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Gleden av å hjelpe

Når vi i Norge hjelper mennesker i an-
dre deler av verden kan vårt bidrag be-
stå av å sende penger til et kontonummer, 
putte noen kroner på en bøsse eller bidra 
med frivillig arbeid. Men avstanden blir 
dessverre stor til menneskene som mottar 
hjelpen. Dette er utrolig synd. For det 
å hjelpe mennesker i ytterste nød er en 
utrolig sterk og fin opplevelse. Selv er jeg 
en av de heldige som har fått være til-
stede der hjelpen mottas. Dette er noe som 
alle burde få oppleve. Nos Vivemos er ment 
å formidle noe av dette, men over nyttår 
skal NRK få bringe oss enda et skritt nær-
mere de barna som får et annet liv gjen-
nom Children at Risk sitt arbeid. NRK sine 
medarbeidere har nettopp kommet tilbake 
fra Sao Paulo fulle av sterke og positive 
inntrykk. Jeg håper alle CARF sine støt-
tespillere får anledning til å se program-
met. Uten at jeg i skrivende stund har 
sett programmet, tar jeg små sjanser på 
å gi noen løfter om hva det vil vise oss. 
Vi vil få se et imponerende prosjekt fylt 
av entusiasme og kreativitet på tross av 
at hverdagen i Brasil kan være knalltøff. 
Vi vil få se at hjelpearbeid til tider kan 
være utrolig stimulerende og givende. Mens 
vi ser på dette synes jeg at vi skal ha en 
ting i bakhodet. Bak entusiasmen til Gre-
gory Smith og hans medhjelpere skjuler det 
seg en viktig drivkraft: takknemligheten 
fra mennesker som vi gir et nytt og inn-
holdsrikt liv. Det er dette som gir inspi-
rasjon og giv til arbeidet. I vår hverdag 
her i Norge kan denne dimensjonen fort bli 
glemt. Men det gjør ikke vår innsats min-
dre viktig eller barna som mottar hjelpen 
mindre takknemlig.

Bjarte Storesund 

(redaktør) 

Et reportasjeteam har nettopp kommet tilbake fra 
Brasil fulle av sterke opplevelser og inntrykk. Repor-
ter Steinar Birkeland var dypt og inderlig imponert 
over arbeidet Gregory Smith har gjort. Sendetiden for 
dokumentaren er per i dag ikke endelig fastsatt, men 
planen er å vise dokumentaren som en del av serien 
Faktor. Denne serien sendes mandager klokken 19.55, 
og mandag 10. januar er foreløpig satt av til dokumen-
taren om Gregory Smith. Programmet er laget i anled-
ning av at det nå er 10 år siden avdøde Egil Rafto laget 
programmet ”Blant gatebarn i Brasil”. Egil Rafto viste 
i denne dokumentaren Gregory Smith sitt arbeid med 
sine første gatebarn etter at han solgte hjemmet sitt og 
dro til Brasil. Egil Rafto hadde selv et sterkt ønske om 
å lage en oppfølging av programmet sitt, men dess-
verre fikk han selv aldri muligheten til akkurat det. 

NRK besøker 
Kolibriredet
NRK er snart klar med en dokumentar 
om Gregory Smith og Kolibriredet. 

av Bjarte Storesund•

Over: Stor stas med 
Steinar Birkeland (NRK) på besøk.

Høyre: Gutter i favelaen.

Under: Gregory alltid like populær.
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São Paulo om natten

NRK jobber i skrivende stund med å redigere timevis 
med opptak fra São Paulo og Kolibriredet. På filmrul-
lene finnes blant annet opptak av gatebarn ved natte-
tid i São Paulo. Her kan vi se hvordan natten kan arte 
seg når man er barn og bor på gaten i en av verdens 
farligste byer. Videre vil vi få møte ungdommer som 
Gregory har hjulpet ut av dette helvetet. Blir det plass 
i løpet av de 29 minuttene får vi treffe det tidligere ga-
tebarnet Robison som i dag fremstår som en velutvi-
klet og positiv ungdom. Robison er i dag i full jobb og 
var med på å åpne en restaurant mens NRK besøkte 
Kolibriredet. Samtidig kan vi få se hvor sårbart livet 
kan være i Brasil sin favela. Egil Rafto sin 10 år gamle 
reportasje viste oss gatebarnet Diego som Gregory 
klarte å redde. Denne historien endte på tragisk vis 
våren 2004 da han ble et offer for brutaliteten i denne 
delen av verden. Som så mange andre ble han skutt av 
personer som hadde ting uoppgjort med ham.

Brasiliansk akrobatikk

Men ikke minst har NRK gjort opptak av det sydende 
livet som hersker på Kolibriredet. Her kan vi for-
vente oss et fargesprakende senter, fullt av aktiviteter. 
Videre vil vi få se Capoeira dansere som viser frem 
sin brasilianske akrobatikk og Banda Beija-Flor som 
slår på sine trommer og lager show. Av de litt mindre 
spektakulære aktivitetene finner vi barna som holder 
på med sine oljemalerier. Her kan det nevnes at barna 
på Kolibriredet i mange år har pleid å uttrykke sitt 
”skrik” gjennom egne versjoner av Edvard Munch sitt 
etter hvert så sagnomsuste maleri. Hvis ikke Munch-
museet har fått tilbake sitt savnede maleri, er under-
tegnede sin spådom at det snart vil dukke opp noen 
brasilianske etterligninger på tv-skjermen.

