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Trofaste støttespillere
Det er to hendelser jeg vil trekke fram fra
tiden siden forrige Nos Vivemos ble trykket.
Et stort høydepunkt for CARF var da NRKdokumentaren ”Kolibrimannen” rullet over
TV-skjermene her i Norge. Programmet var
et sterkt og gripende møte med Gregory som
person og hans lidenskapelige arbeid. Her
ﬁkk vi se resultatene fra årevis med hardt
og tålmodig arbeid. Vi ﬁkk blant annet møte
Robison som levde på gaten fra han var seks
år, men som i dag er en ressurssterk ungdom
med full jobb som kokk. Senere i bladet kan
du lese mer om Robison, om hvordan Gregory
traff ham i et veikryss der han tigget etter kokain, og hvordan Gregory klarte å
føre ham tilbake til et anstendig liv.
Den andre hendelsen som kom til å
prege CARF sitt arbeid var noe som skjedde
i en annen del av verden, nemlig den tragiske ﬂomkatastrofen i Asia. Flomkatastrofen
viste oss for alvor hvor mediestyrt bistand
er i våre dager. Som en skjebnens ironi
hadde det seg slik at den nettopp omtalte
NRK-dokumentaren ble sendt to uker etter
at tsunamien skyllet innover Thailand, Indonesia osv. For en liten stund hadde CARF
klart å virkelig få oppmerksomhet rundt
sitt arbeid, men midt oppi en katastrofe
verden knapt har sett maken til. CARF hadde
planlagt en liten offensiv for å skaffe nye
medlemmer og samle inn penger i ettertid
av programmet. Mens hjelpeorganisasjonene
greide å samle inn rundt en halv milliard,
var det noen ytterst få som valgte å hjelpe
gatebarna i Brasil. Disse skylder vi en stor
takk og spesielt er vi takknemlig for de
nye støttemedlemmene som har kommet til.
Men ikke minst skylder CARFen stor takk til
trofaste støttemedlemmer, skoler som stiller opp hvert år og andre faste bidragsytere. Disse er lojale støttespillere som
stiller opp uansett hvor TV-lampene beﬁnner
seg. Uten disse ville Gregory aldri klart å
hjelpe Robison og de andre barna i slummen
i Brasil.
Bjarte Storesund
(redaktør)
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Sunniva Taule og Håkon Husebø går i sjette klasse ved Aurdalslia
skole på Sandsli. I november 2004 dro de til Kolibriredet i Brasil
sammen med lærerne Hilde Ådnøy Bergh og Magne Åsnes. Kontrasten var
stor fra regntunge Bergen til det fargerike senteret for gatebarn i
São Paulo.
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dag1
dag2

dag3

Til høyre:
blledtekst
kan stå her,
den kan godt
utfylle ...

dag6

Noe av bakgrunnen for denne turen er at
Aurdalslia skole har vært en av CARF sine trofaste
støttespillere gjennom mange år. Med sitt velutførte,
årlige Brasilmarked bidrar skolen til at Kolibriredet
kan opprettholde sine mange aktiviteter for barn og
unge på en god måte. Da Sunniva og Håkon endelig
var klar for å reise var det nok noen bekymrede foreldre som tok farvel. Men takket være daglige e-poster
fra Gregory med forsikringer om at alt sto bra til med
de håpefulle, slapp engstelsen taket hos de hjemme i
Norge.

dag4

- En dag tok Gregory oss med til en familie i favelaen, og vi ﬁkk se forholdene de lever under. Det gjør noe med deg. Man blir annerledes
inni seg, sier Sunniva. Hun og Håkon har sett mye.
Turen på byen om natten var også spesiell, fortsetter
Sunniva. - Vi ﬁkk se barn som tydelig var påvirket av
rusmidler. Da var jeg litt redd.

