nós

vivemos
CARF - Children at Risk Foundation
- redder gatebarn

nr. 1/2004

Hjelp som nytter

Et besøk på
Kolibriredet

Innhold
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Etter en liten pause er Nós Vivemos nå
tilbake og denne gangen har undertegnede fått gleden av å være redaktør.
Siden forrige utgave har det skjedd mye
positivt for organisasjonen i São
Paulo. Kolibriredet har kommet igang
for fullt og har vokst til et senter
med et svært omfattende og variert tilbud på dagtid til over 500 barn og ungdom. Dette senteret er for tiden
Gregory Smith og CARF sitt satsingsområde. Senere i Nós Vivemos kan dere
lese fra personer her hjemme som nylig
har besøkt Kolibriredet. Alle ble svært
imponert over hva Gregory Smith har
klart å skape i São Paulo selv om midlene har vært begrenset. Undertegnede
er en av dem som har fått oppleve
Kolibriredet. Etter å ha vært en måned
på dette pulserende og vakre stedet var
det ikke vanskelig å overtale meg til å
bli redaktør for Nós Vivemos. Jeg har
nemlig et sterkt ønske om å formidle
hvor mye bra som kommer ut av denne
organisasjonen og hvor viktig alles
bidrag til CARF er for så mange barn og
ungdom. Ord og bilder kan aldri yte
full rettferdighet til alt det som er
skapt midt nede i slummen i São Paulo.
Helst skulle flest mulig av dere fått
mulighet til å se med egne øyne de
samme tingene som jeg har fått se. I
mellomtiden får dere tro meg på mine
ord når jeg sier at alle bidrag både i
form av arbeid og penger i denne organisasjonen virkelig når frem så det
monner og det på et sted der det virkelig trengs. Hadde jeg ikke selv vært
i trygg forvissning om det ville jeg
aldri lagt ned tid og krefter på å
arbeide frivillig med dette. Istedet
har det vært inspirerende å jobbe for
CARF når jeg hele tiden vet at det ytes
maksimalt i den brasilianske delen av
organisasjonen.
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Bjarte Storesund

Med den hensikt å lære de ansatte å bruke data
skulle jeg arbeide frivillig en måned på Kolibriredet.
Det ble en måned med opplevelser der ord bare kan
fortelle en brøkdel.

De fattige som ble glemt
Brasil er kontrastenes og de enorme forskjellenes
land. Her stod jeg med det ene beinet i den rike,
vellykkede delen og med den andre i den undertrykte glemte verden. Den ene dagen tilbrakte jeg
sammen med ungdommer som hadde fått barndommen ødelagt av et liv på gaten. Neste dagen
kunne jeg ta et avbrekk fra favelaen, stikke visakortet i lommen og flykte tilbake til den verdenen der
jeg egentlig hørte til. Da var jeg plutselig ikke lenger avhengig av portugisisk. Her møtte jeg mennesker som snakket engelsk, som hadde fått en utdannelse og levde i samme overflod som oss her hjemme. Her møtte jeg de som hadde fått ny bil av
pappa den dagen de fylte atten og som tilbrakte
hver sommerferie på Hawaii eller andre steder som
barna i favelaen knapt hadde hørt om.

Det var alltid like morsomt å få spørsmålet om hva en
hvithudet europeer drev med nede i São Paulo. Det ble
alltid veldig stille når jeg begynte å fortelle om Diadema,
Kolibriredet og Gregory Smith. Typisk for Brasils overklasse opplevde jeg ikke én eneste gang å treffe noen som
hadde hørt om Diadema selv om dette er en bydel i São
Paulo med 2 ganger innbyggertallet til Bergen. De færreste av dem hadde knapt vært i Brasils favelaer - til det
har de et for brutalt rykte på seg. Favelaen er en verden
som de privilegerte brasilianerne helst vil fortrenge.
Brasils problemer er for store til at man orker å ta dem
inn over seg. Kynisk og urettferdig, men helt lik vår egen
vane her hjemme med å stenge ute de ufattelige skjevhetene som finnes mellom oss selv og de menneskene som
lever i fattigdom i andre deler av verden. En reise til
Brasil er et slags besøk til verden i miniatyr.
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Gregory har gitt Kolibriredet
estetikk i hver minste detalj.

Gregory Smith

En oase i slummen
Kontrastene er ikke mindre tydelige når en spaserer inn
porten til Kolibriredet og får oppleve den atmosfære og
sjarm som hersker i denne oasen omringet av Brasils
verste slum. Bussturen til Kolibriredet er en halvtime
gjennom et krigslignende landskap. Bosset flyter, folk
har stablet sammen noe murstein og blekkplater som ser
like rotete ut som hyttene vi laget i skogen en gang i
barndommen. Mens du sitter på bussen er det i forvissning om at det i gjennomsnitt sitter cirka en drapsmann
på i hvert fall ett av setene - vel og merke hvis bussen er
halvfull. Når du passerer porten til Kolibriredet åpenbarer det seg en helt ny verden. Det første inntrykket er
den eventyrlige vakkerheten, estetikken og atmosfæren
som preger dette kunstverket av et senter. Stedet er
enkelt og spartansk, men tar dette igjen for fulle med
sine fantastiske farger og utskjæringer. Det neste inntrykket er den enorme livsgleden, energien og aktivitetsnivået til alle barna. Her ser du med en gang håpet til
barna oppi all elendigheten. Her kan de få realisert sine
drømmer og få troen på at det finnes et bedre liv.

