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KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 4.
Utgitt av Kolibri - Children At Risk Foundation 2013
Dette heftet handler om alt det som skjer i Kolibriprosjektet. Det
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.
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KOLIBRISENTRENE
KolibriRedet –
Hovedsenter, med
aktiviteter, omsorg og
inspirasjon.
Estetikk, kunst og kultur
står sentralt.
Prosjektet har i ca 35
ansatte medarbeidere.

KOLIBRISENTRENE er kultur- og aktivitetssentre i
slumområder i São Paulo i Brasil. I dag er det ca 2000
barn og unge i aktivitet på sentrene, og mange av dem
hadde levd på gaten i dag uten dette tilbudet. Vi vet
også med sikkerhet at mange liv er reddet i de årene
arbeidet har pågått.

KolibriEgg:
KolibriEgg er mindre sentre
med ulikt innhold.
Egg 1: I favelaen Sitio
Joaninha – åpnet i juli
2008.
Egg 2: Mediesenter i
Eldorado – åpnet i 2012
Egg 3: I landsbyen
Itanhaém (ved kysten) –
åpnet i 2010

HISTORIEN
Det hele startet faktisk i Norge i 1992. Den gangen
bodde Gregory John Smith i Bergen. Det vil si at han
bodde i Os, men arbeidet i Bergen. Han var sterkt
opptatt av urett mot barn og da han var 40 år bestemt
han seg at han ville bruke resten av livet sitt til å
hjelpe barn som har det vanskelig, gatebarn og barn
som lever i fare.
Han solgte alt han eide, hus og innbo og dro til São
Paulo i Brasil. Der har han arbeidet alle årene siden.
Først ved å jobbe på gaten med gatebarn, få dem vekk
fra gaten og rusmidlene, og plassere dem i
fosterfamilie slik at de kan få mulighet til å skape seg
et nytt liv.
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Etter sju år med dette arbeidet så han at de måtte
prøve å forhindre at barn havnet på gaten. Da kunne
de hjelpe mange flere. Da de hadde tatt den
avgjørelsen, flyttet de hele arbeidet ut av sentrum til
fattigområdene utenfor byen, til slummen, favelaen.
Det er her gatebarna kommer fra.

Her, i bydelen Diadema, bygget de et senter og i 2001
åpnet aktivitetssenteret Kolibriredet. Fra da av startet
en ny fase i Kolibriarbeidet.
Med all den kunnskapen de hadde fra arbeidet med
gatebarn, var oppgaven nå å nå ut til så mange barn
som mulig, gi dem tilbud om aktivitet, gi dem omsorg
og positiv utvikling, slik at ingen av dem havnet på
gaten.
Kolibri arbeider forebyggende.

KOLIBRI OG GATEBARN

Kolibrien er verdens
minste fugl, litt større enn
en humle. Den kan stå
stille i luften mens den
suger nektar fra
blomstene.
Den lever i symbiose med
blomsten. De er avhengig
av hverandre. Kolibrien
skaffer seg mat samtidig
som den hjelper blomsten
med å formere seg. Den
bringer pollen fra en plante
til neste.
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Det er med gatebarn som med
kolibrifuglen, de er små, raske og
fyker av sted, stopper en kort
sund og suger til seg det beste de
kan få tak i, stjeler litt, tigger litt.
KolibriRedet er det ”redet”
gatebarn og barn i faresonen skal
bli avhengig av, stedet de lever i
symbiose med. Aktivitetene og
omsorgen her skal gi disse
fantastiske, unike skapningene
mulighet og grobunn for å utvikle
seg til medmennesker, i like vakre
omgivelser som kolibrien.

Graffitimaleri på Kolibriredet. Hvor mange kolibrier kan du finne?

KOLIBRI og de fire sentrene i Brasil

I	
  Brasil:	
  	
  

I enkelte miljøer i Brasil kaller de gatebarn for
”kakerlakker”. Det synes Gregory og de som jobbet med
ham, var et forferdelig kallenavn på barn. De ville derfor
bruke et annet navn på disse barna. Det var da de
oppdaget likheten mellom Kolibrifuglen og gatebarna, og
navnet var klart.
I Brasil kaller de kolibrifuglen for Beija-Flor. Det navnet
betyr ”Den som kysser blomsten ”. Dette er blitt navnet
på organisasjonen i Brasil.
KolibriRedet er blitt det ”redet” der gatebarn og barn i
faresonen får omsorg og opplæring, i like vakre
omgivelser som kolibrifuglen.
Etter hvert ble det behov for å utvide. Det er bygget tre
mindre sentre i andre favelaområder. Disse småsentrene
kalles KolibriEgg.

