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Ung i Brasils storbyslum er et undervisningshefte fra Kolibri – Children at Risk Foundation. Vi driver forebyggende
arbeid blant barn og unge i en av verdens største byer – São Paulo, Brasil. Der driver vi aktivitetssentre flere steder,
både i etablerte og nye slumområder, kalt favelaer. Disse preges av fattigdom, sosiale problemer og svært dårlige
bo- og oppvekstforhold.
I dette heftet vil du få et nærmere innblikk i de problemer og utfordringer som menneskene i disse områdene sliter
med. Du får møte dem direkte, og lese om deres tanker og drømmer om et bedre liv, og deres refleksjoner rundt
sin egen situasjon. I tillegg får du muligheten til å fordype deg i årsakssammenhengene som ligger bak et samfunn
preget av så ekstreme forskjeller som det brasilianske.
Heftet er beregnet på underisning i videregående skole og ungdomsskolens øverste trinn. På våre hjemmesider er
det tilgjengelig et undervisningsopplegg med oppgaver til heftet.
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BRASIL
FAKTA:

Språk: Portugisisk
Folketall: 192 mill. (verdens 5. største land)
Største by: São Paulo (20 mill. innb.)
BNP: 8 220 dollar/innb.
Ekstrem fattigdom (under 1 dollar/dag): 13 millioner personer
Styreform: Føderal republikk. Demokrati.
Hovedstad: Brasilia (Rio de Janeiro frem til 1960)
Hovedreligioner: 74 % romersk katolsk, 15 % protestanter

Historie:
Brasil antas å ha vært bosatt av urbefolkning i minst 10 000
år. I 1500 ble landet oppdaget av den portugisiske oppdagelsesreisende Pedro Álvares Cabral. Portugiserne koloniserte
landet fram til Brasil fikk sin uavhengighet i 1822. Under kolonitiden var de viktigste varene gummi, gull, kaffe og brasiltre
(pau do brasil). Økonomien var basert på arbeidskraften til
slaver som ble hentet fra Vest-Afrika. Brasil avskaffet slaveriet
som siste land i verden i 1888.
Folk:
Brasil er verdens 5. største land med 192 millioner innbyggere.
Befolkningen består av etterkommere etter slavene og immigranter fra Europa og Asia. Immigrantene kom hovedsaklig
fra Italia, Tyskland, Polen, Portugal, Spania og Japan. Brasil
har også mange svarte (6 %) og blandingsfargede (39 %)
med røtter til afrikanske slaver. Flertallet av brasilianerne er
hvite (54 %). Urbefolkningen utgjør under 1% av innbyggerne
og dette tallet har sunket etter hvert som de har kommet i
kontakt med resten av befolkningen.
Styresett:
Brasil har siden 1985 vært en føderal republikk med 27 delstater. Fra 1964 til 1985 var landet et militærdiktatur. Etter
innføringen av demokratiet i 1985, fikk landet en grunnlov
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med ambisiøse målsetninger innen menneskerettigheter. Landet har fortsatt store problemer innenfor sivile, økonomiske
og sosiale rettigheter, men på den andre side har innføringen
av demokratiet gitt innbyggerne full ytringsfrihet og allmenn
stemmerett.
Næringsliv:
Deler av Brasil har et velutviklet næringsliv, til tross for at
store deler av befolkningen lever i fattigdom. Landet eksporterer bl.a. landbruksvarer, tekstiler, skotøy, elektronisk utstyr og
motorkjøretøy. Økonomisk utvikling er svært ujevnt geografisk fordelt. Områdene i Sør-Brasil har kommet lengst og São
Paulo-regionen har den mest omfattende industrien. NordøstBrasil er preget av lavt utviklet landbruk og denne regionen
har den største befolkningsandelen som lever i fattigdom.
Gjeld og inflasjon:
De største problemene for brasiliansk økonomi har vært gjeld
og inflasjon. På 80- og 90-tallet var inflasjonen på flere hundre
prosent. En plan for inflasjonsbekjempelse ble iverksatt i 1997
(Plano Real), og den klarte å sette en effektiv stopper for
inflasjonen. Brasil har i perioder hatt verdens største utenlandsgjeld og renter og avdrag har utgjort en stor andel av
offentlige utgifter.

Urbanisering = storbyproblemer

Brasil på 1900-tallet var en folkevandring for millioner av mennesker fra landsbygd til by.
Politikerne ville modernisere Brasil, de ville ha industri i byene. En slik industrialisering har
også skjedd i vestlige land, men i fattige land som Brasil skjer en slik prosess mer ukontrollert. Urbaniseringen har gitt gigantiske byer med slumområder, fattigdom og kriminalitet.
Da politikerne satset på økonomisk vekst i byene, ble landsbygda
nedprioritert. Mens det oppstod vekst og muligheter i byene, var
fattigdommen på landet enorm. Da Brasil begynte sin industrialisering, kom også mekaniseringen til landsbygda, arbeidskraft
ble overflødig og fattigdommen enda mer prekær. Samtidig skjøt
utviklingen i byene fart. Gjennom transistorradioen kunne fattige på landsbygda høre historier om byer med jobbmuligheter og
fremtidshåp. Resultatet gav seg selv - folk strømmet inn mot byene,
og i periodene da tørken på landsbygda var på sitt verste, var flukten
inn til byene størst. I 1940 bodde 31% av Brasils befolkning i byene,
mens i 2000 var denne andelen økt til 81% . Selv om Brasil ikke
er det eneste landet i verden som har opplevd avfolkning av landsbygda, har prosessen her gått mye raskere og vært mer ukontrollert
enn i f.eks. Europa.

av skyskrapere. Samtidig var byens befolkningsvekst uten kontroll
fra myndighetenes side. Immigrantene satte opp sine skur der de
fant en ledig plass, uansett om de hadde lov eller ikke. De benyttet
det de kunne finne: treavfall, plast eller reklameplakater. Hverken
skole, helsevesen, politi, vann eller kloakk klarte å henge med i utviklingen, særlig ikke i de fattige slumområdene som myndighetene
brydde seg lite om.

