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KOLIBRI UNDERVISNING GRUNNSKOLEHEFTE NR. 4.
Utgitt av Kolibri - Children At Risk Foundation 2009
Dette heftet handler om gategutten Eduardo. Han var en barna
som Gregory J. Smith fikk med i prosjektet midt på 1990 tallet.
Historien om Eduardo er historien om en tragedie som på mange
vis har endt godt.
Det retter seg i hovedsak mot grunnskolens mellomtrinn, men
kan med litt tilrettelegging brukes fra 4. trinn opp til
ungdomsskolenivå.
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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HISTORIEN OM EDUARDO
Her ser du Eduardo. I dag er han langt over 20 år gammel.
Han er capoeira – instruktør på Kolibriredet. Det betyr at han
underviser barn og unge i den brasilianske kampdansen
CAPOEIRA. For å kunne undervise, må han være dyktig og ha
trent mye i mange år.

Capoeiratrening

På bildet ser Eduardo ut som en helt vanlig brasiliansk
ungdom – og det er han også, men han har en helt spesiell
bakgrunn. Han har vært gatebarn.
Eduardo er en av gatebarna som Gregory tok seg av i sin
fosterfamilie.
Bilde: Gregory sammen
med Robison og Eduardo
(t.h.) i 1998.

GATELIVET - 1998
Gregory traff Eduardo første gang i 1998. Da var Eduardo 11
år. Han hadde da bodd på gaten siden han var 9 år, men
begynte å stikke av hjemmefra da han var 8 år.
Da hadde han aldri gått på skole, og han kunne verken lese
eller skrive. Da han begynte å bo på gaten, drev han med
ulike småjobber, slik som å pusse sko, selge tyggegummi og
peanøtter, vaske bilvinduer i gatekryss osv. For disse barna er
det en stor risiko for å ende opp som virkelige gatebarn. Det
var akkurat det som skjedde med Eduardo.

Eduardo som gategutt. En
tynn gutt som er langt inn i
rusen.
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Han begynte å sniffe lim, og etter hvert ble han avhengig av
narkotika. I en periode brukte han det narkotiske stoffet crack
og måtte hver dag skaffe mellom 2 – 300 kroner til å kjøpe
narkotika.

Bilde: Her ser du Eduardo
sitte klar med pengene for
å kjøpe narkotika. Se på
øynene hans. Hva ser han
på?

Mesteparten av disse pengene skaffet han ved å tigge ved
trafikklys, men han måtte også stjele når han hadde for lite
penger.

Bilde: Eduardo og
kammeraten Robison
bodde på en madrass på
en parkeringsplass.

Han spiste lite og sov kun i korte økter. Mesteparten av tiden
gikk han forvirret omkring på jakt etter crack, dag og natt. Han
kunne gå våken i dagevis på jakt etter penger og narkotika.
Han ble etter hvert vant til å leve på denne måten, men han
var et trist syn.
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Etter hvert ble Eduardo mer og mer likegyldig og
hadde ingen tanker om framtiden.
Hans kamerat på gaten var Robison. Det var
Robison Gregory først kom i kontakt med. Disse to
guttene holdt sammen i tykt og tynt. Etter som
Robison etter hvert ble med Gregory ut på
senteret og oppholdt seg der i lengre og lengre
perioder, ble det til at Eduardo også ble med en
gang. På sitt første besøk på senteret ble han i 2
dager.

De blir mer og mer
likegyldig og tenker
lite på framtiden.

Den 18. april 1998 fylte Eduardo 12 år. (Gregory
kjente til denne datoen for han hadde funnet
fødselsattesten hans hos barnerettsdommeren.
Eduardo hadde vært arrestert mange ganger).
På denne dagen var Eduardo som vanlig opptatt
med sine daglige gjøremål og husket ikke på sin
bursdag. Gregory tilbrakte mange timer med ham
på gaten denne dagen og klarte til slutt å overtale
ham å bli med på senteret hvor de andre barna
hadde forberedt et overraskelsesselskap for ham.
Denne gangen ble han i 6 dager.
AV OG PÅ GATEN
Slik fortsatte Eduardo å gå ”av og på gaten”.
På gaten var det nok av plass til å stikke seg vekk
når det oppsto konflikter. På senteret måtte barna
lære seg å løse konfliktene ansikt til ansikt. Dette
kunne ofte bli for tøft for et gatebarn. Eduardo kom
ofte opp i konflikter med andre barn og det var ofte
når det oppstod slike konflikter at han rømte.
Hans opphold på senteret ble likevel lenger og
lenger og oftere og oftere. Tre måneder tidligere sa
han at han aldri ville klare å forlate gatelivet. Nå
tenkte han annerledes.
Hver dag han holdt seg borte fra gaten, borte fra
narkotika og borte fra andre gatebarn kom mer og
mer av hans egentlige personlighet fram.
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HVORFOR?
Men hvorfor havnet Eduardo på gaten?
For å finne svar på dette måtte Gregory og medhjelperne
begynte å finne ut av guttens historie, og prøve å finne tilbake til
Eduardos biologiske familie. Dette er et vanskelig arbeid, men
svært viktig.
Denne perioden var vanskelig for Eduardo, og etter hvert som de
fant fram til familien, ble det vanskelig også for dem.
Eduardo kommer fra en svært fattig familie i favelaen (slum/
fattigstrøk). Han har flere søsken som er eldre enn ham.
Mor og far fikk det vanskelig med alle problemene fattigdommen
skapte. Far drakk alkohol hver dag. Han ble alkoholiker, og
Eduardo har bare vonde minner fra den tiden faren bodde
hjemme. Etter hvert forsvant faren ut av familien.
Mor klarte ikke dette alene, og barna ble mer og mer overlatt til
seg selv. Eduardo hadde en storebror som var hans store forbilde.
Han var innblandet i tyveri av en bil og under flukten ble han
skutt av politiet. Dette gikk så sterkt inn på Eduardo at han fra
den dagen ikke dro hjem, men ble på gaten.
VANSKELIG FOR MOR
Etter hvert klarte de å få til regelmessig kontakt med moren og
søstrene. Moren hadde nok en ganske stor skyldfølelse fordi
Eduardo havnet på gaten. For henne ble det å møte Eduardo en
vond påminning om dette og om sønnen som ble drept. Det ble
lett konflikter mellom Eduardo og mor.

