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 Vi bodde hos Cida, hun har sagt at jeg må komme tilbake 
å bo hos henne. Jeg håper at jeg en dag kan gjøre det. Jeg så 
på bilder av de 2 sønnene hennes. Han ene var blitt skutt og 
drept. Det var veldig trist. Han drev med skateboard, og jeg 
så noen kjempefine pokaler. Han andre sønnen hennes drev med 
motorcross. Han var kjempeflink, det var mange pokaler der som 
han hadde fått. Gregory var veldig snill. 
 En dag var vi i São Paulo by. Vi så en stor fin park 
hvor det tidligere hadde vært mange gatebarn. Nå var det ryd-
det og gatebarna var blitt jagd vekk. Vi var også inne i en 
stor kirke, utenfor der var det skulpturer og fontener. Der 
hadde det også vært gatebarn tidligere. Vi spiste lunsj i 
41. etasje i en restaurant som het Terraco Italia. Det var et 
utrolig snobbete sted. Kelnerne sto klar til å skjenke i glas-
sene våre hver gang vi hadde drukket opp. 
 Vi var også på marked. Det var mange folk overalt og 
masse å få kjøpt. Jeg kjøpte et glass honning til mamma, et 
steintre, en steinsamling, en drømmefanger og noen pynteting.
 To dager var vi i favelaen. Den ene dagen var vi inne 
hos en mor som hadde en handikappet sønn. Han hadde utrolig 
tynne bein, og var også hjerneskadet. Vi kunne se at han var 
glad da vi kom. Han satt inne hele dagen. Moren hadde kjem-
pet for å få tak i en rullestol til ham og til slutt hadde 
hun klart å få tak i en gammel modell. Det var veldig trist. 
Gregory skal få laget til et KolibriRede i denne favelaen slik 
at Daniel kan få komme og være der om dagen. Det er for langt 
og for dyrt for Daniel å komme seg til det Kolibriredet som vi 
var og besøkte. Det luktet utrolig sterkt i favelaen, skurene 
er bygget på en søppelplass og det er åpen kloakk som flyter. 
De andre så rotter der, men det la heldigvis ikke jeg merke 
til.
 På KolibRiredet var vi med på mange ting. Jeg danset 
og prøvde capoeira. Jeg ble venn med Barbara og Adriana. Hun 
snakket engelsk, og det gjorde alt mye enklere. Jeg fikk flet-
tet håret der også. Vi var på sirkus og jeg fikk prøve å kla-
tre i elastisk bånd. Jason var kjempeflink til mye. Han syklet 
på en høy enhjulssykkel. Det var en dame der som hang i en 
krok etter håret. Jeg var med på teaterøving, det var morsomt. 
Vi skulle herme etter en dame, alle lo da jeg lot som om jeg 
falt.
 En dag var vi på skolebesøk. Det var ganske forskjellig 
fra Norge. Barna pusset tennene på skolen og fikk varm mat. Vi 
skulle fortelle hvordan det var å gå på skole i Norge.

Jeg vil her si litt mer om medarbeiderne ved Kolibri-
redet og det som kjennetegner arbeidet ved senteret. 
Gregory Smith har alltid vært den sentrale drivkraf-
ten i organisasjonen og vil også være det i fremtiden, 
men han er selvsagt ikke den eneste og CARF har en 
stor gjeng med dyktige, brasilianske medarbeidere. 
De fleste av dem er unge og som regel i 20-årene. I 
motsetning til Brasil sine mer privilegerte klasser, har 
medarbeiderne til CARF vokst opp i et miljø der de 
enten har vært ofre for enorme sosiale problemer, el-
ler har kommet svært tett innpå andres problemer. 
En kan trygt si at mange av dem er ressurssterke men-
nesker som har kommet dit de er til tross for at deres 
utgangspunkt i livet kan ha vært ekstremt vanskelig. 
Blant medarbeiderne ved KolibriRedet kommer de 
fleste fra familier som ligger innenfor de vanlige defi-
nisjoner for fattigdom, eller i beste fall fra familier der 
foreldrene så vidt fikk kjempet seg opp i det som kan 
kalles middelklassen. Enkelte av medarbeiderne var 
en gang gatebarn eller medlemmer av kriminelle mil-
jø, men klarte på en beundringsverdig måte å kjem-
pet seg ut av den situasjonen de en gang var i.  
Men det noe medarbeiderne ved Kolibriredet ikke er: 
De er ikke velutdannede psykologer, sosionomer el-
ler pedagoger. Det blir man heller ikke så lenge man 
ikke har hatt råd til å gå på Brasils dyrere privatskoler. 
Til gjengjeld driver ikke medarbeiderne ved Kolibri-
redet med aktiviteter som krever god skolering fra 
høyskoler og universiteter - de driver med hip-hop, 
samba, fotball, osv. Og det er her styrken ligger i å 
drive forebyggende arbeid gjennom kultur og idrett. 
For da kan også de underprivilegerte/fattige gjøres til 
drivkrefter i det forebyggende arbeidet. Man trenger 
heldigvis ikke universitetsutdannelse for å drive hip-
hop. Dermed blir Kolibriredet en arena der under-
privilegerte kan hjelpe andre underprivilegerte. Men 
det er også en annen ting som særpreger arbeidet til 
CARF. Den kunstneriske og estetiske arkitekturen 
gir KolibriRedet en nesten magisk atmosfære. Stedet 
er veldig intimt og forholdene ligger vel til rette for 
et godt sosialt miljø, og for å skape gode relasjoner 
mellom ungdomslederne og barna. De estetiske om-
givelsene er til sterk inspirasjon for de kulturelle ak-
tivitetene og gir engasjerte medarbeidere som utøver 
sitt arbeid med stor innlevelse. Det ungdomslederne 
mangler av formell utdannelse tar de igjen ved en-
tusiasme, kreativitet og god kontakt med barna i det 
intime miljøet. 