Takket være beina til den brasilianske fot-
ballstjernen Edmilson Goncalves Pimenta (33) har 
flere hundre barn og unge fra gaten i Colantina 
(Brasil) fått en sjanse til en bedre fremtid. 
Fram til 2005 skal Edmilson spille for den nor-
ske eliteserie klubben Lyn FC. Vi traff ham en 
regntung dag i Bergen by, for å høre om hans 
spennende prosjekt. 

Lyn-spilleren som gir
sine fotballpenger til gatebarn 

av Kaspar Knudsen (17)•

Vi sitter i spillerbussen på vei bort fra Brann stadion. 
Regnet pisker mot rutene. Lyn har nettopp tapt topp-
kampen mot Brann hele 5-1, men Edmilson depper 
ikke av den grunn. – For meg, som har det så godt er 
det viktig å bry seg. Edmilson prater som en foss og er 
svært engasjert i det han brenner for aller mest; nem-
lig å hjelpe andre.

En drøm, en mulighet

Edmilson hadde sin storhetstid i portugisisk fotball 
med blant annet fem mesterskap for Porto og tre for 
Sporting Lisboa. I 1998, mens han spilte for den fran-
ske topp klubben Paris St. Germain, startet Edmilson 
opp sitt eget treningssenter for gatebarn mellom fire 
og 17 år. En gressbane, en kunstgressbane, en fot-
ballbinge og et klubbhus, samt skole - undervisning 
på morgen og kveldstid er noe av det Edmilson har 
å tilby de unge håpefulle. I dag er det innom ca. 400 
barn hver eneste dag, hovedsaklig fra fattige kår. Alle 
har de et felles håp om å komme seg vekk fra gaten 
og bli berømte, store fotballspillere. For de aller fleste 
av dem blir det med drømmen.  - Vi lærer dem at det 
finnes langt viktigere ting her i livet enn fotball, og at 
sjansene for å slå igjennom er ørsmå. Men her er i alle 
fall muligheten litt større. Vi har agenter som følger 

med på mange av våre små talenter. - Fotballen gir 
dem nye muligheter. Uvurderlige muligheter for barn 
som er oppvokst i favelaen. Forteller Edmilson. 

Var selv fattig

Edmilson vet godt hvor vanskelig livet kan være i 
Brasil. Han levde selv under fattige kår, men ballen 
reddet ham. Hver eneste dag spilte han fotball med 
venner på gaten, helt til hans utrolige talent ble opp-
daget. Han er ikke alene. Store navn som Romario og 
Ronaldo har også kommet seg vekk fra fattigdommen 
ved hjelp av lærkulen. Ifølge Edmilson vet også disse 
to å engasjere seg for dem som ikke har det så bra. 
Når Edmilson ikke er i Brasil og jobber på senteret 
selv,  er det hans to brødre som har hovedansvaret for 
driften. Lærere og trenere har han leid inn. - Fotballen 
er en måte å glemme gatene, dopen og alkoholen på. 
Men når kvelden nærmer seg og mørket kryper frem 
må barna hjem, hvert til sitt. For disse kan dette bety 
hjem til et skur der de vil være omgitt av litt bølge-
blikk og papp...

Da Edmilson skrev under for Lyn i august, i år, for-
langte han ingen overgangspenger til seg selv. Hans 
eneste krav var at Lyn samlet inn to millioner kroner 
til prosjektet.

Over: NRK dokumenterer 
hverdagen i favelaen.

Under: Ungdommen samles 
foran Kolibriredet.

Edmilson 
Goncalves Pimenta (33)
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Bekymret for sine familier

For fattige brasilianske familier er det ikke helt pro-
blemfritt når ungdommene deres reiser avsted. For 
19 år gamle Leandro ble valget ekstra vanskelig. Han 
hadde nettopp fått seg en jobb som ikke var så verst 
betalt, tatt forholdene i betraktning. Ansvaret over-
for familien var derfor noe som tynget ham når han 
skulle takke ja til et tilbud han garantert aldri ville 
få igjen. Bekymringen var stor for hvordan familien 
ville oppleve det når han skulle si fra seg en sikker 
inntekt for å realisere en svært usikker fotball-drøm. 
Leandro er imidlertid det største fotballtalentet som 
nå drar til Mallorca og Norge. Håpet er at han nå kan 
skape en fotballkarriere som kan bety et levebrød 
både for han og familien. Leandro og de andre spil-
lerne skal oppholde seg 2 måneder på Mallorca før 
jul. Deretter kommer de til Norge hvor planen er å 
prøvespille for klubber i Norge. 
Hva som deretter vil skje avhenger av hvor godt de 
spiller. Enten vil de få plass på et norsk eller skandi-
navisk lag eller så er det meningen å utvikle spillerne 
videre innenfor Holme sin modell. For våre 6 ung-
dommer vil det også bli gitt et eget undervisningstil-
bud utenom fotballen hvor de skal lære seg engelsk. 
Hvis Leandro eller de andre er heldige blir dette et 
språk de kan få god bruk for i resten av livet.

6 fotballtalenter fra Kolibriredet kan nå få oppfylt sin drøm. I vinter 
skal de være med på den norske fotballskolen på Mallorca. Deretter blir 
det prøvespill for klubber i Norge, og håp om en fotballkarriere langt 
vekk fra favelaens elendighet.

av Bjarte Storesund•

Fotballtalenter 
fra Kolibriredet 

Thorleif Holme,  sammen med Cato Moldskred, 
Leif Bjarne Bøyum og Frank Strandli, gir 6 fotball-
talenter fra São Paulo sjansen til å jobbe seg ut av 
fattigdommen de lever i. Sammen driver disse Team 
Fotballtalent Mallorca A/S som arrangerer fotball-
skole for unge norske talenter. Overgangen kunne 
knapt vært større for de 6 brasilianske ungdommene 
som har vokst opp med å spille ball mellom gamle 
biler og skur. Nå skal de delta i et systematisk opplegg 
for å utvikle deres talent videre. Treningsmengdene 
og tempoet skal økes gradvis utifra alder og nivå. Det 
skal også satses mye på spillernes teknikk, hurtighet 
og spenst. Utviklingen til ungdommene skal jevnlig 
dokumenteres ved hjelp av tester. Oppholdet til de 6 
brasilianerne vil koste rundt kr 200.000,- og dette har 
Thorleif Holme har finansiert gjennom bingopenger, 
lån og egenkapital.