Over: blledtekst

De sterke inntrykkene fra gaten og barna
er og en motsetning til det yrende livet og alle de positive aktivitetene som livet i Kolibriredet kan by på.
Barna fra Aurdalslia og lærerne deres har sett at det
nytter å hjelpe, at det nytter å bry seg. Gjennom denne
turen har de fått en mulighet til å inspirere andre til
videre arbeid for å bedre gatebarnas vilkår. Barna har
holdt foredrag i grupper på skolen og vist lysbilder i
fellessamlinger. Skolen har også laget en egen nettside
hvor man kan se ﬂere bilder fra turen deres. Det ﬂotte
med en slik tur er at man utvikler medfølelsen, og
forsterker troen på at det nytter å bry seg.

den kan godt
være utfyllende

kan stå her,
den kan godt
være utfyllende
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Da Nos Vivemos utsendte medarbeider
snakket med de reisende en god stund
etter hjemkomsten, kom det frem hva som hadde
gjort sterkest inntrykk på barna. Utvilsomt var det en
utﬂukt til favelaen og en nattlig tur på byen for å møte
gatebarn. Sunniva forteller om favelaen, bostedet til
mange fattige i São Paulo. Her bor man i skur med
dårlige blikktak og bosset ﬂyter overalt i gatene. Dette
står i grell kontrast til det man er vant med i Norge,
og rører nok ved et barnesinn på samme måte som
voksne.

dag5

dag7
1
dag

- Turen har lært oss å ikke ta livet for gitt. Nå har
vi lært å sette pris på det vi har og de rundt oss, sier
Sunniva.
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Billed tekst?
Her har vi
plass til
noen linjer
kanskje ...

det urbane

Gritos Urbanos er det som har opptatt brasilianerne på Kolibriredet
siste tiden. ”Det Urbane Skriket” kan dette best oversettes til på
norsk. Tittelen er inspirert fra ikke mindre enn Edvard Munch sitt
”Skrik”. Kort fortalt kan dette beskrives som en interaktiv, multimedia teaterforestilling som forener mange kunstarter, og som skal
fremme sosial kommunikasjon.

skriket

•

Bjarte Storesund

Gritos Urbanos er det som har opptatt brasilianerne på Kolibriredet
siste tiden. ”Det Urbane Skriket”
kan dette best oversettes til på
norsk. Tittelen er inspirert fra
ikke mindre enn Edvard Munch sitt
”Skrik”. Kort fortalt kan dette
beskrives som en interaktiv, multimedia teaterforestilling som forener mange kunstarter, og som skal
fremme sosial kommunikasjon.

I Gritos Urbanos får kunst og samfunnsengasjement
utfolde seg fritt. Her får barn, ungdom og voksne reﬂektere over det brasilianske samfunnet og dets problemer. Alle disse tankene uttrykkes gjennom ulike
kunstneriske språk før det hele sys sammen til en forestilling, eller chat og musikalsk show. Gritos Urbanos
er et langtidsprosjekt, og det første året oppføres seks
forestillinger med forskjellige tema. Premieren med
tittelen ”Ansiktene og Styrken til et Folk” ble holdt
for et spesielt innbudt publikum på Kolibriredet. Temaet var det brasilianske folket sin situasjon, og hvordan de lever sine liv. Målet har vært en bevisstgjøring
omkring holdninger i det brasilianske samfunnet.
Forestillingen åpnet med en teater- og sirkusforestilling som omhandlet barnefødselen, laget av barna på
Kolibri Redet. Deretter ﬁkk publikum beretningen

Billed tekst?
Her har vi
plass
til ganske mye
...
venstre ...
Billed tekst?
Her har vi
plass
til ganske mye
...
høyre ...
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om brasilianske skraphandlere som arbeider fritt på
gaten. Dette yrket har svært liten status som i Brasil.
- Skraphandlere er personer som ofte blir forvekslet
med skrapet selv, sier skuespilleren og programlederen Regina Casé. Skraphandlere blir sterkt stigmatisert, men likevel er dette et yrke som er uhyre viktig,
fortsetter hun. Under Gritos Urbanos programmet
ble det vist en helt annen og ydmyk side ved dette yrket. Det ble vist en videoﬁlm laget av folk tilknyttet
Kolibriredet, og det ble gjort en gjesteopptreden av
en lokal skraphandler som het ”Gel”, som bor i Eldorado. Etter en slik ﬂott forestilling og påfølgende
debatt, bestemte man seg for at skraphandlere heller
skal få en annen tittel - nemlig ”Miljøagenter”.Den
neste historien bygger på en tragisk hendelse som nylig skjedde i Diadema. Leonardo Henrique Fontoura