Bjarte Storesund 
(redaktør) 
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Stor gave gir 
økt satsing

CARF får nå muligheten til å utvi-
de sitt prosjekt og nå ut til flere 
barn og unge i sitt forebyggende 
program. Et engangsbeløp på tre 
millioner fra forvaltningsselskapet 
bak SKAGEN Fondene gjør det mulig 
med investeringer som gjør at man 
kan etablere seg i nye områder.

Av: Gregory Smith / Bjarte Storesund•

De fleste slumhusene i Sítio Joaninha ble bygget den 
gang bossfyllingen var i bruk og den gang famili-
ene overlevde gjennom det helseskadelige og farlige 
arbeidet med å plukke boss. Bossfyllingen ble stengt 
for noen år siden fordi området er i konflikt med et 
vannreservoar som kan brukes som drikkevann for 
São Paulos innbyggere. Etter at fyllingen ble stengt 
har det vært få muligheter til å få seg jobb eller be-
dre bolig. De færreste har vært i stand til å få noen 
bedring i sine leveforhold. Tvert imot har det bare 
kommet til flere fattige familier som ikke har noe 
annet sted å være. Eneste alternativet er å karre til 
seg et lite stykke land og forsøke å overleve på en el-
ler annen måte.
 De færreste boligene har innlagt vann og 
innbyggerne henter derfor drikkevann fra kommu-

Forberedelsene er i gang med å bygge tre nye sentre 
over tre år, etter modell fra KolibriRedet. Hvert nytt 
senter skal kalles et KolibriEgg fordi det er bygget etter 
samme mønster og etter inspirasjon fra KolibriRedet. 
Kolibrieggene vil bli noe mindre og ha litt færre barn 
enn KolibriRedet. På den annen side blir avstanden 
mellom sentrene og barnas hjem mye kortere. Det 
bør derfor ligge godt til rette for en god tilknytning 
mellom Kolibrieggene og deres lokalmiljø, og for nær 
kontakt med barnas hjem. Kolibrieggene skal drives 
av ungdomsentrepenører i alderen 16-23 år som har 
fått sin opplæring ved KolibriRedet. Ungdomsentre-
penørene vil ta med seg de samme aktivitetene som 
de har drevet ved KolibriRedet, d.v.s. capoeira, mu-
sikk, perkusjon, sirkus, osv. Målet er å bygge nye Ko-
libriegg i årene fremover, som skal inngå i et såkalt 
Kolibrinettverk.
 Engangsbeløpet på tre millioner som ble gitt 
av SKAGEN AS er svært stort i forhold til størrelsen 
på CARF, men daglig leder Sigve Fjeldtvedt under-
streker hvor viktig det er at alle støttespillere som tro-
fast har vært med opp gjennom årene, blir med i den 
ekspansive fasen som vi nå går inn i: - Disse midlene 
går utelukkende til utvidelse av virksomheten slik at 
vi kan nå ut til enda flere barn og unge. Med flere 

sentre og større aktivitet, vil det bli behov for enda 
flere gode støttespillere, både faste givere, skoler og 
barnehager. Her kan jo dere med selvsyn se at støtten 
blir brukt til god og effektiv hjelp. KolibriRedet har 
reddet mange liv. I denne delen av verden er beho-
vet svært stort, sier Sigve Fjeldtvedt, som nettopp er 
tilbake fra et besøk på KolibriRedet. Han ønsker seg 
flere nye, faste givere, og håper de som leser dette kan 
hjelpe til med det. - Hos oss er all støtte like kjær-
kommen, både store og små beløp. 

Hvem står bak gaven?
 
Giverne bak den store donasjonen er SKAGEN AS, 
som er forvaltningsselskapet bak SKAGEN Fondene. 
De forvalter aksje- og rentefond der en del av deres 
plasseringer også er i brasilianske aksjer og obliga-
sjoner. Dette er noe av bakgrunnen for at de vil støtte 
arbeidet til CARF. Vårt prosjekt ble valgt etter forslag 
blant de ansatte. Ved siden av CARF ble det også gitt 
støtte til et prosjekt i Øst-Europa ved SOS barnebyer 
og til Leger Uten Grenser sitt arbeid i Afrika. Ansatte 
og frivillige i CARF er selvsagt meget takknemlige 
for mulighetene som nå åpner seg etter denne dona-
sjonen.