Gråt av glede

De heldige ungdommene som har fått denne mulig-
heten, er blant de største talentene til Kolibriredet sin 
fotballklubb Beija-Flor F.C. For mange fattige barn 
og unge i Brasil, er en karriere som fotballspiller en 
av de største drømmene. Pele og Ronaldo som spilte 
seg ut av fattigdommen har blitt de fremste idolene 
for fattige brasilianere. Fotballstjerner i Brasil har 
gitt håp oppi all elendigheten, selv om håpet er aldri 
så fjernt. Da Gregory Smith skulle fortelle de heldige 
talentene om muligheten de skulle få i Europa, klarte 
ungdommene ikke å holde følelsene tilbake. Noen 
gråt mens andre ble rett og slett uvel. Samtidig var det 
både vantro og frykt oppi det hele. I Brasil er de fat-
tige dessverre vant til at slike tilbud gies med kyniske 
baktanker. Altfor ofte har disse menneskene opplevd 
at mulighetene de ble forespeilet endte i skuffelser og 
knuste illusjoner. Derfor måtte Gregory bruke mye 
tid på å forsikre både ungdommene og familiene om 
at velmenende mennesker denne gangen stod bak.

Reisebrev fra 
bergenske Capoeiristas
Bergenstrioen Pål, Karla og Amanda trener ukent-
lig i den bergenske klubben Capoeria na Chuva. 
For å besøke Capoeiraens vugge dro de til Brasil 
og Kolibriredet. Nå deler de sine opplevelser med 
leserne til Nos Vivemos.

av Pål Stian Wenæs, Karla Rojas og Amanda Cardoso•

Forventningene var blandet i forkant av reisen til 
Brasil og Kolibriredet. Endelig skulle vi få mulighe-
ten til å møte Gregory Smith og arbeidet med gate-
barnsprosjektet. Vi følte alle et snev av usikkerhet 
og spenning med tanke på hvordan det hele skulle 
arte seg. I utgangspunktet ble det avtalt at vi skulle 
bo hver for oss, i forskjellige familier i nærheten av 
Kolibriredet i bydelen Diadema i Sao Paulo. Bare 
noen dager før avreise fikk vi kjennskap til deler av 
virkeligheten i Brasils mange fattigstrøk. På grunn 
av uroligheter i forbindelse med noen skyteepisoder, 
bestemte Gregory seg for å plassere oss under samme 
tak, i et avgrenset og tryggere område. 

Vi fikk en utrolig fin velkomst søndag formiddag. 
Gregory og noen barn stod klare for å hilse på oss. 
Selve senteret var vakkert utformet i alle regnbuens 
farger. Det bærer stort preg av kreativitet og kvalitet. 
Alt er bygget med nøyaktighet og omtanke. (Som 
Gregory alltid sier; omgivelser danner også grunnlag 
for å skape en motivasjon og gode prestasjoner, dette 
har han så absolutt fått frem her).

Kolibriredet tilbyr blant annet aktiviteter som fot-
ball, malekurs, breakdance, trommekurs, rap, sirkus, 
men den største aktiviteten er kampdansen Capoeira 
– som også er vår yndlingsaktivitet hjemme i Bergen. 
Det var lett å se at barna setter stor pris på tilbudet 
som Kolibriredet tilbyr dem. Vi så med stor begeist-
ring på engasjementet hvert barn dedikerte til sitt 
arbeid. Det gjorde inntrykk å se de mange flotte 
resultatene de kunne vise til. Et av de store høyde-
punktene var capoeirabegivenheten Batizado 2004. 
Batizado er en innføring for de nye innen capoeira og 
samtidig en markering for de allerede graderte som 
har tatt en ny beltegrad. Begivenheten ble åpnet av et 
spektakulært show i regi av Kolibriredets breakdan-
cegruppe. Det var spesielt å se hvordan deres harde 
arbeid i forkant av oppvisningen gav resultater.

Kjært diplom 

Vi fikk en positiv og trygg følelse av å være på 
Kolibriredet. Smilet og latteren til de mange barna 
på senteret gjorde sitt til at vi lett kunne glemme 
den harde virkeligheten i Brasil. Brasil er uten tvil 
kontrastenes land. Slumområdene var et trist syn. 
Det gjorde blant annet sterkt inntrykk på oss å se 
hvordan en av capoeirainstruktørene, en 13 år gam-
mel gutt, bodde. Han, moren og fire andre søsken 
lever tett innpå hverandre i noe som vi nordmenn 
ville kalt et skur. Samtidig kunne han vise frem noe 
av det kjæreste han eier, nemlig et capoeiradiplom fra 
Kolibriredet.

Til tross for den harde virkeligheten som mange lever 
i, er livsgleden, takknemligheten og gjestfriheten det 
som gjorde mest inntrykk på oss. Brasils slumområ-
der skaper utrygghet og farlige omgivelser. Barn er 
som regel det største offeret i denne sammenhengen. 
Derfor var det en glede å se at Kolibriredet bidrar til å 
være en motvekt og et grunnlag for en bedre fremtid 
for barn i faresonen. 