da Silva - ”Løven” - er en av ungdommene som har
tilbrakt mye tid på Kolibriredet. Tidligere i år ble han
skutt av en venn. Som så altfor mange unge brasilianerne ble han del av en uhyggelig drapstatistikk. Etter
historien om denne tragedien ﬁkk publikum oppleve
Silvetty Montilla som er den mest populære brasilianske drag queen. Damen fra Bahia lenger nord i
Brasil erobret alle hjerter med glamour og glede. Det
ble også gjesteopptredener fra forskjellige spesielt inviterte skuespillere fra teater og TV verden som bidro
med å holde det høye nivået gjennom hele programmet. Forestillingen ble avsluttet med en intimkonsert
av Gruppen Julgados Culpados. Dette er en hip-hop,
black musikk gruppe fra Jardim Angela som er et av
de mest voldelige strøkene i Sao Paulo. Carf sin kulturelle samarbeidspartner fra favelaen i Rio de Janeiro,
Banda Afro Reggae, stilte deretter opp i stor stil på
en spesielt montert scene i den lokale parken, slik
at nærmere 10.000 tilskuere ﬁkk glede av musikken
deres. Her hadde den lokale kommunen stilt deres
utstyr til disposisjon for Kolibri Redet. Nå gjenstår
fem forestillinger av Gritos Urbanos i løpet av 2005
/ 2006, der neste akt vil være ”Armas de Fogo” som
på norsk betyr skytevåpen. Gritos Urbanos skal være
en arena for å uttrykke egne meninger om sitt eget
liv, det brasilianske samfunnet, og samhandlingen
mellom mennesker. Hensikten har vært å identiﬁsere
problemene i Brasil og ikke minst ﬁnne løsninger på
disse. Her har det også vært lagt stor vekt på å bygge
bro over ulikheter. Brasil er nemlig et samfunn preget
av store skiller mellom folkegrupper.
Foto credit?
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FRA NARKOSALG
til musikk og maling
Cledson (17) er en av mange ungdommer som har funnet seg til rette på
Kolibriredet. Han driver med musikk og maling. Men Cledson kan fortelle
om et liv som også har handlet om helt andre ting.

• av

Ørjan Håland
Arresterte barn (tilfeldig valgt bilde).
© Amnesty International

Cledson
billed tekst?

Cledson billed tekst?

Cledson ble født i en by som heter Paraiba langt nord
i Brasil. Der bodde han sammen med moren, faren og
sin to år yngre bror. I følge moren til Cledson, hadde
familien mange problemer fordi faren var tungt
alkoholisert. Da Cledson var 4 bestemte moren seg
derfor for å ta ham og broren med seg til Eldorado i
São Paulo, hvor mormoren bodde. Cledson forteller
at han ikke har sett eller hørt noe fra faren sin siden
den gang.
Cledson har blitt 17 år, og han har nå til sammen 6
søsken. På grunn av den tidlige atskillelsen, forstod
ikke Cledson hvorfor han ikke fikk være sammen
med faren sin. Dette fikk stor innflytelse på livet
hans. Han fikk ofte depresjoner, som resulterte i
raseri og frustrasjoner overfor sin mor og resten av
familien. Dette toppet seg da han var 11-12 år gammel. Da kuttet han ut skolen og familien, og begynte
å bo på gata sammen med andre unger. Det hendte
han returnerte til familien noen netter, når det var
for tøft på gata. Men hjemme var døren som oftest
låst. Cledson levde på gata i vel 2 år. Og der gikk det
radig unna forteller han. Det var en tid fylt med mye
moro og galskap. Han møtte mange andre unger i
samme situasjon, og med de samme behovene. De
levde av å stjele og gjøre ærender for kriminelle. Det
var en periode på et halvt år der Cledson selv solgte
narkotika. Men han slapp tross alt billig unna det
kriminelle miljøet.
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Cledson forteller at det gikk rykter om et sted der
det var mye ungdom samlet, og hvor det var trygt
og positivt å være. Etter to år på gaten havnet han
til slutt på Kolibriredet. Når jeg spør om Gregory og
Kolibriredet har betydd mye for ham, skjønner han
ikke helt min elendige portugisiske uttale. Men når
jeg vrir på det og ber ham forestille seg et liv uten
Gregory og Kolibriredet så kommer svaret. Da smiler
han bredt og slår ut med armene og forteller livlig at
da hadde han helt sikkert vært på gata. Og det innebærer narkotika, alkohol, vold og stor sannsynlighet
for en veldig dårlig fremtid.