I	
  Norge:	
  	
  

KolibriRedet – aktivitetssenter, driver en rekke ulike
aktiviteter og prosjekter, samtidig som de makter å ta
vare på enkeltmennesket med omsorg og inspirasjon.
Estetikk, kunst og kultur står sentralt.
KolibriEgg:
Egg nr 1: I favelaen Sitio Joaninha – åpnet i juli 2008.
Egg nr 2: Mediesenter i Eldorado – åpnet i 2012
Egg nr 3: I landsbyen Itanhaém, ved kysten – åpnet i
2010
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KOLIBRIREDET
Brasil er kontrastenes land, men selv for
brasilianerne er Kolibriredet spesielt der det ligger i
utkanten av en favelaene (slum). Det estetiske er
slående.

Fargebruken, detaljene, utsmykkingen, utformingen,
beplantning, dekor. Alt er gjennomført ned til minste
detalj, både utvendig og innvendig, i denne
fantastiske bygningsmassen. Det estetiske skal bidra
til å bygge opp menneskene, gjenskape
menneskeverdet.
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Kunstneriske uttrykk
Likevel er det som gjør mest
inntrykk, barna og ungdommene vi
treffer her. Overalt i senteret møter
vi stolte, fornøyde deltagere som
signaliserer trygghet og tro på det
de driver på med.
Det er dette samspillet mellom det
ytre og det indre livet på Kolibriredet
som er drivkraften i arbeidet, både
for voksne og barn.
Gjennom at barna arbeider med
kunstaktiviteter, styrkes samhold,
forståelse og vennskap. Både barn
og voksne arbeider for å trygge
området rundt, slik at det blir tydelig
at de er motstandere av alle typer
vold i samfunnet rundt.
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Mot vold

FAVELA -OMRÅDER
Fattigdom og vold er en del av barnas hverdag.
Like utenfor sentrene møter vi den harde
virkeligheten de vokser opp i.
Fattigområder eller slum, kalles favela i Brasil.

Å dra på hjemmebesøk gir oss et innblikk i den
fornedrelsen barn og voksne må forholde seg til i disse
områdene.
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Her bor det 6 mennesker på
2x5 meter. Det er ikke rom for
noe særlig inneliv.

Gaten blir alternativet for alt
for mange barn og unge,
med alle de ”fristelser” og
farer det medfører.
Kriminalitet, vold og
narkotikaomsetning er en
del av hverdagen.
Tilbudet på Kolibriredet er en
svært viktig del av barnas
liv. Her får de rom for å leke
og utvikle seg og her blir de
sett – hvert enkelt barn. For
de voksne betyr Kolibri
trygghet og omsorg for
barna. En av de viktigste
støttepartnerne er skoler og
barnehager i Norge. Det er
organisasjonen Kolibri Children At Risk Foundation,
som driver Kolibriprosjektet i
Brasil. Dersom flere vil
støtte, vil flere barn få hjelp.
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AKTIVITETENE PÅ KOLIBRISENTRENE

På Kolibrisentrene
kombineres
utdanning med
kunst og kultur

Kolibriredet er et aktivitetssenter med mange ulike
aktiviteter. I tillegg får de menneskelige ”kolibriene” på
senteret, omsorg, veiledning og opplæring.
De fleste barna bor i favelaen i nærheten, hos foreldre
eller slektninger. Ofte er det store søskenflokker med en
enslig mor. Barna må forplikte seg til å gå på vanlig
offentlig skole for å få plass på senteret. Utdanning er
viktig.

CAPOEIRA

Fra en batizado i 2012. Dette er en slags prøve elevene
går opp til for å få beltegradering.

CAPOEIRA AKADEMI – afrobrasiliansk kampdans med
røtter tilbake til slavetiden. Denne aktiviteten er viktig
i arbeide med å styrke kropp og sjel, den gir sosial
trening og styrker selvbildet ved å kombinerer det
sportslige med dans, teater, musikk og folklore.
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MUSIKK:

KOLIBRIREDETS MUSIKK-MØLLE:
GITAR OG CAVAQUINHO – undervisning i
musikk og spill og i deres egen brasilianske
musikk

.