 Leandro viser fram sin teknikk.

Wesley•Andrio•Glaube•Ronito•Rafael

Amanda 
med Alani

Karla med 
Robison

Pål med 
Gerson

Amanda 
med Roger
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Brasils 
todelte verden
Pål Stian Wenæs i bergenske Capoeira 
na Chuva fikk oppleve hvordan det 
er å bo i slummen i Brasil. Her for-
teller han om hvordan han opplevde 
de sosiale problemene og de store 
klasseskillene i dette landet.

av Pål Stian Wenæs•

I september i år hadde jeg gleden av å besøke 
Kolibriredet sammen med to andre fra capoeira-
gruppen vår i Bergen, Capoeira na Chuva. Hensikten 
med besøket var å få bedre kjennskap til driften av 
Kolibriredet – og særlig capoeiramiljøet ved sen-
teret. Den afrobrasilianske kampdansen bidrar til 
Kolibriredet sine gode resultater, og det eksisterer 
et spesielt bånd mellom utøverne der og vår klubb i 
Bergen. 

Med mange ubesvarte spørsmål i bagasjen ble turen 
til Brasil og Sao Paulo preget av spenning og nysgjer-
righet. En av de tingene jeg undret meg mest over 
var hvordan det er mulig at et ressursrikt land som 
Brasil kan ha så mange innbyggere som lever i fat-
tigdom. I overkant av 27 millioner mennesker bor i 
favelaer (fattige strøk). Dette gir grobunn for en sta-
dig økende kriminalitet og et kynisk menneskesyn. 
Mange får ikke dekket sine grunnleggende behov, og 
særlig barn og unge opplever ofte utrygghet, og ikke 
sjelden livsfare.  

Slummen spredde seg i villastrøk

Vi ble innkvartert hos en såkalt ”vaktmesterfami-
lie” like bortenfor Kolibriredet i bydelen Diadema. 
Deres oppgave er å vedlikeholde og passe på huset 
for eierne, som for flere år siden hadde flyttet fra 
området på grunn av favelaområdenes spredning. 
Når en favela oppstår og vokser skjer dette ved at fat-
tige setter opp sine ”hus” der det passer seg. Boligen 
vi bodde i er en av flere flotte villaer i noe som en 
gang i tiden har vært et rikmannsstrøk. De fleste av 
de andre villaeierne i området rundt Kolibriredet har 
også valgt å flytte fra bydelen. ”Vaktmesterfamilier” 
er vanligvis lokale familier som ikke har spesielt god 
råd, men som likevel har forholdsvis stabile jobber 
og tilgang til utdannelse for barna. Med andre ord 
er “vaktmesterfamilier” blant de mest ressurssterke 
i favelaområdet. Det føltes ganske trygt å bo hos vår 
familie ettersom de visste hvordan en best kunne for-
holde seg til favelaens farer. Blant annet ble jeg fortalt 
at hvis slike boliger ble stående for lenge uten bebo-

ere ble de raskt inntatt og gjerne omformet til lovløse 
narkoreir. ”Vaktmesterfamiliene” må derfor beskytte 
seg så godt en kan mot inntrengere. Om nettene 
høres en ustoppelig bjeffing blant ulike vaktbikkjer 
i nabolaget, og husene er vanligvis godt inngjæret. 
Selve nabolaget er også inngjerdet, og inngangen 
bevoktes av egne vakter.

I området rundt Kolibriredet kan en beskrive situa-
sjonen som en bølge av mørk og gråaktig favelabe-
byggelse som skyller over tidligere glamorøse og pene 
boligstrøk. Favelaen sprer seg raskt, og utviklingen 
går med store skritt av gangen. Det er kanskje fris-
tende å tenke at dette er til pass for ”rikingene”, men 
mest av alt er vel dette en indikasjon på et sykt og 
lidende samfunn. Fattige og ressurssvake deler av 
befolkningen presses inn på nye områder for å klare 
seg. Lovløsheten sprer seg likedan. 

Kynisk undertrykkelse

Kynismen vokser i takt med redselen for å havne på 
samfunnets skyggeside. Dette preger menneskesynet 
og viljen til å gjøre noe med problemet. Det brasili-
anske samfunnet er en todelt verden med et markant 
skille mellom fattig og rik. Den rike og ressurssterke 
delen av samfunnet klamrer seg fast til sin privile-

gerte posisjon,  fordi uten økonomiske ressurser og 
godt sosialt nettverk kommer man ikke langt i Brasil. 
Tilgangen på bedre sykehus, rettsvesen og skolegang 
gir de høye samfunnslagene et formidabelt fortrinn i 
forhold til fattige brasilianerne. Det var sjokkerende 
å høre Gregory fortelle historier om favelabarn som 
ble sendt hjem fra sykehus før endt behandling fordi 
familien ikke kunne betale utgiftene. Når en kommer 
fra et land som Norge er det lett å ta vårt sikkerhet-
snett for gitt. 

