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Tack för ert stöd under 2018!  

Ett hektiskt år! 

Child Safe har under 2018 haft mycket engagemang. Året av varit hektiskt. Vi har då och 

då fått be personalen att ta ledigt. I Ubon är det 2 team. Ett som gör förebyggande och 

ett som följer upp barn och ungdomar som behöver Rescue. Teamet i Laos har mest 

förebyggande arbete. 

...men arbetet är viktigt 

Läget i Isaan och Laos är desperat. Vi kom för 2 veckor sedan till en plats 10 mil från 

Ubon där vi har 14 barn/ungdomar som får studiestöd och mentorer för att inte behöva 

sälja sig. En av tjejerna som gått ut 12an och inte längre har studiestöd från oss, syntes 

inte till. Jag frågade hennes bror: Var är *Nok? Brodern sa: ”Hon har åkt med sin man till 

Bangkok”. Han ändrade sig och sa: Med sin pojkvän. Vi erbjuder och bygger upp deras 

fria vilja, men när de blir 15-16 år, pengarna tar slut och man är vacker…. Är det 

fruktansvärt svårt att inte ”sälja” sig.  Vi hoppas och tror att Nok lever ett bra liv i 

Bangkok, fri från människohandel och prostitution. *(Nok är inte hennes riktiga namn)  

Julens hopp 

Nu har vi flera julfester. Och det är ju trevligt att se barn, ungdomar, föräldrar/förmyndare 

och lärare ivriga att vara med på julfester och vill veta varför jul firas. 

Vi växer! 

Child Safe Thailand som organisation utvecklas just nu i samarbete med de lokala 

myndigheterna - en spännande utveckling! Behoven är enormt stora och organisationer 

står verkligen inte på kö här i Ubon-Pakse för att hjälpa de som hotas av övergrepp. Det 



 

finns ett skriande behov i samhället och många ber om hjälp från Child Safe för 

deras/barnens trygghet.    

Tack för 2018! Vi gläds att nästan 500 000 kr har kommit in. Oftast måste vi snåla för att 

få det att gå runt. Vi uppskattar Thai personalen som är enormt medvetna om att hålla 

ner kostnaderna.  

Nu inbjuder vi dig att vara med år 2019. En medvetenhetsrörelse är på väg… mitt i 

samhället. Vi kan inte bara lämna dem nu. Behoven är enorma och arbetet växer mer 

och mer. Vi vill vara med att bygga barnens och tonåringarnas trygghet och behöver fler 

månadsgivare och sponsorer.  

 

Välkommen att delta! Läs mer om hur du kan hjälpa till: 

   
 

Stödja projektet!  
 

 

Child safe i farten 2018... bygger förtroende och tillit med barnen!  

 

https://ruamchai4ubon.us13.list-manage.com/track/click?u=6752850e63d5e060938101edc&id=adacb5e84c&e=01185537bc


 

 

 

 

Vill du stödja projektet? 

 



 

Gör det genom att sätta in pengar på: 

 

Projektets egna konto: Child safe  8356-8 74 668 361-4 

Eller Bankgiro 375-7614 

Skriv ditt namn på meddelande till mottagaren. Vi är tacksamma om ni alltid 

informerar om insättning till Ingvar.fredriksson@childsafe.se så vi kan skicka ett 

kvitto. 

 

Du kan också swisha! 

123 147 48 99 

 

Vet du fler som skulle vilja få vårt nyhetbrev? Eller är det något du funderar över 

så hör av dig till våra kontaktpersoner: 

Ingvar Fredriksson: Ingvar.fredriksson@childsafe.se 

Eva Svantesson: eva.svantesson@childsafe.se 0704-974305 

 

  

 

Child-safe är en förening om du vill vara medlem i vår förening givetvis helt 

kostnadsfritt och få mer information om vad Child-safe arbetar med så hör du av 

dig till:  eva.svantesson@childsafe.se 

 

  

 

 

Enligt ny lag så har du rätt att höra av dig och meddela om du inte vill vara med på 

denna mejllista i fortsättningen. Hör av dig till: eva.svantesson@childsafe.se  

 

  

 

Tack till våra Sponsorer:  
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