Sunne aktiviteter
Jeg spør også om hvorfor Kolibriredet var og er så
viktig for Cledson og de andre barna og ungdommene i nærmiljøet. Da forteller han at på Kolibriredet
får man tilbud om sunne aktiviteter, trygghet, mat,
venner, og utvikling av det fysiske og psykiske. Og
sunne holdninger blir skapt i et sunt miljø. Han
forteller også at etter en liten stund på Kolibriredet
begynte han på skolen igjen. Han skryter ikke mye
av skolen. Det er stor mangel på utstyr og kompetente
lærere i den offentlige skolen her i Brasil. Cledson har
4 år igjen på skolen. Han gleder seg til å bli ferdig.

På Kolibriredet har han utviklet seg mye. Han har
funnet sine interesser, først og fremst musikk. Han
liker å scratsje, det vil si å være Dj. Han viser også
talent innenfor maling og på frisørlinjen. Bildene han
har malt har blant annet fått mange gode kommentarer på internett.
Når jeg til slutt spør ham om fremtiden, sier han
ingenting. Han vil ikke tenke så mye på fremtiden.
Men du har vel en drøm om en jobb og familie?, spør
jeg. Da venter han litt før han sier at han håper at han
en dag skal kunne jobbe med musikken. Men familie
vil han aldri ha. Kanskje en kjæreste. Men aldri noe
seriøse greier. Det er tydelig at hans egen familiesituasjon har stor betydning for disse tankene. Han har
sluttet å se meg i øynene når han forteller at familie
betyr problemer. Og at han egentlig vil leve et liv helt
alene, uten unger, uten familie og uten problemer.
Cledson har i dag liten kontakt med sin familie. Han
sover i samme hus som resten av familien, det er alt.
Cledsons virkelige familie er her på Kolibriredet. Og
det er en stor familie, fylt med trygghet, moro og
kjærlighet.

”LE COCQ”
avskaffet
I forrige nummer av ”Nos Vivemos”
skrev vi om organisasjonen ”Le
Cocq”, og arbeidet til Fransisco
Badenes for å avsløre og avskaffe organisasjonen.
Etter nesten 10 års kamp kom
endelig dommen fra den føderale
domstolen i Brasil, som gjør at
organisasjonen ”Le Cocq” nå skal
avskaffes og ulovliggjøres. Frem
til nylig har Le Cocq vært en
lovlig politiorganisasjon som
har vært involvert i organisert
kriminalitet, politiske drap, og
narkotrafikk. Organisasjonen har
blant annet bestått av høytstående politimenn, dommere, advokater, journalister, politikere
og andre mennesker med innflytelse. Den har fått holde på med
sin kriminalitet i flere tiår
– som regel uten noen rettslig
forfølgelse.
Vi i ”Nos Vivemos” vil gjerne gratulere Fransisco Badenes,
staten Espirito Santo, og Brasil
med seieren over ”Le Cocq” og med
et stort fremskritt for kampen
mot det korrupte politivesenet
i Brasil.
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ROBISON - et gatebarn:
søken etter et nytt liv

April 1998:
Robison har nå besøkt oss flere ganger – hans siste
besøk varte i 20 dager. Det betyr at han er godt inne i
den andre fasen av vårt rehabiliteringsprogram. Hvert
besøk gir ham nye, positive og spennende erfaringer,
som han kan tenke tilbake på hvis, og når, han føler
at han må tilbake til gaten. Mellom hvert besøk blir
han fulgt tett opp av våre veiledere. Vi håper å gradvis
bryte ned hans binding til gaten ved å tilby et trygt
og omsorgsfullt miljø. Det er ganske vanlig på dette
stadiet å miste barn tilbake til gaten, etter hvert som
den nye livsstilen fører til at konflikter presser seg på.
I denne skjøre fasen av rehabiliteringen kan jeg bare
håpe at Robison klarer å holde seg i live så lenge han
velger å dra tilbake til gaten. I mellomtiden jakter jeg
på opplysninger om livshistorien hans, og oppretter
den første kontakten med hans biologiske familie.

På rett vei: Juli 1998

•

av Gregory Smith

Robison billed tekst?

Robison de Nascimento (16) er et av gatebarna som har blitt reddet gjennom
Gregory Smith sitt arbeid. Robison jobber i dag som kokk, men har en fortid som gjør at man må undre seg over at gutten i dag er i live. Gregory
forteller oss her om den lange veien fra gaten til et nytt liv.