Av: Bjarte Storesund•

nen sine lastebiler som kommer en gang for dagen. 
Strøm blir skaffet gjennom en serie med ulovlige 
tilkoblinger til det offentlige elektrisitetsnettet. Inn-
byggerne kobler seg på med ledninger som går på 
kryss og tvers i alle retninger. Dette er vanlig i de 
tidligste stadiene når et slumområde vokser frem, 
men press fra innbyggerne pleier til slutt å ende med 
at kommunen kommer opp med mindre risikable 
løsninger.
 En lokal folketelling fra 2003 kom fram til 
at det bodde ca. 900 mennesker i Sítio Joaninha. Ca. 
40 % av disse var under 15 år. Dette vitner om en 
befolkningssammensetning som er forholdsvis ung, 
og dette er et ganske vanlig kjennetegn for slumbe-
byggelse i sine tidlige stadier. Innbyggertallet antaes 
å ha økt i årene etterpå. Beboerne mener det nå bor 

Sítio Joaninha:
håp for etter-
kommerne av 
bossarbeiderne? 

Et stykke fra Kolibriredet ligger en bosetting der innbyggerne en gang 
overlevde ved å plukke bosset fra en søppelfylling. Fyllingen er nå 
stengt, men situasjonen for innbyggerne er fortsatt prekær. CARF har 
til nå arrangert sporadiske tilbud for barn og unge i området. Hvis 
alt går i orden, kan CARF etablere et fast tilbud for dem som nå vokser 
opp under uverdige forhold.
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nærmere 1000 familier i Sítio Joaninha der mellom 
2.000 og 3.000 er barn.
 Mange av barna som bor her har lang vei 
å gå til nærmeste skole. Det finnes ikke offentlig 
transport og veiene er svært dårlige. Dette ender 
som oftest med at barna ikke kommer seg til skolen, 
spesielt i regntunge perioder. Enda færre har mulig-
heter og vilje til å komme seg til KolibRiredet for å 
delta i aktivitetene der. Den mangelfulle skolegan-
gen og de dårlige mulighetene for lek og aktiviteter 
gjør at det er et stort behov for å gi et tilbud til disse 
barna. Hittil har CARF hatt enkeltstående dager 
med provisoriske arrangementer i forbindelse med 
prosjektet “Kolibrien sprer sine vinger”. Ungdomsle-

Klovnene har en lang, lang rekke av glade syngende barn etter seg. 
Alle smiler og ler. Så setter alle seg i en ring og klovnene fortset-
ter med eventyrfortelling. Barna følger godt med og lever seg inn i 
fortellingen. 

En liten gutt på 3-4 år står konsentrert med lang 
pensel i hånden og maler et bilde. Han er konsen-
trert og helt oppslukt. Rundt langbordet står mange 
andre barn i ulik alder og maler flotte fargerike bil-
der.
 Det er søndag ettermiddag, solen skinner. 
Vi er i São Paulo, Diadema bydel. KolibriRedet har 
flyttet aktivitetene sine ut i favelaområdet denne da-
gen. En flat slette på toppen av favelaen Morro de 
Macaco like ved vanntårnet er omgjort til boltre-
plass for ungdomslederne på KolibriRedet og barn 

fra nærområdet. En del av barna deltar allerede på 
aktiviteter på KolibriRedet, men for mange er det 
en ny verden som åpner seg.
 Foruten klovneri og maling er det mange 
ulike aktiviteter barna kan delta i. Luften er full av 
lyd. I et hjørne øver en flokk barn på trommer, litt 
famlende i starten. Men med veiledning av Djalma 
og de andre lederne fra perkusjonsgruppen lyder 
det etter hvert samstemt og flott. Lederne trommer 
rytmen først, så gjentar barna i et flott vekselspill. 
Konsentrasjonen er på topp. For en spilleglede!

Av: Nina Klæboe•

Barnas festdag i 
Morro de Macaco

derne har rigget seg til på et åpent jorde et steinkast 
fra slumhusene og arrangert capoeira-, musikk- og 
malerverksted.
 Håpet er at Carf skal kunne tilby barna i Sí-
tio Joaninha disse aktivitetene på permanent basis. 
Finansiering fra SKAGEN Fondene har gitt oss mu-
ligheten. Nå er CARF klar til å gå i gang med å bygge 
et KolibriEgg (en mindre utgave av KolibriRedet). 
Søknad til kommunen er allerede sendt. Nå gjenstår 
det å se hvordan det kompliserte brasilianske byrå-
kratiet stiller seg. Hvis alt går som man håper, vil 
første spadetak bli tatt i 2007 og underprivilegerte 
barn og unge i Sítio Joaninha kan gå en mer inn-
holdsrik hverdag i møte.

Kanskje kan vi være med å legge grunn-
laget for at denne gutten i favelaen 
Sítio Joaninha, blir en ressursperson 
for samfunnet sitt?

UNDER: Strøm skaffes gjennom ulovlige 
tilkoblinger på kryss og tvers i alle 
retninger. 

