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KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 4. 

Utgitt av Kolibri - Children At Risk Foundation  
 
Dette heftet forteller historien til mamma Marcia og hennes to 
sønner, Fabricio og Guilherme. Den er en sterk historie om en 
mamma og hennes kamp for sine to sønner. Mamma Marcia 
forteller åpenhjertig om sitt eget vanskelige liv og ødelagte 
barndom. 
Men dette er også historien om hvordan det forebyggende 
arbeidet i Kolibri drives. Det er svært viktig at slike familier får 
hjelp, før det går så langt at guttene blir gategutter. 
 
 
Heftet retter seg i hovedsak mot grunnskolens mellomtrinn, men 
kan med litt tilrettelegging brukes opp i ungdomstrinnet.  
Heftet egner seg godt til felles gjennomgåelse og opplevelse. Det 
kan også være godt å få snakket om stoffet i fellesskap.  

Innhold:  
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Disse to guttene har allerede opplevd å bo på 
gaten i São Paulo.   

Mor er alkoholiker, derfor er disse to guttene i 
faresonen. Vår oppgave er å hjelpe disse to 
guttene slik at de ikke ender opp som gatebarn. 
Da må vi hjelpe hele familien.  FAVELA:  

I Brasil bruker de 
betegnelsen favela på 
slum eller fattigstrøk/
skur – bebyggelse. 

MØT BRØDRENE FABRICIO OG GUILHERME 

KOLIBRIREDET ER 
ET AKTIVITETS-
SENTER 

De fleste barna på 
Kolibriredet bor 
hjemme hos familien i 
en av favelaene som 
ligger  i nærheten.  

Familien kan være en 
mor og en far, men 
ofte har livet i favelaen 
gjort at familien har 
gått i oppløsning og 
mange av  barna bor 
sammen med mor, 
eller hos besteforeldre, 
eller hos andre 
slektninger som har 
tatt seg av dem. Ofte 
kan flere generasjoner 
bo sammen i et lite 
skur.  

Her ser du Moro de Macaco. Skuret til 
Fabricio og Guilherme ligger i venstre 
billedkant, bak trærne. 

Fabricio og Guilherme er to brødre som 
bor i favelaen Morro de Macaco, i 
nærheten av Kolibriredet. De bor i et skur 
sammen med moren sin.  
Fabricio er 5 år og Guilherme er 6 år 
gammel. 

Tekst: Fabricio og Guilherme 

Gregory og Fredrik (fra 
Skjold skole) på 
hjemmebesøk hos 
Fabricio og Guilherme. 

ALKOHOLIKER:  
En person som er 
avhengig av å drikke 
alkohol hver dag, det 
vil si at personen har 
en sykelig trang til 
alkohol. Alkoholisme 
er en sykdom. 



Mamma Marcias historie 

Mamma Marcia er tidligere gatejente og hennes historie og fortid er 
sterkt preget av fattigdom, rusmidler (alkohol og narkotika) og 
mange vonde opplevelser.  

Hennes egen mor var også alkoholiker og døde i armene hennes da 
hun bare var ni år gammel. Hun hadde ingen å hjelpe seg, så hun 
endte opp som gatebarn i São Paulo.  I denne perioden begynte hun 
selv med rusmidler. Hun ble gravid da hun var 14 år og fødte sitt 
første barn da hun var 15. Hun har født 8 barn. Hun har bare 
Fabricio og Guilherme igjen. De andre er tatt hånd om av 
barnevernet og plassert på barnehjem. En er død. 

Guttenes far er også rusmisbruker og hun måtte flykte fra ham med 
sine to små sønner. I denne perioden var de tre hjemløse. De bodde 
da på gaten en stund, til hun fikk overta skuret de nå bor i.  

Hjelp til familien 

Da CARF kom i kontakt med familien, skjønte vi at noe måtte gjøres 
raskt. Vi ordnet plass til begge guttene i en barnehage og de er 
utstyrt med uniformer (!), sko og ransler. De går nå 8 timer i 
barnehagen hver dag. Lørdagene er de på Kolibriredet hele dagen og 
driver med capoeira og er på malerverkstedet.  