I Brasil flommet byene over av fattige mennesker. De kom med en
drøm om et bedre liv, men de stod der med to tomme hender, og de
måtte først skaffe seg arbeid. De første årene i storbyen var alltid
tøffe. Etter hvert tok immigrantenes liv ulike retninger. Noen klarte
å karre til seg en skikkelig jobb og fikk etablert seg i byens middelklasse. Men for andre var resultatet av flukten fra landsbygdas
fattigdom at de heller endte i byens fattigdom.

Dette var også det tiåret Brasil var rammet av gjeldskrise, inflasjon, økonomisk tilbakegang og bedrifter som ble lagt ned. 80-tallet omtales som Brasils “tapte tiår” pga. den økonomiske krisen. I
perioden var det en eksplosiv økning i slum og sosiale problemer i
São Paulo. De synlige tegnene i São Paulo var voksende slumområder, arbeidsledighet, kriminalitet og vold. I løpet av dette tiåret ble
drapsfrekvensen tredoblet.

Hva som er verst av fattigdommen i by eller på land er det delte
meninger om. Brasils storbyer har slum, narkotika, vold og kloakken
som flyter i gatene. Landsbygda har derimot mye mindre narkotika, kriminalitet og drap, men til gjengjeld er inntekten der lavere,
sulten mer utbredt og boligforholdene enda verre.

São Paulo er i dag delt med en bykjerne der de fleste tilhører middelklassen og noen tilhører overklassen. I utkanten av São Paulo har
byen en periferi der de fattige slumområdene ligger. I media omtales
de som bor der som “os marginais” eller “de marginaliserte”. Da
menes underprivilegerte uten utdannelse som er ekskludert fra
resten av samfunnet. De fattige hadde før i tiden mulighet til å få
en jobb på tekstilfabrikken eller lignende, slik at de over tid kunne
komme seg ut av fattigdommen. Men i dag har byen forandret seg
og fått et mer kunnskapskrevende næringsliv, slik at de fattige uten
utdannelse har mange færre muligheter, og de regnes derfor som
marginaliserte.

São Paulo ble endret fra småby til
megaby med store slumområder
São Paulo er Sør-Amerikas største by med 20 millioner innbyggere.
Drar vi imidlertid 100 år tilbake, til begynnelsen av 1900-tallet, var
den bare en småby med 30 000 innbyggere. Befolkningseksplosjonen i São Paulo handlet om to fenomener: en by som kunne tilby
økonomiske muligheter for de heldige, samtidig som folk ville vekk
fra landsbygdas fattigdom, tørke og sult.
Alle de store byene i Brasil opplevde tilstrømingen av folk fra landsbygda. Men São Paulo var dit de fleste dro, for det var der de beste
jobbmulighetene fantes. Kaffeproduksjonen i området hadde gitt
stor avkastning og pengene ble pløyd inn i næringslivet i São Paulo.
Det ble bygget veier og industri, byen vokste i både bredden og høyden. Området som tidligere var atlantisk skog, endte som en skog

Til tross for alle problemene med den offentlige infrastrukturen
hadde immigrantene til São Paulo muligheter til å få seg en jobb.
Etter en tøff periode med å etablere seg, klarte etter en stund de
fleste å jobbe seg opp i byens middelklasse. Byen fikk derfor et bra
rykte som igjen bidro til å øke den kraftige befolkningstilstrømmingen.

De fattige slumområdene har alltid fått lavest prioritet av myndighetene. De underprivilegerte har enten vært uten eller måtte vente
lenge på offentlige goder som vei, vann, søppeltømming eller for
den saks skyld politi. Diadema, som er bydelen der Children at Risk
driver Kolibriredet, manglet politi helt fram til 1989. Diadema ble
sett på som et lovløst område der innbyggerne skulle ordne opp på
egenhånd. Resultatet var at det dannet seg egne såkalte “ justiceiros”
- privatpersoner som henrettet det de mente var forbrytere. Diadema hadde på det verste en drapsfrekvens 200 ganger høyere enn i
Norge. I hele São Paulo skjer rundt 10 000 drap i året til tross for at
byen har et politi på omtrent 200 000 menn og kvinner.
KOLIBRI
undervisningshefte

UNG

I Brasils
storbyslum

5

Folks hverdag
under sterke klasseskiller
I Brasil trenger de rike de fattiges billige arbeidskraft og de fattige trenger de rikes penger, men det blir sjelden noe vennskap mellom dem. De fattige vil gjerne bo så nært som mulig de rike for da har de kortest vei til
arbeid, men de rike vil ikke ha et fattig nabolag på grunn av kriminaliteten. I Brasil gjemmer de rike seg bak
høye murer med piggtråd og elektriske gjerder, med vakter ved inngangen og hissige hunder i hagen. Barn fra
over- og middelklassen holder seg for det meste i sitt trygge hjem for å leke, mens barna fra underklassen for
det meste leker i gaten.
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De fattige i Brasil vet godt hva et liv med penger kan innebære. På
TV kan de se såpeoperaer om rike mennesker med dyre smykker,
kabrioleter og svømmebasseng i hagen. I butikkene ser de hyller fulle av de samme varene som i vår vestlige del av verden. Man vil ofte
se at fattige kan ha en drøm om mange av de materielle godene som
er en selvfølge i vår del av verden. En fattig jente på 10 år kunne
fortelle om sin store drøm som var å skaffe seg en mobiltelefon når
hun ble stor. For de fattige er mobiltelefonen kanskje det viktigste
statussymbolet. De fattige kan ha en sterk aspirasjon til vår velstand.
Når de først får penger, er det vanlig å bruke dem på materielle
goder som skaper en følelse av tilhørighet til den rike verden.

Beveger du deg inn i et fattig område, er det
første som slår deg hvor pent kledd folk går
til tross for hvor lite penger de har. De fattige
er opptatt av sin verdighet, og klær er kanskje
det de prioriterer mest etter mat. De fattige i
Brasil går som regel i sandaler. Men det finnes
historier om fattige som tar på sko når de skal
ut for å handle. De er redd for å bli oversett av
betjeningen fordi de går kledd som fattige.