Aktivitet og lek uten stans
Jeg ble vekket av Capoeira-trommene hver morgen
klokken 8. Resten av dagen gikk det i ett. Kolibriredet er
et sted hvor alt skjer samtidig. Her spilles det fotball eller
gitar, danses samba, hip-hop eller break-dance, det
males eller formes samtidig som Capoeira utøverne har
sin batizada. Kolibriredet er et sted hvor det ikke er lett
å finne arbeidsro. Her kryr det av barn og ungdom som
driver med alle slags aktiviter. Det verste var de dagene
da trommeslagerne skulle øve på sine marsjer.
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Etter å ha bodd mesteparten av livet i Bergen var mine
toleransegrenser for trommeslagere allerede hardt prøvet. Men å få stagget disse barna i aktivitetene deres var
ikke mulig. Kolbriredet er et sted hvor en voksen som
skal prøve å få gjort noe foran en PC pent må vike dette er stedet hvor barna har tatt fullstendig over.
En brutal del av verden
Å se de glade barna gjorde at det tok tid å fatte hvilket liv
de kunne leve hjemme. Men litt etter litt kom historier
fra deres virkelighet til overflaten. Historiene om de små
jentene som ble offer for de voksnes seksuelle forlystelser i sitt eget hjem. Om foreldre som var blitt skutt,
satt i fengsel eller var fanget i alkoholens forbannelse.
Historien om et 6 år gammelt barn som ble fjernet fra
gaten av politiet - ikke fjernet fra gaten på den måten
Gregory gjør, men bare for å bli kjørt 100 km for å bli
dumpet på gaten et annet sted. Blant de mange bestialitetene jeg fikk høre om var en gutt som endte sine
dager mens han ble slept i tau etter en bil. Porten
mellom det eventyrlignende Kolibriredet og den hensynsløse omverdenen dannet etter hvert et skarpt skille.
Utenfor porten burde man ikke bevege seg mer enn
høyst nødvendig etter mørket hadde lagt seg og knapt
nok før mørkets frembrudd. Det var alltid rart å se alle
barna på vei hjem etter kveldens avsluttede aktiviteter.
De halvt løp og halvt danset oppover bakken i retning
porten. Oppstemte, glade og ivrige etter kveldens breakdance, hip-hop eller capoeira. Det var godt å vite at de
tok med seg noe av denne livsgleden tilbake til sin egentlige verden. Men det stakk i hjertet å vite om alt som
kunne vente dem der hjemme og å aldri vite hvilke farer
som kunne dukke opp på veien hjem.

Et tøft arbeid
Et opphold på Kolbriredet er et opphold fullt av opplevelser og historier en aldri tidligere har hatt. I ettertid
er det mange inntrykk som sitter igjen, og en av tingene er å ha sett hverdagen til Gregory. Da jeg dro nedover til São Paulo trodde jeg Gregory måtte ha vært gal
som solgte hjemmet sitt for å tilbringe resten av livet
blant Brasils utstøtte befolkning. Da jeg dro tilbake
hadde jeg også konstatert at mannen måtte være ganske gal. Ikke på grunn av det han gjorde en gang for 11
år siden - men for det han har gjort i løpet av disse 11
årene og fordi han fortsatt klarer å overleve i all den gal-

skapen som finnes der nede. Å forlate den grå hverdagen her hjemme for å hjelpe andre mennesker i en
annen del av verden kan virke meningsfullt, spennende
og eksotisk. Det er det nok også liten tvil om at det er.
Men hverdagen til Gregory består også av noe helt
annet. Den dreier seg om frustrasjoner, skuffelser,
mennesker som motarbeider ham og til og med utakknemlighet fra folk som ikke vet bedre. Dette er en tøff
hverdag som både jeg og de fleste andre raskt ville gitt
opp. Men heldigvis for alle barna i Diadema er det ikke
alle som er som meg eller deg.
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Irmelin forteller:

Mitt møte med Brasil
og Kolibriredet
•

av Irmelin Bjerring Hansen

En måned på loffen i Brasil - forventningen var store. Brasil dekker
nesten halvparten av hele Sør-Amerika, og er det femte største landet
i hele verden. Det er et land som kan by på det meste. Sambarytmer,
romantiske strender, slum, et spekter av edelstener, stor fattigdom,
et mystisk Amazonas, gatebarn og sist men ikke minst, Kolibriredet.
I Brasil er kontrastene enorme.
Brasil er landet som folk fra hele verden kommer for
å oppleve. Her finnes de nydeligste strender, en rik
kultur, et herlig klima, godt tilrettelagt for turister, og
så billig at vi nordmenn i alle fall kan leve godt på en
vanlig feriebudsjett. Brasil blir som regel forbundet
med samba, karneval og flotte strender. På turiststedene traff jeg mange rike og vellykkede brasilianere
som lever et liv med dyre biler, penger som sitter lett
mellom hendene og gull og glitter i sus og dus. Dette
er forsiden av medaljen Brasil.

Store sosiale skjevheter
Som alle andre medaljer så har Brasil også sin bakside. Det er et land med store sosiale problemer, og
fattigdommen er sterkt utbredt. Dette var veldig synlig på min reise gjennom landet. Tiggere, gatebarn,
intens salgsvirksomhet rundt om i gatene av ting som
bare kreativiteten satte en stopper for, uendelig mange
falleferdige hus, stor arbeidsledighet, osv. Spørsmålet
ble tenkt mange ganger på min reise. Hvorfor er det så
mye fattigdom å se her? Brasil er jo et land med stor
rikdom når det gjelder naturressurser, og inntekten
fra turismen er høy. Etter hvert så forsto jeg at det var
fordelingen av ressurser mellom innbyggerne som var
årsaken til all denne fattigdommen. 10 % av de rikeste
i landet deler 50 % av landets totale inntekt. De 10 %
fattigste i landet deler 1 % av landets totale inntekt. Av
170 millioner innbyggere har rundt 40 millioner ennå
ikke innlagt vann, og rundt 60 millioner innbyggere
har ikke innlagt kloakk. Dette sier litt om fattigdommen som er utbredt i landet, og problemer og sykdommer dette fører med seg er mange. Det blir som
om elendigheten bare går i en ond spiral, og for
mange av de fattigste kan det føles helt umulig å
komme seg ut av denne spiralen. De som er rike i
Brasil er virkelig rike, og de som er fattige er virkelig
fattige. I en slik hverdag, hvilket håp gir ikke Gregory
sitt arbeid til barna i slummen i Diadema?
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Full av energi og entusiasme