Bilde: Eduardo ble gategutt
den dagen broren ble skutt.

Det at noen hadde tatt ansvar for hennes sønn og tilbakeførte
ham fra gatelivet, gjorde henne glad, og hun viste også at hun
var stolt av Eduardo. Hun hadde lidd mye i alle disse årene. Hun
ante jo ikke hvor Eduardo var.

SKOLE
Etter denne første fasen, begynte Eduardo på skolen. Han fikk
6 måneder forberedende undervisning før han kunne følge
vanlig undervisning.
Etter ett år hadde Eduardo roet seg veldig, og han hadde ikke
rømt tilbake til gaten de siste 10 månedene.
Han begynte på vanlig offentlig skole. Fordi han lå etter med
undervisning i forhold til sin aldersgruppe, ble han plassert i en
spesialklasse for elever som begynner for seint på skolen. Det
gjorde hverdagen hans mindre stresset.

Bilde: Eduardo ett år etter
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SKOLEN
I São Paulo er det
skoleplass til alle i den
offentlige skolen. Men
det er trangt om
plassen, og skolene har
veldig lite ressurser.
Derfor går de fleste rike
på privatskoler, der de
betaler ganske mye for
plassen.
På de offentlige skolene
i Diadema bydel, er det
så mange barn at de må
gå i 3 skift.
Noen begynner
undrevisningen tidlig
om morgenen, noen har
undervisningen midt på
dagen, og noen går på
skolen om kvelden.

Her er skolen som Eduardo gikk på. Rundt skolen er det
høye gjerder og porter med gitter. Hvorfor tror du det er
slik?
Eduardo gikk på skolen om ettermiddagen, fordi skolene er
så overfylte at de må gå til forskjellige tider.
Alle barn på Kolibriredet må følge undervisningen på vanlig
skole for å få plass på aktivitetene.

Lærerne tjener lite, og
ofte må de ha flere
jobber for å få nok
penger til å klare seg.
Det gjør at lærerne ofte
er slitne og lite
motiverte.
Når skolene også har
lite hjelpemidler og
bygningene er nedslitt,
sier det seg selv at
undervisningen ikke blir
slik som vi er vant med
i Norge.

Bilde: Eduardo midt på bildet samme med skolekamerater.
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NY INTERESSE
Sport spiller en viktig rolle i rehabilitering av gatebarn. Eduardo
begynte med capoeira med en gang han kom til senteret. Han
ble raskt ”hektet” på denne sporten og satte seg raskt mål om å
få sitt første belte i løpet av et år. Eduardo hadde
konsentrasjonsproblemer så det var ikke enkelt for ham å lære
nye ting, og han ville gjerne at andre løste problemene for seg.
CAPOEIRA
Capoeira er en sport som gir mange typer trening. Du trener
hele kroppen. Armer og bein er like viktig. I tillegg må
capoeirabevegelsene gjøres til musikk, som en slags dans.
De må også lære seg å synge sangene og å spille
instrumentene.
Dette var veldig god konsentrasjonstrening for Eduardo.
Dessuten lærer de å ta hensyn til hverandre. Det er ikke lov å
være borti hverandre med slag eller spark.
Capoeira Mesteren er streng og mild på samme tid. Mesteren er
nøye med at elevene følger opp treningen sin og gjør pliktene
sine.
For Eduardo var dette god trening i å følge regler og bli sosial.
Men mesteren tar også vare på elevene sine og passer på at de
har det bra. Mesteren blir nesten som en farsfigur for mange av
elevene.