I et land med store og synlige sosiale ulikheter kan det bli viktig å
markere sin egen posisjon i hierarkiet. Skal man på en fin restaurant
200 meter lengre bort i gaten synes noen det er viktig å kjøre, for ellers kan det se ut som du er for fattig til å ha bil. I heiser på litt finere
steder kan man finne egne heiskjørere til å trykke inn knappen for
folk. Det hevdes at dette er en arv fra slaveriet og at det gir en statusfølelse å ha ”tjenere” rundt seg.

KOLIBRI
undervisningshefte
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KLASSESKILLER
OG
SKOLESYSTEM

Brasil omtales ofte som ”kontrastenes land”.
Brasil har samme rikdom som verdens rikeste
land, men også samme fattigdom som verdens
fattigste land. Noen få rike reiser med helikopter til og fra arbeid, men samtidig preges
gatene av tiggere og landet har 13 millioner
mennesker som lever for under 1 dollar dagen.
De fleste brasilianere befinner seg et sted mellom de ekstreme ytterpunktene og her finnes
mange sosiale sjikt med store forskjeller.

Forfatteren Rex A. Hudson omtalte klasseskillene i Brasil slik: ”De
sosiale ulikhetene medfører spissfindige former for diskriminering
innenfor boligmarkedet, utdannelse og arbeidsliv slik at personer
fra bestemte sosiale sjikt har en tendens til å oppholde seg i sine
egne miljøer. De privilegerte bor i pene nabolag, vanligvis sentralt beliggende, går på privatskoler, kjører biler og handler i store
kjøpesentre. Fattige i byene bor i slumområder eller i fjerntliggende
offentlige husprosjekter, har lange bussreiser til jobb, går på offentlige skoler og handler på mindre supermarkeder eller lokale småbutikker.”
I Brasil er dine muligheter i livet styrt av hvem du har som far og
mor. Nesten alle som lever i fattigdom i Brasil hadde også fattige
foreldre. Det er ikke umulig å komme seg ut av fattigdommen du ble
født inn i, men er tidkrevende og krever en kombinasjon av hardt
arbeid, tålmodighet og du bør helst ha tilfeldighetene på din side.
At de økonomiske forskjellene går i arv forklares ofte med det brasilianske skolevesenet. Systemet er delt i offentlige skoler og private
skoler. I de private grunnskolene er kvaliteten god, mens barn i offentlige skoler lærer svært lite. På grunn av de store sosiale ulikhete-
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ne i Brasil, er foreldrene svært opptatt av å få sine barn inn på gode
skoler, og har foreldrene råd, blir barna sendt til gode privatskoler.
Privatskolene koster vanligvis fra 1000–3000 kroner per måned. En
vanlig middelklasseinntekt kan variere fra 3000–7000 kroner og når
de sender sine barn på privatskoler vil skolepengene utgjøre en stor
andel av deres inntekt. Underprivilegerte familier vil sjelden klare
å få sine barn inn på privatskoler og de ender på de dårlige offentlige skolene. Men i Brasil er det annerledes på universitetsnivå enn
på grunnskolenivå. Myndighetene prioriterer universitetsutdanning
høyt og myndighetene betaler 11 ganger mer for en universitetsstudent enn en elev i grunnskolen. Derfor er kvaliteten på offentlige
universiteter gode, og de er bedre enn de private universitetene.
Altså blir forskjellen i kvalitet mellom det private og offentlige
omvendt på dette nivået i forhold til hva det er på grunnskolenivå.
Men for å komme inn på de gode offentlige universitetene, må man
gjennom en test. Her må de fattige som gikk på dårlige offentlige
grunnskoler konkurrere med de privilegerte som gikk på gode privatskoler. I denne konkurransen har de fattige små muligheter.
Dersom de fattige skal inn på et universitet, kan de betale for å gå
på et dårlig privat universitet, men det har de sjelden råd til.
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KOLIBRIREDET

HISTORIEN
OM GREGORY SMITH

KOLIBRIREDET ER ET AV FIRE SENTRE MED
AKTIVITETSTILBUD FOR BARN OG UNGE.
SENTRENE FINANSIERES I HOVEDSAK AV
KOLIBRI – CHILDREN AT RISK FOUNDATION.
På Kolibriredet foregår aktiviteter som hiphop, breakdance, sirkus,
capoeira, fotball, maling, tegning, forming og mye annet. Noen få
av barna bor der, men de fleste bor hjemme og besøker Kolibriredet
flere dager i uken. Betingelsen er at de deltar på skolen, men på selve
Kolibriredet arrangeres ikke ordinær undervisning. Kolibriredet
ligger i idylliske omgivelser like ved en innsjø, men du skal ikke dra
langt før idyllen brytes og du finner slumstrøk der folk bor tett i tett
i skur og der kloakken utenfor renner fritt. Flere av disse strøkene er
kontrollert av narkotikagjenger med kraftigere våpen enn politiet.
Området preges av rusproblemer, kriminalitet, vold og drap. Mange
barn lider under vold, trusler eller seksuelle overgrep. Små barn
velger i noen tilfeller å forlate foreldrene for å bo langs gatene i sentrum av São Paulo. Andre overtar etter hvert ”arven” fra de voksne
og ender som kriminelle, narkomane eller drapsmenn.

Solgte alt han eide
Gregory Smith sin kamp for de fattige
barna i Brasil begynte fra en villa i Os utenfor Bergen. Som 40-åring tok han sitt livs
beslutning, solgte villaen sin, auksjonerte
bort det han eide og dro til Brasil. Han
stiftet organisasjonen Children at Risk for
å hjelpe gatebarn i São Paulo. Han visste at
kampen for å redde gatebarn ville bli tung,
men han visste også at hvis han ikke hadde
solgt hjemmet sitt, ville det blitt altfor enkelt
for ham å vende tilbake til Norge.