Februar 1998:
Robison er ni år gammel og går under kallenavnet
Fabinho. De siste tre årene har han bodd på gaten
i São Paulo, men han begynte å rømme hjemmefra
allerede som 4-åring. Han har aldri gått på skolen og
kan verken lese eller skrive.
Min første kontakt med Robison var gjennom bilvinduet, da han strakk frem hånden og spurte etter
småpenger mens jeg ventet på at det skulle bli grønt
lys. Det var lett å se at han levde et tøft liv på gaten.
Det vitnet både ansiktsutrykket som var påvirket av
kokain og de skitne, revne og altfor store klærne hans
om. I stedet for å gi ham penger, stoppet jeg bilen litt
lengre oppe i gaten og gikk bort til Robison for å slå
av en prat. Han var ikke særlig pratsom. Han var mer
bekymret for å kaste vekk tiden med å høre på meg
i stedet for skaffe penger til sin neste crack-dose. Sin
unge alder til tross, Robisons kjennskap til narkotika
er temmelig omfattende. Han er godt kjent blant de
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lokale narkotika-langerne, og han har jobbet som
kurer for dem i lengre tid. Derfor er han også et kjent
fjes for politiet, men hans utadvendte vesen og skarpe
replikk får ham ut av de fleste vanskelige situasjoner.
Selv om jeg har hatt sporadisk kontakt med Robison
tidligere, har han ikke vist noen interesse for muligheten til å forlate gaten. Den lokale barnevernstjenesten
har ikke lykkes med sine forsøk. Det er ikke før han
en dag ser meg med noen av fosterbarna mine på vei
hjem fra skolen, at han tar mot til seg og stopper bilen
min. Derpå blir han invitert hjem til oss på middag,
og takker ja til et gratis måltid. Besøket varer i tre
dager, og er det første av mange på rehabiliteringssenteret vårt i Eldorado-Diadema. Det gir oss sjansen
til å bli bedre kjent med ham, samtidig som han får en
klarere forestilling om hva vi har å tilby, og en følelse
av at det er mulig for ham å forlate gaten med vår
hjelp, hvis han virkelig ønsker det selv.

Etter flere turer tilbake til gaten, har Robison nå klart
å fullføre mer enn 70 dager på rehabiliterings-senteret uten å stikke av. Det betyr at han er på rett vei til
et nytt liv. Etter hvert som vi lærer livshistorien hans
bedre å kjenne, innser vi hvor utrolig det er at han
fremdeles er i live. Han har opplevd mange grusomme
og voldelige situasjoner i løpet av sin kompliserte
fortid. For hver dag han holder seg unna gaten, unna
narkotika og gamle kollegaer, oppdager vi mer og mer
av hans personlighet. På gaten gjør et liv uten grenser
barna tolerante overfor hverandres oppførsel. Der
kan de unngå hverandre når det oppstår konflikter. I
et ordentlig hjem er situasjonen motsatt. Her er det
fysiske grenser som tvinger barna til å løse konfliktene sine ansikt til ansikt, og vokse på det. Hvordan
jeg løser disse situasjonene, er avgjørende for om
jeg klarer å holde på dem gjennom denne vanskelige
fasen av rehabiliteringen. Det sier seg selv at dette er
vanskelig også for de voksne rundt dem. Her kreves
mye tålmodighet og et kaldt hode.

September 1998
Etter å ha fullført den viktige første fasen av rehabiliteringen, er Robison nå godt i gang med seks måneders forberedelser til å begynne på skolen. Uten en slik
trening vil problemene han kommer til å møte på en
normal skole bli for vanskelige å takle, noe som sannsynligvis vil føre ham rett tilbake til gaten.
Robison har også tatt opp kontakten med familien,
og besøkene hjemme ser ut til å virke positivt. Men til

tross for at han er mindreårig, blir det helt fra begynnelsen klart at det er han som kontrollerer situasjonen, ikke hans mor. På lang sikt er dette selvsagt en lite
tilfredsstillende situasjon. Han har to søstre og to brødre som bor hjemme hos moren. Forholdet til dem
er veldig anstrengt, og det ender som regel med at de
krangler. Det er tydelig at Robisons mor er veldig glad
i sønnen, selv om hun er apatisk i forhold til ham, og
ser ut til å ha nok med å ta seg av de andre barna. Livet
som enslig mor i Brasil er en tøff kamp for å overleve,
og det ser ikke ut til at hun noen gang vil bli i stand
til å gjenvinne sin autoritet som Robinsons mor. Han
har, når alt kommer til alt, streifet rundt på gaten på
egenhånd siden han var fire år gammel.
Robisons far forlot moren for mange år siden, men vi
har også tatt opp igjen kontakten med ham. Det virker ikke som det er noen følelsesmessige bånd mellom
Robison og hans biologiske far, og han husker ikke
stort mer enn at han er alkoholiker. Hans følelsesmessige tilknytning til stefaren, som inntil nylig bodde
sammen med moren, ser ut til å være viktigere for
ham.

