Gregory
John Smith

Sosialentreprenøren Gregory John Smith
- arbeid blant gatebarn og barn i faresonen
«Kontakten	
  han	
  har	
  med	
  borna	
  ute	
  i	
  favelaen	
  ,	
  
respekten	
  han	
  viser	
  kvar	
  einskild,	
  kjærleiken	
  
han	
  gir	
  dei	
  er	
  med	
  på	
  å	
  byggja	
  opp	
  sjølvkjensla	
  
og	
  trua	
  på	
  seg	
  sjølv	
  hos	
  desse	
  borna».
(Geir	
  Bjørkhaug,	
  Undervisningsinspektør	
  Os	
  
Skule)	
  

Sammendrag
Gregory Smiths humanitære arbeid i
Brasil startet for alvor med at han i
1992 solgte hus og eiendeler for å
finansiere arbeidet han planla blant
gatebarn.
Filmen Pixote om gatebarn i São
Paulo var en viktig utløsende faktor
til hans engasjement. Samtidig
hadde han opplevd mye fattigdom
da han bodde i Egypt under
oppveksten. Disse opplevelsene kom
stadig tilbake til ham.

stilte barn. Han var en praktiker
som drev oppussingsprosjekter og
en estetiker som jobbet med
scenekunst,
dekorasjon
og
kunstgalleri. Disse egenskapene er
framtredende i det humanitære
arbeidet.

Vi vil her presentere en kortfattet cv
for Gregory Smith og deretter en
utfyllende beskrivelse av hans
humanitære
arbeid
og
organisasjonen han har bygget opp i
Brasil. Smith har gjennom hele sitt
liv vært en engasjert og kreativ
person som er glad i å igangsette
prosjekter. Han hadde sosialt
engasjement og jobbet for psykisk
utviklingshemmede og vanskelig-

I 1992: Han grunnla stiftelsen
Children At Risk Foundation, brøt
opp fra en trygg tilværelse i Bergen,
solgte alt han eide, auksjonerte bort
hus og innbo, og dro i 1993 til
Brasil, for å arbeide med gatebarn.
Arbeidet i Brasil utvikler seg
gjennom flere faser. I begynnelsen
skjer alt arbeidet på gaten. Deretter
etablerer Smith et rehabiliterings2

senter for gatebarn. Rehabiliteringssenteret starter etter hvert med
forebyggende arbeid. Han legger i
2001 om til ren forebygging og
starter Kolibriredet for 500 barn og
ungdom. Kolibriredet vokser og det
igangsettes
kontinuerlig
nye
prosjekter. Senteret framstår som
en
mosaikk
av
mangfoldige
kulturelle aktiviteter, kreativitet,
nyskaping og sosialt engasjement.
Det bygges etter hvert et nytt
aktivitetssenter,
et
mediaog
kommunikasjonssenter
og
et
rekreasjonssenter. Rundt 2000 barn
og unge deltar i organisasjonens
arbeid i dag.

Kolibriredet til et landsted ved
Itanhaém. Fra Itanhaém fortsetter
han arbeidet med administrasjon av
prosjektene i São Paulo. Samtidig
bygger han et feriesenter for barn i
slummen og starter aktiviteter for
barna i nærheten av sitt nye bosted.
Han
engasjerer
seg
også
i
problemene til en indianerstamme
han møter.
Gjennom alle fasene av det
humanitære arbeidet har Smith
vært en omsorgsperson som har
vært direkte involvert i problemene
til enkeltmennesker. Parallelt har
han igangsatt og drevet flere
prosjekter. Han har vært involvert
på alle nivå i organisasjonen han har
etablert: administrasjon, ledelse,
økonomi, byggearbeid, vaktmesterarbeid, kontakt mot myndigheter/
organisasjoner og har løst uventede
problemer som har oppstått. Smith
har
hatt
et
altoppslukende
engasjement for sitt sosiale arbeid i
Brasil og hans normale arbeidsdag
har vært rundt 18 timer.

Etableringen av Kolibriredet ble
gjort sammen med ungdom i tidlig
20 årene med bakgrunn fra den
underprivilegerte
delen
av
befolkningen. De hadde mangelfull
utdannelse og var en sammensatt
gruppe
med
bakgrunn
fra
rusmisbruk,
gatebarn
eller
kriminelle gjenger. Etter hvert
utvikles
medarbeidere
og
organisasjon.
Det
startes
utdanningsprogrammer. Barn som
deltar
på
Kolibriredet
blir
ressurspersoner i organisasjonen.
Det vokser etter hvert fram en
generasjon som kan videreføre
arbeidet
som
Gregory
Smith
igangsatte.

”Gregory	
   Smith	
   er	
   et	
   menneske	
   som	
   sier	
   lite,	
  
men	
   gjør	
   desto	
   mer,	
   han	
   har	
   gjort	
   og	
   gjør	
   en	
  
jobb	
  som	
  jeg	
  er	
  full	
  av	
  beundring	
  for”	
  	
  
(Inger	
  Harrington,	
  São	
  Paulo	
  og	
  Ålesund)	
  

I den siste fasen, når Gregory Smith
nærmer seg 60, er det en uttalt
målsetting at han skal trekke seg
tilbake og overlate prosjektene til
neste generasjon. Han flytter fra
3

Curriculum Vitae
Født:

27. nov.1952 i Egypt.

Foreldre:

Engelsk far, gresk mor.

Driver hønseoppdrett og
biodynamisk kjøkken i hagen.

Oppvekst: Far var yrkesmilitær og
var stasjonert på ulike baser over
hele kloden. Gikk på15 skoler på 15
år. Bodde i England, Vest-Tyskland,
Singapore, m.m.

•

•

•

•

•

Frilans scenograf med oppdrag
fra DNS og Sogn og Fjordane
Teater.

•

1976 – 1981: Miljøarbeider ved
Christian Michelsens Barnehjem,
Mobergslien, Os. Arrangerte kurs
i drama for elever ved barnevernskolen. Hadde i en periode
fosterhjemsansvar med et barn
boende i sin familie.

•

1982 – 1989: Gregwood Design.
Selvstendig næringsdrivende.
Kunstkonsulent
Designer
Dekoratør for bl.a. Holms
Diskotek, Spaghetti House, Villa
Amorini, Restaurant Blom.
Møbelsnekker, restauratør,
dekor, utsmykking, innredning.
Møbel-, kunst- og antikvitetssalg.
Utvikling og salg av antikk
møbelvoks.

1968: Oppdrett og salg av
tropisk fisk i England. 16 år
gammel.
1969: Scenograf-utdannelse i
England.

-

1970: Uvekslingsprogram i
skoleferie. Jobbet på gårdsbruk i
Bolstad i Øvre Hålandsdalen,
Hordaland.

-

1971: Den Nationale Scene i
Bergen. Praktiske oppgaver.
Ansvarlig for design og
produksjon av spesialutstyr og
kostymer.

•

1971 – 1975. Den Nationale
Scene. Rekvisittleder. Scenograf
for diverse oppsetninger.

•

1971 – ”Club Darling Point”.
Danseklubb for psykisk
utviklingshemmede. Jobbet som
frivillig.

•

1974 - Antikvitetsforretningen
Old England Antikviteter. Jobbet
som selvstendig næringsdrivende
ved siden av jobben på DNS.

•

1976: Kjøpte en eldre skole i Os i
Hordaland. Pusset opp til bolig
og flytter inn med sin familie.

-
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•

1986 – 1991: Leder for
Ferieklubben Trstenik.
Restaurerte et 100-år gammelt
pensjonat i Kroatia hvor han
gjennom 5 sommersesonger
mottok barnevernsungdom under
rehabilitering, samt gjester og
venner fra Norge.

•

1989 – 1992: Salongen Kunst.
Selvstendig næringsdrivende.
Kunsthandel og galleri. Hans
kunstutstilling ble besøkt av HKH
Dronning Sonja.