Å selge huset var hans
måte å tvinge seg selv
gjennom oppgaven han
hadde tatt på seg.
Avgjørelsen til Gregory Smith var drastisk,
men ikke impulsiv. Som sønn av en britisk
offiser hadde han bodd i Egypt og Singapore og reist mye, og fikk se mye fattigdom og
menneskelige lidelser. Men det som gjorde
sterkest inntrykk på ham var filmen Pixote,
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en dokumentar om gatebarn i São Paulo.
Filmen viste voksne menneskers brutalitet
og råskap mot uskyldige barn. Gregory
kunne latt inntrykkene fra filmen gått i
glemmeboken og fortsatt sitt trygge liv i en
villa utenfor Bergen. Men den sterke urettferdigheten i verden og den svake innsatsen
for å gjøre noe med det, var noe han ønsket
å gjøre noe med.
Arbeidet med gatebarn
Da Gregory startet sitt arbeid langs gatene i
São Paulo, var det vanskelig å vite hvor han
skulle begynne, og han snakket i begynnelsen ikke portugisisk. Men han ønsket å
komme tettest mulig innpå gatebarna og
ville forstå hvorfor de var der og hvordan de
tenkte. Derfor sov han i perioder sammen
med dem på gaten. Etter hvert fikk han en
idyllisk landeiendom i utkanten av byen der
han etablerte et fosterhjem og startet rehabilitering av gatebarna. Å drive et fosterhjem
for gatebarn var en vanskelig jobb fordi de
hadde levd et liv nedkjørt av dop. Men rehabiliteringen gav resultater og flere gatebarn

Slike barn befinner seg ”i faresonen”, og det er barn i faresonen som
skal hjelpes gjennom det forebyggende arbeidet på Kolibriredet.
Her er det ingen som sier at enkelte barn er ”for lite i faresonen” til
å delta på senteret. Her skal barn fra de mest vanskeligstilte familier
få være sammen med barn fra mer ressursrike familier. Av barna
på Kolibriredet vil noen klare seg greit, mens andre kan havne på
gaten eller i narkotikatrafikken. Hvem det går bra med og hvem det
går galt med, vet man aldri på forhånd. Flere barn kan leve et liv
som ser relativt trygt og stabilt ut, men situasjonen kan brått endre
seg. For noen av barna er situasjonen allerede svært kritisk, og da
kan Gregory Smith og ansatte på Kolibriredet sette i verk mer omfattende tiltak, og kan noen ganger også hjelpe foreldrene til barna.

ble etter hvert ført tilbake til et normalt liv.
Samtidig var arbeidet tungt og det var preget av tøffe nedturer. Det tyngste var å miste
Diego og Wender. De to tidligere gatebarna
så ut til å ha kommet på rett kjøl, men mistet
livet i ung alder. Wender ble skutt av politiet
da han var 19 år, mens Diego ble skutt, 23
år gammel, utenfor en bar etter en krangel.
Forebyggende arbeid,
barn i faresonen
Etter hvert fikk Gregory troen på at arbeidet
burde drives forebyggende. Arbeidet med å
fjerne barn fra gaten var tungt og krevende.
Mens noen barn ble fjernet fra gaten, kom
hele tiden nye gatebarn til. Gregory mente
det ville være mer effektivt å fange opp
barna før de havnet på gaten og resultatet ble
en omlegging til forebyggende arbeid. I 2002
kom Kolibriredet i gang, et senter med aktiviteter for over 800 barn og unge i faresonen.
Senteret ble etterhvert så populært at man
gikk i gang med å bygge små filialer etter
modell av Kolibriredet som ble kalt såkalte
Kolibriegg.

KOLIBRI
undervisningshefte

UNG

I Brasils
storbyslum

11

VELGER
GATEN

”Flukten fra hjemmet til gaten er et
naturlig overlevelsesinstinkt hos barna”.

FREMFOR
FORELDRENE

Gatebarn er barn som selv velger å forlate sine foreldre. Gatebarna gjør et valg
som kan virke ekstremt, men problemene de
flykter fra er også ekstreme.
Foreldrene deres er fattige, men den materielle
fattigdommen er ikke det eneste problemet barna
sliter med. Mer alvorlig enn fattigdommen er at
hjemmene preges av narkotika, alkohol og voldelige foreldre. Det er dette barna flykter fra, de
vil vekk, og gaten er eneste stedet å flykte til.
Gregory Smith har jobbet i mange år med å få vekk
barn fra det smertefulle livet på gaten. Han har
klart å redde livet til flere av dem, men også måtte
se mange som har endt sine liv i ung alder. Mens
Gregory har arbeidet med å redde gatebarn, har
han etterhvert forstått hvorfor små barn av egen
vilje velger å sove langs fortauene:
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–Det begynner med at gaten er lekeplassen til barna. Fattige hjem
har ikke plass til at barna kan leke inne, så da skjer all leken på
gaten. Hjemme må barna ofte leve med store problemer med sine
foreldre. De har liten evne til å oppdra barna og de kan ha store
rusproblemer. Det skapes en usikkerhet hos barna p.g.a. foreldrenes
oppførsel. Etterhvert trekker barna seg unna foreldrene og holder
seg mer og mer på gaten, de gruer seg for å dra hjem. Gaten blir
deres andre hjem og de søker en innbilt trygghet i gaten selv om den
er full av kriminalitet og narkotika.
De fattige bor i slumområdene i utkanten av storbyen, men når
barna blir litt eldre (6-7 år), begynner de å ta busser innover mot
sentrum av byen. I sentrum av São Paulo ser de kjøpesentre fulle av
varer. De ser den samme materielle rikdommen som de har sett på
såpeseriene på brasiliansk TV. Brasil er full av filmer om rike vellykkede, og i de fleste fattige hjem finnes et TV-apparat der fattige
barn får se mennesker som velter seg i rikdom. Barna tiltrekkes av
dette –de ønsker seg innover til bykjernen der butikkene ligger. Her
kommer de fort i kontakt med barn som allerede er gatebarn på
fulltid. De vil fortelle om hvordan man kan tigge til seg penger eller
stjele, de viser hvor man kan sove, osv. Slik rekrutterer eksisterende
gatebarn nye medlemmer og barna fra de fattige hjemmene har funnet seg et nytt hjem på gaten langt vekk fra foreldrenes problemer.
Langs fortauene møter de velmenende mennesker som gir penger,
snop, mat, klær eller tepper til gatebarna. Disse karakteriserer
Gregory som falske hjelpere som bare får livet på gaten i bykjernen
til å virke mer fristende og vil bidra til å øke gatebarnsproblemet.
Etter hvert mister barna kontakten med det tidligere livet og de
tilpasser seg livet på gaten. I 80-90% av tilfellene begynner de med
narkotika eller limsniffing for å døyve sulten og lidelsene i livet sitt.
De preges mer og mer av livet på gaten, og etter hvert er det verre
og verre å få dem rehabilitert. De blir så sterkt tilpasset livet på
gaten at det blir vanskelig å kutte forbindelsen med gaten umiddelbart. Gregory forteller om to gatebarn fra São Paulo som ble hentet
rett fra gaten og plassert hos adoptivforeldre i USA og Australia
mens de var 10 og 12 år gamle. Dette mener Gregory er et eksempel på en uheldig fremgangsmåte. De trenger en gradvis overgang
vekk fra gaten og bør ikke bli tatt vekk så brått. De to tidligere
gatebarna sliter i dag med store frustrasjoner og psykiske problemer.
Den ene jenten er i dag 23 år og bor i Australia. Hun mener at hun
hadde et bedre liv på gaten i São Paulo enn hun har det i Australia
som voksen.