Mars 1999
Det har nå gått ti måneder siden sist Robison forlot
gaten, uten at han har hatt noen tilbakefall. Etter seks
måneder med ”førskoletrening”, har han begynt på
vanlig, statlig skole. Siden han henger etter med skolegangen, er han blitt plassert i en klasse for elever med
forsinket skolestart, noe som gir en mykere start.
Han har regelmessig kontakt med sin biologiske familie, og har gjennomført noen vellykkede helgebesøk,
men det er ennå for tidlig å se for seg en mulig gjenforening med hans biologiske familie. Den viktigste
grunnen til det er de ustabile forholdene i hjemmet
og mangel på voksne som fungerer i foreldrerollen.
Et positivt forhold mellom meg selv som fosterfar
og den biologiske familien er uhyre viktig. I de fleste
tilfeller består disse familiene av ydmyke personer
med en dyp skyldfølelse for sine barns skjebne. Som
fosterfar blir jeg oftere møtt med takknemlighet enn
aggresjon. Å vite at en bortkommen sønn eller datter
har blitt reddet fra gaten og ført tilbake til samfunnet,
lindrer den smerten det har påført foreldrene over
lengre perioder å ikke vite hvor barna deres befant
seg, eller hvordan de hadde det. Nå får de også gjenopprettet forholdet til barnet.
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Intervju med et støttemedlem

April 2005:
Siden Robison forlot gaten har livet hans lignet en
krydret indisk matrett - som er holdt på kokepunktet
under den lange forberedningstiden. At han har krydret våre liv med mange uventede situasjoner er ikke
noe nytt, det har han gjort siden den gang han vandret rundt som gategutt i Sao Paulo. Den vel krydrete
maten og gode kokekunsten er blitt et varemerke for
unge Robison, som idag er langt flittigere og dyktigere
på kjøkkenet enn han var på gatene og i narkotrafikken. Det livet har han definitivt lagt bak seg.
I likhet med de fleste av barna som er blitt rehabilitert fra gaten, er forholdet mellom Robison og hans
familie også blitt gjenvunnet. I en viss alder vokser
frihetslengselen nok en gang i en gammel gategutt, og
ønsket om å løsrive seg fra den trygge tilværelsen hos
oss gjør seg gjeldende på nytt. Det er vel også en del
av den naturlige frigjøringsprosessen som er vanlig i
ungdomstiden. Som veiledere har vi gjort jobben vår,
men erstatninger for biologiske foreldre, uansett hvor
vanskelig forholdet i barndommen har vært, vil vi
aldri kunne bli.

Et sterkt ønske om å ”teste” det livet som er blitt gjenvunnet er ganske normalt i denne fasen, og det er også
normalt at de fleste velger å selvstendiggjøre seg fra all
den tryggheten vi kan tilby.
For å gjøre en lang historie kort, bestemte Robison seg
for å reise tilbake til mor og søsken sist jul. Familien
lever i nærheten av Kolibriredet, slik at han har muligheten hvis han selv vil, til å fortsette på skolen, på jobben og på KolibriRedet. I denne nye fasen i hans liv er
det bare tiden som vil vise om vi har lykkes med å gi
Robison grunnlaget for en verdig fremtid.
Robison har tatt på seg mye ansvar med jobbtrening
og studiene sine de siste par årene. Det har forsterket
hans selvstendighet i nokså ung alder. Han er bare 16
år gammel, men vi har grunn til å tro at den gamle
historien hans om at fødselen hans ble registrert over
ett år for sent, er ganske sannsynlig. Dette er vanlig i
fattige familier som bor langt unna byene, som var
tilfellet den gang Robison ble født ute på landet i den
nordlige staten Bahia.
Oversettelse: Britt Høyland

• av

Kaspar Knudsen (18)

Åsta Knudsen (46) er en av mange
støttemedlemmer som gir et fast
beløp hver måned til CARF. På den
måten bidrar de til en helt nødvendig inntekt for Gregory sine prosjekter i Brasil.
- Jeg velger å støtte Gregory og CARF fordi jeg virkelig føler at pengene kommer ungene i Brasil til gode,
sier Åsta Knudsen.
Ved siden av å støtte CARF er Åsta fast giver til
Kirkens Nødhjelp, Amnesty International og Norsk
Nødhjelp. Hun mener det er viktig å støtte arbeid
for menneskerettigheter og større rettferdighet, i den
grad man har økonomi og anledning til det.
– Det finnes veldig få mennesker i den vestlige verden
som har kapasitet til eller er villig til å ofre så mye for
dem som har det vanskelig som Gregory har gjort,
påpeker hun.
Men selv om ikke alle kan være som Gregory hjelper
det at flere bryr seg. Åsta har valgt å gjøre nettopp
det.

