…redder gatebarn

CARF

Children At Risk Foundation

Vi har i denne korte presentasjonen delt med deg våre verdier, vår visjon og vår tro på at det nytter. Vi har beskrevet
arbeidet i Kolibriredet så ærlig vi har kunnet. Likevel: Nøden

i Brasils favelaer er ubeskrivelig og den synes å være uløselig. Og faktum er: Slik vil det fortsatt være om ikke vi er villig til å bidra.

BRASILS UFATTELIGE FATTIGDOM
Om Kolibriredet fremstår som en menneskelig oase, er
hverdagen utenfor portene ganske annerledes. Her er “children at risk” høyst nærværende. I bydelskommune Diadema
i São Paulo hører vold og kriminalitet, utbytting og drap til
dagens orden. Det er i blant de lemlestede og fattige at
CARF siden 1992 har drevet sitt arbeid. Det er i denne
dødens forgård at barn settes til verden og settes på gaten,
ja, utsettes i ordets egentlige forstand.
Er det mulig å beskrive dette i Norge? Klarer vi å ta inn en
verden preget av overbefolkning og arbeidsledighet, sykdom
og død, narkotrafikk og alkoholisme? Våger vi å utsette oss
for vissheten om at døden i favelaene bare brer om seg og
at stadig flere barn fødes inn i en slik verden?
Som et skjebnens uvirkelige og ironiske opium, kalles området rundt Kolibriredet, Eldorado. Navnet kan likevel ikke tilsløre det faktum at for hver 100.000 innbyggere begås det
141 drap (tall fra 1999) – mer enn fire ganger høyere enn
i São Paulo for øvrig, som om ikke dette antallet var høyt nok
i seg selv. Ikke et annet sted og i en annen by, men rett utenfor Kolibriredet begås 12 drap i måneden!
Nei, vi appellerer ikke til følelser. Vi deler virkeligheten med
deg! Uten at noen griper inn, uten at noen bryr seg og uten
at noen tar ansvar vil de mange barn og unge som vokser
opp i São Paulos hverdag aldri makte å bryte ut av denne
onde sirkelen. Våre ord om fremtid og håp blir ren hån for
dem, for deres morgendag er et liv i fattigdom og kriminalitet.

Som for de fleste land i Sør-Amerika, er den ufattelige fattigdommen i Brasil den grunnleggende årsak til problemene
landet står overfor. Ikke noe annet sted i verden er forskjellene mellom fattige og rike større enn i Brasil. Årsakene er
mange og vanskelig å beskrive, for problemet er sammensatt av både politiske, sosiale og økonomiske årsaker.
Skjev jordfordeling, som gjør rike rikere og fattige fattigere,
driver mennesker mot de store byene, i håp om å finne
arbeid. De fleste ender som navnløse individer i favelaen.
Sosiale bånd smuldres bort og familier går i oppløsning.
Taperne er de mange barna – children at risk!
Brasilianerne har tatt opp kampen, selv om den synes nytteløs på kort sikt. FN har satt som mål å halvere verdens fattigdom innen år 2015. Skal dette være mulig, kan vi ikke si
at vi ikke visste om det. CARF utfordrer deg – åpent, ærlig
og helt direkte: Dette angår deg, dette er også ditt ansvar.
Hvorfor?
Fordi vi simpelthen lever i verdens rikeste land!
Er det vår egen fortjeneste?
Like lite som det er gatebarnas skyld at noen satte dem ut
på gaten – overlatt til seg selv. Eller til oss!
Det er CARFs oppdrag i verden. Verken mer eller mindre!

Vil du være med oss i dette?

SLIK KAN DU NÅ OSS
Besøksadresse: Teatergaten 15, 5010 Bergen
(Kontoret holder til i Redd Barna huset.)
Tlf: 55 90 96 90
Fax: 55 90 72 91
E-post: info@carf.no
Webside: www.carf.no