•

1992 - 2001: Rehabilitering av
gatebarn i São Paulo. Jobbet på
gateplan og stiftet den norske

organisasjonen Children At Risk
Foundation - CARF og den
brasilianske organisasjonen
ACER. Etablerte
Eldoradosenteret som var et
landsted for gatebarn under
rehabilitering.
•

•

2002 - 2009: Forebygging blant
barn og ungdom i São Paulo.
Etablerte kultursenteret
Kolibriredet for 500-700 barn.
Stiftet organisasjonen Kolibri
Kulturnettverk (Rede Cultural
Beija-Flor). Startet
utdanningsprogrammer og
sosiale prosjekter. Utvidet
prosjektet med 3 nye sentere.
Prosjektet omfatter nå rundt
2000 barn.
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2009 - Bygget KolibriEgg i
Itanhaém, et rekreasjonssenter
(ved kysten) for barna tilknyttet
Kolibriredet i São Paulo. Står for
driften av rekreasjonssenteret,
gjør administrativt arbeid for
organisasjonen fra kontor i
Itanhaém, og jobber på
Kolibriredet i São Paulo to dager
i uken. Startet aktiviteter for barn
i Itanhaém. Engasjement for
indianere i nærområdet.

Humanitært arbeid i Brasil

1,5 mill og beløpet gikk til hans
gatebarnprosjekt. Salget bidro til
betydelig medieomtale.

1992-1993 Forberedelse av
gatebarnprosjektet
Gregory Smith jobbet i denne
perioden med forberedelser til sitt
prosjekt
i
Brasil.
Prioriterte
oppgaver var finansiering, etablering
av en norsk støtteorganisasjon og å
lære seg portugisisk. Et annet mål
var å skape oppmerksomhet i media
for å mobilisere frivillige og
økonomiske støttespillere.
•

Han stiftet i1992 den norske
bistandsorganisasjonen Children
at Risk Foundation. Formålet
med
organisasjonen
var
innsamling
av
midler
til
prosjektet
i
Brasil
og
informasjonsvirksomhet
om
gatebarn.

•

Gregory Smiths gatebarnprosjekt
ble offisielt lansert i media julen
1992
med
landsomfattende
medieomtale og et innslag i NRK.

•

Han bodde på Os utenfor Bergen,
i en tidligere skolebygning som
han hadde restaurert og innredet
med kunst. Huset ble solgt for
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•

Han arrangerte også auksjon og
kafé i huset sitt i Os der han
solgte kunst, møbler og andre
eiendeler. Arrangementet samlet
rundt 1000 besøkende.

•

Han mobiliserte sitt kontaktnett
innen kunst og kultur til en
konsert og innsamlingsaksjon i
Grieghallen. Arrangementet ga
inntekter fra inngangsbilletter og
kunstsalg. Artister bidro med
musikalske innslag. Innslagene i
arrangementet var knyttet til det
planlagte humanitære arbeidet.
Overskuddet fra aksjonen var kr
400.000,-.

•

Han oppholdt seg en periode i
Lisboa for å lære seg portugisisk.
Her var han med å etablere et
gatebarntiltak
sammen
med
ungdommer fra organisasjonen
CISV.

•

Han jobbet en periode sammen
med Inger Harrington i Santos.
Inger Harrington fra Ålesund, har
siden 1987 jobbet med gatebarn
i Brasil. Hun driver organisasjonen Casa Emanuel. Smith
bidro under etableringsfasen av
Harringtons
gatebarnssenter
Casa Pixote, et åpent hjem for
gatebarn.
Smith
hadde
nattevakter og overnattet under
enkle forhold på en madrass på
gangen. Han arrangerte utflukter

for
barna
og
han
gjorde
håndverks- og snekkerarbeid på
senteret. Harrington forteller at
andre ansatte hadde varierende
entusiasme
og
kunne
ha
problemer med å vinne tillit fra
barna med deres vanskelige
fortid. Men i Smith sitt tilfelle,
opplevde hun at han viste en ekte
omsorg for barna og barna
hadde tillit til ham.

hvor gatebarn oppholder seg på
dagtid og nattestid. Her har de
lett tilgang til rusmidler som
primært er sniffing av lim og
crack.
•

En barnvernsdommer utstedte i
1993 en autorisasjon til Smith
for å jobbe med gatebarn.
Tillatelsen innebar at han kunne
oppsøke
og
oppholde
seg
sammen med barna på gaten og
kunne ta dem med på utflukter.

•

Hovedaktiviteten var å oppholde
seg med og snakke med barna.
Han lyttet til deres problemer og
jobbet med motivasjonen deres.
Inger Harrington forteller at
Smith etter hvert kunne navnet
på alle barna på Praca de Sé og
han fikk tilnavnet ”onkel”. Han
laget mat til gatebarna og han
arrangerte utflukter til zoologisk
hage, botanisk hage, fornøyelsesparker, stranden, campingtur i
indianerreservat og grillturer. Om
kvelden leste han eventyr for
barna.

1993-1994 Etablering i São Paulo

I etableringsfasen jobbet Smith på
gateplan i São Paulo hvor han
oppholdt seg blant gatebarn. Målet
var å forstå barna og deres grunner
for å oppholde seg på gaten, vinne
deres tillit og forberede dem på
rehabiliteringsarbeidet.
Parallelt
med dette arbeidet han med å
realisere
prosjektet
”Fazenda”
(landsted), et hjem for rehabilitering
av gatebarn.

•

Smith
konsentrerte
sin
virksomhet mot området Praca
de Sé i sentrum av São Paulo
7

•

•

Etter hvert dannet Smith en
gruppe med gatebarn som skulle
være med i rehabiliteringsprogrammet. Dette var barn han
mente viste tilstrekkelig vilje til å
komme seg vekk fra gaten. Han
begynte
arbeidet
med
å
forberede dem mentalt på dette.

•

I denne fasen bygget han
samtidig et stort nettverk med
kontakter
i
byråkrati
og
barnevern. Dette var for å skaffe
seg
kunnskap
om
det
brasilianske systemet og skaffe
de nødvendige tillatelser til
landstedprosjektet.

•

Smith stiftet i 1993 den
brasilianske
organisasjonen
ACER som gatebarnsprosjektet
skulle drives gjennom.

•

1994 - 2001 Landstedet:
Eldoradosenteret

I en periode sov Smith flere
ganger i uken på madrass ute
sammen med gatebarna. Praca
de Sé regnes ikke som et trygt
område og gatene er relativt
tomme kveldstid og nattestid.

I denne fasen etableres landstedet
hvor
gatebarna
flytter
inn.
Utgangspunktet var en landeiendom
i Diadema i utkanten av Sao Paulo.
Bygningene var i dårlig stand, men
hadde naturskjønne omgivelser som
skulle gi barna avstand til livet de
var vant til. Senteret fungerte som
et hjem for gatebarn under
rehabilitering. Gjennom årenes løp
endret organisasjonens fokus seg
fra rehabilitering til forebygging.

I denne perioden jobbet Smith
også med å finne et landsted
som ville egne seg for å realisere
prosjektet Fazenda. En advokat
donerte i 1994 en landeiendom
til Acer.
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•

Smith pusset opp bygningene, la
stor vekt på estetikk og innredet
med kunst. Målet var at
gatebarna skulle få liv som er
likeverdig det andre har og ikke
føle seg underdanige hvis de
besøkte et middelklassehjem. På
eiendommen ble det laget
andedam, grønnsakshager, et
kombinert vanntårn og kapell.
Eiendommen fikk høner, gjess,
kaniner og griser.

•

Smith sine oppgaver bestod av
praktisk arbeid på hus, eiendom,
bil, omsorg for barn, kontakt
med deres familie, skolegang,
megling
i
konflikter
og
byråkratiske formaliteter knyttet
til omsorg for barna. En stor del
av tiden gikk med til oppsporing
av barn som dro tilbake til gaten,
motivere dem og overtale dem til
å komme tilbake til landstedet.

•

En gruppe med 10 gatebarn
flyttet inn i fosterhjemmet. Dette
var tungt belastede barn. De var
preget av rusavhengighet, et
brutalt liv på gaten og hadde
problemer med å tilpasse seg
faste rutiner.