Malersalen

På min reise i landet var jeg så heldig at jeg skulle få
lov til å besøke Gregory og Kolibriredet. Det ble en
uforglemmelig opplevelse og jeg fikk følelsen av at JA,
det nytter å hjelpe. Om man så vil hjelpe med pengestøtte eller med hele sitt liv, slik som Gregory har
gjort. Ved inngangen til Kolibriredet ble jeg møtt av
en entusiastisk energibombe, Gregory Smith. Han
kom flygende som en virvelvind, ordnet en sak her og
der på veien, og var så klar til å vise frem sin stolthet
– Kolibriredet. Jeg lærte fort at Gregory var en travel
mann, full av energi, fortellerglede, kreativitet og med
et enormt engasjement. Bare møtet med Gregory var
en opplevelse!

Jeg fikk møte Ordalina. Den fargerike malerlærerinnen på Kolibriredet. Hun hadde en egen evne til å
håndtere barna. Alle satt stille og konsentrerte og
malte de flotteste malerier. Alt fra barn til tenåringer.
Kvaliteten var høy. Tatt i betraktning at de fleste av
disse barna aldri har tatt i en fargestift før de kom til
Kolibriredet så var det rene miraklene som hang på
veggen. Jeg som er voksen og som har hatt ubegrenset
tilgang på papir og fargestifter hele mitt liv hadde
aldri klart å male noe som lignet på det flotte maleriet
jeg fikk kjøpe av 10 år gamle Miqueias. Det var tydelig at disse barna hadde evner og at Ordalina viste
hvordan hun skulle få dem til å uttrykke seg på lerretet.
Ordalina var en fantastisk åpen, hyggelig og gjestfri
dame, og hun var tydelig stolt over seg selv, barna og
alle de ferdige produktene som hang på veggen. Dette
var ekte engasjement!

Fargerik landsby
Å komme til Kolibriredet var som å komme til en fargerik liten ”landsby”. En klynge av hus malt i de
vakreste farger. I Brasils slumstrøk er det ikke så veldig mye pent å sette øynene på. Faktisk bortimot
ingen ting. Slumstrøkene har ekstremt slitte bygninger, hus er bygd i hytt og pine og av det som finnes av
materiale, og boss ligger slengt overalt. Kolibriredet
derimot, ER noe vakkert å sette øynene på. Rent, pent,
og utrolig fargerikt og kunstnerisk utformet. Det som
slo meg med en gang var at det må være som å
komme til paradiset for barna i forhold til de triste,
grå og skitne slumbyene, ”favelaene”, de kommer fra.
Jeg forsto fort at utforming, form og farge, var noe
Gregory satte høyt. Ingenting var tilfeldig, og det virket som om hver detalj på Kolibriredet var nøye
gjennomtenkt og alt var veldig skikkelig gjort. Som
for eksempel i garderobene – et sted som vanligvis er
lite spennende å oppholde seg, selv i Norge. Her
hadde Gregory og hans stab malt et helt akvarium.
Det var så mange flotte fisker å se på at der kunne jeg
ha oppholdt meg lenge!

Capoeira trening
Jeg fikk også være gjest på Capoeira treningen. En
rekke barn tydelig stolte over sine pene, hvite, rene
capoeira bukser og t-skjorter. En skikkelig uniform,
det hadde de aldri eid før. De utførte sine bevegelser
med dyp konsentrasjon og fulgte nøye med på instruksene som ble gitt. Dette lignet lite på en bråkete
norsk gymtime. På Kolibriredets Capoeira undervisning ble det vist dyp respekt og ekte glede over å få lov
til å være en del av gruppen.

Høflighet og respekt
Barna på Kolibriredet var faktisk særdeles veloppdragne og høfllige. De håndhilste på meg når de kom ,
og sa ha det når de gikk. De viste en stor høflighet og
respekt både ovenfor hverandre og de voksne. Jeg
hadde forventet meg noe helt annet. Barna til
Gregory lever under ubeskrivelige, ekstreme forhold.

Oppdragelse kommer i andre rekke hos mange familier, og den kommer gjerne gjennom slag og skjellsord. Så mye vold disse barna er vitne til hver dag og
så veloppdragne de var, jeg fikk det liksom ikke helt til
å stemme. Etter hvert lærte jeg at det var Gregory som
var kilden til den gode oppdragelsen. Gregory setter
meget høye krav til barna som er på Kolibriredet. Alle
må gå på skolen, alle må oppføre seg pent med hverandre, sniffing, alkohol eller narkotika blir ikke
akseptert, heller ikke hærverk eller tyveri. Bryter
barna noen av Kolibriredets regler blir det utestenging for kortere eller lengre perioder. Der er Gregory
streng – og igjen viser det seg at hans strategier virker.
Hærverk eksisterer f. eks ikke på Kolibriredet og stort
sett alle barna oppfører seg eksemplarisk med hverandre når de er på senteret. Det blir som et fristed fra
vold og trusler, og barna får lov til å være barn.

Hver krone blir snudd på
Jeg kunne skrevet side opp og side ned om inntrykkene jeg fikk på Kolibriredet. En ting er i hvert fall sikkert og det er at vi som støtter CARF støtter noe ekstremt viktig. Hjelpen kommer frem akkurat der den
skal og hver krone blir snudd på minst 3 ganger før
den blir brukt. Den gleden og takknemligheten fra
barna som jeg opplevde på senteret var helt unik.
Tenk at hver og en av oss er med på å skape denne gleden gjennom å være støttemedlem. Jeg anbefaler alle
på det sterkeste å besøke det vakre landet Brasil, og
toppe ferien med et besøk på Kolibriredet. Jeg har fått
meg en opplevelse for livet!
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To gutter fra Bergen
på besøk i Kolibriredet
I årets vinterferie byttet Jonas (8)
og Morten (10) ut snowboard og lue
med shorts og sandaler. Sammen med
foreldrene Hill Marit Ødegård (38)
og Eirik Hole (40) besøkte de nemlig
CARF-senteret, Gregory, og barna på
Kolibriredet i Brasil.