Skurene i Sítio Joaninha ligger i en 
stor sirkel rundt det som en gang var 
en søppelplass. Bak hvert skur ”på 
toppen” ligger dusinvis med småskur 
nedover skråningene.
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Et annet sted er det lagt ut et gulvbelegg på den 
ujevne gressbakken. Her øves det capoeira og break-
dans. Capoeiristaene fra KolibriRedet kjemper to og 
to i sine fine hvite drakter. De erfarne tar halsbrek-
kende øvelser hvor de er mer oppe i luften enn nede 
på bakken. Et utrolig samspill mellom de to utøver-
ne, som kjemper sammen, men som ikke har lov til 
å berøre hverandre. Også nybegynnere slipper til og 
får prøve seg på denne meget populære brasilian-
ske kampdansen. Kanskje blir de nye deltakere på 
KolibriRedet?  Det hele akkompangeres av sang og 
musikk fra spesielle instrumenter. 
 Så kommer det heftige toner fra lydanleg-
get. Breakerne tar over og viser sine kunster, før 
nye barn får prøve seg på hopp, skru og akrobatiske 
øvelser under kyndig veiledning. Fotball er det også 
plass til. Ett lite mål er satt opp, det dribles, sparkes 
og trenes, men plassen er ikke stor nok til å spille 

kamp. Kanskje kommer noen nye til fotballtrening 
på KolibriRedet? For er det noe brasilianske små-
gutter er gode til, er det lek med ballen.
 Kunstverkstedet består av to lange bord fylt 
opp av malerskrin, pensler, vann og papir. Barna 
står rundt bordet tett i tett og maler flotte bilder. 
Noen er så små at de nesten ikke når opp over bord-
kanten, som den lille gutten i innledningen. Etter 
hvert som kunstverkene er ferdige, henges de opp på 
en plankevegg, slik at alle kan beundre resultatet. 
Ungdomsledere veileder og hjelper til der det trengs. 
Fra en liten jente fikk jeg forært et bilde, som ble 
med hjem til Norge.
 De som vil fikse håret sitt får hjelp av frisør-
lærlingene fra KolibriRedet. Mange benyttet anled-
ningen til å få rastafletter. Også lyshårete Sigrid fikk 
brasiliansk ’look’ (Sigrid er elev ved Skjold skole og 
på besøk i Brasil).

 Men så kommer de tre flotte klovnene dan-
sende inn og da flokker barna seg om dem. Snart 
er det en lang rekke med barn som hopper, danser 
og synger etter lederklovnen. For en glede blant de 
små!
 Mange foreldre har også tatt turen til den 
åpne plassen på toppen av favelaen i dag for å se 
på aktivitetene barna kan være med på. Håpet er å 
kunne gi også disse familiene og barna et fullverdig 
tilbud i framtiden
 For ungdomslederne på KolibriRedet er en 
slik aktivitetsdag ute i favela-områdene mye arbeid. 
De bruker søndagen, fridagen sin, til kjøring av ut-
styr, rydding og rigging både før og etter tilstellin-
gen. Men forberedelsene har startet mange dager i 
forveien med besøk i favelaen. Der går de fra hus 
til hus, deler ut løpesedler og snakker med folk om 
det som skal skje på søndag. Alle er velkommen til 

å delta. De avtaler at det åpne området på toppen av 
favelaen skal ryddes for skrot, slik at det kan om-
gjøres til et mini-KolibriRedet for noen timer. Alle 
barn som deltar på aktivitetene må registreres først. 
Da får de et adgangstegn – en navnelapp – i snor 
rundt halsen. Gjett om mange er stolte når de løper 
inn på området. Når dagen er slutt har disse barna 
hatt noen uforglemmelige timer. Kolibriredet har 
vist hva de står for og hvordan de jobber.  
 Vi norske som fikk være med denne dagen, 
har fått et minne for livet. Gjennom gleden til barna 
og entusiasmen til ungdomslederne har vi fått en 
enda større beundring for det arbeidet som gjøres 
på Kolibriredet og betydningen det har. Den etter-
følgende turen gjennom favelaen sammen med Gre-
gory satte opplevelsene inn i en større sammenheng. 
Da fikk vi ved selvsyn se hvordan disse barna lever 
til daglig. 
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kommer anslagsvis 200 000 barn som bor på gaten. I 
en slik sammenheng er de barna som vi tilbrakte tid 
sammen med, en dråpe i havet.
 Under kjøreturen til Kolibriredet, et senter 
for 30-40 gatebarn, gjør vi det sjefer pleier å gjøre: 
planlegger besøket, foregriper spørsmål og hevder at 
siden tiden er knapp, vil vi bare bruke så og så mye 
tid på ditt, og snakke om datt. Minutter etter vår 
ankomst er planene kassert, og vi er ute av kontroll. 
Barna hadde planlagt noe annet for oss, og mens de 
delte seg inn i grupper, ble det klart at de hadde sty-
ringen.
Slik endte to av oss opp i denne forsterkede sekken 
med seks eller sju barn, og prøvde å manøvrere langs 
et spor for å plukke opp en fotball som var plassert 
to meter fra oss. 
 I 34 grader celcius. Uten noe felles språk. 
Skal alle hoppe sammen? Skal alle slepe med beina? 
Hvordan gjør alle det samtidig? Alle sammen falt vi, 
alle sammen lo vi, og på en eller annen måte fikk vi 
det til.
 Men de hadde tryllet frem enda flere oppga-