•

Han arrangerte utflukter
sommerferie for barna.

•

Han startet et forebyggende
program for barn som bodde i
det belastede nærområdet. Dette
inkluderte ca. 30-40 barn med
daglig trening i capoeira og dans.
Hver søndag ble det arrangert
aktivitetsdag på senteret med
leker og mat.

•

Blant gatebarna i prosjektet, ble 9
av dem ført tilbake til normale liv.
En av disse har hatt perioder med
tilbakefall. To av dem ble drept i
skyteepisoder. De andre har i dag
jobb, kone og barn, men vil
sannsynligvis slite resten av livet
med ettervirkninger av rusmisbruket
og barndommen på gaten.

og

•

Høsten 1999 startet byggingen
av
Kolibriredet
hvor
det
forebyggende arbeidet skulle
videreutvikles.

•

Smith ble i oktober 97 valgt til
representant i Kommunalråd for
barne- og ungdomsrettigheter i
Diadema.

Gregory utførte i begynnelsen de
fleste oppgaver selv pga økonomiske begrensninger. Han fikk
hjelp fra lokale og norske
frivillige og etter noen år ble det
ansatt en kvinne som tok seg av
vasking, mat osv.

Gjennom sitt forebyggende program
hjalp
Smith
også
mange
ungdommer som befant seg i en
kritisk fase. Resultatene av dette
arbeidet er vanskelig å måle med
tall, men det kan nevnes at to av
tenåringsguttene som Smith hjalp
med å komme ut av sine kriminelle
gjenger, nå har viktige oppgaver på
Kolibriredet.
Smith var i perioder alene om de
fleste arbeidsoppgaver, men fikk
sporadisk hjelp fra frivillige, og
9

enkle oppgaver ble delegert til
gatebarna. Han ansatte etter hvert
en renholder/kjøkkenarbeider og
mot slutten fikk han hjelp fra en
sosialt engasjert dame som drev
frisør. De to siste årene ble
prosjektet
Fazenda
drevet
i
samarbeid
med
en
britisk
barnevernspedagog. Smith flyttet
sammen
med
gatebarna
til
Kolibriredet for å jobbe på det
nystartede senteret. Aktivitetene på
Eldoradosenteret
ble
videreført
gjennom organisasjonen ACER.

svært psykisk belastende. Han
hadde tro på at forebygging ville gi
bedre resultater i forhold til
ressursene.
En
erfaring
fra
Eldoradosenteret var også at det
oppstod en uheldig dynamikk når
mange tungt belastede barn var
sammen. På Kolibriredet var målet
å skape en blanding av ressurssterke og vanskeligstilte barn.
Senteret
skulle
ha
en
bred
rekruttering av barn.

2001- Kolibriredet

Da Kolibriredet startet ble det
etablert en organisasjon på rundt 25
ansatte. Smith satset på unge
mennesker, flertallet var rundt 20 år
og hadde bakgrunn fra relativt
fattige forhold uten utdannelse og
erfaring. Han var opptatt av å ha
ansatte med erfaring fra samme
problemer som barna. Flere av dem

Kolibriredet ble bygget ved å
restaurere et gammelt båtbyggeri.
Senteret fikk kontorer, kjøkken,
matsal,
musikkverksted,
frisørsalong, male- og skulpturverksted,
datagrafikkverksted, to store saler
og fotballbane.

Kolibriredet markerte en omlegging
av Smith sin arbeidsform fra
rehabilitering til forebygging. Til
tross for gode resultater med flere
barn, mente han at rehabiliterte
barn ville slite med ettervirkninger
av barndommen for resten av livet.
Han opplevde også arbeidet som
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hadde bakgrunn som tidligere
gatebarn, erfaring fra rusmiljø og
andre kriminelle miljøer.
Denne
erfaringen
regnet
Smith
som
verdifull og det faktum at de hadde
kommet på rett kjøl, mente han
gjorde dem til rollemodeller for hans
mål om å skape sosial endring.
Smith rekrutterte også personer
som tidligere hadde vist et sosialt
engasjement, eller hadde erfaring
fra kulturelle aktiviteter.
Kolibriredet ligger i nærheten av
Eldoradosenteret, i bydelen Diadema i periferien av São Paulo.
Området er preget av sosiale
problemer
som
fattigdom,
arbeidsledighet, narkotika, vold og
slum. Kolibriredet rekrutterer i stor
grad barn fra de nærliggende
slumområdene, men det er samtidig
et mål å rekruttere barn fra alle
samfunnslag for å skape en arena
der unge mennesker kan møtes på
tvers av sosiale klasseskiller.

Visjon for Kolibiredet
Gregory Smith og hans ansatte
vedtok etter noen års drift en visjon
for Kolibriredet:
•

Fremme programmer med et
forebyggende innhold i et trygt
sosialt miljø, for barn og ungdom
som bor i risikoområder med
sosiale problemer.

•

Drive programmer med vekt på
utdanning, kunstneriske uttrykk,
sport, underholdning, kulturelt
og etnisk mangfold, økologisk
bevissthet, og yrkesrettede kurs.
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•

Øke de unges selvsikkerhet,
bevisstgjøre deres karakter og
deres
samfunnsansvar,
med
spesiell vekt på opplæringen av
nye ungdomsledere i risikoområdene.

•

Være et referansepunkt for
nærsamfunnet, der vi samarbeider med barn og ungdommer
og deres familier i risikoområdene.

•

Være en pådriver for å utløse det
kreative potensialet og samtidig
et
miljø
for
bevaring
av
menneskelige verdier, med et
kritisk syn på virkeligheten og de
sosiale problemene på et lokalt,
nasjonalt og globalt nivå.

Daglig aktivitetstilbud

på Kolibriredet omtaler senteret
som uvanlig vakkert og med en unik
atmosfære. Programomtalen på
nrk.no av ”Kolibrimannen” fra
2005, omtalte senteret som ”En
oase i slummen”1.

Fra starten av i 2001 til i dag, har
antall barn og ungdom som deltar
på Kolibriredet variert mellom 500
og 700. Aldersgruppen er 6-21 år.
Daglige aktiviteter på senteret har
vært:

Capoeira
Dans
Break-dance
Fotball
Teater
Sirkus
Maling og kunst
Grafisk produksjon
Webdesign og videoredigering
Musikk (gitar, perkusjon og
rap/hip-hop)
− Frisørsalong
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Det pedagogiske arbeidet på senteret vektlegger regler for oppførsel
og respekt for mennesker og gjenstander. Det er en sterk kontrast
mellom Kolibriredet og omgivelsene.
Senteret ligger i et område som
preges av slumbebyggelse med
tagging, søppel, hærverk, kriminalitet og vold. På Kolibriredet
forekommer disse tingene sjeldent.

Det er krav at barna deltar i
skoleundervisning og de kan bli
utestengt fra senteret i kortere
perioder ved ugyldig skolefravær.
Barna bor hos sin familie.
Smith har lagt stor vekt på den
visuelle utformingen av Kolibriredet.
Senteret kjennetegnes av farger,
utskjæringer og estetikk. Besøkende

1

Programomtalen er tilgjengelig på
www.nrk.no ved å søke på ”En oase i
slummen”.

12

Senteret har også et høyt og
mangfoldig aktivitetsnivå med ulike
kulturelle aktiviteter. Det arrangeres
et stort antall forestillinger med
musikk, teater, dans og akrobatikk.

Vi vil her gi noen eksempler på
arrangementer i organisasjonen,
men oversikten er ikke uttømmende:

Gregory sin bakgrunn som scenekunstner er framtredende. Ungdommene
bruker
egenproduserte
effekter, kostymer og kroppsmaling.
Dette vises fram i storsalen på
Kolibriredet, for lokale skoler eller
andre gjester. Fremvisningene blir
også tatt med ut i favelaene, på
skoler, eksterne arrangementer eller
ved egne kolibri-prosesjoner i
gatene. Forestillingene har også blitt
vist fram i Norge. Arrangementene
skal bidra til lokalmiljøet i São Paulo
og gi noe tilbake til støttespillere i
Norge. I tillegg er dette en viktig del
av det pedagogiske arbeidet med å
styrke
ungdommenes
identitet,
selvfølelse og samhold, samtidig
som de skal ha mål å jobbe etter.