BANDA BEIJA-FLOR – perkusjonsgruppe for
afrobrasilianske rytmer.
Gruppen lager ulike fremføringer og gjør en rekke
visninger ved forskjellige offentlige tilstelninger.
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DANS:
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Breakdans: AfroBreak
Hip-Hop kulturen er sterk på Kolibriredet. Mange
ulike aktiviteter faller inn under dette begrepet,
basert på sang, rapp, breakdans, komposisjon og
lydforming. DJ – MC – BBoy/BGirl, Breakdance og
Grafitti workshops er svært populære.
Gruppen AfroBreak, er en drivkraft i prosjektet og
driver både med breakdans, forestillinger og
arrangementer, bl.a Rival vs Rival – et stort
breake-arrangement som samler breakere fra hele
Brasil.

MALERKUNST:

FOTBALL:
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KUNST ATELIER: Ulike aktiviteter innenfor maling,
tegning og forming. Barna får opplæring i billedlære,
form- og fargelære og teknikker. Det ble arrangert en
rekke museums- og utstillingsbesøk slik at barna får
utvidet sine kunskaper.

BEIJA-FLOR F.C. (KOLIBRI FOTBALL KLUBB) er i dag
en fotballklubb med vekt på det sosiale. Klubben er
medlem i fotballkretsen i regionen med lokale
turneringer mellom klubbene. Klubben gir tilbud til 7 lag
i alderen 7 – 21 år. Her får de utfolde seg og utvikle seg
i trygge omgivelser, under kyndig ledelse.

TEATER/
DRAMA:

FRISØR:

14

Drama/teater gruppe med egne dramaoppsetninger
der barna selv er selv med å utforme forestillingene.
De arbeider ofte med tema som tar opp problemer i
deres eget samfunn. Det satses også på å gi kunnskap
i hjemlig og internasjonal dramalitteratur. Både små,
egenutviklede forestillinger og store fellesforestillinger
utarbeides og fremføres for det lokale publikum.

AFROBRASILIANSK FRISØRSALONG: Senteret har
egen salong. Her gis yrkesrettet utdanning innen
frisørfag, manikyre, fotpleie og sminke.

KOLIBRIEGG
SITIO JOANINHA

Dette senteret ble åpnet i 2008.
Det ligger i et favelaområdet der mange lever i stor
fattigdom. Tidligere lå det en svær åpen søppelplass
her. Mange mennesker levde av å resirkulere
søppelet – finne ting i søppelet de kunne bearbeide
og selge.
Søppelplassen ble etter hvert full og den ble stengt
og gravd igjen. Likevel ble menneskene som levde av
søppelet, boende her. De hadde ingen steder å flytte.

Folk i dettte området lever i stor fattigdom.

I dette området er det ingen tilbud til befolkningen
hva gjelder skole, helsetilbud eller annet. Kolibri er
det første tilbudet folk her har fått.
KolibriEgget her er en miniutgave av det store
KolibriRedet, med mange aktiviteter for barna.
Nå har Kolibri også startet ernæringsprosjekt her.
Folk i disse områdene har nok å spise, men de spiser
ofte mat som det er lite næringsstoffer i, fordi den er
billig. Det er bygget et ”skolekjøkken” slik at de kan
drive kurs i hvordan lage billig og næringsrik mat.
Les mer neste side.

KolibriEgg Sitio Joaninha.

Det nye ”skolekjøkkenet” er snart klart.
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Sosialt –
entreprenørskap:
ERNÆRINGSGRUPPEN

På markedet får de billig frukt og gønnsaker.

Frukt er næringsrik kost..

Ernæringsundervisning.
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Ved siden av selve aktivitetene er det mange
prosjekter som drives parallelt.
Her er det grupper av unge som finner nye
løsninger på sosiale problemer. Dette kalles sosialt
entreprenørskap.

Ernæring er ett eksempel:
En gruppe unge har satt i gang opplæring om
næringsrik og rimelig mat i favelaen. De så at
mange fattige kjøper billig og næringsfattig mat.
Det medfører at mange barn ikke får nok
næringsstoffer i maten. Det kan medføre at de
utvikler seg seinere enn andre, de blir lite
motstandsdyktig mot sykdommer og barna blir
fortere sliten og trett, noe som går ut over
skolegangen og evnen til å lære.
Nå driver gruppen opplæring både til barn og til
mødrene. De viser at det går an å få tak i rimelig
og næringsrik mat. De får også kunnskap om
tilberedelse av maten og gode matretter.
Dette arbeidet har vekket oppsikt i Brasil og de
har fått støtte fra en stor matkjede som heter
Carrefour.