ver til oss. Jeg kunne ikke klatre i tau på barneskolen, 
skjønte rett og slett ikke poenget. Men her befant jeg 
meg halvveis oppe i et silkebløtt tau, oppmuntret av 
en jente kledd ut som klovn. Sammen med en an-
nen gruppe barn malte jeg det jeg trodde var en gan-
ske fin solsikke, men så sprutet en av dem på noen 
brune flekker, som jeg tror kan ha vært nøtter. Jeg 
spilte gitar (det har jeg ikke gjort på minst 25 år), 
lagde en poplåt, og, best av alt, fikk en stor tromme 
festet til meg. Instruktøren min - jeg tror han var 
rundt 12 år - viste meg hva han ville jeg skulle gjøre. 
Først tromme, så marsjere i takt med musikken, og 
til slutt gjøre begge deler mens jeg gikk. Da jeg stop-
pet, gikk det opp for meg at jeg hadde blemmer i 
hendene.
 Da vi forlot Kolibriredet, var vi høyt oppe 
etter en avskjed med dans, trommer og klovneri. 
Barna hadde visst å kommunisere med oss, og vi 
hadde gjort noe som hørte til sjeldenhetene i vår 
stressede hverdag: lagt til side dagsorden og tatt ting 
som de kom, instruert av barn som hadde sett og 
overlevd ting vi bare kunne forestille oss.

Av: Tony Hall, administrerende direktør i The Royal Opera House 
(Fra Financial Times, 23/3-2007) Foto: Tatiana Cardeal•

Hva sier du til en gruppe brasilianske gatebarn som 
vil ha deg til å klyve oppi en stor, forsterket plas-
tikksekk? Et par av dem kan ikke være mer enn 10 
år gamle og smiler mye. Fire andre er mye større, og 
litt eldre, men ser ut som de har sett mye mer her i 
livet enn jeg. Og det har de helt sikkert også. Hvor 
begynner vi? De snakker ikke engelsk, jeg snakker 
ikke portugisisk. 
 La meg forklare. Jeg tilhørte en gruppe med 
15 administrerende direktører fra Storbritannia, 
Nederland, USA og Kina. Vi var en høyrøstet, disku-
sjonsglad og vitebegjærlig gjeng. Og, selvsagt, vant 
til å ha styringen. Vi ble tatt med til Brasil av Leaders 
Quest, en veldedig organisasjon som tar sjefer ut av 
sine vante omgivelser og plasserer dem i situasjoner 
de ellers aldri ville opplevd - i vårt tilfelle favelaen, 
eller slummen, i São Paulo.

 São Paulo har et skremmende rykte. Ikke 
bær fine klokker eller dyre kameraer, og hvis dere 
blir truet, ikke spill helter, var advarselen vi fikk. 
Fra øverste etasje i Italia-bygningen ser du São Paulo 
strekke seg fra horisont til horisont, med 18,5 mil-
lioner mennesker spredd tilfeldig utover. Det er en 
ung by - i konstant forandring, alltid på jakt etter 
det moderne, hele tiden på søken etter sin identi-
tet - og fullstendig planløs. Nyrestaurerte bygninger 
ligger ved siden av rene slumstrøk. I São Paulo er 
det bilen som rår, og den tette trafikken er forferde-
lig. Er du rik, pendler du med helikopter. São Paulo 
har den nest største helikopterparken i verden. Er du 
fattig, bruker du gjerne tre timer på en fullstappet 
buss til favelaen din.
 Her fins én million gutter i alderen 15 til 
21 år som verken går på skole eller jobber. I tillegg 

Bakgrunn: KolibriRedet har tatt imot grupper med næringslivsledere som 
kommer for få inntrykk fra en verden som er helt annerledes enn den de 
til daglig ferdes i. Nedenfor er et utdrag fra en artikkel i Financial 
Times der en av deltakerne beskriver sitt møte med KolibriRedet. 

Uten dagsorden 
i favelaen 



Djalma (22) er i dag en av de fremste ressurspersonene og drivkreftene 
bak Kolibriredet og er én av to ved Kolibriredet som har mottatt stipend 
for fremtidige ledere fra organisasjonen Leader’s Quest. Som barn lærte 
Djalma alt om den brutaliteten og hensynsløsheten som han i voksen alder 
ønsker å bekjempe i sin jobb for CARF.