• av

Eirik Hole

Jonas ble med på Capoeira
Eirik kjente Gregory fra tiden i Bergen, og siden guttene hadde vært flinke og arbeidet hardt på skolen
siste året endte familierådet med Brasil som reisemål.
Det ble en travel uke med mange sterke inntrykk.
Første møte med landet var deltagelse på
Sambodromen under karnevalet i Rio. Deretter koste
alle seg med båttur ut fra Paraty, og til slutt kom det
som gjorde størst inntrykk, nemlig et fascinerende og
flott besøk hos barna på Kolibriredet i São Paulo.

Kolibriredet er en travel plass på en fredag, og guttene
var med fra morgenen av. Jonas driver med
Taekwando og deltok i dagens Capoeira-trening.
Morten synger på Kulturskolen i Bergen og spiller
slagverk, så han koste seg med dem som kom for å
bruke instrumentene som er tilgjengelige på senteret.
Hele dagen kom nye barn og ungdom inn når skolen
var over, eller før den skulle begynne, og svært mange
av barna fra nabolaget brukte senteret som oppholdssted og møtested mens vi var der.

En annerledes verden

Diskusjon om grensesetting

Etter en liten times kjøring fra vårt sentrumshotell
ankom vi bydelen Eldorado, der senteret ligger.
Verken sjåføren eller noen ved hotellet hadde vært i
denne delen av São Paulo før, og det var en svært
annerledes verden som møtte oss da vi steg ut av
bilen. Luktene var sterkere, varmen var varmere, og
fattigdommen rundt hjørnene var total.

Hill Marit arbeider som psykolog, og hadde en flere
timer lang samtale med Gregory om både grensesetting (en kjepphest de gladelig red sammen inn i solnedgangen på) og om utfordringene ved å drive et
senter som Kolibriredet. Som det fremgår av bildet er
engasjementet og evnen til å argumentere for saken
fremdeles tilstede.

Har reist mye

Hjem til de fattige barna

Jonas og Morten synes selv at de er heldige, siden de
har fått reise mye. De har (med foreldrene på slep)
blant annet streifet rundt i det gylne triangel mellom
Thailand og Myanmar (Burma) i jeep, og de har etter
hvert sett fattigdom på andre kontinenter også.
Forskjellen var at denne gangen fikk de direkte kontakt med barn på sin egen alder, og de fikk lov til å
være med dem hjem for å se hvordan de bodde. Det
gjorde inntrykk.

På ettermiddagen, etter at Jonas og Morten hadde lekt
og kost seg med dem som kom innom, bestemte
Gregory seg for å vise guttene hvordan familiene til
noen av barna levde og bodde. Første stopp var noen
hundre meter fra senteret, hjemme hos en gutt
Gregory har hatt ansvar for over tid. Han er seksten,
men underernæring fra fødselen og en sterkt alkoholisert mor har gjort at han er på størrelse med Morten,
som er ti.
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Bølgeblikk, papp og planker

Foredrag på skolen i Norge

Noen meter ned en sølete skråning fra veien, og guttene stod mellom tre skur på en jordplass. Bølgeblikk,
papp og planker var hjem for 14 mennesker, hvorav
bare en voksen mann. Tre av mødrene der hadde
menn som var drept i området, og resten var barn.
Første reaksjonen fra guttene var vantro. Ingen av
dem hadde forestilt seg at noen bodde slik.

For Jonas og Morten var turen en opplevelse som
satte seg fast. Etter hjemkomst ble reisedagboken de
fører, sammen med bilder fra turen, gjort om til et
foredrag på skolen om Brasil og barna på Kolibriredet. To gutter på vinterferie var dermed brakt litt
nærmere virkeligheten som finnes utenfor Norges
grenser.

Vennlighet og godt humør
Med Gregory som guide fikk guttene vite litt om
barna som bodde der, og om hvordan livet deres var.
Maten bestod av ris og bønner, når det var tilgjengelig. Humøret og vennligheten hadde Gregory og vertskapet i stort monn, og det var så vidt vi fikk gå uten
å spise maten deres som stod klar. Siden guttene forstod at det ville medføre at noen av de andre ikke fikk,
takket vi pent for oss før middag.

8 mennesker på et lite rom
Vi traff også en familie med seks barn som bodde på
et rom, og ingen av guttene forstod hvor alle sov der
inne. Også som voksen var det vanskelig å ta inn at 8
mennesker levde livet sitt i den 12kvm store firkanten
vi stod i.
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Kampen for
tilværelsen i Brasil
Hva kommer til å skje av uforutsette hendelser i dag? Hvem må jeg
i dag kjempe med for å få frem rettferdighet og det jeg lovmessig
har rett på? Hvordan blir morgendagen?

Den sto parkert på en av Statens biloppsamlingssteder
– eid av private, men leid av styresmaktene. Gregory
reiste for å hente bilen, og han så fort at dette ikke var
den bilen som en gang hadde blitt stjålet fra han.
Lasteplanet var helt ødelagt, lakken var oppskrapet,
og motoren hostet og harket. Det mekaniske holdt på
å falle fra hverandre. Det var tydelig at bilen hadde
fått hard medfart de årene den hadde vært borte – men
av hvem?