Rival vs. Rival.
Et
breakdance
arrangement
i
storsalen på Kolibriredet åpent for
eksterne deltakere. Siden oppstart i
2006 har dette etablert seg som en
fast årlig festival med mellom 500
og 1000 tilreisende.
Festivalen
består
av
konkurranser
og
oppvisninger.
Ungdommene
i
Afrobreak gruppen ved Kolibriredet
står som arrangør.

Det foregår kontinuerlig små og
store arrangementer i regi av
Kolibriredet. Alle aktiviteter skal i
større eller mindre grad bidra til
Kolibriredets grunnlegende mål om
å skape sosiale endringer.

13

Gritos Urbanos (urbane skrik)

konsekvensene
av
skytevåpen.
Fotballgruppen laget en symbolsk
kirkegård av trekors og gravsteiner.
Hver stein fikk en meningsløs årsak
til et drap.

Dette var et sosialt kommunikasjonsprogram som inneholdt temabaserte teater-/musikkforestillinger,
der hver utgave omhandlet et
spesifikt sosialt problem. Målet var
å bygge broer mellom sosiale
klasser, redusere klasseskiller og
fordommer, skape en lærings-

På arrangementsdagen var foreldre
og innbyggere i nærområdet invitert
til å delta på fremvisningen på
Kolibriredet. Under denne ble
publikum fortløpende involvert i
diskusjoner rundt de aktuelle tema.
Et eksempel var diskusjoner om
folks verdighet, og det ble tatt
utgangspunkt i søppelplukkere langs
gatene. Her ble viktigheten av deres
arbeid trukket fram, men samtidig

stigmatiseringen
de
opplevde.
Publikum drøftet seg frem til en
mindre stigmatiserende tittel for
søppelarbeidere og kom til at de
skulle betegnes ”renholdsagenter”.

prosess for unge mennesker og
bygge rettferdighet og toleranse. I
forkant av forestillingene deltok
ungdommene i klassebaserte temaaktiviteter der resultatene ble
presentert
under
hovedarrangementet. Under en forestilling var
temaet
”skytevåpen”,
som
er
hovedårsaken
til
den
høye
drapsstatistikken i bydelen. I forkant
av forestillingen fikk ungdommene i
oppgave å samle inn fakta om

Gritos Urbanos fikk
hjemmeside2 og blog3.

2
3
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også

egen

http://www.carfweb.net/gritos/
http://www.gritosurbanos.blogspot.com/

Setembro teatral (teatralsk
september)

belastede favelaene i bydelen.
Ungdommene tok med seg daglige
aktiviteter fra Kolibriredet og det ble
arrangert utendørs malerverksted,
gitarkurs osv. Frisørsalongen ble for
anledningen flyttet ut under åpen
himmel og barn og voksne fikk
tilbud om hårklipp. Programmet
startet i 2005 med 5 arrangementsdager i året i forskjellige favelaer.
Dette foregikk regelmessig i 3-4 år
før det ble avløst av satsingen på
kolibriegg (egne aktivitetssentre i
slummene).

En serie teaterstykker som ble vist
daglig på Kolibriredet over en
periode på 1-3 uker i 2006 og 2007.
Dette var et samarbeid mellom
teatergruppen ved Kolibriredet og
andre teatergrupper i São Paulo.
Målgruppen var barneskoler i
nærområdet,
som
mangler
kulturtilbud. Skoleklasser besøkte
daglig Kolibriredet og det kom 200
elever på hver fremvisning.

Valor Negro (svart verdi)

Kolibri Festivaluke

Brasil har en egen dag til minne om
slaveriet. Denne ble markert med et
lite teaterstykke med scener fra
slaveriet. Barna laget slavekostymer
i strisekker og en av ungdomslederne ble lagt i lenker. Hip hop
gruppen hadde komponert en egen
rap ”Valor Negro” om slavenes
kamp for frihet.
Dette var en festival over fem dager
i skoleferien i 2009. Barna ble
tilbudt tradisjonelle kolibriaktiviteter
som drageverksted, teater, musikk,
dans, capoeira osv. Under festivalen

Kolibriredet i nærområdet
Dette var en serie arrangementer
rettet mot 5 av de mest sosialt
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var barna med å lage gjenstander av
resirkulert plast. Dette ble satt
sammen til en utstilling som hadde
tittelen ”idealbyen”. Dette var en del
av det holdningsskapende arbeidet
til
miljøverngruppen
i
kolibriprosjektet. I tillegg informerte
helsegruppen om personlig hygiene.
Lignende arrangementer avholdes
hvert år i skoleferien, med ulike
tema og innhold.

med en prosesjon fra Kolibriredet til
Sitio Joaninha. Her gikk 3-400 barn
og ungdom gjennom gatene i
favelaen ledet av trommene til
perkusjonsgruppen. Hver gruppe
bidro med innslag fra sine områder
og gatene ble fylt med kostymer,
samba, fotball, trommer, gitarer,
capoeira mm. Prosesjonen var
dedikert to gatebarn som mistet
livet noen uker og måneder i
forveien, den ene slått og kvalt og
den andre påkjørt av en bil. De to
deltok i perioder på Kolibriredet og
hadde blitt fulgt opp av Smith. Det
ble båret en parole med teksten
”Claudiney og Roney, vi mistet dere,
men vi fortsetter kampen for de
barna
samfunnets
likegyldighet
ennå ikke har drept”. Dette er et
eksempel på hvordan kulturelle
aktiviteter blir forankret i den
sosiale målsettingen til prosjektet.
Senere ble det arrangert grillfest,
capoeira-oppvisning, hip-hop og

Projeto Onibus (bussprosjektet)
Dette var et arrangement av hip-hop
gruppen Banda Beija Flor. Bakgrunnen var boss, hærverk og dårlig
oppførsel blant passasjerene. Gruppen reiste rundt på busser og fremførte en egenkomponert rap-låt om
temaet mens de feide gulvet.
Aksjonen ble vist i en lokal tv-kanal.

Åpningsarrangement Sitio Joaninha

innslag fra musikkgruppene fra
Kolibriredet. Det ble holdt taler ved
ordføreren, Gregory og ungdommene som skulle drive senteret. Til

Kolibriegget i Sitio Joaninha ble innviet i 2008 med et større
åpningsarrangement. Dette startet
16

slutt ble det aktiviteter og leker for
barna inne i senteret. Omtrent 1000
barn og voksne fra Sitio Joaninha
deltok.

nye sentre inspirert av Kolibriredet
og skulle inneholde tilsvarende
aktiviteter. Det ble igangsatt tre
sentre: et Kolibrirede i miniatyr i
favelaen
Sitio
Joaninha,
et
kommunikasjonssenter og et ferieog
rekreasjonssenter.
For
å
rekruttere medarbeidere til den
økende aktiviteten ble det også
startet et 1-årig utdanningsprogram
for ungdom i alderen 16-20 år.

Foreldremøter og hjemmebesøk
Brasil har svake tradisjoner for at
skole og frivillige organisasjoner
holder kontakt med hjemmet til
barna. På Kolibriredet arrangeres
jevnlig foreldremøter. Her orienteres
foreldre om barnas aktiviteter og får
lære mer om målsettingen med det
forebyggende arbeidet. Noen av
møtene har vært supplert med
eksterne foredragsholdere. Eksempelvis ble det holdt foredrag om
vold mot kvinner av en spesialist på
dette temaet. Barna har på slike
møter også vist fram resultatene av
sitt arbeid. Som et grovt anslag kan
det stille rundt 100 foreldre på slike
møter. Kontakt med hjemmet er et
prioritert område i organisasjonen
og i tillegg til slike møter skal
ungdomslederne
holde
direkte
kontakt med hjemmet til barna. Det
har også vært satt av egne dager til
at ungdomslederne skal besøke
hjemmene til noen av barna.