Til vanlig er Djalma en energisk og humørfylt person 
som brenner av entusiasme når han gir sine leksjoner 
i perkusjon. Men når han åpner seg om sin barndom, 
siger tungsinnet over ham. Hans fortelling om opp-
veksten er en historie om kokain, alkohol, vold og 
bunnløs fattigdom. Den er en historie om et samfunn 
der barn er uten beskyttelse mot de voksnes ugjer-
ninger. Men Djalma sin oppvekst handler også om et 
barn som holdt ut i kampen mot sin egen skjebne og 
til slutt vant. Mange av hans barndomsvenner over-
levde ikke.
 Djalma vil helst ha minst mulig å gjøre med 
sin far etter det han gjorde mot ham og resten av fa-
milien i barndommen. Faren var avhengig av kokain 
og alkohol. Han rundjulte moren mens Djalma og de 
små søstrene så på. Som oftest var det moren det gikk 
ut over, men noen ganger gikk han løs på Djalma og 
hans yngre søstre. Djalma tror ikke søstrene kan ha 
vært mer enn to-tre år før faren begynte å slå dem.
Faren til Djalma var en fattig bossplukker som brukte 
mesteparten av pengene sine på stoff og alkohol. –Det 
skjedde aldri at det ble kjøpt klær til mine søstre og 
meg. Vi fikk de brukte klærne fra andre fattige barn, 
forteller Djalma. Når det gjaldt mat, klarte vi som 
oftest å skaffe oss det. Vår farfar pleide å hjelpe oss 
hvis det var krise, men det hendte vi måtte legge oss 
sultne.

Av: Bjarte Storesund •

 I familien stod faren sitt behov for kokain og 
alkohol over alt. For å finansiere rusen sin måtte han 
etter hvert selge TV-apparatet, kjøleskapet og til slutt 
sengen som Djalma delte med sine tre små søsken. 
De ble nødt til å sove på gulvet. Det mest traumatisk 
minnet har Djalma fra den gangen han var åtte år 
gammel. Faren hadde havnet i narkotikagjeld og var 
desperat etter en utvei. Han solgte huset, slik at mor 
og barn ble satt på gaten. -Jeg var åtte år og min yng-
ste søster var tre år, forteller Djalma. Min far solgte 
huset vårt, tok pengene, forsvant og betalte heller ikke 
narkotikagjelden.
 Men i Brasil er vel regelen slik at narkotrafi-
kanter kommer etter resten av familien når noen ikke 
betaler gjelden? -Ja, sånn er det ofte, men det slapp vi 
heldigvis. Min mor kjente narkotikalederne og hun 
fikk beskjed om at vi skulle slippe å betale. Uansett 
lever ikke de folkene i dag.
 Den brutale faren forsvant heldigvis ut av fa-
milien, men problemene for Djalma stoppet ikke der. 
-Vi fikk oss etter hvert et nytt sted å bo, men i tiårsal-
deren drev jeg gatelangs mesteparten av tiden. Hjem-
me satt min mor med vennene sine. De satt i rommet 
der vi sov og brukte kokain eller drakk. Jeg holdt meg 
på gaten så lenge som mulig utover kvelden, jeg ville 
helst ikke hjem.

 Djalma er i dag lidenskapelig opptatt av per-
kusjon og han har et stort engasjement for å lære bort 
sine kunster til barna på Kolibriredet. For ham betyr 
trommingen noe spesielt. Han tror det var den som 
reddet ham. Den var Brasils eneste sikkerhetsnett. -
Da jeg drev på gaten som barn, var det mye samba i 
gatene. Jeg var kun seks år da jeg lærte meg å tromme. 
Den ble min lidenskap og holdt meg unna de andre 
elementene på gaten. Jeg har aldri prøvd narkotika, 
og alkohol har jeg ikke smakt noe særlig av, den har 
påført meg altfor mye vondt. Mange av vennene mine 
fra barndommen har jeg mistet. De ble dratt inn i 
narkotikatrafikken, begynte med ran eller tyveri og 
ble enten skutt eller døde på andre måter, forteller 
han.
 Når man møter Djalma i dag, ser han ut til 
å være lite preget av barndommen. Han er en plikt-
oppfyllende ansatt på Kolibriredet, og tar et stort 
ansvar for senteret. Når han kommer inn porten på 
Kolibriredet, kommer han med discman i lommen. 
Men det er ikke musikk han hører på, det er leksjoner 
i engelsk, og han jobber hardt og målbevisst for å lære 
seg språket. I bagen sin har han alltid engelskbøkene. 
Ved siden av ligger filosofibøkene. Han sier filosofien 
er en bra måte å systematisere tankene sine på, men 

det er også noe han trenger når han skal begynne på 
sine studier i sosiologi. 
 Han var invitert to uker til Norge for å holde 
kurs i tromming. Det takket han nei til - han hadde 
altfor mye å gjøre her nede. Hjemme bor han sammen 
med sin familie på ti personer. På rommet hans sover 
kusinene på noen madrasser på gulvet. Familien er 
svært fattig, men de har Djalma og han er den eneste 
som har en skikkelig jobb. Dagen etter at vi hadde 
snakket med Djalma var det nasjonaldag, men han 
skulle ikke ut for å feire, han måtte legge nytt tak på 
huset. Taket kostet ham en hel månedslønn, men nå 
har familien hans fått et tak som er tett. Før, da det 
regnet, var alt vått; sengene, tv-en og maten. 
 Hvordan oppleves det å ha ansvar for en fa-
milie på ti personer når du bare er 22-år? -Jeg føler 
et veldig tungt ansvar på min skuldre og livet vårt er 
vanskelig. Mange ganger ønsker jeg bare å rømme fra 
ansvaret mitt - men det kan jeg ikke. Jeg har alltid 
vært en optimist, jeg har mange planer og drømmer, 
men frykter også at mine planer aldri skal bli virke-
lighet. Jeg har en drøm om å skaffe meg mitt eget hus 
og etablere min egen familie, men først må jeg ordne 
et skikkelig hus til min mor og ta meg av mine søs-
tre.