CARFs arbeid er basert på nærhet, åpenhet, fellesskap og
omsorg for den enkelte…

HISTORIEN
Historien om Children At Risk Foundation (CARF) handler
om verdier, visjon og tro på at det nytter!
I bunnen ligger det uoppgivelige imperativ: Ethvert barn som
fødes inn i verden har uendelig verdi; ethvert barn, uansett
rase, hudfarge, etnisk opphav, sosial status eller religion, er
unikt og umistelig. Ethvert barn har krav på respekt og rett
til å leve sitt liv i verden under trygge og humane forhold;
ethvert barn skal kunne se morgendagen i øynene uten
frykt, sult og nedverdigelse.
Verden er ikke slik. Daglig krenkes barn på det groveste.
Utnytting og utbytting, misbruk og vold, rus og fornedrelse
er en del av altfor mange barns hverdag. Vi ser det og vi vet
det. Alt for ofte snur vi oss bort.
Det var dette som fikk Gregory Smith til å bryte opp fra en
trygg tilværelse i verdens rikeste land; det var dette som fikk
ham til å dedikere sitt liv til kampen for barns rettigheter og
verdi. For Gregory Smith hadde en visjon: Uten at noen bryter opp og deler sitt liv med dem som knapt har noe å dele,
nytter det ikke. Så stiftet han Children At Risk Foundation!
I tro på at det nytter solgte Gregory Smith alt han eide og
auksjonert bort huset sitt med alt innbo for å skaffe nødvendig startkapital. Der etter stilte han seg til disposisjon. I
1992 dro Gregory til São Paulo i Brasil, en av verdens største byer med sine 23 millioner innbyggere, med én målsetting: Gi barna som levde på gaten tilbake sitt menneskeverd
og sin anstendighet - håpet om en ny morgendag! I dag kan
vi med hånden på hjertet si: Det arbeid som CARF utfører,
gjennom stifter og prosjektleder Gregory Smith og hans
mange medarbeidere i Brasil, bærer frukter.
Det begynte med arbeidet blant barna på gaten og det har
vi fortsatt med. I dag drives et storstilt rehabiliteringsarbeid
for å motvirke tilbakefall til dødens favntak på gaten. I tillegg
har CARF startet opp et svært omfattende forebyggende
arbeid for å motvirke at enda flere barn vokser opp i rennesteinene.

Ikke det ene fremfor det annet, men individuell hjelp til det
enkelte barn, rehabilitering av ennå flere og tilbud om forebyggende aktiviteter for de mange av São Paulos barn og
unge. I år 2002 startet Gregory Smith et nytt pionertiltak i
bydelen Diadema, som alene har over 400 000 innbyggere:
Det unike Kolibriredet – et forebyggende aktivitets- og ettervernssenter med formål å hindre at nye barn havner på
gaten.
For sin innsats blant de mange Brasils barn, ble Gregory
Smith i år 2000 hedret med ærestittelen Fellow da Ashoka
Society, fra denne internasjonale organisasjonen med formål
å stimulere nyskapende løsninger på omfattende sosiale problemer. Samme år mottok også Gregory Smith den internasjonale Lions-bevegelsens høyeste utmerkelse, Melvin Jones
Fellowship. Også det brasilianske samfunnet har vist å
verdsette Gregory Smiths arbeid, og i en årrekke var CARF
representert i kommunerådet for barns og unges rettigheter i Diadema, Sao Paulo.
“Denne gangen ble det Juninho, en av de virkelig kjekke gutter på Kolibri Redet, bare 15 år gammel, et skudd i ryggen
og tre i hodet, antagelig avfyrt av politiet her i Eldorado.
Juninho ble betegnet som kanskje den roligste, høfligste, snilleste, lovlydigste og ydmykeste en kunne tenke seg i
denne dalen for dødens engler som vi bor i. Han bare fulgte
venninnen sin hjem på lørdagskvelden, og på veien hjemover
ble han stanset av en eller annen grunn, og måtte bøte med
livet sitt på en så grusom måte. Volden her er bare ikke til å
forstå lenger.
Det er så fortvilende fordi det er så urettferdig.
Juninho var ikke engang i stand til å skade en maur. ”
Utdrag av brev fra Gregory Smith
São Paulo - 10. februar 2003.

Omsorg, fellesskap og trivsel preger CARFs arbeid i
Kolibriredet. I dette aktivitetssenteret får barna utfolde seg
både fysisk, kulturelt og sosialt. En viktig faktor er veiled-

ning og opplæring for at barna selv en dag skal kunne stå
på egne ben og gå ut i det brasilianske samfunnet som
verdige mennesker. Da er CARFs visjon blitt virkelighet!