Kolibriredet og Gregory Smith gav meg inntrykk av 
hvordan det også er mulig å forbedre og utvikle en 
favela, slik at innbyggerne kan leve under verdige for-
hold. Det første som slo meg da jeg entret Kolibriredet 
var en følelse av trygghet og ro. Fargerike og flotte 
omgivelser i kombinasjon med kreative aktiviteter 
gir en uvurderlig påvirkning på barn og unge fra de 
lokale favelaområdene. Her mangler ikke på gode 
evner og kvalitet i utførelse. Den største utfordringen 
er ofte å styrke troen på egne evner blant barn og 
unge på aktivitetssenteret. Mange sliter med en tøff 
bakgrunn og et dårlig selvbilde. Ikke minst står min-
dreverdighetskomplekset sentralt, noe som kanskje 
kan sees i forhold til Brasil sin historie og kulturelle 
utvikling. Ifølge Gregory selv er slavetiden fortsatt 
gjeldende i Brasil - den har kun gått over i andre 
former. 
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Kjemper i mot
kriminelle i politiet
Fancisco Badenes er en politietterforsker fra Brasil som kjemper mot 
organisert kriminalitet innenfor politiet. Han blir sett på som en stor 
menneskerettighets forkjemper. Selv sier han: ”Jeg er ingen menneske-
rettighets forkjemper. Jeg er bare en politimann som prøver å gjøre 
jobben min”. 

av Irmelin Bjerring Hansen       •

En høstdag i Bergen fikk jeg gleden av å møte Francisco 
Badenes. Han besøkte byen i anledning Internasjonal 
Uke, hvor han har holdt en rekke foredrag. Her har 
han kunnet bevege seg fritt uten frykt for overgrep 
eller drap. I Brasil er livet hans annerledes. Han har et 
ukjent antall dødstrusler hengende over seg. Han er 
alltid bevæpnet. Er han ute sitter han alltid med ryg-
gen mot veggen og øynene vendt mot døren. Han lar 
seg aldri avfotografere. På spørsmål om hvordan han 
klarer å ta vare på familien sin svarer han:
-Jeg har ingen familie. Jeg har måttet bryte all kontakt 
med dem av hensyn til deres sikkerhet.
Badenes er en trussel for det organiserte interne kri-
minelle miljøet innenfor politiet i Brasil. Badenes er 
drapstruet fordi han prøver å gjøre jobben sin.

Gatebarn hardt rammet

Organisert kriminalitet og sosial renselse i Brasil 
rammer ofte gatebarn. Gatebarn er fattige og sultne, 
mange er avhenging av limsniffing og narkotika. For å 
overleve begår de av og til små innbrudd og stjeler fra 
butikker. Dette er selvsagt lite populært blant forret-
ningsfolk, og for å løse problemet gir de politiet pen-
ger for å slå, skremme eller drepe gatebarn. Det finnes 
utallige eksempler på dette, sier Badenes. Gatebarn er 
ofre for mye vondt.

I Brasil har politiet ingen tillit blant folk og de som 
minst av alle stoler på politiet er gatebarna. Politiet 
er ofte veldig aggressive, de slår, torturerer og dreper 
gatebarn. Badenes forteller at rekrutteringen til poli-
tiet ofte gjøres fra de laveste samfunnslagene, og et 
rent rulleblad er ikke nødvendig. Det er et problem 
for politiet i Brasil at motivasjonen for yrket ikke 
alltid er tilstede, og at politiet har lav status. De får 
hverken riktig eller god opplæring, og lider under et 
gammelt politisystem, utilfredsstillende arbeidsfor-
hold, lav lønn, og ofte også dårlig moral. Det militære 
politiet er de mest voldelige. De er trent opp til å se på 
folk som fiender.

Drap på 40 gatebarn

I 1990-1991 ble det begått 40 drap på gatebarn i del-
staten Espirito Santo, ca. 100 mil nord for Sáo Paulo. 
De ble alle drept med kuler i nakken på kort avstand. 
Likene ble lagt igjen på gaten, likevel ble ingen av 
drapene oppklart. Lokale myndigheter tilbakeviste at 
det eksisterte organisert kriminalitet i delstaten, og 
sa at dødsfallene skyltes stor fattigdom. Saken skapte 
imidlertid et stort internasjonalt press på myndighe-
tene, og i 1994 ble det opprettet en kommisjon som 
skulle etterforske dødsfallene. Badenes ble utnevnt 
som leder for denne gruppen. 

Badenes fant fort ut at han ikke kunne stole på det 
lokale politiet. Underveis ble Badenes utsatt for hardt 
press for å avslutte etterforskningen. Han ble fratatt 
ressurser, gitt andre arbeidsoppgaver, og fikk utal-
lige dødstrusler mot seg. Men Badenes kunne ikke gi 
opp. 
- Man kan ikke tillate at slikt skjer ustraffet, sier han.

Etter hvert fikk han tak i rystende informasjon om 
en organisasjonen som het ”Le Cocq”. Badenes var 
kommet over medlemslisten til organisasjonen, og 
den var lang, bestående av politimenn, etterforskere, 
dommere, advokater, foretningsmenn, journalister, 
fagforeningsmenn og politikere.
Badenes fant ut at drapene skjedde i samme periode 
som politiet var i forhandlinger om mer penger og 
ressurser. Først prøvde politiet seg med streik, uten 
virkning. Deretter begynte drepingen av gatebarn. 
Fagforeningen nektet å plukke opp likene. Uten lik 
kunne det heller ikke bli noen etterforskning. De som 
utførte drapene var medlemmer av ”Le Cocq”.
Badenes løste tilslutt saken med de 40 gatebarnsdra-
pene. Det var en stor utfordring å få tak i informasjon 
nok til å oppklare drapene. 
 -For å få informasjon trengs tillit, forteller. Bare gjen-
nom tillit kan saker bli oppklart og er det noe politiet 
i Brasil mangler så er det tillit. 

Badenes måtte jobbe lenge for å få tillit blant gatebar-
na, som er livredd politiet. Han måtte kle seg i gamle 
utslitte klær og måtte bruke en prest som inngangs-
port . Til slutt lyktes han med å få den nødvendige 
informasjonen.