Mamma Marcia og sønnene hennes.  
 

Guilherme gjør fingermalimg for aller første gang. ”går det av” – spør han. 
  



Det er også laget et opplegg for mor, der hun får hjelp til å følge opp 
guttene. Hun sørger for at de er rene, ordentlig kledd og følge og 
hente dem i barnehagen.  

Hun er også kommet inn i et lokalt opplegg som gir hjelp til voksne 
alkoholikere. Hun drikker nå mye mindre. Dette er positivt, men 
familien har en lang vei å gå.  

Skal dette gå bra, avhenger det mye av Mamma Marcia. Hun sier:  

Jeg kan ikke gi noen løfter, for jeg har brutt så mange tidligere. Hva 
er vitsen med å gi tomme løfter? Men jeg skal gjøre mitt beste i 
årene framover, for mine to gutter og meg selv. Jeg vet at dette 
kanskje er min siste sjanse til å oppnå verdighet. Jeg ønsker så sterkt 
å kunne gå med hodet høyt hevet, slik at folk kan se på meg og si: 
”Det der er Marcia, som vi trodde aldri ville klare det. Men bare se på 
henne nå!” Jeg ønsker å bli den moren som mine sønner forventer at 
jeg skal være. De fortjener ikke en barndom som den jeg selv hadde.  

 

Marcia er en stolt kvinne som kjemper en kamp hver dag. 

Vi kan kjempe sammen med henne. 

En stolt mamma med to capoeiragutter.  

Mamma Marcia 



Bilde: Bursdag: Her fyller F&G, 5 
og 6 år og får kake med lys for 
første gang i sitt liv.  

Bilde: Humøret er heldigvis på 
topp. 

Det er godt å ha hverandre. 

Fabricio, Guilherme og mamma Marcia er et 
eksempel på en familie i favelaen.  

Det er tusenvis av slike familier som har det 
vanskelig, bare i området rundt Kolibriredet.  

KolibriCARFs oppgave er å hjelpe så mange som 
mulig til å få et verdig liv, at barna skal få en sjanse 
til å komme seg ut av fattigdommen, og de voksne 
skal få håp og styrke troen på egne krefter. I dette 
arbeidet kan du bidra. Snakk med læreren din om 
dette.  



OPPGAVER TIL HISTORIEN OM FABRICIO OG 
GUILHERME 
Her kan du prøve deg på noen oppgaver. Det er to grupper oppgaver:  

Svare på spørsmål:  
1.  Hva er en FAVELA? 
2.  Hvor gamle er Fabricio og Guilherme? 
3.  Hvorfor er disse to guttene i faresonen? 
4.  Hvilken fortid har Mamma Marcia? 
5.  Hvilket tilbud ble laget for de to guttene etter at de kom 

i kontakt med KolibriCARF? 
6.  Hvilke aktiviteter er de med på, på Kolibriredet? 
7.  Hva er en alkoholiker? 
8.  Er det alkoholikere i Norge? 

Bli enig med læreren hvor mange oppgaver dere skal gjøre: 

Svare på  
spørsmål Gjøre 

Gjøre: 
1.  Se på bilderekken til høyre på side 4 og 5. Hvert bilde 

uttrykker en følelse. Finn ett ord til hvert bilde, som 
beskriver denne følelsen. Ta en utskrift av bildene, klipp 
ut og lim på stort ark – skriv ”følelsen” under hvert 
bilde. 

2.  Hvis du skal velge ett bilde som skal presentere denne 
historien – hvilket ville du valgt? Begrunn svaret. 

3.  Mamma Marcia trenger oppmuntring for å klare 
hverdagen. Skriv et brev til henne!  

 
 Oppgavene kan være gruppeoppgaver eller individuelle 
oppgaver.  

 
 
 