KOLIBRIEGG
KOMMUNIKASJON

De områdene Kolibri Brasil jobber i, er preget av stor
tilflytting av folk fra landsbygden. Dett er i stor grad
mennesker som er fattige og har lite utdanning. De
håper på å finne lykken i storbyen São Paulo, men de
fleste ender opp i en fattig favela, med en dårlig betalt
jobb eller ingen jobb.
I disse områdene er det
mange barn og unge.
Skolene er overfylte og det
er vanskelig å lære noe i
overfylte klasserom med
mye uro. Elevene taper i
konkurranse med barn fra
det rike Brasil. Det er også
vanskelig å få seg jobb for
de unge.
Folk i favelaen føler seg ofte glemt av myndighetene.
De føler seg usynlige og lite verdsatt.

Kommunikasjonssenteret
er et treetasjes hus med
mange ulike spesialrom.

Dette vil de unge i Kolibri gjøre noe med. De vil være
synlige. De vil fortelle om alt det positive som skjer i
favelaen, om samholdet, om hverdagen sin. Men de vil
også fortelle det vanskelige livet de lever, om rus , om
kriminalitet, om utryggheten og urettferdigheten i
samfunnet. Dette er det viktig at myndighetene i Brasil
får vite om og de rike i Brasil.

Huset kalles ”Olhar Social”
som betyr ”Det Sosiale Øyet”.
De skal ha et vaktsomt øye
mot sosial urettferdighet i
området.

Kommunikasjonssenteret er et mediesenter med
lydstudio hvor de kan spille inn sin egen musikk.
Radiostudio hvor de kan lage lokalradio. Avisredaksjon
hvor de lager en avis for nærmiljøet. I tillegg er det
opplæring innen videoproduksjon, grafisk design og
foto.
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Senteret kalles ”Det Sosiale Øyet” – og her skal barn og
unge lære om medienes virkemidler.

KOLIBRIEGG
ITANHAÉM

Dette senteret er et eventyr. Det ligger ved
Atlanterhavskysten og er innredet som et eventyrslott
innvendig. Alle rommene er malt i de vakreste farger,
pyntet og dekorert. Det er vakre, gamle møbler og et
stort koselig kjøkken som er husets ”hjerte” og
samlingsplass.

Dette senteret kalles
KystEgget fordi det ligger
ved Atlanterhavskysten.
Selv om det bare tar en og
en halv time å kjøre bil fra
São Paulo og ned til kysten,
er det mange barn i favelaen
(slummen) som ikke har
opplevd havet.
Naturen her består av rester
av den Atlantiske
regnskogen. Mye av denne
regnskogen er imidlertid
hugget ned eller ødelagt,
men det finnes områder av
den opprinnelige
vegetasjonen i nærheten av
senteret.
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Feriekoloni
Mange av barna i favelaen i São Paulo har aldri vært
ute av byen. Det er viktig for disse barna at de får
oppleve andre miljøer og får andre naturopplevelser.
Her får de oppleve Atlanterhavet, her er skogområder
(rester av Atlanterhavsregnskogen), her er
fiskedammer, her er turområder med elver og fosser.
Men mest av alt nyter de huset, de gode stundene
rundt bordet, den gode maten og gleden over å være
sammen.
Aktiviteter for lokale barn
Senteret er også aktivitetssenter for barn fra det lokale
områdene. Også her langs kysten er det stor fattigdom
i noen områder.

GUARANI
INDIANERE

Den opprinnelige urbefolkningen i dette område
kalles Guarani. Det er lite igjen av de opprinnelige
naturområdene disse indianerne levde i og hele
livsgrunnlaget deres har smuldret vekk. De lever i
stor fattigdom og har det svært vanskelig. Nå er det
startet et samarbeidsprosjekt med Kolibri med
kunnskap- og kulturutveksling.
Kunsthåndverk
Det er også startet arbeid med å bygge opp igjen
kunsthåndverket deres, slik at de kan selge sine
produkter og øke inntektene, og på denne måten få
noe å leve av.
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