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Roney, på deBe bildet, var gateguB i Brasil. Hans foreldre var faEge narkomane. Han 
selv endte opp som narkoman. Han opplevde mye vold og mye vondt i siB korte liv. Han 
døde bare 15 år gammel.

«Det er en hage i hver 
barndom, et fortryllende 
sted hvor fargene er lysere, 
luften mykere og 
morgenen mer duftende 
enn det noen gang vil bli 
igjen».
(Elizabeth Lawrence).



FN definerer slum som et 
forfallent fa1gstrøk i en storby. 

Det er et te: befolket urbant 
områder der boligene er av 
dårlig standard, i tarvelige 

omgivelser. 

Slum er fa1ge, overbefolkede 
bysamfunn som mangler 
?lfredss?llende ?lgang ?l 
trygt drikkevann, avløp og 

kloakk. 
OAe mangler også: 

• ?lfredss?llende ?lbud ?l 
helsetjenester

• søppelhen?ng
• skole?lbud
• veier

• hjelpe?lbud ?l trengende  -
og mye mer.

Slum



Et annet stort problem er at veldig mange av menneskene i 
slummen ikke er registrert med en adresse, så myndighetene har 
ikke oversikt over hvor mange som bor i området.

I Brasil bor nesten 20 % av befolkningen i byene, i slum. (Her kan 
du se en oversikt av land i verden og prosent som bor i slum i 
2018). I Brasil har deDe tallet økt under pandemien.

Slum

https://www.fn.no/Statistikk/slum


I Brasil kaller de slum for favela. 
De fleste av dem som bor i 

favela er fattige. Mange 
mangler fast jobb, og de tjener 
lite. For å klare seg tar folk alle 

slags småjobber som dukker 
opp. Likevel blir det for lite. Folk 
strever hver dag for å klare seg. 

De kommer seg ikke ut av 
fattigdommen. De blir motløse 

og mange begynner å bruke 
alkohol og narkotika for å 

glemme de mange problemene 
de har. De får en rus en kort 
periode. Folk som er ruset, 

kommer lettere i konflikt og tyr 
ofte til vold. Jo mer rusmidler 
(alkohol og narkotika), jo mer 
vold. Det er lite politi i disse 

områdene, derfor er det mange 
kriminelle bander i favelaen. De 

lever av å selge narkotika. 

Om vold i favelaen



�De kriminelle har mye makt og de kan 
i stor grad bestemme hvem som får bo 
i området, hvem som får strøm, hvem 
som får jobb, osv.  

�De har oAe mye våpen og de tjener 
mye penger på sin virksomhet. De 
prøver oAe å overtale barn og unge i 
favelaen ?l å bli med i sin bande. Da 
kan de tjene mye penger og kjøpe kule 
klær. Det er fristende. Men sam?dig 
begynner mange av dem å bruke 
narko?ka og kommer selv oAe i 
voldelige konflikter.

�Alt de:e gjør at det blir mer og mer 
vold i samfunnet.

De kriminelle bandene

Lederen i en kriminell bande.



Dialog – metode mot vold
Barna på Kolibri lærer om ikkevold og ikkevoldsfilosofi. 

Det betyr at de lærer om at konflikter kan løses på andre måter 
enn med vold eller våpen. Skal de klare å løse konflikter uten 
vold og våpen, lærer de først og fremst å snakke sammen i en  
gruppe. Det viktigste da er å lytte til hva de andre sier – og 
tenke seg inn i den andres situasjon. 

Det går an å stille oppklarende spørsmål, men det er viktig å 
respektere den andre, ikke si noe negativt om det de andre 
sier. 

Under samtalen prøver de andre å si hva som er positivt. 



Når alle har fåD snakket, fortalt og uDrykt seg, går de sammen 
om å foreslå eller finne nye løsninger - sammen. Disse forslagene 
blir igjen diskutert og slik arbeider de seg fremover Ql de finner 
gode løsninger. På denne måten får barna større forståelse for 
hverandre, blir bedre kjent med hverandre og det blir leDere å 
samarbeide. 

Denne metoden kjenner sikkert du når dere løser konflikter i 
klassen. Den kalles dialogisk metode og kan utvikles på mange 
måter. 

Metoden brukes også når det gjelder for eksempel konflikter mellom land.

Dialog



Hva har du lært?

Etter presentasjonen:
Hver elev setter seg ned og skriver opp minst fire setninger om hva 
nytt de har lært i dette emnet.