Gregory jobber i dag med forebygging, men han jobbet tidligere
med rehabilitering av gatebarn, og da skjedde overgangen til et
nytt liv gradvis. En stund levde barna to liv. I perioder på gaten og
i perioder i sitt nye fosterhjem hos Gregory. Barna må kunne danne
seg et realistisk bilde av hva de to livene innebærer, og de må se kontrasten mellom de to livene slik at de selv velger å bryte sine bånd
til gatelivet. Under rehabiliteringen vekk fra gaten hadde de to sett
klær, ett som de brukte på gaten og ett som de brukte i fosterhjemmet. Da de kom til fosterhjemmet, ble de gamle fillete klærne puttet
i en skuff og de fikk nye rene klær. Ville de tilbake til gaten, var det
av med de rene klærne og på igjen med de skitne fillete klærne. I
begynnelsen var det alltid vanskelig for barna å tilpasse seg det nye
livet i fosterhjemmet med krav og oppgaver. Det tyngste var å tilpasse seg skolen, og de rømte ut dører og flyktet over gjerder. Gjennom programmet til Gregory har han klart å rehabilitere et tosifret
antall gatebarn. Et eksempel er Fabio som er intervjuet i en annen
artikkel. flyktet over gjerder. Gjennom programmet til Gregory har
han klart å rehabilitere et tosifret antall gatebarn. Et eksempel er
Fabio som er intervjuet i en annen artikkel.
KOLIBRI
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Arbeider med

Ivone (26) er kulturkoordinator på Kolibriredet

barn
i faresonen

Som barn opplevde hun selv den brasilianske fattigdommen. Da Ivone var 9 år,
mistet faren jobben. Han hadde jobbet som DJ og ble nødt til å selge platesamlingen med sine favorittartister for å forsørge familien. Da pengene fra
platesamlingen var brukt opp, begynte han å selge møblene. Men Ivone forteller at hun så mange som hadde det mye verre enn dem.
Som kulturkoordinator er hun nå med på å gi barn fra fattige familier muligheten til å spille
fotball, danse, synge, drive teater og mye annet. Dette skal være en motvekt mot alle de negative faktorene i oppvekstmiljøet til barna. Vi spør henne nærmere om arbeidet hun er med
på gjennom Kolibriredet.

Hvilke problemer finnes i
hverdagen til barn og unge som
deltar i dine aktiviteter på
Kolibriredet?
-Kolibriredet ligger i et område med mye
vold. Som oftest er ungdom både ofre og
overgripere. Men problemet er ikke bare
den fysiske volden. Frykten er stor for å bli et
av ofrene, og noen har drapstrusler hengende over seg. I dette miljøet skal det også
veldig lite til for at ungdom blir dratt inn
i narkotikamiljøet, enten som selgere eller
brukere. Et annet problem med mange barn
fra dette området, er at de ender som gatebarn. Disse kommer som regel fra familier i
svært vanskelige situasjoner, der foreldrene
ofte sliter med alkoholproblemer.
Kan du beskrive en typisk
brasiliansk familie der barna er i
fare-sonen?
-Barn i faresonen lever ofte i fattige familier
med rusproblemer. Mor og far (hvis begge
er til stede i barnas liv) er enten arbeidsløse
eller har en usikker jobb. Dersom de jobber,
er det ofte kontraktløst, og de vet at de når
som helst kan miste jobben. Eller de jobber litt her og der uten noen fast lønn. For
eksempel har mange dagsarbeid der de gjør
hjemmearbeid hos familier i middelklas-
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sen eller overklassen. De får kanskje 80-90
kroner per dag, men har bare jobb 2-3 dager
i måneden og noen måneder kan de være
helt uten jobb. Problemet er ikke bare at
inntekten er lav, men også at inntekten er
svært usikker. Foreldrene lever i evig usikkerhet og bekymring for å skaffe penger, og
mangler overskudd til å ta seg av barna. Typiske “risikofamilier” har ofte et stort antall
barn med få år mellom hvert barn. De har
ikke råd til barnehage. Dersom de har jobb,
blir barna igjen hjemme og blir i beste fall
passet på av et eldre barn. Foreldrene har
ikke krefter til å følge opp barna sine, slik at
dersom de blir dratt inn i kriminelle gjenger
eller narkotikamiljøer, vil de oppdage dette
seint og heller ikke ha ressurser til å gjøre
noe.
Hva er de største farene
for barna?
-Mange får kontakt med alkohol, narkotika
eller våpen. Dette kan de møte i hjemmet,
i nabolaget eller på skolen. Privatskolene
som middelklassen går på, har god kontroll
med at det ikke slipper inn narkotika og
våpen. Men på de offentlige skolene er det
nesten ingen kontroll med dette. Ofte er
nabolagene til barna belastet med narkotika. De verste stedene vil det foregå kjøp,