Badenes sørget for at barnelikene ble obdusert, og det 
ble funnet et fellestrekk på likene. Alle hadde et lite 
neglemerke på øreflippen. Fra samtalene med gate-
barna visste Badenes om en politimann som var kjent 
for å dra gatebarn inn i bilen sin etter ørene. Ruten 
til politimannen ble sjekket og samtlige drap hadde 
skjedd på hans rute mens han var på vakt. Han ble 
aldri straffet.
 
Kriminelle innenfor 
politimiljøet

Vi spør Badenes hvordan det er mulig at så mange 
politimenn kan drive på med så åpenlyst organisert 
kriminalitet. Er det ingen i kretsene deres som rea-
gerer? Badenes liker ikke at vi kaller dem politimenn. 
Han kaller dødsskvadronene ”kriminelle innenfor 
politimiljøet”. 
-Både de og sjefene deres har dårlige sjefer med dår-
lig etisk opplæring. Du får fortjeneste for å drive med 
organisert kriminalitet, så gir du litt av denne fortje-
neste til sjefen din og alle blir fornøyde. 
Moral mangler fullstendig hos mange politimenn i 
Brasil”. Politimenn med medlemskap i ”Le Cocq” kan 
gange inntekten sin minst 10 ganger, dermed blir den 

økonomiske gevinsten også sterk. Det er imidlertid et 
farlig medlemskap å inneha. ”Le Cocq” er kjent for å 
regelmessig ”rense” sine arkiver og fjerne alle bevis, 
gjerne i ti ledd bakover.

”Le Cocq” er fremdeles ustraffet for sosial renselse 
og drap hvor gatebarn var henrettet i Espirito Santo 
på 90-tallet. Dette til tross for at koblingen til ”Le 
Cocq” og organisert kriminalitet er blitt tilstrekkelig 
dokumenter. Badenes har gjentatte ganger rapportert 
konkret bevismateriale med navngitte mistenkte til 
øverste hold i politiet. Innflytelsesrike personer har 
med vilje tilbakeholdt bevis, og på andre måter for-
sinket og hindret etterforskningen. ”Le Cocq” lever 
fremdeles i beste velgående.

Badenes bor fremdeles i Brasil men er nå flyttet til 
Brasilia der han jobber på statsadvokatens kontor for 
å bekjempe korrupsjon i Brasil. - Jeg vil alltid fortsette 
arbeidet for å få kriminelle ut av politimiljøet, sier 
Badenes.

Fakta ”Scuderie 
Detetive Le Cocq”

• Driver med sosial rens-
kning, henrettelser, kor-
rupsjon og organisert 
kriminalitet.
• Har sin rot innenfor 
politiet.
• Har sitt hovedkvarter i 
delstaten Espirito Santo 
og hovedstaden Victoria.
• Medlemmene er politi-
menn, politietterforske-
re, dommere, advokater, 
journalister, politikere, 
fagforeningsmenn og fo-
retningsmenn.
• Medlemmene er motivert 
av pengebeløp og andre 
ting som status og venne-
tjenester.
• Kjennetegnene til ”Le 
Cocq” er dødsskvadron 
merke, smykke og nøkkel-
ring.
• Ikke ulovliggjort i 
Brasil.
• Ikke vært noen rettslig 
dom mot ”Le Cocq” på tross 
av en rekke rapporter som 
viser til dens illegale 
aktiviteter. 

Arresterte barn (tilfeldig valgt bilde). 
© Amnesty International
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Skolebarn  intervjuer Gregory
Nos Vivemos fikk fire elever fra klasse 7A og 7B ved Søreide skole til 
å intervjue Gregory Smith. Både spørsmålene og Gregory sine svar er til 
ettertanke for mange av oss. 

av elevene 
Thomas Hamarsland, 
Carl Henrik Berge, 
Sara Steen, 
Suzanne Rye 
og lærer 
Sture Distad

•

Det at noen selger alt de eier for å flytte tusenvis av 
mil unna er kanskje ikke så uvanlig i vår tid. Men at 
man selger for å få penger til å hjelpe andre, i dette 
tilfelle gatebarna i Brasil, er ganske unikt. En slik ide-
alisme har gått sterkt inn på barna som en motstrøm 
til all egoismen som finnes i samfunnet i dag. Vi lever 
i en tid hvor det er viktig at noen ”viser vei”, og er 
gode forbilder. Ikke alle kan ta de valgene Gregory 
tok, men alle som vil kan bidra med noe. Elever 
rundt omkring på skolene gjør et veldig viktig arbeid 
og mange penger blir samlet inn for å hjelpe. Det er 
viktig å stoppe opp i hverdagen og gjøre som elevene 
fra 7.de trinn på Søreide; filosofere og undre seg over 
hvorfor noen virkelig kunne selge alt de eide.

Hvorfor solgte du alt du eide? 

Heldigvis at jeg gjorde det! Hadde jeg ikke gjort det 
så hadde jeg nok “flyktet” tilbake til Norge mange 
ganger i løpet av de siste elleve år. 

Salget var egentlig bare en naturlig del av den nokså 
dype livsprosessen som jeg var midt oppi den gan-
gen. Når jeg først hadde bestemte meg for å reise til 
Brasil, for å ta fatt på noe som jeg betraktet som en 
livsoppgave, hvorfor skulle jeg da fortsatt beholde 
mine eiendeler i Norge? Disse ville jeg sikkert ikke få 
bruk for i Brasil og pengene ville komme godt med 
i oppstartingsfasen.  Salget var også en flott marke-
ring av det som jeg kalte for mitt oppgjør med ekte 
livsverdier, både ovenfor mine venner og bekjente 
og samtidig den norske befolkningen, som den gang 

fulgte ivrig med på “galskapen” til idealisten Gregory 
Smith. Jeg tror min handling også ”vekket” mange. 
Ihvertfall tror jeg at mange begynte å tenke litt mer 
over hva som egentlig er verdt noe i dette livet.

