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Tack för ditt stöd! Utan er skulle vi inte kunna arbeta för barnen 

och ungdomarna i Östra Thailand och Södra Laos. 
 
Hur arbetar vi? 
 
I vårt arbete är det de nationella som är viktigast. Child Safe har heltidsanställda, 
deltidsanställda och volontärer samt ett nätverk av organisationer och myndigheter som 
alla arbetar tillsammans för barns och ungdomars trygghet i samhället. Anna och Ingvar 
Fredriksson är inte anställda av projektet och får därför inte någon lön ifrån Child 
Safe. De arbetar som rådgivare och samordnare för de nationella ledarna för att de ska 
kunna sköta Child Safe på egenhand i framtiden. Ingvar och Anna har visum och 
arbetstillstånd för att arbeta i Thailand. De besöker regelbundet Laos för interna 
ledarsamlingar men det de nationella medarbetarna som där arbetar för att bygga upp 
barnens trygghet.  
 
Vi uppskattar verkligen vår personal utan dem vore det inget Child Safe. Vår personal 
lider med de barn som lider och arbetar därför mer än de borde, fler anställda skulle 
behövas men i nuläget kan vi inte anställa fler utifrån vår budget. 
 
Vårt arbete bygger på fem grundpelare nämligen:  

 Förebyggande arbete i samhället där vi lär barnen att säga Stopp och lär 
anhöriga och personal på skolor och institutioner att barnen har ett värde och att 
de har rätt att få en trygg uppväxt. 

 Nätverk med andra organisationer och myndigheter för barnens trygghet i 
samhället. 

 Att skapa säkra rutiner för barn och ungdomar på institutioner. 
 Mentorskap för barn och ungdomar i riskzonen så de kan gå till skolan och 

slipper sälja sig för att ha råd. 
 Akuta räddningsaktioner som görs i största försiktighet i samarbete med de 

lokala myndigheterna. 

Övergrepp som leder till människohandel och prostitution 
 
Vi arbetar längs Mekongfloden på båda sidor. Här är det en grogrund för mycket 
smutsiga övergrepp som leder till människohandel och prostitution. Vi ser att det 



 

handlar om vuxna som gör övergrepp på andra vuxna något ni också sett i Sverige med 
METOO. Detta drabbar i alla samhällsskikt och även de som är rika. Vuxna som gör 
övergrepp på barn är värst speciellt när det är auktoriteter som lärare, föräldrar och 
andliga ledare som förgriper sig på barn. 
 
Ska vi arbeta förebyggande eller behandlande? 
 
Vi har upptäckt att förebyggande arbete är bäst. När barnen och tonåringarna lär sig att 
de har rätt att säga NEJ! och att de ska springa därifrån  samt berätta för en vuxen som 
de litar på så är det ett sätt för barnen att reagera och då kan de få hjälp. Övergrepp är 
skadligt och absolut inte ett människovärdigt beteende. Barnen tappar sitt värde och då 
är det lättare att sälja sig i prostitution. 
Behandling är svårare. Många öppna sår finns hos personen som blivit utsatt för 
övergrepp och oftast har stora pengar varit med i bilden och det är då svårt att leva ett 
normalt liv igen.  
 
Kyrkans roll i samhället? 
 
Vi ser tydligt att kyrkorna i Thailand och Laos har en nyckelposition i att hjälpa barnen 
och tonåringarna att få tillbaka sitt värde. Child Safe arbetar för att skapa en folkrörelse 
där vi mitt ibland folket bygger upp barnens trygghet.  
 
En lägesrapport från Eva och David Svantesson som precis varit i Ubon på 
besök  
 
Vi har precis kommit hem efter en resa till Thailand. Vi hade möjlighet att vara med 
Child Safe teamet ut i byarna där de hade förebyggande arbete bland barnen. Det var 
roligt att se hur barnen gensvarade på utbildningen. De barn i årskurs 1-3 hade full koll 
på att det kunde säga NEJ! och var man inte fick ta på dem. Redan i årskurs 4-6 var 
detta inte lika tydligt och i årskurs 7-9 var barnen väldigt frågande till var det var ok att ta 
på dem. Teamet arbetar genom att varva sånger, lekar och undervisning så att 
undervisningen inte blir för tung för barnen att ta in. När vi gick ifrån skolan så visste alla 
elever att de kunde säga NEJ! att de var värdefulla och att de har rätt att springa iväg 
och att de måste berätta för en vuxen de litar på om de varit utsatta för ett övergrepp. Vi 
var även med ut i byarna och träffade barnen där de bor. En grabb som Child Safe 
stödjer så han kan gå i skolan bor med sin mormor eller farmor och 10 andra barn i en 
liten hydda. Hans bror är blind och de har inte något av allt det som våra svenska barn 
tar för givet. Att se detta i verkligheten gör att man verkligen förstår vilket jättebra arbete 
Child Safe gör för dessa barn. När vi var där fick vi även träffa teamet från Laos. De 
arbetar mer i kyrkorna men där har en annan organisation ARDA tagit till sig arbetet för 
barns rättigheter och sprider det nu till alla deras skolor i hela Laos. Så arbetet för 
barnen sprids vidare! Vi är jättetacksamma att vi fick detta tillfälle att besöka arbetet. Är 
det någon annan som vill göra samma sak så är det bara att kontakta Eva eller Ingvar 
och fråga om råd. 
 
Vi behöver fler månadsgivare och sponsorer. Läs mer om hur du kan hjälpa till 
på www.childsafe.se/vill-du-stoedja-oss 
  
 Vet du fler som skulle vilja få vårt nyhetbrev? Be dem kontakta oss på 
eva.svantesson@childsafe.se eller ingvar.fredriksson@childsafe.se 
 
Tack för din gåva. För att hjälpa fler barn och ungdomar behövs fler gåvor. 
 
Tack för din hjälp till dessa barns och ungdomars räddning!   

 



 

 

Eva och David Svantesson med familj var på 

besök i Ubon.  

 

Att kunna säga NEJ! Att själv kunna styra sitt liv 

är viktigt för dessa barn och ungdomar. De vet nu 

att de är värdefulla!  

 

 

De använder sig av musik för att barnen och 

ungdomarna ska kunna ta till sig budskapet 

lättare.  

 

De använder dockor för att visa var det är ok och 

var det inte är ok att bli rörd.  



 

 

 

 

 

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! 

Swish: 123 147 48 99 

 

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 

 

 

  

 

 



 

 

     

 

 

Tack till våra Sponsorer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 