salg og bruk av narkotika der barna leker.
Bruken av narkotika er ofte åpenlys og blir
en naturlig del av deres hverdag. I gaten der
jeg bodde tidligere hadde narkotikaselgerne
en speider på hvert hjørne som holdt utkikk
etter politiet. Der jeg bor i dag er det ikke så
ille. Noen nabolag er bedre enn andre.
Hvordan kan dere på
Kolibriredet forhindre at barn
kommer på feil kurs?
-Først må vi gi barna lyst til å komme hit,
og da må vi ha noen aktiviteter som
tiltrekker barna. Vi har et variert tilbud
innen sport, kunst og kultur. Når de er
her, lærer vi dem ting som disse barna ikke
lærer på skolen. Vi er opptatt av å lære
dem forskjell på hva som er rett og galt. Vi
legger vekt på ansvar, disiplin og samarbeid. Her skal man ta ansvar for sine egne
oppgaver, men også hjelpe andre med å
gjøre sine oppgaver. Ungdomslederne våre
følger også med på hverdagslivet til barna.
Selv om denne kan virke uproblematisk,
kan ting fort endre seg og de kan f.eks. rote
seg bort i stoff, eller problemene i hjemmet
kan være så store at de velger å rømme til
gaten. Hvis familiesituasjonen til barna
er vanskelig, må vi inn og hjelpe resten av
familien.

KRIMINALITET
KOM
SEG
UT
AV
OGKRIMINALITET
OG
N
NARKAORKTOTIIKKAA
Da Esquilo var i tenårene, ble han dratt inn i narkotika- og ransmiljøet i São Paulo. Men etter hvert innså han at dette var et liv
han måtte komme seg ut av – og det klarte han. Esquilo er blant
de få som startet et nytt og bedre liv, og han endte opp som ungdomsleder ved Kolibriredet for å jobbe med barn i faresonen.

Som tenåring gikk Esquilo på kokain og var
med i en gjeng som levde av å rane butikker,
supermarkeder og bakerier. I dag har Esquilo
ranet sin siste butikk, og sniffet sin siste dose
kokain. Han er familiefar og har gått fra å
være raner til å bli barne- og ungdomsleder,
der han driver rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Pistolen er byttet ut med en
mikrofon som han bruker til å rappe sine
egenkomponerte låter.
”En gang respekterte folk meg for
pistolen jeg bar under skjorten min.
Nå er jeg respektert for den personen jeg er og for jobben jeg gjør,
sier Esquilo.”

Han ønsker at ungene skal lære av de gale
valgene han selv gjorde. Det livet han en gang
rotet seg inn i, virket spennende og glamorøst
fra utsiden. Men han fikk etter hvert erfare
at virkeligheten var en annen. Det er denne
virkeligheten han vil barna skal forstå. Vi spør
Esquilo om barna han jobber med vet om
hans fortid som raner. –Alle her i området som
kjenner meg, vet om min fortid, og den ville
det vært umulig å skjule. Jeg snakker mye med
barna om de tingene jeg en gang gjorde.
”Målet er at mine erfaringer skal
kunne brukes til noe, at barna skal
forstå at dette er et feil spor å slå
inn på.”

Jeg kom meg ut av et liv med kriminalitet og
narkotika, men det gjorde ikke alle vennene
mine og mange av dem lever ikke i dag.

Barndomshjemmet til Esquilo var preget av
alkohol og dop, men den sterkeste psykiske
påkjenningen tror han må ha vært brutaliteten
til faren. Etter en tøff oppvekst begynte det å
gå galt for Esquilo i 11 års-alderen. -En kompis
dro meg med på nattelivet her i São Paulo.
Da jeg var 13, begynte jeg å jobbe som DJ. Jeg
spilte på fester, i bursdager og i bryllup. Det var
stoff overalt, og jeg rotet meg fort bort i hasj.
Esquilo gikk raskt fra hasj til kokain. Kokainen tok etter hvert styringen over livet hans.
-Kokainen var kraftig, den tok helt kontroll
over kroppen min. Stoffet var dyrt og vi ble
desperate etter penger. Sitt første ran begikk
Esquilo som 14-åring med noen venner. En
mann skulle inn i garasjen med motorsykkelen
sin. Folk som må stoppe for å åpne garasjen
blir ofte ranet i Brasil, og det er derfor de
fleste har automatiske carporter i dette landet.
Gjengen til Esquilo bevæpnet seg, overfalt
motorsykkeleieren og tok sykkelen som de
demonterte og solgte videre. De fortsatte med
væpnede ran og finansierte kokainforbruket
sitt med å rane butikker, supermarkeder og
bakerier. De var tre-fire ranere hver gang.
Utenfor satt alltid en vakt i bilen deres og
holdt utkikk etter politiet. Inne truet de til seg
kassebeholdningen med våpen, nesten alltid
høye på kokain. Å maskere seg var de ikke så
nøye med, de hadde i beste fall en caps som de
dro nedover ansiktet. –Det var ikke så mange
videokameraer den gangen, slik som i dag,
forteller Equilo. Folk som var der inne fikk heller ikke med seg så mye av hvordan vi så ut, alt
skjedde veldig raskt.

“

Musikken er det som
fyller hverdagen min.

”

Esquilo forteller at de aller fleste som
begår ran i Brasil er påvirket av stoff.
“Dopa mennesker har nesten
ingen tanke for konsekvensene av hva de gjør. De tenker
kun her og nå, aldri hvilken
betydning noe har for ettertiden. De ser noe de får lyst på,
har et eller annet behov, og
så gjør de et ran. Tankevirksomheten deres er omtrent
borte.”