Har du noen gang angret på det du 
gjorde? 

Jeg har aldri angret på det jeg har gjort, men hadde 
jeg visst om alt jeg har gjennomgått for å komme dit 
vi er i dag, så hadde jeg nok ikke gjort det om igjen. 
Brasil er det stikk motsatte av hvordan vi er vant å 
ha det i Norge, hvor det meste er lagt godt tilrette for 
barna og den oppvoksende generasjon. Her i Brasil 
føler jeg meg ofte som en laks som svømmer mot 
strømmen, oppover elven for å nå målet. For hvert 
nytt år må laksen godta at slik er det bare.

Hvor store fremskritt har dere 
gjort? 

Vi har utrettet utrolig mye. Når jeg tenker tilbake til 
begynnelsen så er det nesten utrolig å tenke på hvor 
mange mennesker som har blitt berørt av arbeidet vi 
har gjort. Den viktigste milepælen er jo at de første 
barna som jeg reddet fra gatelivet i 1993-1994 har 
blitt selvstendige mennesker med sine egne familier 
(de som overlevde, da!). De er blitt ansvarlige mødre 
og fedre og det betyr veldig mye i et land hvor titu-
senvis av barn blir forlatt hvert år av sine foreldre, til 
et umenneskelig liv på gaten.

Har du noen gang reddet noen 
fra å dø? 

Det kan jeg med sikkerhet si JA til! De fleste barn 
som vi har reddet fra gaten har vi reddet livet til. 
Det vet vi fordi deres gamle kolleger som fortsatte 
å bo på gaten er forlengst blitt begravet. Noen barn 
har jeg også reddet fra narkotikatrafikken, hvor de i 
løpet av ungdommen helt sikkert ville ha mistet sine 
liv på de mest brutale måter. Her i området er det 
ca. 10 ungdommer hver måned som mister livet pga 
narkotrafikken.

Har du noen gang fått 
dødstrussel?

Ikke så få ganger! Det er jo ikke så lett å håndtere 
mange av de barna vi har med å gjøre, som tilhører 
ganske voldelige miljøer hvor de fleste hindringer 
løses med et par skudd i hodet. Det gjelder å ikke vise 
redsel overfor den truende motpart, da setter man 
seg selv i respekt. En av de gangene dette skjedde vil 
jeg aldri glemme. Det var tidlig på morgenen, og jeg 
hadde levert noen av barna til skolen. På hjemveien 
plukket jeg opp Donna Ordalina som er en av de 
betydeligste medhjelpere jeg har i Brasil. Plutselig 
stanset hun bilen min ved et veikryss hvor hun 
hadde observert en mann som sto og ventet på noen. 
Mannen hadde hun kjent siden han var smågutt, men 
nå var han en profesjonell drapsmann. Ordalina ba 
meg vente i bilen slik at hun fikk noen minutter med 
mannen. Det viste seg nemlig at han var bestilt av en 
person som helst ville ha meg fjernet. I Brasil kan en 
slik bestilling gjøres for småpenger, avhengig av hvor 
betydelig personen man ønsker å kvitte seg med er. 
Vel, enden på historien var at mannen ble fengslet 
samme dagen pga andre drap han hadde begått og 
ble henrettet samme dag av sine medfanger på en 
grusom måte. Dette skjer ofte i brasilianske fengsler. 
Spesielt hvis det finnes andre fanger som har fami-
liemedlemmer som er berørt av en drapsmann sin 
handling. Egentlig føler jeg meg ganske godt beskyt-
tet i dag da jeg tar hånd om de fleste sønnene og 
døtrene til narkosjefene og andre kjeltringer. De vil 
helst ikke at sine barn skal bli slike som dem selv og 
er derfor glad for den plassen de har på KolibriRedet 
(og vil vel helst se at jeg lever lenge). Selvsagt finnes 
det alltid noen som prøver å ødelegge alt og mener 
at vi helst ikke burde eksistert. Men det har jeg lært 
å leve med. Det er den gamle kjente kampen mellom 
det gode og det onde.

Hva er en vanlig jobb i Brasil? 

En vanlig jobb i Brasil er håndverker, slik som murer, 
snekker eller elektriker. Mange i vårt distrikt job-
ber i de store bilfabrikkene som Mercedes Benz eller 
Volkswagen. Vanlig jobb er 44 timer i uken, men de 
fleste jobber mange timer utover dette uten ekstra 
lønn. Det er over 20 % arbeidsledighet i Brasil, slik at 
mange bare har noen småjobber i ny og ne, når anled-
ningen byr seg. Det er også grunnen til at så mange 
barn får veldig dårlige oppvekstvilkår. Foreldrene har 
ikke råd til å fø de altfor mange barn som de har satt 
til verden. Selvsagt så burde det innføres strengere 
fødselskontroll slik at ikke så mange barn fødes til 
et liv uten noen framtid. Tenk at i Brasil finnes det 
32.000 jenter under 14 år som blir mødre hvert år.

Setter dere pris på hva folk 
gjør for dere? 

Utrolig stor pris! Uten den hjelpen vi får fra alle dere 
andre så hadde det vært helt umulig for oss å drive 
arbeidet i Brasil. Alene er vi ingenting! Den hjelpen 
vi får fra folk i Norge gjør at vi driver et enormt 
samvittighetsfullt arbeid. Ingenting er overlatt til 
tilfeldighetene fordi vi verdsetter hver krone som 
kommer inn.