Et varmt hjerte

Robinson
som kokk
2005
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Hun ble faktisk kjent med Gregory gjennom en felles
venn flere år før han dro til Brasil. På den tiden drev
Gregory en antikvitetsforretning i Lille Øvregate der
han solgte forskjellige møbler. Åsta husker ham som
en mann som likte å gjøre tingene på sin egen måte,
med en sterk vilje som iblant kunne gå på bekostning
av andre ting.
– Samtidig var han utrolig kreativ og idealistisk med
et varmt hjerte – først og fremst for barn.
Da Gregory bestemte seg for å selge alt han eide og
dra til Brasil for å hjelpe gatebarn på egenhånd var
det mange av hans venner og bekjente som stilte
spørsmålstegn ved om han ville lykkes i et såpass
usikkert prosjekt. Jeg husker jeg beundret ham for
det valget han tok og det gjør jeg fortsatt. Det var flott
og modig å kaste seg ut i noe slikt, forteller Åsta.

Åsta Knudsen

Selv har hun aldri vært i Brasil og besøkt Gregory
men hun innrømmer at hun gjerne kunne tenke seg
å reise ned engang i fremtiden.
– Jeg er utdannet musikkterapeut så det hadde sikkert
vært spennende og lærerikt å besøke Kolibriredet,
hvor de driver med blant annet musikk, capoeira,
teater og dans, sier Åsta
I dag er de forbyggende tiltakene på KolibriRedet lagt
til rette for ca. 650 barn og ungdom i alderen 5 – 21
år. De fleste av barna bor hos familiene sine, enten
de nærmeste (mor eller far), eller med andre familiemedlemmer (bestemødre/fedre, tanter/onkler). Noen
barn kommer fra gaten og er med på motiveringstiltak for å få disse bort fra gatemiljøet og tilbake i en
mer stabil familiesituasjon. Noen av disse overnatter
hos meg på senteret.
I mellomtiden ønsker hun å fortsette å støtte arbeidet
som blir gjort og som gjøres i skrivende stund. Fordi
hun ser at det hjelper. Hun ser at det er håp. Håp om
en bedre fremtid for barn, langt der borte.
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JANICKE OLSEN
– en annerledes kunstner

Fansisco Badenes
– en inspirasjon
Fransisco Badenes, spesialrådgiver for de føderale
myndighetene i Brasil, har vært inspirasjonskilden til
Olsen i arbeidet med pistolen fra Brasil, og hun har
dedikert dette konkrete prosjektet til han. Det ferdigstilte puslespillet skal illustrere hans arbeid mot
organisert kriminalitet og korrupsjon. Puslespillet
skal symbolisere alle de store sakene Badenes har jobbet med og som han dyktig og profesjonelt har satt
sammen bit for bit for tilslutt å kunne oppklare en
sak. ”Vi trenger slike dedikerte og modige mennesker som gir oss håp og inspirasjon til å fortsette vår
egen misjon i livet”, sier Olsen. Badenes har fortsatt
en pris på sitt hode for å ha viet sitt liv til kampen
mot organisert kriminalitet og korrupsjon. ”Jo flere
som hører om ham, jo vanskeligere blir det å ta livet
av ham. Når noe en lager kan brukes til noe nyttig er
det gøy å være kunstner”, sier Olsen.

Stor oppslutning i Brasil
En 16 år gammel gutt i Brasil ble drept av en politimann i en biljakt.
Janicke Kim Olsen har fått pistolen som drepte gutten, og skal nå lage
pistolen og historien om til et kunstverk – et puslespill.