Kolibri-
medarbeider 
forteller om sin 
tøffe oppvekst  
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Djalma lærer bort 
sine trommekunster. 



Passasjerene fikk en opplevelse utenom det vanlige da de skulle ta bussen 
en formiddag i São Paulo. Inn på bussen kom en gjeng ungdommer fra Hip-Hop 
Forevolution for å feie gulvet, pusse vinduer og dele ut flygeblader. På flyge-
bladene ble passasjerene bedt om å oppføre seg bedre. Samtidig sang ungdommene 
en egenkomponert rap som handlet om kollektivtransport.

Aksjonen til gruppen Hip-hop forevolution fra Koli-
briredet hadde tittelen “sainda da cancao entrando na 
acao” som betyr “fra sang til handling”. Her skulle 
busspassasjerene gjøres mer bevisst sin egen oppfør-
sel. -Folk oppfører seg helt forferdelig inne på bussene 
her. Passasjerene røyker, bråker, banner, kaster søppel 
og gjør hærverk, forteller Esquilo, som kom med ide-
en til aksjonen og er ungdomsleder på Kolibriredet.
 Av en eller annen grunn skal oppførselen være 
mye bedre på bussene der man må betale, men på gra-
tisbussene gjør passasjerene som det passer dem. -Jeg 
forstår ikke hvorfor folk ikke klarer å ta vare på ting 
som de har gratis. Gratisbussene er kanskje litt mer 
slitt og det virker som at når folk ser mye dritt rundt 
seg, behandler de ting som dritt, sier Esquilo.
 Hip-Hop Forevolution er en gruppe ved Koli-
briredet som ledes av Esquilo og driver med hip-hop, 

Av: Bjarte Storesund•

rapp, dans og graffiti. Under aksjonen besøkte de alle 
gratisbussene i området og hadde på seg t-skjorter der 
det stod “fra sang til handling”. T-skjortene var spon-
set av busselskapet. Mens de feide gulvet og delte ut 
flygeblader, fikk passasjerene høre rappen “Kollektiv-
transport”, som Hip-Hop Forevolution hadde kom-
ponert for anledningen.
 Tanken bak musikksjangeren rapp var opp-
rinnelig å bevisstgjøre publikum, men Esquilo mener 
at folk sjelden klarer å forstå budskapet og ofte har et 
svært dårlig inntrykk av denne subkulturen. -Her i 
Brasil har dessverre rappen blitt ganske grisete. Mil-
jøet sliter med mye rus, festene er preget av vold og 
politiet må ofte rykke ut for å rydde opp. Med ak-
sjonen vår ønsket vi å gjøre noe som var i tråd med 
grunntanken til rapp, avslutter Esquilo.

SAMARBEID/AKTIVITETER:

Besøk fra Brasil: I forbindelse med Capoeira Sommerkurs 
2006 og Førdefestivalen, hadde vi i 3 uker i juni og juli besøk 
av en gruppe på 15 fra prosjektet i Brasil. Gruppen besto av 
13 artister og 2 ledere. 
Førdefestivalen: Dagene på den internasjonale folkemu-
sikkkfestivalen i Førde ble en opplevelse for oss alle. Grup-
pen fra Kolibriredet var flotte representanter for Brasil og 
de satte virkelig preg på festivalen. Det var kø og trengsel til 
alle capoeira-opptredener, og de gjennomførte dette på en 
profesjonell måte, kombinert med ekte brasiliansk spontani-
tet. Vi hadde også salgsbod på festivalen og solgte produkter 
fra Brasil. 
Relasjonskonferanse: I juni 2006 ble denne konferansen 
avholdt, med deltagere både fra Brasil og Norge. Konferan-
sen holdt til Hardanger Gjestegard og hadde som målset-
ting å bygge relasjoner mellom organisasjonen i Norge og 
prosjektet i Brasil, og samtidig styrke arbeidet innad i Brasil 
og i Norge. 
Capoeira na Chuva: Capoeira hadde i år også sommerkurs, 
noe som er blitt en tradisjon for Capoeira na Chuva i Bergen. 
De norske capoeiristaene gjør en kjempeflott innsats, og det 
er denne kontakten som er basisen for hele besøket. I år laget 
vi også kurs i breakdance og afro-brasiliansk perkusjon. Til 
sammen var det over 110 deltagere på kursene, hvor ca 100 
deltok på capoeira. Vi hadde flere oppvisninger og stand i 
sentrum. Vi oppsøkte også flere skoler både i sentrum og i 
Fana /Ytrebygda med informasjon om capoeirakurset. I år 
ble det arrangert kurs både i Viking hallen og på Aurdalslia 
skole. Vi hadde ca 20 slike informasjonsprosjekter i perioden 
for denne beretningsperioden. 
Internasjonal Uke – oktober 2006: Under Internasjonal 
Uke hadde vi et samarbeid med FN-sambandet om å lage til 
seminar i afro-brasiliansk perkusjon med instruktører fra 
Kolibriredet. 
Fotballsamarbeid: Stiftelsen Balder har inngått en avtale 
med CARF om støtte til utvikling av fotballaktiviteten på 
Kolibriredet, over tre år. 
Gardsbutikken på Stend: Gardsbutikken på Stend Jord-
bruksskole samarbeider med CARF om en fast utstilling og 
salg av CARF – produkter, særlig de håndlagde tingene: bro-
derte kort, smykker og papirprodukter av resirkulert papir. 
Julemesser: I år fikk tilsendt mange nye produkter fra 
Kolibriredet. Vi konsentrerte salget om julemesser og via in-
ternett, ved å presentere produktene på websiden vår. CARF 
deltok på 4 ulike julemesser. 