2008 - Kolibriegg 1: Sitio
Joaninha–senteret

Sitio Joaninha ligger ca. 5 km fra
Kolibriredet, der fattigdommen er
betydelig mer prekær enn i resten
av Diadema. Favelaen vokste fram
rundt
en
søppelfylling
hvor
innbyggerne arbeidet. Søppelfyllingen ble stengt pga dens nærhet
til drikkevannet for São Paulo og det
ble utstedt byggestans i området.
Dette har skapt en uavklart

2007 – Kolibrieggene
Etableringen av kolibriegg startet i
2007 etter at Skagen Fondene ble
sponsor for CARF og organisasjonen
fikk en betydelig vekst i sine
inntekter, i første omgang et
tilskudd på 3 mill. Kolibrieggene var
17

situasjon
for
området
og
investeringer i infrastruktur har vært
fraværende. Barna i favelaen stigmatiseres fordi deres foreldre
opprinnelig jobbet som søppelarbeidere. Innbyggerne kalles på
folkemunne
for
”søppelet
fra
Alvarenga”.

KolibriVinger.
Ungdommene
redigerte en video i anledning
senterets 2-årsjubileum4. Omtrent
200 barn og unge deltar i senterets
aktiviteter.
2010 – Kolibriegg 2: Itanhaém
rekreasjonssenter
Itanhaém ligger i nærheten av
Santos i overkant av en time fra São
Paulo. Her har Smith bygget et
rekreasjonssenter på et landsted
som ble donert av Inger Harrington
og
gatebarnsprosjektet
Casa
Emanuel. Landstedet hadde et lite
hus som Smith flyttet til. Han fikk
samtidig en visjon om å utvikle den
øvrige eiendommen til et ferie- og
rekreasjonssted for fattige barn som
ellers aldri opplever annet enn
slummen i Sao Paulo.

Senteret i Sitio Joaninha ble åpnet i
juli
2008
som
det
eneste
kulturtilbudet i favelaen. Senteret
kan beskrives som en miniatyrutgave av Kolibriredet. Bygningen er
mindre og enklere enn Kolibriredet,
men også med vekt på estetikk.
Senteret arrangerer daglig tilsvarende aktiviteter som på Kolibriredet,
men det legges også vekt på
holdningsskapende miljøvernarbeid
pga.
områdets
konflikt
med
drikkevannforsyningene. Det pågår
også et prosjekt med å etablere et
skolekjøkken ved senteret som skal
drive
opplæring
i
kosthold.
Byggingen er påbegynt, men ikke
ferdigstilt.

Ved siden av rekreasjonsaspektet
var visjonen at barn og ledere kunne
ta
med
seg
aktivitetene
fra
Kolibriredet/kolibrieggene og bygge
sterkere
relasjoner.
Feriestedet
skulle også være belønning for god

Senteret drives av 10 ungdommer i
alderen 18-25 år. De fleste har vært
elever ved Kolibriredet eller vært
gjennom
opplæringsprogrammet

4

http://www.youtube.com/watch?v=TqyUL
GduOek
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oppførsel og innsats på skole og
kolibriaktiviteter.

nyhetsformidling, nærradio, grafisk
design,
videoproduksjon
og
musikkstudio.

Senteret ble ferdig i 2010 med 40
sengeplasser,
oppholdsrom
og
aktivitetsverksteder for musikk og
kunst. Gregory Smith er arkitekten
bak huset og han har engasjert seg i
utformingen av selv små detaljer.
Det er et nøye samspill mellom
farger i vegger, gulv og gjenstander.
Belysningen brukes for å fremheve
vakkerheten i gjenstandene. En gjest
beskrev hver gjenstand i huset som
et eget kunstverk. På eiendommen
er
det
opparbeidet
en
liten
fiskedam, et lite svømmebasseng,
det dyrkes eksotiske frukter og der
er dyr.
I helgene og i skoleferiene kommer
barn fra Diadema til senteret. De
bruker
aktivitetsverkstedene
på
senteret, og det har vært arrangert
fisketurer
og
besøk
til
en
indianerstamme i nærheten. I tillegg
har Gregory startet aktiviteter for
barn i nærområdet.

2012 - Kolibriegg3:
Kommunikasjonssenteret
Kommunikasjonssenteret
er
en
realisering
av
kolibriprosjektets
visjon om å være et referansepunkt i
nærmiljøet. Senteret er bygget i et 3
etasjers
hus
i
nærheten
av
Kolibriredet. Bygningen ble valgt
fordi den ligger høyt i terrenget og
egner seg for fremtidig radiostasjon.
Her skal det publiseres magasiner
og
aviser,
drives
nettbasert

Kommunikasjonssenteret
skal
utdanne
ungdom
innen
kommunikasjon med hovedvekt på
sosial kommunikasjon. Det skal
organiseres
kurs
og
studieprogrammer.
Innflytting og oppstart av aktiviteter
begynte mars 2012.
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Parallelt med byggingen av senteret
har det vært etablert aktiviteter på
Kolibriredet som nå har flyttet eller
skal flytte inn i senteret:
•

•

Kommunikasjonsgruppen
”Det
sosiale øyet” har regelmessig
utgitt
gateavisen
Voa
Communidade. Dette er en liten
avis med intervjuer, informasjon
om
sosiale
prosjekter
og
intervjuer og reportasjer fra
arrangementer
i
regi
av
kolibriprosjektet. Noen utgaver
har vært oversatt til norsk og
utgitt til CARF sine støttespillere.

2007-2009 Utdanningen
Kolibrivinger

Grafisk design. Design av avisen
Voa Communidade, flyers til
arrangementer,
t-skjorter
i
forbindelse
med
tematiske
aksjoner, logoer for prosjekter og
grupper osv.

•

Produksjon av videoer fra egne
arrangementer. Dette har vært
publisert på internett, YouTube,
osv.

•

Musikkgruppene har komponert
egne låter som har vært utgitt på
cd. De har hatt et eget lite
musikkstudio på Kolibriredet
som nå skal flyttes til kommunikasjonsegget og det vil bli
mulighet for å spille inn cd.

•

uten at det bygger på noen
enhetlig
profil.
Kvaliteten
varierer, men omfanget har vært
forholdsvis stort.

Utdanningsprogrammet ble laget
pga. aktivitetsøkningen i organisasjonen og var et rekrutteringsprogram for organisasjonen, men
skulle også utdanne ungdom til
jobber i den øvrige sosiale sektor.
Utdanningen var for ungdom i
alderen 16-20 år.
Prosjektet bestod av 1 års undervisning og ½ år praksis i
kolibriprosjektet. Det ble avviklet to
kull der totalt 50 personer ble
utdannet. Flertallet av deltakerne
hadde
tidligere
deltatt
på
Kolibriredet. Undervisningen skjedde i samarbeid med Palas Athena
Philosophical Studies Centre i São
Paulo og inneholdt bl.a. psykologi,
filosofi,
konflikthåndtering
og

Det har vært opprettet en rekke
nettsteder og blogger for prosjekter, grupper og personer som
er tilknyttet prosjektet. Dette
foregår i uorganiserte former
20

organisasjonsteori. Prosjektet hadde
en budsjettramme på ca en mill
NOK over to år.

arrangert kunstprosjekter der man
resirkulerer avfall som omdannes til
kunst.

For å gi elevene praksiserfaring ble
det dannet 5 grupper som skulle
lede prosjekter innen ulike temaer.
Prosjektene har blitt drevet videre
etter at undervisningsprogrammet
var
avsluttet
og
prosjektene
eksisterer fortsatt i organisasjonen.

Arte Brasil/Brasiliansk kunst.
Formålet til gruppen er å skape
inntektsbringende
aktivitet
ved
produksjon og salg
av
brasiliansk
håndverk (smykker
o.l.). Gruppen har
studert
håndverksmetoder
og
forretningsfag. De har samtidig
undersøkt ulike leverandører av
råvarer og satset på økologisk
produserte materialer fra regnskogsindianere. Håndverk fra prosjektet selges ved Carf sin kafé i
Bergen og på aksjonsdager ved
kolibriskoler. Et av tiltakene til
gruppen var å gi opplæring i
håndverksarbeid
til
5
fattige,
arbeidsledige mødre.