Bilen var funnet av polititet
etter 24 timer

•
Dette er spørsmål som Gregory stiller seg hver morgen – for ingen vet hva morgendagen vil bringe, og i
hvert fall ikke i Brasil. I Norge har vi lover og regler å
forholde oss til, og dersom noen bryter dem kommer
politi og styresmakter på banen og påser at vi forholder oss til dem. I Brasil derimot lever mange etter
regelen “lover er til for å brytes”, og dersom en bryter
en lov eller regel er det alltid mulig å komme seg
unna. Dette gjelder selv politi og styresmakter. De er
på langt nær til å stole på, lite lojal til regelverket, og
særdeles inkonsekvente i sine handlinger.

Historien om bilen som ble stjålet
I Gregory sitt 11 år lange arbeid i Brasil er det et
mangfold av historier som kan trekkes frem for å
understreke dette. Som et eksempel har vi plukket en
liten historie som hendte, eller rettere sagt ble avsluttet, rett før jul i fjor. Gregory eier en bil i Brasil som
han bruker til transport av varer, materiell, og personer. For 3 år siden var bilen i nokså dårlig forfatning
etter mange års bruk og det ble bestemt at den skulle
gjennomgå en total opprustning. Den fikk nytt lasteplan, ny lakk, og fornyet innredning. Motor og det
mekaniske var strøkent i og med at det dreier seg om
en solid, dieseldrevet, 4-hjulstrekker. Det ble en stor,
men nødvendig, investering. Noen få uker etter at
bilen var tilbake fra verkstedet og regningen på
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av Irmelin Bjerring Hansen

mange tusen kroner var betalt, skjedde det som ikke
skulle skje – bilen ble stjålet. Dette skapte stor fortvilelse. Ikke bare var Kolibriredet nå uten bil under den
tyngste byggefasen, men de hadde også brukt mange
penger som nå forsvant rett ut vinduet.

Leteaksjon
Gregory, optimismens mann, mistet imidlertid ikke
motet. CARF var malt på bilen, og han håpet at når
tyvene så at bilen tilhørte en organisasjon som hjalp
barn så ville samvittigheten ta dem og de ville sette fra
seg bilen. Hvem var imidlertid tyvene og hvor var
bilen nå? I dagene og uken etter tyveriet hadde
Gregory daglig kontakt med politi og styresmakter
for å finne ut om bilen var funnet. I Brasil så kommer
ikke politiet til deg med informasjon – du må gå til
dem. Flaksen var imidlertid ikke på Gregory sin side
denne gangen. Ingen bil ble funnet, og til slutt var det
bare å gi opp håpet om at bilen noen gang skulle
komme tilbake til dens rette eier, Kolibriredet.

Bilen kom til rette etter 3 år
Rett før jul i fjor, 3 år etter at bilen ble stjålet, fikk
Gregory en melding fra bilauksjonsfirmaet som nå,
på ordre fra politimyndighetene, hadde hans gamle
Toyota Pickup til salgs. Den stjålne bilen var funnet.

Gregory gir seg ikke så lett og anstrenger seg alltid for
å komme til bunns i saker og ting. Han brukte sine
kontakter og fikk foretatt noen undersøkelser. Det
han fant ut var skuffende, skremmende og helt uforståelig. Gregory hadde rett i sine anelser om at tyvene
nok ville få dårlig samvittighet når de så at bilen tilhørte CARF. 24 timer etter at bilen var stjålet hadde
politiet funnet den. Istedenfor å kontakte Gregory
hadde de plassert bilen på dette biloppsamlingsstedet.
Eierne av biloppsamlingsstedet hadde brukt bilen til
skogsdrift og byggearbeid i 3 år – før de fant det for
godt å fortelle Gregory at bilen var funnet.

Sak mot politiet nytteløst
For Gregory er det å gå videre med denne saken til
politiet nytteløst. Bortkastet energi og bortkastede
penger, noe han trenger mye av i sin daglige kamp for
tilværelsen. Saken er tapt på forhånd. Politiet har all
makt, Gregory ingen. Han må overleve på sitt
pågangsmot og engasjement. Uten dette hadde
Gregory vært tilbake i Norge for lenge siden og
Kolibriredet en sagablott.

Lovløst system
Uærlighets- og lovbrytermentaliteten blant mange av
landets innbyggere preger Gregory sin hverdag i
Brasil og hans arbeid der. Hvordan klarer han å leve
og forholde seg til en slikt systems hverdag? Vi som er
så vant til orden og effektivitet? Gregory har en ubeskrivelig stor kampvilje. De fleste av oss hadde nok
gitt opp for mange år siden, men ikke Gregory. Han er
en skikkelig "fighter" – i rettferdighetens navn. Det er
ingen tvil om at Gregory har noen beundringsverdige
kvaliteter, og vi ønsker han lykke til med morgendagens utfordring. For er det en ting som er sikkert for
Gregory i Brasil så er det at morgendagens utfordring
- den kommer!

Finnes det noen som kunne
tenke seg å hjelpe oss med
å finansiere opprustningen av
vår gamle bil. Siden Irmelin
kom på besøk har bilen desverre stått stille grunnet
manglende midler til oppgaven, ca.kr.15.000,-.
Da regner vi med at bilen
går i 10 år til (om ikke
den blir stjålet igjen da!)
Hilsen, Gregory
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Ungdomsår bak
murene i São Paulo
• av

Gregory Smith og Bjarte Storesund

Hvordan oppførte politiet/fengselsbetjentene seg mot de innsatte?
Politiet banket opp flere av de innsatte for å få oppklart de kriminelle gjerningene, og for å fullføre sin
etterforskning som de måtte presentere til dommerne. Noen på cellen til Silvio ble også utsatt for elektrisk sjokk under politiet sine avhør. Silvio ble selv
banket opp av politiet etter å ha kastet et dropspapir
over på gulvet til nabocellen. Politiet mente det var en
narkoinnpakning og ville vite hvor den kom fra. De
fleste fengselsbetjente brukte selv narkotika og dette
gjorde ikke deres oppførsel noe tryggere.

