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KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 3. 

Utgitt av Children At Risk Foundation 2009 
 
Dette heftet retter seg i hovedsak mot grunnskolens 
mellomtrinn, men kan med litt tilrettelegging brukes fra 3. opp til 
7. trinn.  
Heftet er lagt opp slik at elevene skal kunne lese stoffet på 
egenhånd. Likevel egner stoffet seg godt til felles gjennomgåelse 
og opplevelse. Det kan også være godt å få snakket om stoffet i 
fellesskap.  
 
Dette er et faktahefte/bakgrunnsstoff. 

Innhold:  

São Paulo     s.   3 

Gatebarn     s.   6 

Diadema     s.   8 

Kolibri – Children At Risk Foundation 
Teatergaten 18  
5010 Bergen 
-55 90 96 90 - info@kolibricarf.no - www.kolibricarf.no 
 
Kontonr: 3411 22 82159 
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SÃO PAULO 
São Paulo er en av verdens største byer. 
I hele São Paulo by bor det mellom 25 og 30 
millioner mennesker. Det er hele tiden en 
kolossal tilflytting til byen. Den regnes som det 
økonomiske senteret i Brasil, og trekker til seg 
både forretningsfolk, bedrifter og millioner av 
fattige mennesker fra jordbruksområder og 
fattige områder i nord.  

Sentrum i byen består av høye forretningsbygg, mens 
favelaområdene (slumområdene) strekker seg fra sentrum 
og milevis utover.            
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Alle håper de på å få ta del i den økonomiske 
virksomheten her, og å skape seg en lysere 
framtid. De fleste fattige tilflyttere havner i en 
favela (slumområde), fordi det er stort 
overskudd på ufaglært arbeidskraft og derfor 
stor arbeidsløshet i disse områdene.  
Den store tilflyttingen bidrar derfor til å holde 
lønningene nede og millioner av mennesker 
går inn i en fattigdomsspiral de ikke kommer 
seg ut av.  
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Ca. 20% av befolkningen i São Paulo bor i 
favela. Da snakker vi om typiske 
brakkebyer/skur og ikke mer etablerte 
byggeområder som også omgir store deler 
av byen. Det er favelaområdene som 
”produserer” gatebarn. 
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GATEBARN 
Nå det gjelder antall gatebarn i storbyen São 
Paulo, regner uoffisielle tellinger antallet til 
ca. 15.000. De offentlige tall er rundt 6.000 
gatebarn, men disse maler ofte et hyggeligere 
bilde av situasjonen en hva virkeligheten 
tilsier. Uansett er disse tallene en katastrofe 
for samfunnet, og de er en katastrofe for 
hvert enkelt barn som blir rammet. 
 

Håkon og Sunniva fra Aurdalslia skole traff disse gateguttene i São Paulo da de 
besøkte prosjektet høsten 2004. Gregory til venstre, Sunniva helt til høyre. 
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Tidligere president 
Lula da Silva som 
selv har sin 
bakgrunn fra 
favelaområder, har 
stor tillit i den 
fattige del av 
befolkningen. I 
hans regjeringstid 
skjedde det 
positive endringer 
for grupper av 
fattige i Brasil. Nå 
er det Dilma 
Rousseff som er 
president. Tiden 
vil vise om de 
positive 
endringene 
fortsetter. 

Lula da Silva 

Den ufattelige fattigdommen er den 
grunnleggende årsaken til problemene i 
Brasil. Ikke noe annet sted i verden er 
forskjellene mellom fattige og rike større enn 
her.  
Årsakene er mange og vanskelig å beskrive, 
for problemet er sammensatt av både 
politiske, sosiale og økonomiske årsaker.  
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DIADEMA 
Diadema er en bydel i São Paulo. Det er en fattig 
bydel med store favelaområder. Det bor ca. 
400.000 mennesker i Diadema. Det er i Diadema 
Kolibri - Children At Risk Foundation driver sin 
virksomhet og det er her aktivitetssenterne 
Kolibriredet, KommunikasjonsEgget og KolibriEgg 
Sitio Joaninha  ligger. 

Litt av bydelen Diadema 
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Diadema er et industriområde, og har den 
høyeste befolkningstettheten i São Paulo, 
med 11.626 innbyggere per kvadratkilometer 
(São Paulo totalt har en befolkningstetthet på 
148 innbyggerer/km2).  
Befolkningen har det laveste 
inntektsgrunnlaget i regionen. Disse 
forholdene gjør at befolkningen i Diadema 
lever under særdeles vanskelige forhold.   

Både boforhold, 
sanitære forhold, 
helsetilbud og 
skoletilbud er svært 
utilstrekkelig.  
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Menneskene havner i apati og fortvilelse. 
Fattigdommen tærer og mange havner i 
avhengighet av rusmidler. Familier går i 
oppløsning og barna blir taperne – ”children at 
risk”.  
Mange av barna lever i en hverdag vi har 
vanskeligheter med å forestille oss! 

For en norsk skolejente er det ikke enkelt å oppleve fattigdom. Her er Sunniva fra 
Aurdalslia skole på besøk i favelaen. 
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Kriminalitet og tilfeldig vold er en del av denne 
hverdagen. Statistikk fra 2001 viser at i bydedelen 
Diadema var det 32 drap i måneden. Nesten 
halvparten av disse (15) var i området som kalles 
Eldorado, hvor Kolibriredet ligger.  
 
 
 
Kolibriredet er bokstavelig talt en oase oppi all 
denne elendigheten. 

På Kolibriredet er barn og unge trygge. De får mulighet til utvikling, omsorg og utdanning, 
slik at de får tro på egne krefter og får inspirasjon til å kjempe seg ut av fattigdommen. 