Sosial Kommunikasjon. Gruppen
har hatt og skal ha ansvar for
etablering
og
drift
av
kommunikasjonssenteret. Samtidig
har
gruppen
ansvar
for
markedsføring og reportasjer fra
arrangementer. De har drevet
webdesign, grafisk design, videoproduksjon, laget flyers osv.
Gruppen har også jobbet med å
dokumentere historien og forholdene i Sitio Joaninha hvor de
gjennomførte en serie intervjuer.
Kosthold og ernæring. Gruppen
driver informasjonsarbeid innen
kosthold og ernæring og lager mat
på arrangementer. 25 familier i Sitio
Joaninha har også fått opplæring i å
lage og selge mat. Det er startet
bygging av et større kjøkken i Sitio
Joaninha der prosjektgruppen skal
drive ernæringsundervisning. Kjøkkenet har en budsjettramme på
300.000 NOK.

Alkoholmisbruk
i
svangerskap:
Gruppen
jobber
med
informasjonskampanjer
om
sykdommen Føtalt Alkohol Syndrom
(FAS). Ungdommene har samlet
informasjon
og
tilegnet
seg
kunnskaper om årsaker til og
symptomer
på
sykdommen.
Informasjonsarbeidet
har
bl.a.
bestått av teaterstykket ”Hvem har
skylden?” som ble vist fram for
ungdommer i Diadema i ulike
sammenhenger. Det kan her nevnes
at Smith har et sterkt personlig
engasjement for problemet fordi

Miljøvern. Bakgrunnen for dette
prosjektet er miljøproblemene i Sitio
Joaninha og konflikten med drikkevannsforsyningene. Gruppen har
drevet holdningsskapende arbeid og
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hans adoptivbarn Vando lider av
syndromet.

Organisasjon i Norge og Sverige
Gregory Smith grunnla i 1992
stiftelsen
Children
at
Risk
Foundation (CARF) for å drive
informasjonsvirksomhet
og
innsamling av midler til hans arbeid
i Brasil. Stiftelsen har hatt styre og

Skolefritidsordningen ”Mais
Educacao” (mer utdanning)

Dette er en ordning tilsvarende
norsk SFO, rettet mot barn på
trinnet 5-7 år. Prosjektet startet
med flere mindre prosjekter rettet
mot skoler i nærområdet. Dette har
utviklet seg til en avtale med
Diadema kommune som ble inngått
mars 2012. Kontrakten på en mill
NOK omfatter 400 barn over en
periode på ett år. Barna skal være
fire timer på skolen og fire timer på
Kolibriredet daglig. Her vil de delta
på tilsvarende aktiviteter som ellers
arrangeres på senteret. Disse barna
mangler ofte tilsyn når de kommer
hjem fra skolen. Prosjektet er en del
av det nasjonale programmet ”Mais
Educacao” som skal inneholde
aktiviteter utenfor skoletid innen
miljø, sport, rekreasjon, kultur,
kunst, digitalisering, helse og
ernæring.

kontor i Bergen, og vært drevet med
stor grad av frivillig innsats. Fra
1999 ble det ansatt daglig leder i
halv stilling, og i full stilling i 2003.
Fra 2010 ble staben utvidet til 2
ansatte pga. økende aktivitet.
Inntektene har kommet fra støttemedlemmer, skoleinnsamlinger og
næringsliv. Viktige støttespillere fra
næringslivet har vært Skagen
Fondene og Grieg Foundation. CARF
har spesielt prioritert samarbeidet
med skoler fordi man har sett
verdien av å bidra til skolenes
undervisning. CARF har lansert
ordningen Kolibriskole for skoler og
barnehager.
Denne
innebærer
regelmessige besøk til skolene fra
organisasjonen og fra personer fra
prosjektet i Brasil når det er besøk,
trekning av tur til São Paulo og
deltagelse i et lærerforum for
undervisning.
Det
har
vært
utarbeidet
undervisningsmateriell
for barneskoler og videregående
skoler. 20 skoler og 6 barnehager er
22

i
dag
kolibriskoler.
Skolene
arrangerer aksjonsdager, med salg
av kaker, artikler laget av elevene
osv.
CARF
deltar
med
representanter på arrangementene og
det selges artikler produsert ved
prosjektet i Brasil.

arrangerer treningssamlinger i
Norge 2-3 ganger hvert år.
Norske utøvere har vært på
graderingssamlinger
på
Kolibriredet.

CARF har også et innsamlingsprosjekt i Sverige som ble igangsatt
av
Robert
Kusén
etter
at
dokumentaren Kolibrimannen om
Gregory Smith ble vist på svensk TV.
Kusén var tidligere verkstedssjef i
Scania og en prisbelønt lederskapsutvikler som holdt foredrag på
ledelsesseminar.
Han
startet
prosjektet ”Life Gives To The Giver”.
Hovedinntektskilden fra prosjektet
kommer fra foredrag der han
oppfordrer bedriftene som deltar
om å gi bidrag til CARF. Kusen har
også vervet andre foredragsholdere
til prosjektet som i dag består av 58 aktive. Totalt har prosjektet
samlet inn 900.000 SEK.
Et
kjennetegn
ved
CARF
er
vektlegging av kulturutveksling og
Norgesturneer der ungdom ved
prosjektet i Brasil lager fremvisninger i Norge. Styret i CARF
vektlegger at Nord-Sør-arbeidet skal
være gjensidig i form av at
økonomiske støttespillere i Norge
også skal få noe tilbake. Her kan
nevnes:
•

Den bergensbaserte klubben
Grupo
de
Capoeira
Contemporânea
Beija-Flor
Bergen (tidkligere Capoeira na
Chuva) ble stiftet i 2000 i
samarbeid med CARF. Klubben
har hele tiden hatt et tett
samarbeid
med
capoeiragruppen
på
Kolibriredet.
Instruktører
fra
Kolibriredet
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•

En
gruppe
på
rundt
25
ungdommer var i Norge i 2006
for å vise fram det egenproduserte stykket Roots med
afrikansk
folklore,
capoeira,
break-dance, samba og trommer.
Showet ble vist på Førde
internasjonale
folkemusikkfestival, Ole Bull Scene i Bergen,
og kolibriskoler. De holdt også
kurs i capoeira, perkusjon og
break-dance.

•

CARF gjennomførte en serie
arrangementer over en måned i
Bergen 2009. Her deltok 35
ungdommer fra Brasil. De laget
et show som ble vist på en
utendørsscene i Bergen, Os og
kolibriskoler.
De
arrangerte
drageverksteder
og
kurs
i
capoeira,
perkusjon
og
breakdans på skoler og kulturhus
i Bergen. Det ble arrangert
opptog
i
Bergen
sentrum
sammen med Megafon. Det ble
arrangert kunstutstilling med
malerier
fra
barn
ved
Kolibriredet, foto av Gregory
Smith
og
malerier
av
stensilkunstneren
C215.
Fotballgruppen spilte kamper
mot Brann og kolibriskoler.
Perkusjonsgruppen laget underholdning til kampene og på
Brann Stadion 16. mai. Det ble
arrangert brasiliansk fest i
Bergen 16. mai. På nasjonaldagen laget gruppen underholdning i hovedprosesjonen og
Gregory Smith holdt tale på
Festplassen.

Guarani indianere
•

En gruppe på ti ungdommer fra
Grupo Cultural Beija-Flor på
Kolibriredet var på norgesturné i
ti uker i 2011. De arrangerte
kurs og holdt oppvisninger bl.a.
på skoler og arrangementer i
Bergensområdet.

Hovedoppgaven var å gjøre
åpningsshowet
på
Ekstremsportveko på Voss. Dette ble
gjennomført på en profesjonell
måte og ble en stor suksess. De
deltok også med oppvisning på
den store
familiedagen ved
Nordåsvannet
i
Bergen
i
samarbeid med Lions Club Fana.
Familiedagen
inneholdt
aktiviteter
for
barn
og
underholdning knyttet til båt og
det maritime. Overskuddet gikk
til CARF. Arrangementet skal
gjentas i 2012.

