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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.
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FAVELA
Favela er et boligstrøk
som kanskje kan
oversettes med
fattigstrøk eller slum.
Husene kan variere fra
helt enkle skur, til mer
solide murhus.
Det er ofte kriminelle
som organiserer
favelaen og livet der.
Ofte ligger favelaen i
bratte skråninger.
I løpet av en natt kan
mer enn tusen familier
slå seg sammen og
okkupere en skråning,
hugge ned trær og når
morgenen kommer,
har de allerede satt
opp de første enkle
skurene.

FAVELA-LIVET

Favela
Favela er det brasilianske ordet for
slumområde eller fattigstrøk. Selv de
turistene som bare holder seg til
strendene og turistområdene kan ikke
unngå å støte på slumområdene som
”vokser” oppover åssidene og
fjellsidene i de store byene. Ofte ligger
favelaen i bratte skråninger, og husene
blir satt opp helt tilfeldig, uten noen
form for plan.
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Husene kan variere fra helt enkle skur, til mer solide
murhus.
Dette henger sammen med eiendomsretten i Brasil.
Lovverket gir en person rett til jord dersom personen har
besatt jordflekken i 5 år. Dette betyr at favelabeboerne
etter hvert eier den firkanten de bor på.

Etter som årene går bygger de skuret mer og mer
solid, og kanskje får de etter mange år ressurser til å
bygge en ny etasje, når familien vokser. På denne
måten kan ”ferske” favelaområder virke skrøpelig i
forhold til mer etablerte områder.
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FAVELAEN VOKSER:
Favelaen er ofte organisert i mafialignende celler.
Hvert område regjeres av kriminelle, og det er disse
som bestemmer det meste av livet i sin bydel. De
avgjør hvem som får bo her, hvem som får strøm,
hvem som får vannledning, osv. De kriminelle
finansierer sin virksomhet med narkotikahandel og
barn og unge i bydelen trekkes inn i virksomheten etter
som de vokser til.

De kriminelle organiserer ofte okkupasjonen av nye
favelaområder. I løpet av en natt kan mer enn tusen
familier slå seg sammen og okkupere en skråning,
hugge ned trær og når morgenen kommer, har de
allerede satt opp de første enkle skurene.
Myndighetene står maktesløse.
3 av 4 brasilianere bor nå i byene og dette har bidratt
til en kolossal favela-vekst.
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FATTIGDOM:
Ofte er det fattige landarbeidere som flytter inn i
favelaen. De kommer til byen på jakt etter arbeid. Det
positive med livet der er at det sosiale mønsteret fra
landsbygden lever videre i byen. Folk lever nær
hverandre og tar ansvar for hverandre på en annen
måte enn i de store husene i drabantbyene.
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Å leve under slike forhold som det er i favelaen
gjør at menneskene ofte blir lite motstandsdyktig
mot sykdommer. Folk bor tett og det er vanskelig
med renholdet. Det er derfor lett å bli smittet.
Mange steder er det ikke system på
avfallstømming og det flyter med søppel i
boområdene. Kloakkforholdene er også et
problem de fleste steder. Ofte går kloakken ut i en
åpen bekk, med alle de smittefarer det fører med
seg, særlig når barn leker i området.
Rottene er den verste plagen for mange
favelabeboere. De finnes overalt og kan være
ganske aggressive. Mange barn er blitt bitt av
rotter, med påfølgende sykdommer som rottene
bærer med seg.
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KRIMINALITET OG VOLD:
I favelaen er det de kriminelle som regjerer.
Hvert område har sin narkotika – baron. I Rio
de Janeiro regner man med at hver tredje
innbygger på en eller annen måte er i
narkotikabandenes vold.

Dette er en av de lokale narko-baronene i området
rundt Kolibriredet. Utad virker han svært hyggelig, men
han er en fryktet person.
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De mange sosiale problemene barn og unge
vokser opp under, gjør det vanskelig for dem å
bryte ut av den onde sirkelen de er født inn i.
De mangler tillit til samfunnet, og de ser at
kriminell adferd og vold ikke får konsekvenser
for utøverne. Det er få som blir tatt av politiet.
Derfor er det fristende for mange å bli kriminell.
Det kan virke som det er lett tjente penger. De
kriminelle blir forbilder for barn og unge.
Det produseres nye generasjoner kriminelle.

Vil disse barna få mulighet til å leve et liv uten fattigdom?

Derfor er det viktig å bekjempe denne
utviklingen. På Kolibriredet får barn og unge
positive aktiviteter. Ungdommene der blir
positive forbilder for barna.
Vi er med å snu utviklingen.
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