Forekom det vold mellom fangene?
Det kunne være mye slåssing i cellen mellom fangene,
spesielt mellom de mindreårige. Hvis noen sprakk i
politiavhør fikk han juling av de andre, etter først å ha
blitt rundjult av politiet. Hvis det ble for tøft for noen
måtte de flyttes, ellers kunne situasjonen bli farlig.
Her måtte Silvio bare beholde roen og ikke forårsake
krangel eller konflikter med andre innsatte.

Silvio
som gutt
Det brutale fengselslivet som skildres i filmen Carandiru er noe våre
egne ungdommer har fått erfare.
Silvio Luciano da Costa Filho (17)
er en av flere ungdommer ved
Kolibriredet som har fått oppleve et
brasiliansk fengsel fra innsiden.
Opprinnelig kom Silvio med i CARF’s
forebyggende program som 10 åring,
men som 15 åring droppet han ut av
programmet. Veien bar deretter til
São Paulo sitt kriminelle miljø og
etter en stund ble han tatt for biltyveri. Silvio tilbrakte først 9
dager i varetekt i en celle på en
politistasjon i São Paulo. Her satt
25 fanger på 15 kvadratmeter (i de
verste tilfellene har det sittet 90
fanger på celler av den størrelsen).
Etter å ha fått sin dom på 13 måneder ble han flyttet til en såkalt
”forbedringsanstalt” for ungdommer,
FEBEM. Nós Vivemos har fått ta del i
denne ungdommen sine opplevelser fra
fengselet i São Paulo.
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Hvordan gjorde man det når man
skulle sove?

Hvordan var forholdene
under varetektstiden på
politistasjonen?
Denne perioden måtte 15 år gamle Silvio tilbringe
sammen med alle typer forbrytere i alle aldre. Her satt
drapsmenn, bankranere, narkolangere, kidnappere
osv. Her var det kun voldtektsforbrytere som ikke fikk
sitte da disse ofte blir drept av andre innsatte. Det var
ca. 15 ungdommer i lignende situasjon på cellen hans.
Den yngste var bare 11-12 år. De fleste brukte narkotika, som ble solgt av fengselsbetjeningen. Penger til
dette og andre “tjenester” fikk de fra de besøkende.
Innsatte hadde tilgang til mobiltelefon hvis de betalte
betjentene. Gjennom mobiltelefonen kontaktet de
folk utenfor og kunne bestille narkotika, penger, og
andre ting de trengte under oppholdet.
Her er det generelt de innsatte som har kontroll over
de korrupte fengselsbetjentene som tjener ekstra på
alle former for “tjenester”.

Det var lite plass til å sove, men siden Silvio var en av
dem som ankom først til cellen klarte han å sikre seg
en av de 8 sengene som de 25 innsatte hadde på
deling. De andre måtte sove på gulvet men det fantes
også noen gamle madrasser å ligge på.

Fantes det noe som helst renhold
av fanger/celle?
Fangene selv gjorde rent i cellen med såpepulver som
rengjøringsfolk solgte til dem. For å gå på do måtte en
gjøre dette i samme cellen, på et åpent toalett. Ingen
fikk forlate cellen for å gå på do, så her fantes det ikke
noe privatliv.
Etter 9 dager i varetekt ble Silvio
flyttet over til Tatuape’s Unidade de
Internacão 19 som er São Paulo’s største ungdomsanstalt (FEBEM). Her finnes
mange hundre barn og ungdom. De fleste
av Gregory sine tidligere gatebarn har
vært innom her en stund i løpet av
deres tid på gaten. Gregory har selv
vært på mange besøk til de forskjellige avdelinger på akkurat denne FEBEM.

Hvordan var forholdene i FEBEM?
Silvio mente selv at forholdene i FEBEM var mye
verre enn i det første fengselet. Men Gregory er ikke
helt enig i akkurat det, da han mener dette kun var
knyttet til graden av kontroll med og mellom de innsatte. Silvio mente det ble verre fordi det var svært
liten grad av frihet på cellen i FEBEM mens man på
politistasjonen mer var overlatt til seg selv. På FEBEM
var de alltid kontrollert av betjeningen og måtte alltid
adlyde ordre ellers fikk de bank. Bortsett fra det syntes ikke Silvio forholdene var så aller verst. Cellene var
delt opp med 5-6 ungdommer i hvert rom, til sammen 100 ungdommer på hans avdeling. Gregory forteller at dette tross alt ikke er så ille. Han kan fortelle
at det hender FEBEM stuer sammen mange flere ungdommer og på langt mindre plass enn på politistasjonen der Silvio oppholdt seg med 25 innsatte på 15
kvadratmeter. Imidlertid forteller Silvio at de ikke
hadde tilgang til narkotika i FEBEM, men bare sigaretter.
Hvordan behandlet betjentene
på FEBEM ham?
De fleste betjentene var ikke særlig vennlige da de
hadde en streng oppgave med å holde styr på de innsatte. De hadde ingen lett oppgave med så mange
ungdomskriminelle samlet under ett tak. Her fantes
både drapsmenn, ranere, kidnappere, narkolangere,
osv. Mange har vært skakkjørt siden de ble født.
Forekom det vold på FEBEM?
Det kunne oppstå vold i kampen om lederollen
mellom ungdommer i hver avdeling, men vanligvis
ble ingen ”sjefer” tillatt. De innsatte prøvde for det
meste å holde seg på lik linje med hverandre. Hvis det
oppstod slåsskamp, ble som oftest den som hadde
skylden fjernet fra avdelingen og flyttet til en annen
for å unngå videreutvikling av konflikten. Noen av
kollegaene til Silvio ble utsatt for vold fra betjentene
som slag og spark. Men dette slapp Silvio.

Silvio
i dag
13

Carandiru
En film fra et
fengsel i São Paulo
Carandiru kom på norske kinoer i
april og er en film du snart kan
få på video. Et liv i et fengsel
i Brasil er ikke helt som i et
fengsel her hjemme.