KOLIBRIPROSKJEKTET
Med Kolibriredet som en menneskelig oase midt i favelaen,
São Paulos ubeskrivelige slumsstrøk, har CARF en enestående mulighet til å hjelpe de aller svakeste. Det er gjennom
arbeidet i Kolibriredet at de mer enn fem hundre barna,
som daglig kommer hit, gis tro på fremtiden; tro på at det
nytter, at noen virkelig bryr seg, tro på at de har verdi.
Kolibriredet åpnet sine dører i mars 2002. Aktivitetssenterets
bærende visjon er at omsorg, fellesskap og trivsel skal kjennetegne og gjennomsyre all virksomhet i senteret. Gjennom
kulturell utvikling og kunstneriske uttrykk, bidrar Kolibriredet
til åpenhet og forståelse, respekt for andres egenart og
væremåte. På en enestående måte er det lagt vekt på både
enkeltindividet og det større fellesskap.
KOLIBRIREDET – ET MANGFOLD AV MULIGHETER
I Kolibriredet er alle deltagere og givere i et mangfoldig fellesskap. På tvers av alder og kjønn, menneskelig utrustning,
evner og krefter får barna tilbud om å være med; være
medskapere av sin egen og andres livsutfoldelse og fremtid.
Capoeira-akademiet
I arbeidet for å styrke samspillet mellom kropp og sjel er
denne afrobrasilianske kampdansen med røtter tilbake til
slavetiden viktig. Capoeiraen gir sosial trening og styrker
selvbildet i et spennende fellesskap, ved å kombinere fysisk
utfoldelse med elementer fra både dans og teater, musikk
og folklore. På capoeira-akademiet i Kolibriredet deltar over
250 barn og unge.
Musikkmøllen
Barn som lider gråter – ofte uten ord, men i sår smerte.
Barn som har sett lyset synger. På Kolibriredets musikkmølle
synges det i fryd og her spilles det i yrende begeistring.
CARF tilbyr undervisning både i musikk og spill, gitar så vel
som cavaquinho. Og hva annet skulle kjennetegne
Kolibriredet om ikke “Banda Beija-Flor”, aktivitetssenterets
egen perkusjonsgruppe for afrobrasilianske rytmer?

Gymnastikk og dans
Et kjennetegn ved virksomheten i Kolbriredet er arbeidet på
tvers av aldersgruppene. Det gis et vell av tilbud innen ulike
former for dans og rytmisk bevegelse for ungdom, og som
et eksempel på arbeidet på tvers av snevre aldersgrenser,
tilbys også gymnastikk for mødre.
Hip-Hop, —nye uttrykksformer
Et kjennetegn ved Kolibriredets omfattende og kreative satsning er viljen til å kommunisere på barns og unges eget
språk. Hip-hop bevegelsen “Forevolution” er et eksempel på
det, og de unge er vel fortrolige med DJ, MC, Bboy og ikke
minst de spennende og nyskapende grafitti-workshops.
Kunst-atelieret
Å ta barna på alvor er å la dem få formidle sine egne uttrykk. I Kolibriredet tilbys ulike aktiviteter innen maling, tegning og forming. På en særlig måte har CARF satset på estetikk som redskap i kampen mot vold og rus.
Fysisk utfoldelse
Ikke noe annet sted hører fotballen mer hjemme enn i det
brasilianske samfunnet. Så har også Kolibriredet sin egen
fotballklubb, “Beija-Flor FC”. Flere av aktivitetssenterets
mange fotballag har gjort det sterkt i konkurranse med
andre lag.
Egen frisørsalong
I Kolibriredet er den glade utfoldelsen en del av en større
helhet – treningen til å kunne mestre det voksne
livet. Derfor har aktivitetssenteret fått sin egen afrobrasilianske frisørsalong, med yrkesrettet opplæring og utdanning
innen frisørfag, manikyre, fotpleie og sminke.
Kolibriredet – et vel av muligheter
I tillegg til de mange faste virksomheter, gir senteret muligheter for opplæring innen data, web-design, teater og drama.
I nær fremtid vil aktivitetssenteret også få sin egen kafé,
hvor det skal gis opplæring innen kjøkkenfag og ernæring. I
tillegg har senteret et lite bibliotek og en overgangsbolig.