CAPOEIRA
Capoeira er en
brasiliansk kampdans.
Det er en gammel
sport i Brasil. Den har
røtter helt tilbake til
slavetiden.
Etter fotball er
capoeira den største
sporten i Brasil.
I capoeira må du
både danse, synge,
spille instrumenter og
gjøre akrobatikk.

Slavetiden:
Slavetiden varte fra
ca 1550 til slutten av
1800 – tallet. Over 11
millioner afrikanere
ble sendt til Amerika
for å arbeide som
gratis arbeidskraft på
plantasjer og i gruver.

Det viste seg å være godt for Eduardo som nok savnet en far. I
mange familier i favelaen er mor alene om oppdragelsen og da
er det godt å ha en ”mester” som både er streng og viser
omsorg.

Eduardo leder capoeiratrening.

På capoeira treninger gutter og jenter sammen, og nybegynnere
og viderekommende trener sammen.
Det gjør at alle må ta hensyn til hverandre og alle har ansvar for
hverandre.
I capoeira har de belter med forskjellig farge som viser hvor
flinke de er, hvor lenge de har trent og hvor langt de er kommet i
sin utvikling.
Alt dette gjør at capoeira er spennende, og det er stadig noe å se
fram til og nye mål å nå. Denne sporten ble redningen for
Eduardo. Den har gjort det enklere for ham å få orden på livet
sitt.

KOLIBRIREDET
På Kolibriredet er det
over 250 barn og
unge på
capoeiratrening. Det
er den største
aktiviteten på
senteret. For dem
som har vært
gatebarn er det også
den viktigste. Det er
capoeiraaktiviteten
som på mange vis har
fått dem ut av
stoffmisbruk og vekk
fra gaten.
Det er denne
aktiviteten som øver
dem i disiplin,
konsentrasjon, ta
ansvar og vise hensyn
til hverandre.
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På Kolibriredet er det mer enn 250 barn og unge som trener
capoeira.
Å trene capoeira betyr å bli fysisk sterk, men det betyr også å
vise hensyn til hverandre og vise respekt for andre
mennesker. De trener også på å bli smidige, reagere raskt og
være oppfinnsomme. Samtidig får de trening i å synge og
spille på instrumenter.

Eduardo i bakgrunnen.

VEIEN VIDERE
Eduardo har hatt mange vanskelige og tunge perioder på veien
vekk fra gatelivet. Dag for dag har han kjempet seg gjennom
vanskelighetene. I dag har han gjort ferdig skolegangen, samtidig
som han er blitt en dyktig capoeira instruktør.
I år nådde han et mål som han har drømt om i mange år – han
ble Capoira Monitor, som er en av de høyeste graderingene innen
capoeira.

Bilde: Eduardo til høyre.

Han har arbeider på Kolibriredet som instruktør i capoeira i
mange år. Han vet mye om hvor vanskelig mange av barna i
favelaen har det. Han har erfart dette selv. Nå kan han bruke
denne erfaringen til å hjelpe andre barn og unge.
De siste årene har Eduardo ville klare seg selv. Han har fått seg
jobb i byen og har flyttet for seg selv. Det blir spennende å se om
han klarer denne store overgangen.
Han er på et vis en Kolibri som flyr på egenhånd….
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OPPGAVER TIL HISTORIEN OM EDUARDO

Her kan du prøve deg på noen oppgaver. Det er tre grupper oppgaver + ”Medalje”:

Svare på
spørsmål

Gjøre

Finn ut

”Medalje”
(klarer du denne er du dyktig)

Bli enig med læreren hvor mange oppgaver dere skal gjøre:
Svare på spørsmål:
1.
Hvor gammel var Eduardo da han ble gategutt?
2.
Hvordan skaffet han penger til narkotika?
3.
Hva er ”crack”?
4.
Hva skjedde den dagen Eduardo fylte 12 år?
5.
Hva er en favela?
6.
Hva var det som gjorde at Eduardo ble gategutt?
7.
Hvorfor må noen gå på skolen om kvelden i São Paulo?
8.
Eduardo begynte å trene. Hva heter sporten han begynte
med?

Gjøre:

1. Lag en tegneserie som beskriver viktige ting som

skjedde med Eduardo fra han ble født og til han fylte 20 år.
Lag små forklaringer til bildene.
Oppgaven kan være en gruppeoppgave eller individuell
oppgave.
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Finn ut:
•Finn ut hvorfor capoeira er så viktig for Eduardo.
•Finn ut mer om capoeira på internett (notere hvilke
nettadresser du bruker). Skriv gjerne faktasetninger.
•Finn ut mer om gatebarn. Let på biblioteket på
skolen. Let på internett. Be læreren eller bibliotekaren
hjelpe deg. Lag fakta - ark om gatebarn. Kopiere opp
til de andre i gruppen din.

Medalje:
Gregory og de som jobber med gatebarn synes det
er viktig at barna finner tilbake til sin familie (eller
det som er igjen av den).
Hvordan kan dette være så viktig, når barnet
egentlig har rømt hjemmefra?
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