• av
Gitter. Hvite nakne celler, med tv og seng. Vakter i
uniformer som holder ro og orden. Det er norske
fengsel det. Men la oss reise til Sao Paulo i Brasil. Prøv
å se for deg et fengsel der cellene er dekorert med
malerier på veggene. Som en eksplosjon av farger
utgjør pornostjerner, fotballspillere, helgener og bønner en forvrengt virkelighet. Se for deg fanger som
blir forskjellsbehandlet. Grovt. Noen stuet inn i
trange enmannsceller (opptil 15 stykker), andre med
egen luksussuite i fengslet. Ikke på grunn av forbrytelsen de har begått, men ut fra hvilken status de har
innenfor murene. Enten er du liten og svak, eller du er
en sterk, dominerende ledertype. Velkommen til
Carandiru.

Fangene lager egne regler
Regissør Hector Babenco skildrer en virkelighet der et
fåtall fanger styrer over andre fanger. Et fengsel som
har en kapasitet på 3000 fanger stuer inn opptil 8000
på det verste. Forholdene er umennesklig for de fleste. Settingen kan virke surrealistisk, men beskriver
bare sannheten. Hva som er lov og ikke lov, hva slags
straff som skal idømmes dem som overskrider reglementet, bestemmes ikke av vaktene. De forskjellige
lederne blant fangene, de som mest effektivt samler
den største andelen av allierte, har den oppgaven.
Ifølge brasiliansk lovgivning fra 90-tallet er
Carandiru ikke en forbedringsanstalt, men mer en
integreringsleir hvor narkotikalangere, mordere og
ransmenn som ikke har fått noen rettssak, blir sendt
mens de venter på dom.

Rørende og tragisk
Filmen er basert på en bok av Drauzio Varella, en lege
som jobbet frivillig i 14 år på en avdeling som inne-
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Tittel:
Carandiru
Original tittel:
Carandiru
Regi:
Hector Babenco
Skuespillere:
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Columbia TriStar

Genre:
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2003
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2 t. 25 min.
Sensur:
15 år
Norske tekster:
Kim Aamot

Norske barn hjelper
brasilianske barn •

av Sture Distad

Når våren kommer øker engasjementet på Søreide skole. Klasserommene
syder av aktivitet. Noe spennende er på gang. Søreidedagene nærmer
seg med stormskritt: “Alle kan gjøre noe for å hjelpe andre”, sier
Adriane.

Kaspar Knudsen (16)

hold ca. 900 fanger. Hector Babencos film er et portrett av livet på innsiden av Carandiru som først ble
stengt i 2002. Det rørende og tragiske med denne filmen er at den er tatt rett ut fra virkeligheten. 15 års
aldersgrense bør respekteres ettersom noen av scenene i Carandiru er ekstremt voldelige.

En drøm om å slippe ut i live
Filmteamet fikk adgang til fengslet fordi den lokale
regjeringen bestemte seg for å rive det og gjøre det om
til en park. Legen i filmen spiller en sentral rolle. Han
har en ekstremt krevende jobb med å holde liv i aidsrammede fanger, samtidig som han forsøker å lære de
resterende om viktigheten av beskyttelse. For de fleste fanger verden over er frihet den største drømmen.
For fangene i Carandiru fengselet var drømmen å
slippe ut i live. Hver dag var for mange en kamp på liv
og død.

Opprør
Et godt eksempel på det, er marerittet som utspant
seg i 1992. 111 fanger ble slaktet ned av sterkt bevæpnet politi etter opprør i fengselet. Selv om politiet sier
de handlet i selvforsvar døde ingen politimenn i opptøyene. Fangene derimot lå strødd overalt, skutt i
bakhodet og ryggen, mange nakne (noe som er et
tegn på overgivelse). Drauzio Varella som var til stedet under massakren, skildrer det hele som et ubarmhjertig blodbad uten sidestykke. Filmen handler om
undertrykkelse av menneskeverdet, noe som fremdeles er et stort samfunnsproblem. Spesielt i Brasil, der
forskjellen på fattig og rik ikke kan beskrives med ord.
Bak mennesker sine handlinger ligger en årsak. Etter
å ha sett denne filmen forstår du kanskje hvordan.

Adriane L. Lunde
Søreide skole har i likhet med mange andre grunnskoler valgt å inngå et samarbeid med Children At
Risk Foundation. På skoleplan har dette bygget seg
opp til å bli en del av virksomheten og inngår i skolens aktivitetsplan med flere faste aktiviteter. Det hele
topper seg når skolen arrangerer “Søreidedagene”.
Her bidrar elever, foreldre, skolen, nærmiljøet og
næringslivet med sitt for at “grendedagene” skal bli en
suksess. Men arbeidet starter før selve dagene og det
er mye som skal forberedes. Vi har snakket med
Adriane L. Lunde og Dag Inge Helgøy fra klasse 6B.
De forteller velvillig om forberedelsene til
Søreidedagene: “De som går i 5 klasse samler inn
skikkelige lopper hjemmefra, ting og tang som barna
kan avse. Sammen med gjenglemte og innsamlete
klær blir dette til et loppemarked hvor 6. klasse selger
til greie priser”, sier Adriane. Dag Inge fortsetter: “Vi
hjelper til hjemme med husarbeid og slikt og pengene
vi samler inn går til gatebarn i Brasil.” Alle kan gjøre
noe for å hjelpe andre”, sier Adriane. “Noen baker
hjemme eller på skolekjøkkenet, så selger vi det i
boder ute på skoleplassen. Den dagen er det lov å ta
penger med på skolen”. “Så opptrer skolekoret vårt
også på de dagene”, stemmer begge i.