Har noen rømt fra senteret før? 

Her er ingen bundet til å delta, dermed finnes det 
ingen rømlinger. Det er alltid noen som gir opp og 
ikke gidder å delta mer i aktivitetene som finnes på 
senteret, men som oftest kommer de tilbake, før eller 
siden. Siden det er forebyggende tiltak det dreier seg 
om så er det stort sett opp til barna selv, om de vil 
være på senteret eller ei. Når det gjelder gatebarna 
som er under motivering, så er det helt vanlig at disse 
forsvinner av og til, men etter hvert bygger de opp 
tilliten til stedet og deltar mer og mer.

Hvor mange barn er det på 
senteret? 

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 familie-
medlemmer (bestemødre/fedre, tanter/onkler). Noen 
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barn kommer fra gaten og er med på motiveringstil-
tak for å få disse bort fra gatemiljøet og tilbake i en 
mer stabil familiesituasjon. Noen av disse overnatter 
hos meg på senteret.

Hvor mange priser i fotball har 
dere vunnet? 

Vi har en nokså stor samling av fotballpokaler etter 
hvert. I og med at vi har fem forskjellige alderskatego-
rier med hver sine fotballteam (tilsammen 125 spil-
lere) som stadig vekk spiller kamp mot andre lag, så 
er sjansene store for at våre barn vinner flere pokaler 
hvert år. Det mest spennende som skjer med fotbal-
len nå for tiden, er at 6 av våre ungdommer skal til 
Mallorca for å trene på en norsk fotballskole. Deretter 
regner de med å prøvespille for norske lag rundt om i 
Norge. Det kan vise seg at de norske lagene snart får 
noen brasilianske medspillere. Da vil i så fall deres 
største drøm om å bli profesjonell fotballspiller gå i 
oppfyllelse. 

Får dere penger fra andre land? 

Vi får veldig lite penger fra andre land. Faktisk er det 
så lite at dette ikke engang dekker strømregningen 
på senteret. Vi er faktisk helt avhengig av den hjelpen 
vi får fra dere i Norge, spesielt fra skolebarna som er 
blitt våre reddende engler.

Hvor mange penger har dere fått? 

Hvert år koster det ca. 1.5 - 2 millioner kroner å drive 
KolibriRedet. Det er i grunnen altfor lite i forhold til 
behovene våre, men hvert år må vi bare utføre arbei-
det etter de midlene som vi får samlet inn.

Digger du Norge?

Nå har jeg ikke bodd i Norge de siste elleve årene og 
har derfor vanskeligheter for å vurdere landet i dag. 
Men at jeg digger de norske livsverdier finnes det 
ingen tvil om. Når en lever i et land som Brasil, hvor 
menneskerettigheter har en så lav prioritet, hvor livet 
er så lite verdt, og hvor barna overlates til seg selv, 
eller til og med drepes for bagateller, da er Norge 
et drømmeland i sammenligning. De brasilianske 
barna som har vært med meg til Norge syntes at lan-
det var alle tiders. 
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Husker du Bergen? 

Som en av de fineste byer å bo i hele Europa! Jeg tror 
jeg kan si med sikkerhet at man skal måtte lete lenge 
etter en by som har så mye menneskelig glede som 
Bergen og nærområdet har å by på. Det er kun regnet 
som kan være kjedelig til tider. 

Hvor i Bergen bodde du? 

Jeg bodde utenfor Bergen, på Søre Neset i Os kom-
mune, like i nærheten av Halhjem ferjekai.
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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. 
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Children At Risk Foundation - CARF
Teatergaten 15 (Redd Barna – huset)
5010 Bergen
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Støttebidrag til kontonr: 3411.22.82159

Minnefondet WILLIAM & WENDER
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Bidrag til kontonr: 3411.24.22759
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CARF, Teatergaten 15

5010 Bergen

Salg av produkter fra São Paulo
CARF selger i år produkter fra 4 favelaprosjekter i 
São Paulo. Vi er med i et samarbeid der inntekten 
går til et felles prosjekt kalt ”Ungdom i aksjon”. 

Malerier: Vi har fått ny sending med flotte 
oljemalerier laget av barn og unge på Kolibriredet.
Broderte kort: Mange ulike motiver. 
Broderiene er så fine at de bør rammes inn og 
henges på veggen som nydelige små kunstverk. 
Broderiene er en gave i seg selv.
Store  kr. 40,- 
Små  kr. 25,-
Dukker: Dukkene er håndlaget ned til minste 
detalj. Høy kvalitet.
Stor (60 cm)   kr. 500,-
Mellomstor (40 cm)  kr. 350,-
Små (25 cm)   kr. 250,-
Lua Nova dukker:  kr. 130,-

Ta kontakt med kontoret. 
Ved sending kommer porto i tillegg.

Siste: Innbrudd på Kolibriredet
Like før Nós Vivemos går i trykken får vi melding fra 
Kolibriredet at det har vært innbrudd i ”kontoret” 
– det lille gule huset hvor hele administrasjonen for 
prosjektet er samlet. ”Kontoret vårt ble fullstendig 
ødelagt i natt, inngangsdøren knust til pinneved!!! 
UTROLIG styrke som er blitt brukt. Dermed for-
svant både datamaskiner, printere og alt innholdet 
på kontoret”, opplyser en opprørt Gregory. I dag er 
folket på Kolibriredet bare stumme. Ikke vet de sin 
arme råd hvordan de skal jobbe uten verktøy.

Vi legger ved en giro for dem som vil bidra med en 
oppmuntringsgave til Kolibriredet til jul.

Vi ønsker alle våre bidragsytere en
Riktig God Jul