• av

Irmelin Bjerring Hansen

Janicke Olsen er en spennende kunstner med mange
ideer og jern i ilden. I 1998 startet hun et prosjekt
med å få tak i beslaglagte våpen som en gang var
brukt til å drepe, skade eller true, for så å gjøre dem
om til nyttige gjenstander. Våpenets materiale er i sin
helhet med i kunstverket, og historien til våpenet er
sterkt representert. Olsen forteller: ”Det er historien
som er interessant, og en følger historien videre inn i
objektet. Jeg gjør noe mer ut av en historie som ellers
bare ville ha blitt til en bit av statistikken. Jeg prøver
å gi den et ansikt utad.” Objektene og deres historier
er en oppfordring til forsoning mellom før og nå, og
at fremtiden bærer fortiden med seg.

Våpen fra 5 kontinenter
Olsen har som mål å få tak i våpen og historier fra
5 kontinenter. Hun har jobbet med Norge, Sierra
Leone, Afghanistan, og nå Brasil. Hvert kunstverk

har et tema som er spesielt for det landet våpenet
er brukt. Fra Sierra Leone har Olsen satt fokus på
barnesoldater og ettervirkninger, og våpenet ble til
en uro. Fra Afghanistan var temaet internasjonal terrorisme og krig, og hun laget sjakkbrett av våpnene.
Fra Brasil har Olsen valg temaet organisert kriminalitet og korrupsjon, og våpenet skal til slutt bli til
et puslespill. Alle kunstverkene blir auksjonert bort
og pengene går til et godt formål i det området der
våpenets historie oppsto.
I 2003 reiste Olsen til Brasil og fikk tak i et våpen som
en politimann hadde skutt og drept en 16 år gammel
gutt med. Gutten hadde stjålet en bil, og ble som følge
av dette drept av politimannen i en biljakt. I Brasil
blir tusener av mennesker drept av politiet hvert år.
Politimannen ble dømt til 16 år i fengsel, noe som er
veldig uvanlig i dette landet hvor kun fem prosent av
politimennene som utfører disse handlingene faktisk
blir dømt.

Olsen hadde to utstillinger under våpenamnestiet i
Brasil. Våpenamnestiet var ment å vare i et halvt år,
og allerede etter 3 uker hadde de fått inn like mange
våpen som det de hadde regnet med å få inn i hele
perioden. Utstillingen fungerte som en slags støtteerklæring til menneskene som kom for å levere inn
våpnene sine. Den var bygget opp som en labyrint
hvor temaer som trusler, ransaking, innbrudd, drapforsøk og tilslutt selve drapet ble illustrert. Poenget
med å bygge utstillingen opp som en labyrint er at
folk da ikke vet hva som venter dem rundt neste
hjørne - som ellers i livet. Olsen forteller at: ”Jeg leder
publikum inn i min verden. Det blir verre og verre
jo lengre de går og de vet ikke hvordan det vil ende.
Tilslutt kommer de til drapet. Så er utstillingen over
og folk går rett ut til virkeligheten slik de kjenner
den. Inne på selve utstillingen får de tid til å gjøre seg
opp egne refleksjoner og tanker omkring det de ser,
men utenfor må de bearbeide det de har sett sammen
med andre som har gått samme rute.” Når jeg spør
Olsen om hvorfor hun tror at så mange våpen ble
levert inn sier hun kjapt og konkret: ”Menneskene i
Brasil er trøtt og lei all volden i landet sitt”.

Viktig å vise solidaritet
Kunstverkpuslespillet skal ferdigstilles i 2006.
Puslespillet skal formes som et hode med et svakt
bilde av gutten som mistet livet av pistolen. Olsen
skal bruke brasilianske råmaterialer og håndverkere
til utarbeidelsen. Hun sier at ”gjennom arbeids- og
kunstutveksling kan en aktivt bidra med solidaritet,
medmenneskelighet og engasjement for dem som er
rammet av våpenvold. Dette vil jeg nå gjøre overfor
innbyggerne i Brasil”.
Når jeg spør Olsen om hva som er drivkraften hennes sier hun: ”Det er på tide å gi noe tilbake til dem
som er blitt rammet av våpenvold, og jeg prøver å gi
et signal om dette gjennom prosjektet. Det viktig å gi
litt av seg selv og vise at vi bryr oss. Det å vise solidaritet er et nødvendig tilegg til all den økonomiske
bistanden som gis.”

Prosjektet genererte mye positiv oppmerksomhet i
Brasil både fra lokal og riksdekkende presse. Til dette
sier Olsen:” Jeg tror at temaet er veldig tett innpå
sjelen til alle Brasilianere. I Brasil er trusler, vold og
drap dagligdags.”
Janicke Olsen
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