Verden er én og alle angår vi hverandre. Selv om Brasils uttallige gatebarn lever på den andre siden av kloden, på et kontinent de færreste opplever å komme til, hører vi sammen.

CARFS ARBEID I NORGE
Gregory Smith forlot sin trygge tilværelse for å dele sitt liv
med barna og de unge i Brasils fattigdom. De færreste av
oss kan gjøre det, men alle kan vi bidra på vår måte.

gode givere i Norge at det lot seg gjøre å bygge opp arbeidet i São Paulos slumstrøk, og det er gjennom små og store
gaver at virksomheten i Kolibriredet holdes oppe.

I Norge driver CARF informasjons- og opplysningsarbeid om
virksomheten i Brasil. En stor del av arbeidet her hjemme er
rettet inn mot barn og unge, gjennom tiltak i barnehager og
på skoler. I tillegg har CARF samarbeidspartnere innen
næringsliv, idrett og humanitære organisasjoner og lag, foruten en lang rekke individuelle bidragsytere. På samme
måte som i Brasil, skal virksomheten i Norge være preget
av nærhet og åpenhet. CARF har kontor sammen med Redd
Barna i Bergen.

Støttemedlemskap
Dersom du vil være med å bære dette livgivende arbeidet
frem, inviteres du til å tegne et støttemedlemskap i CARF.
Både enkeltmennesker, skoler, barnehager, bedrifter, organisasjoner og lag kan bidra. Mange gjør det allerede, og
bidrar med et fast beløp eller en årviss aksjon til inntekt for
CARFs arbeid i Brasil. Faste bidragsytere gjør at vi kan planlegge på sikt, bruke pengene effektivt og fullføre det oppdrag
vi har tatt på oss. Våre støttemedlemmer får jevnlig direkte
tilbakemelding om prosjektet i Brasil og de skoler som deltar inngår i et gjensidig utviklingsprogram. Dersom du vil
bidra på annen måte, vil enhver gave bli mottatt med takk!

CARFs visjon er troen på at vi gjennom vårt arbeid her hjemme skal makte å forhindre at “children at risk” - barn i faresonen – skal havne på gaten og i et liv preget av kriminalitet,
vold og rus. Vi tror på visjonen om at vår innsats kan bidra
til at barn og unge i Brasils fattigdom skal kunne leve et
menneskeverdig liv. Vi tror at vår innsats kan erstatte fornedrelse og motløshet med fremtid og håp.
Vil du være med på dette?
Nos Vivemos
CARF-Norge utgir jevnlig nyhetsbrev og magasinet “Nos
Vivemos”. Fordi vi lever i samme verden er det maktpåliggende – både for oss og for de mange av Brasils barn som
er reddet av arbeidet i Kolibriredet – å minne hverandre om
nettopp dette: Nos vivemos – Vi lever!
Trofaste bidragsytere i Norge
Basis for alt arbeid som CARF driver er de bidrag som gis
av stiftelsens mange støttemedlemmer. Det var troen på at
mennesker i Norge ville gi, at Gregory Smith dedikerte sitt
liv til barna og de unge i Brasil. Det var gjennom bidrag fra

Tid og krefter
Alt arbeid i CARF-Norge er i hovedsak basert på frivillig innsats. Utsagnet om at det er gjennom å gi at vi får, er blitt
en realitet for mange. For å kunne makte våre oppgaver her
hjemme, har CARF opprettet flere arbeidsgrupper for mennesker som vil gi litt av sin tid og derved hjelpe oss å hjelpe.
Her er nok av muligheter for alle til å bidra – både etter tid,
evner og krefter. De forskellige gruppene arbeider med medlemsbladet “Nos Vivemos”, IT og CARFS hjemmesider, oversettelser med språkene portugisisk og engelsk og diverse dugnadsarbeid ved arrangementer og aksjoner.
Samarbeid
Hjelpen vi bidrar med gir også noe i retur. Hvert år arrangerer vi kurs i capoeira, i samarbeid med Capoeira na Chuva
i Bergen. Her er det tidligere gatebarn som er instruktører
for norske ungdommer. På den måten gir de unge fra Brasil
tilbake av sin kulturelle overflod.