Engasjerte norske skolebarn
Anette Tordal fra 2A kan fortelle at i fjor var hun med
på “trolltrøkk”. Her sang og spilte hun sammen med
alle i første og andre klasse. Før det måtte de øve mye
og være i ulike forberedelsesgrupper. Noen var i
drama, andre lagde kulisser, noen lagde musikk. “Det
var mange grupper, og vi spilte musikkstykket flere
ganger, ” forteller hun.

Anette Tordal

Dag Inge Helgøy

Det er liten tvil om at barna er engasjert i arbeidet for
å bedre livsvilkårene for “children at risk” i Brasil. De
ser at det nytter og de blir opptatt av å høre hvordan
det går med dem. Vi på Søreide skole har vært så heldig å få besøk av Gregory Smith og hans brasilianske
venner. Det har vært utrolig inspirerende, spesielt de
gangene vi får oppleve Capoeiraoppvisning. Da sitter
en smekkfull gymsal stinne av beundring. Danserne
har deres fulle oppmerksomhet. Enhver pedagogs
drøm. I tillegg er vi blitt beæret med elevarbeid fra
Kolibriskolen, et maleri av Jessica på 12.
Resultatet fra arbeidet forrige år var på hele kr.
65.000. Dette er barna naturlig nok stolte av, men en
ting lurer de fælt på: “Har Gregory fått bruk for pengene vi sendte?”

Pengene gav
Kolibriredet

nytt

utstyr

på

Vi sendte spørsmålet til Gregory og han sendte dette
svaret:
Pengene deres gikk mest til innkjøp av nødvendig
utstyr til Kolibriredets diverse aktiviteter, så som
drakter og utstyr til våre fotballag, til musikkinstrumenter og til lyd- og lysutstyr i teatersalen vår.
Det er viktig at barna i Norge forstår at uten disse
pengene som de er med på å skaffe, er det umulig for
oss å drive med alle de flotte aktiviteter som vi gjøre
her på KolibriRedet. Fattigdommen her er så stor og
virker så ødeleggende. For barna på Kolibriredet betyr
samarbeidet med barn i Norge en ny start og en tro på
fremtiden. Det betyr mye for dem at de vet at andre
barn bryr seg. På denne måten gir vi til hverandre –
begge parter får inspirasjon og livslyst. Arbeidet alle
dere skolebarn gjør er utrolig viktig.

15

Utgiver:
CHILDREN AT RISK FOUNDATION – CARF
- redder gatebarn
Organisasjonen ble stiftet i Norge
av Gregory J. Smith, i 1992.
Arbeider blant gatebarn og barn i
faresonen i slummen i São Paulo.
STYRET
Leder: Einar Kongsbakk
Nestleder: Trond Lexau
Styremedlemmer: Rolf Schoder, Bjørn Birkeland
og Pål-Stian Wenæs.
ORGANISASJONSOPPGAVER
I Brasil:
Prosjektleder: Gregory J. Smith
Web: www.carfweb.net
E-post: carfbrasil@uol.com.br
I Norge:
Daglig leder: Sigve Fjeldtvedt
Sekretær: Irene Løland
Revisor: Erik Bjerring Hansen
Regnskapsfører: Birkeland Regnskapskontor AS
Fundraisere: Henning Haukeland
og Bjarte Storesund
Webside: Sturle Hauge Simonsen
REDAKSJON ”NOS VIVEMOS”
Redaktør: Bjarte Storesund
Grafisk design: Vivi Kuhnle
Red.medarbeidere: Irmelin Bjerring Hansen,
Sture Distad og Kaspar Knudsen
Korrektur: Margit Ystanes
Trykk: Designtrykkeriet

Malerier til glede
Maleratelieret på Kolibriredet gir barn og unge
muligheten til å uttrykke seg gjennom kunstneriske
uttrykk. Mange av arbeidene får vi over til Norge,
både i utstillings øyemed og for salg. Dette har vist
seg svært vellykket og det virker svært motiverende
på deltagerne på Kolibriredet, at kunsten deres blir så
verdsatt her i Norge.
Arbeidet på maleratelieret bidrar også til å øke utdanningsmulighetene for deltagerne på senteret. Jo eldre
de blir, jo sterkere blir presset på dem om å begynne
å jobbe for å hjelpe på økonomien hjemme. Dette
resulterer ofte i at fra 11 års alder og oppover, er det
mange som dropper skolen for å jobbe. Dette er et
stort problem i Brasil.
Malerisalget bidrar til å dempe dette presset, fordi 2/3
av salgssummen går direkte til kunstnerens familie.
Malerisalget er altså til glede på mange måter.
For øyeblikket har vi maleriutstilling på Nesttun
Eldresenter og på FN-sambandet Vestlandsavdelingen.
Ta kontakt med kontoret dersom dere er interessert i
maleriene eller ønsker å lage utstilling.

Daglig leder er ansatt av stiftelsen.
Styreverv og alle andre organisasjonsoppgaver
utføres vederlagsfritt for CARF.

Katolsk kunst til
inntekt for CARF

Children At Risk Foundation - CARF
Teatergaten 15 (Redd Barna – huset)
5010 Bergen
Tlf: 55 90 96 90
Fax: 55 90 72 91
E-post: info@carf.no
Web: www.carf.no
Støttebidrag til kontonr: 3411.22.82159

Sacred Artwork selger nå eksklusiv katolsk kunst over
internett der prosenter av salget går til inntekt for
CARF. På www.sacredartwork.com kan du kjøpe forgylte trestatuer, utskjærte tretavler og malerier som
brasilianske kunstnere har brukt opptil flere uker på
å lage. Her er det også mulig å foreta spesialbestillinger der du kan sende inn egne motiver. Prisene
variere fra noen hundrelapper opptil flere tusen.

Minnefondet WILLIAM & WENDER
Bidrag til kontonr: 3411.08.91700
SONDRE & ISIS Minnefond
Bidrag til kontonr: 3411.24.22759

www.sacredartwork.com