Men hvordan kom du deg på rett kjøl til
slutt? –En kamerat introduserte meg for
Ordalina, som jobbet på Kolibriredet.
Hun tok meg med til Kolibriredet. Her
møtte jeg Gregory Smith som oppdaget
min interesse for musikk, og dermed ble
musikken det som fylte hverdagen min.
Gregory kan fortelle at Esquilo var lettere å rehabilitere enn andre kriminelle
fordi han hadde en så sterk motivasjon
for å starte et nytt liv. –Jeg gjorde det
klart for ham at han selv måtte ta ansvar for hvordan han ville leve resten av
livet sitt. Jeg sa til Esquilo at han kunne
enten komme til oss og være med på
musikkaktivitetene våre, eller fortsette
det gamle livet. Det var Esquilo selv
som måtte ta dette valget, og da valgte
han oss.
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Sov PÅ Gaten
fra han var 6 år
I dag er Fabio far,
her er han sammen
med sin sønn.

Fabio forlot hjemmet sitt da han var 6 år, og havnet på gaten. Han levde et liv som
gatebarn til han ble 12 år, da Gregory Smith gikk i gang med en tøff og langvarig
jobb for å få ham tilbake til et normalt liv. I dag er Fabio 25 år, han er glad for at
han fortsatt lever og han kan fortelle om en barndom som han ikke unner noen.
”Da jeg levde på gaten som barn, møtte jeg folk som behandlet meg som et dyr og som søppel. Da jeg gikk rundt og tigget
hørte jeg folk som ropte ”skaff deg arbeid” eller ”vagabondo”
(brasiliansk skjellsord).”

Fabio ble gatebarn som 6-åring. Sine første
leveår bodde han i et stabilt hjem, men etter
hvert forverret forholdene seg. Moren fikk
store alkoholproblemer, og angrep både
voksne og barn. Faren forlot etter hvert moren, men lot Fabio være igjen. Moren brukte
en vannslange som pisk på Fabio, og 6 år
gammel begynte han å rømme i perioder.
Første natten på gaten overnattet han utenfor en bensinstasjon etter at moren hadde
oppført seg truende tidligere om kvelden. I
en periode var han delvis hjemme og delvis
på gaten, men det ble til slutt gaten som ble
hans fulltidshjem. Etter en stund fikk han
tilbud om dop, og ble etter hvert avhengig,
slik som de fleste andre gatebarn.
–Når jeg ser dagens gatebarn, spør jeg meg
hvem det er som kan redde dem. Det er flere
velmenende mennesker som tror de gjør
gode ting for gatebarna. De kjøper litt mat
og gir litt penger. Det er godt ment, men
det hjelper ingenting, for det er ikke det de
trenger. De må ha noen som er i stand til å
hjelpe dem over lengre tid. Før Gregory fikk
meg bort fra gaten, var det mange som øn-

sket å gjøre noe godt for meg. Men folk hjalp
meg bare litt og aldri nok til å få meg bort
fra gaten for godt. Som gatebarn ble jeg ofte
tatt med inn i huset til folk og de klappet
meg litt på skulderen og gav meg mat, men
så skjedde det aldri noe mer.
–Men Gregory var annerledes, han jobbet
lenge og hardt nok. Hadde det ikke vært for
ham, ville jeg ikke levd i dag. I begynnelsen
da jeg traff Gregory, var jeg redd ham. Når
du bor på gaten, treffer du hele tiden farlige
folk, og du vet aldri hvem som er hvem.
Jeg ble med til huset til Gregory, men jeg
rømte derifra 24 ganger. Det var ikke alltid
et enkelt forhold mellom oss og det var mye
konflikter.
Gregory forteller at alle gatebarna han har
jobbet med, flere ganger flyktet tilbake til
gaten. Rømningene skjedde alltid i konfliktsituasjoner, og Gregory tror rømningene
var en hevn mot ham for å gi ham dårlig
samvittighet. Han tror også at overgangen
til et fosterhjem var vanskelig for dem fordi
de hadde levd et liv på gaten uten krav eller

oppgaver. Når de kom til fosterhjemmet
til Gregory, ble de ofte utrygge. De måtte
tilpasse seg rutiner, og dermed oppstod lett
konflikter. Det største problemet med de
tidligere gatebarna var å få dem på skolen.
Fabio er i dag 25 år og har vært borte fra
gaten siden han var 12. Han er gift og har
en sønn fra et tidligere forhold. Fabio jobber
i dag som designer og lager alt fra plakater
til små visittkort. Det tidligere gatebarnet
sier at han trives med livet og forteller at han
kunne tenke seg å studere, gjerne matematikk. Selv om fremtiden til Fabio tilsynelatende kan se lovende ut, tror Gregory at
barndommen vil prege ham resten av livet.
–Fabio har vanskelig for å disiplinere seg og
når han møter et problem, blir det ofte lagt
til side. Dette er vanlig for personer som en
gang levde på gaten, der de brukte narkotika og gjorde akkurat hva de ville, uten
struktur rundt seg. De ble vant til en form
for liv som alltid vil prege dem - et liv uten
krav. De har også mistet stadier i et barns
utvikling og har liten forståelse for hva som
er normalt for personer på deres alder.
Da Gregory hadde fått Fabio
vekk fra gaten og skulle sende
ham på skolen, sa han til ham:
”Nå er det viktig at du prøver

KRIMINELLE ER ikke
lenger BARNAS IDOLER
Ronito er fotballtrener på Kolibriredet.
Han forteller at i fattige, underpriviligerte
områder i Brasil er kriminelle og narkotikaselgere ofte store forbilder for de unge.
Barna ser narkotikaledere gå rundt med
pene klær, dyre biler, vakre damer og mye
penger. De bærer våpen og folk har enorm
respekt for dem. Altfor ofte blir narkotikalederne idoler for barna og det er slik
barna ønsker å bli når de blir store.
–Det er disse holdningene vi må motvirke
og vi må gi barna de rette målsettingene,
sier Ronito, som leder fotballøktene på

Kolibriredet. Ronito forteller at når barna
kommer i 10-årsalderen, tilbyr narkotikalederne dem ofte noen real for å gjøre små
tjenester for dem. De tjener kanskje litt
penger på å varsle hvis politiet er på vei,
og da bruker barna ofte dragene sine til
å gi signal. Når barna har blitt litt eldre,
gjerne rundt 12-13 år, er de på vei inn i
en veldig kritisk alder og kan lett la seg
rekruttere til mer alvorlige jobber. –Det
er da de begynner å få ambisjoner, skal
realisere seg og bli noe. De får en forestilling om at nå skal de bli narkotikaledere
selv, sier Ronito.