Etter at Smith flyttet til Itanhaém i
2009 har han engasjert seg for
Guarani indianerne i området.
Guarani indianerne er i en vanskelig
situasjon
pga
konflikter
med
lokalbefolkningen rundt utbygging
av oljerelatert industri, hoteller og
boligfelter på det som historisk har
vært deres landområder. Samarbeidet med indianerne er i en
startfase, men det har allerede vært
gjennomført
flere
konkrete
aktiviteter. Arbeidet drives foreløpig
selvstendig av Smith på siden av
resten av organisasjonen.

Carfs driftsinntekter:
1995: Kr

641 174,-

2001: Kr 1 150 204,-

Smith har tatt med indianerne til
markeder i en nærliggende landsby
for å vise frem og selge deres
håndverksarbeid. Smith jobber nå
med å motivere mødre til å selge

2010: Kr 7 153 343,-
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håndverk og har planer om å starte
et kooperativ.

bildedatabase
på
nettstedet
Flickr.com. Denne billedbasen hans
www.flickr.com/photos/beija-flor
inneholder nå over 4000 bilder.
Bildene har siden oppstart hatt over
8 millioner klikk. Bildene kombineres med historier og fakta for å
belyse ulike temaer, eksempelvis
miljøødeleggelser,
undertrykte
Guarani-indianere,
forholdene
i
favelaene eller barnas aktiviteter i
eller utenfor kolibriprosjektet.

Smith er opptatt av å bygge barnas
selvtillit og har laget aktiviteter for
barna
etter
modell
fra
Kolibriprosjektet, men som er
tilpasset deres kultur. Han jobber
også
med
gjensidig
kulturell
utveksling mellom indianerne og
barn på kolibriprosjektet i São
Paulo.
Indianerne
har
besøkt
Kolibriredet og deltatt i aktiviteter
og fått se kulturelle forestillinger.
Barn ved Kolibriredet har også
besøkt hjemstedet til indianerne for
å lære mer om deres kultur.

Adoptivbarnet Vando
Smith adopterte i 1997 gutten
Vando. Smith fant Vando to uker
gammel uten tilsyn etter at moren
døde av rusmisbruk. Vando var
lillebror til et gatebarn Smith hadde
ansvar for. Smith drev på den tiden
Eldoradosenteret. Han vurderte i
utgangspunktet at han ikke hadde
kapasitet
til
å
ta
på
seg
omsorgsansvar for et lite barn, men
bestemte seg til slutt for å adoptere
Vando. Senere ble det oppdaget at
Vando hadde mentale svekkelser
pga alkoholmisbruk i svangerskapet
(FAS-syndrom). Smith mener at
syndromet gjør ham til et typisk ”at
risk” - barn. Dette er hovedgrunnen
til at Smith i 2009 valgte å flytte fra
São Paulo til roligere omgivelser i
Itanhaém.

Smith er kritisk til myndighetenes
boligprosjekter
der
indianerne
omplasseres til moderne betonghus.
Han mener dette bryter med
indianernes tradisjon. Smith har
derfor hjulpet indianerne med å
bygge enkle tradisjonelle hus av
materialer fra skogen.
Smith har en egen tråd for Guarani
indianerne på www.flickr.com. Her
publiseres
bilder
fra
deres
aktiviteter og hverdag. Bildene kombineres med fakta og historier for å
belyse deres problemer, samtidig
som det legges vekt på å få frem
verdien
av
deres
kultur
og
tradisjoner.

Sosial Fotografering
Sosial fotografering er en interesse
Smith har hatt senere år. Fra 2005
har
han
bygget
opp
en
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Hedersbevisninger for Gregory
Smith
•

2000: Tildelt tittelen Melvin
Jones Fellow av Lions Club
International. Dette er den
høyeste utmerkelsen som
tildeles av organisasjonen.

•

2000: Tildelt tittelen Fellow av
Ashoka,
en
global
organisasjon
som
støtter
innovative
og
fornyende
prosjekter innen sosialt og
humanitært arbeid.

•

2007: Mottok en hederserklæring fra kommunestyret
i Diadema. Uttalelsen fra
kommunestyret er vedlagt i
appendiks. Dette er ikke en
regulær
pris,
men
en
enkeltstående erklæring for å
anerkjenne
arbeidet
til
Gregory Smith.

Faktor på NRK i 2005 og
senere på svensk og dansk
TV. Programmet omhandlet
Gregory
Smith
og
Kolibriredet. Kolibrimannen er
fortsatt
tilgjengelig
på
www.nrk.no.

Medieomtale
Følgende omtale har vært gitt til
Gregory Smith og hans prosjekter i
TV og aviser:
•

Blant gatebarn i Brasil (1995)
av
Egil
Rafto,
NRK.
Programmet
omhandlet
Gregory Smith sitt arbeid på
gateplan i São Paulo og
rehabiliteringssenteret
i
Eldorado.

•

Kolibrimannen
(2005)
av
Steinar Birkleand/NRK. Vist i
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•

Gregory Smiths arbeid har
også vært presentert i Crianca
Esperanca (Barnas fremtidshåp) på TV Globo. Kanalen er
Brasils
største
med
80
millioner daglige seere.

•

Gregory Smith har også vært
omtalt på andre brasilianske
tv-stasjoner. Han fikk landsomfattende
mediedekning
knyttet til hussalget, og lokale
aviser i Hordaland har jevnlig
gitt omtale i tilknytning til
Norgesbesøk
fra
Gregory
Smith eller andre personer i
prosjektet.

Gregory Smiths arbeidsoppgaver og
organisasjon

prosjektet
var
den
viktigste
rekrutteringskilden. Det ble også
satt i gang kompetanseprosjekter.
Etter noen år kunne man se tegn til
at ungdommene selv initierte små
prosjekter og kunne håndtere dette
selvstendig.
Denne
utviklingen
fortsatte, og det har etter hvert
vokst fram en generasjon unge
mennesker som viser evne til å
videreføre Smith sitt arbeid og
samtidig har tilført nye kvaliteter. I
2009 flyttet Smith fra Kolibriredet
til Itanhaém. Dette hadde delvis
familiære årsaker, men var også et
ledd i å overføre prosjektet til neste
generasjon.

Vi vil her beskrive Gregory Smith
sine arbeidsoppgaver og hans rolle i
den organisasjonen han har bygget
opp.
Smith sin normale arbeidstid har
vært anslått til gjennomsnitlig 18
timer i døgnet. Dette gjelder i stor
grad også i helger. Arbeidsdagen
hans
har
vært
hektisk
og
uforutsigbar, preget av uventede
hendelser. Etter at han flyttet fra
Kolibriredet til Itanhaém i 2009, har
intensjonen
vært
å
redusere
arbeidsmengden.

Smith har vært involvert på svært
mange nivå i organisasjonen. Det
finnes noen områder som f.eks.
gjennomføringen av capoeira- og
fotballtreninger,
danseaktiviteter,
musikk osv. hvor han ikke har hatt
daglig involvering. Det har også
kommet nye aktiviteter som blant
annet videoproduksjon, web- og
grafisk design som ungdommene
ser ut til å ha drevet fram
selvstendig. Bortsett fra dette har
Smith vært involvert i følgende:

I rehabiliteringsperioden fra 1992 –
2001
var
Smith
i
perioder
forholdsvis alene om arbeidsoppgavene. Han fikk sporadisk hjelp
fra frivillige, ansatte etter hvert en
renholder/kjøkkenarbeider og drev
de to siste årene prosjektet sammen
med en britisk gatevernpedagog.
Han fikk også hjelp av ungdommene.
Kolibriredet ble etablert sammen
med en gruppe unge og uerfarne
personer. Det var et stort behov for
å utvikle organisasjon og medarbeidere. Smith involverte seg i
svært
mange
funksjoner
når
organisasjonen skulle bygges opp.
Etter hvert skjedde en gradvis
utvikling
av
organisasjon
og
medarbeidere.
Smith
styrket
organisasjonen ved å rekruttere
unge ressurspersoner, der ungdommer som deltok i aktivitetene i
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•

Han har vært organisatoren og
lederen for organisasjonen. Han
har foretatt rekruttering og har
vært en pådriver for de ansatte.