ØKONOMI: 

Inntektene for kalenderåret 2006 var kr. 2 866 197,-. Dette er 
en økning på kr. 911 655,- Inntekt fra faste støttemedlemmer 
har økt med ca kr 116 099,-, og inntekt skoler og barnehager 
har økt med over kr. 170 000,-. Den største økningen i år 
kommer fra gaver og prosjektstøtte fra næringsliv/fond, der 
økningen er på over kr 400 000 .

Utgiftene i Norge var i 2005 ca kr. 780 000,-.  Disse økte i 
2006 til i overkant av kr 900 000. Dette skyldes i hovedsak 
utgifter i forbindelse med besøket fra Brasil, Førdefestivalen 
og relasjonskonferansen. Viktige hendelser som har brakt 
arbeidet vårt et langt stykke videre. Det må også nevnes at 
det betydelige antall frivillige i Norge, sparer organisasjonen 
for store kostnader. 

Kostnader til prosjektet Brasil var i 2005 på i underkant av 
kr 1 300 000. I 2006 ser vi en økning til kr 1 586 580. Dette 
henger sammen med økte lønnsutgifter, reiseutgifter for 
gruppen som besøkte Norge og økt aktivitet ved prosjekt-
aktivitetene. Denne økningen var varslet, og det skjer mye 
spennende ved prosjektet i Brasil nå, som krever økt innsats 
fra vår side.
Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr. 388 123, mot 
et underskudd i fjor på kr 110 684. 

STYRET FOR 2006: 
Einar Kongsbakk, styreleder
Trond Lexau, nestleder (permisjon fra 5. september 2006)
Rolf Schoder
Bjørn Birkeland
Pål Stian Wenæs
Nina Klæboe
Kristin Kongsbakk

DAGLIG LEDER: Sigve Fjeldtvedt
REVISOR: Erik Bjerring Hansen

DRIFTSBERETNING FOR CARF – 2006
Nedenfor gjengies et utdrag fra CARF sin driftsberetning for 2006. Den fullstendige driftsberetningen kan 
mottaes ved henvendelse til CARF sitt kontor i Teatergaten 15.
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Rydder opp 
med rapp  
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Retur: 
CARF, Teatergaten 15
5010 Bergen

UTGIVER 
Children At Risk Foundation – CARF

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, 
Pål-Stian Wenæs, Nina Klæboe og Kristin Kongsbakk.

ORGANISASJONSOPPGAVER 
I Brasil: 
Prosjektleder: Gregory J. Smith
Web: www.carfweb.net 
Web: www.carfwebnet.blogspot.com
E-post: carfbrasil@uol.com.br

I Norge: 
Daglig leder: Sigve Fjeldtvedt
Sekretær: Irene Løland
Revisor: Erik Bjerring Hansen AS
Regnskapsfører: Birkeland Regnskapskontor AS

Webside: Sturle Hauge Simonsen

REDAKSJON ”NÓS VIVEMOS”
Redaktør: Bjarte Storesund
Grafisk design: Vivi Kuhnle

Trykk: Designtrykkeriet

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

SONDRE & ISIS Minnefond
til medisinsk behandling.
Bidrag til kontonr: 3411.24.22759

Vår hoved
samarbeidspartner:

Denne gjengen på KolibriRedet er noen av ungdommene 
som har startet produksjon og salg av smykker, musikk-
instrumenter, klær, og lignende. 2/3 av inntektene går 
tilbake til ungdommene og deres familier, 1/3 går til CARF. 
For alle disse ungdommene er dette tiltaket deres ”billett” 
til videre utdanning.

KOLIBRI BOUTIQUE selger disse produktene i Norge. Dette 

er et prosjekt helt drevet av frivillige.

FLOTTE GAVEIDÉER
MENINGSFYLT HANDEL

KOM INNOM! 

Sted: 
Teatergaten 15, 2. etasje
(samme hus som CARF og 
Redd Barna) 
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