”Vi jobber for å få barna til å forstå at
dette er feil vei å begi seg ut på. De
skjønner ikke farene i dette og de har
ikke så mange andre muligheter i
livet. Det er disse mulighetene vi må
gi dem. På mine fotballtreninger vil
jeg gi dem en målsetting om å bli fotballspiller istedenfor narkotikaleder,
sier Ronito.”

å oppføre deg som en 14-åring”.
Fabio svarte: ”Men jeg vet
jo ingenting om hvordan en
14-åring skal oppføre seg”.
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BOLSA FAMILIA

Til forskjell fra Norge har ikke
brasilianere erfaring med at staten betaler
ut trygd til dem som har minst.

en hjelp til de fattigste
Brasil har svake tradisjoner
for velferdsstat og for de som
ikke makter å ta vare på seg
selv, kan nøden være bunnløs.
I alle byer er tiggere og hjemløse synlige
langs gatene. Landet har store ressurser,
men har ikke maktet å løse sine store sosiale
problemer. Utenlandsgjeld og inflasjon har
opp igjennom historien lagt sterke begrensninger på statens mulighet til å finansiere
tiltak mot de sosiale problemene.
I 2002 ble Lula da Silva valgt til president
for Brasil. Lula kom fra en fattig familie
og som liten gutt livnærte han seg som
skopusser. Da Lula kom til makten hadde
han gitt løfter om ”null sult” og hadde et

mål om minst 3 måltider per dag for alle.
For å bekjempe den mest ekstreme fattigdommen, innførte han programmet Bolsa
Familia (familiestipend). Her blir det gitt et
lite økonomisk bidrag til de aller fattigste
familiene. I snitt utbetales 180 kr per familie
per måned.
For millioner av mennesker i en svært vanskelig situasjonen har det lille økonomiske
bidraget vært kjærkomment. Men kritikken
av programmet har også vært stor. Motstandere av trygdeordningen har omtalt den
som ”populisme”, og Lula har blitt kritisert
for å ha kjøpt seg popularitet blant de fattigste velgerne.

som har minst. Mange har derfor problemer
med å akseptere dette prinsippet. Da Bolsa
Familia ble innført, trodde noen at mottakerne stort sett bare vil drikke opp pengene.
Noen mener også at rene pengeutbetalinger
bare vil gjøre dem avhengige. De som mottar trygden vil bare leve på støtten og gjøre
mindre for å skaffe seg en inntekt og komme
seg ut av fattigdommen.
Verdensbanken har gjort flere studier av
Bolsa Familia, og deres oppfatning av
programmet er at det gir et godt bidrag
til å redusere fattigdommen, og har gjort
situasjonen litt bedre for mange som har
det svært vanskelig. Mesteparten av trygden
brukes på mat, skolesaker og klær til barna.

Til forskjell fra Norge har ikke brasilianere
erfaring med at staten betaler ut trygd til de

Bolsa Familia er en trygdeordning rettet mot de aller fattigste i Brasil,
først og fremst de som disponerer under 2 dollar per dag. Programmet omfatter 44 millioner av landets 192 millioner innbyggere. Utgiftene til programmet utgjør 2,5 % av Brasils statlige utgifter.
Bolsa Familia gir trygd til familier og ikke til enkeltpersoner. Familiene
mottar 150 - 350 kr per familie hver måned. Beløpet avhenger av
familiens inntekt og hvor mange barn det er i familien. Programmet
skal være et sikkerhetsnett for de aller fattigste.
Myndighetene retter støtten mot kvinnene i familiene. Dette fordi
erfaringer viser at brasilianske kvinner har en mer ansvarlig bruk av
penger enn menn, og bruker pengene på familien, ikke seg selv. De
prioriterer mer langsiktige ting som helse, ernæring og utdanning.

Myndighetene stiller visse krav til mottakerne av trygden. Familienes
barn skal delta på skolen og dersom et barn har høyere fravær enn
15 % og stryker til en grad mer enn én gang, blir beløpet redusert.
Alle i familien skal besøke helsestasjoner med jevne mellomrom og
barna skal vaksineres.
Målet med Bolsa Familia er å bekjempe sult, fattigdom og inntektsskjevheter. Bolsa Familia skal også redusere Brasil sin fremtidige
fattigdom ved å motivere foreldre til å sende barna til skole og
helsestasjoner.
Verdensbanken er med på å finansiere Bolsa Familia. Deres undersøkelser viser at mesteparten av trygden brukes på mat, skolesaker og
klær til barna.

Pengene utbetales gjennom et slags minibankkort. Dette er gjort
for å forhindre at de havner i lommen på korrupte byråkrater og
politikere.
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Ønsker din skole ytterligere
informasjon om KolibriCARF og vårt
arbeid, eller har dere lyst til å bidra
med noe i arbeidet med barn og unge
i Brasils storbyslum?

KolibriCARF
aktiviteter
og støttemuligheter:

KolibriFrivillig:
Vi trenger stadig flere frivillige til å drive Café Brasil
og butikken og galleriet i Teatergaten 18.
KolibriSkole:
Har du lyst til å knytte skolen din opp til vårt
informasjons- og aktivitetsopplegg, kan vi tilby ulike
tilknytningsformer.
KolibriFadder:
Mesteparten av vårt arbeid er finansiert av enkeltpersoner, skoler og bedrifter. Enkeltpersoner kan
verve seg som KolibriFadder på våre hjemmesider.
KolibriPartner:
Bedrifter kan verve seg som støttespillere og
sponsorer på våre hjemmesider.
KolibriCARF er en liten organisasjon, og vi ønsker å
besøke skoler så langt vi har anledning og ressurser
til det. Dersom dere vil ha besøk av oss, ta kontakt,
så vil vi strekke oss langt for å få det til!

Kolibri – Children At Risk Foundation
Teatergaten 18
5010 Bergen

telefon: 55 90 96 90
info@carf.no
www.carf.no