•

Han har spesielt jobbet med å
forankre
de
kulturelle
aktivitetene i organisasjonens
mål om sosiale endringer.

•

Han har vært igangsetter for
store prosjekter og rådgiver for
de
ansattes
egne
initierte
prosjekter.

•

Han har utført administrativt
arbeid,
ansettelsesavtaler,
økonomi, innkjøp og regnskap.

•

Han har drevet utadrettet arbeid.
Kontakt med skoler, myndigheter,
samarbeidspartnere,
media og sponsorer.

•

Han har fulgt opp det daglige
arbeidet knyttet til kjøkkenet,
vaktmestertjenester,
reparasjoner og drift av it-utstyr.

•

Han har vært arkitekt for byggeprosjektene, deltatt i byggingen
og oppfølging av bygningsarbeidere.

•

Han fulgte opp rehabiliterte
gatebarn ved siden av arbeidet
med Kolibriprosjektet.

holder kontakt med foreldre, skole,
politi og barnevernsdommere.

Ved siden av oppfølging av barn
tilknyttet hans prosjekt, har han
engasjert seg for personer han
møter utenfor hans prosjekt. Det
finnes lite systematisk oversikt over
hva han har vært involvert i, men
det finnes et betydelig anekdotisk
materiale. Hans engasjement for
Guarani indianerne er et eksempel
på at han involverer seg i
situasjonen til personer han tilfeldig
møter utenfor prosjektet. I tillegg
finnes flere mindre initiativ. Han
oppdaget en liten avsidesliggende
bebyggelse i skogen noen kilometer
fra
Kolibriredet.
De
sanitære
forholdene var svært dårlige, barna
her var skitne og ville derfor ikke
delta på Kolibriredet. Smith satte da
i gang en nettbasert innsamlingsaksjon for å bygge dusj og toaletter
til familiene. Han møtte ved en
annen anledning en alenemor i Sitio
Joaninha som bodde under svært
vanskelige forhold. Smith fikk
samlet en liten sum penger og
mobiliserte menn i nabolaget til å
bygge et lite hus. I en periode jobbet

Samtidig som Smith sitt arbeid har
bestått
av
praktiske
og
organisatoriske oppgaver, har hans
hovedprioritet vært omsorg og
støtte til personer i en vanskelig
situasjon. Han har hatt god oversikt
over situasjonen til de mest
vanskeligstilte
barna
på
Kolibriredet,
som
har
hatt
problemer som fravær på skole eller
rus og vold i hjemmet. Han besøker
hjemmene til mange av dem og
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han også målrettet for å hjelpe en
sterkt alkoholisert alenemor med 8
barn. Han har også vært en støtte
for personer ved dødsfall og kriser.
Smith får kontinuerlig henvendelser
fra mennesker i en vanskelig
situasjon.

bort fra gaten i perioder drar tilbake
til tross for lidelsene de der blir
påført. De trekkes tilbake av venner,
spenning, frihet og rusmidler. Smith
mente også at dersom overgangen
fra gaten ble for brå, ville de få et
romantisert bilde av livet på gaten.
Smiths
rehabiliteringsmetode
bestod derfor av gradvis overgang
fra gate til fosterhjem. I begynnelsen
vekslet de mellom å bo på gaten og
i fosterhjemmet. Et sentralt mål i
tidlig rehabiliteringsfase var å bygge
forståelsen for forskjellen mellom
livet
på
gaten
og
på
Eldoradosenteret. De måtte selv ta
det endelige valget, mens Smith
jobbet for å tilby dem en ny hverdag
med aktiviteter og omgivelser som
gjorde at de valgte bort gaten.

Gregory Smiths tankesett og
arbeidsmetoder
Vi vil her beskrive noen kjennetegn
ved Gregory Smiths arbeid i Brasil
og de tankesett som har ligget til
grunn for hans arbeidsmetoder.
Da Smith startet sitt arbeid blant
gatebarn, eksisterte det i liten grad
vellykkede metoder for rehabilitering
av gatebarn. En tidlig målsetting var
derfor å utvikle egne metoder. I
begynnelsen oppholdt Smith seg
mye sammen med barna på gaten
og jobbet for å sette seg inn i deres
tenkemåte. Han undersøkte deres
familiebakgrunn for å forstå deres
motiver for å rømme til gaten.
Deretter ble Smiths metoder gradvis
utviklet gjennom prøving og feiling.

Smith jobbet målrettet for å styrke
barnas ansvarsfølelse og forståelse
for at hver enkelt måtte bidra for at
de sammen skulle få et bra hjem.
Barna deltok i matlaging, husarbeid,
hadde ryddeuker og fikk ansvar for
dyrestell og grønnsaksproduksjon.
For å omvende dem fra et uregulert
fritt liv på gaten måtte de gradvis
forholde seg til nye rutiner som
tannpuss og et strengt regime med
måltider til faste klokkeslett. Når
tiden var moden, begynte de på
skole.

Smith sin tilnærming til gatebarnas
rusmisbruk var at denne var resultat
av deres lidelser og ikke en ren
fysiologisk avhengighet. Han mente
at et liv med et positivt innhold, ville
bidra til å redusere misbruk. Smith
la derfor stor vekt på å fylle livet
deres med aktiviteter og omgivelser
som kunne bidra til dette.

Et virkemiddel som Smith har brukt
aktivt under rehabilitering og forebygging er aktiviteter som capoeira,
fotball, kunst osv. For Smith var
dette verktøy for å bygge barnas
selvtillit, forstå at egne ferdigheter

Erfaringer fra eget og andre
prosjekter, var at barn som blir tatt
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kan utvikles og ha målsettinger å
jobbe mot. Smith mente fysisk
aktivitet var spesielt viktig for
gatebarn fordi de hadde et negativt
forhold til og var vant til å bryte ned
sin egen kropp.
Estetikk har vært et varemerke for
alle faser av Smiths arbeid, både
forebygging og rehabilitering. Smith
er
tidligere
kunsthandler
og
scenekunstner med praktiske og
estetiske ferdigheter. Han var selv
hovedpersonen
i
planlegging,
utforming
og
bygging
av
Eldoradosenteret, Kolibriredet, Sitio
Joaninha og rekreasjonssenteret.
Bygningene
har
en
særegen
arkitektur, med intense farger og
vakre utskjæringer. Hensikten har
vært å skape omgivelser som virker
stimulerende på barna og skaper en
harmonisk atmosfære. Barna har
også
opplevd
hærverk
og
ødelegging, og Smith har vært
opptatt av vakre omgivelser for å
utvikle deres evne til å verdsette
ting. Smith brukte også estetikk for
å skape distanse til gaten og et
tydelig
skille
mellom
kolibriprosjektet
og
de
negative
elementene i omgivelsene. Av
samme grunn ble landstedet,
Kolibriredet og rekreasjonssenteret
trukket vekk fra slummen og
plassert i eller ved den atlantiske
regnskogen.

"Jeg kjenner ikke til noen andre som har klart
å gjøre så mye ut av så begrensede
økonomiske ressurser. Det viser at
menneskelige ressurser er viktigere enn
økonomiske ressurser. Gregory har jobbet 18
timer dagen hver dag i snart 20 år, og alt
arbeidet, hver eneste time, handler om å
redde barns liv."
(Aksel Fugelli - forfatter, filmskaper,
næringsdrivende og brasilkjenner)

Dette dokumentet er skrevet av Bjarte
Storesund. Han har i mange år arbeidet
frivillig for Kolibri med ulike prosjekter,
både i Norge og i Brasil. Har jobbet en
lengre periode i Kolibri Brasil. Storesunds
kontaktkanaler: tlf: 974 20 732, mail:
Bjarte.Storesund@klp.no
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