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Tack för ert stöd! Utan er skulle vi inte kunna arbeta för barnen och ungdomarna i Östra 
Thailand och Södra Laos. 
 
Militära gränsskolor 
 
Ubon provinsen ligger ju på gränsen till både Kambodja och Laos. Längs gränserna 
driver militären många skolor, dessa skolor ligger väldigt otillgängligt och i byar som är 
mycket fattiga. På gränsen till Kambodja är det mer än 80% av barnen som inte bor 
med sina föräldrar medan det på gränsen till Laos är fler som bor med sina föräldrar 
men det är mer fattigdom här. Skolorna var byggnader i olika skick men de flesta utan 
el och möbler. Vi har precis avslutat undervisningen i 14 av dessa skolor och nu har 
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Militära gränsskolor 
 
Ubon provinsen ligger ju på gränsen till både Kambodja och Laos. Längs gränserna 
driver militären många skolor, dessa skolor ligger väldigt otillgängligt och i byar som är 
mycket fattiga. På gränsen till Kambodja är det mer än 80% av barnen som inte bor 
med sina föräldrar medan det på gränsen till Laos är fler som bor med sina föräldrar 
men det är mer fattigdom här. Skolorna var byggnader i olika skick men de flesta utan 
el och möbler. Vi har precis avslutat undervisningen i 14 av dessa skolor och nu har 
rektorerna och lärarna bjudit in alla vårdnadshavare till barnen i skolorna att komma för 
att lyssna på vår undervisning om barns rättigheter. Roligt när vår undervisning blir 
uppskattad! 
 
Tuffa tag 
När teamet är ute ser de många som är utsatta ett exempel är "Pat" som går i skolan. 
Hon har redan 2 barn och är nu gravid på nytt. Inte svårt att gissa att det är mormor 
som tar hand om hennes två barn och säkert kommer att ta hand om även barn 
nummer tre. Vad hon jobbar med för att få ihop pengar är inte heller så svårt att gissa. 
Child Safe arbetar för att bryta detta mönster.  
 
Child-safe nätverkar 
 
12/9 hade vi en nätverksträff för alla som arbetar med barn och ungdomar i provinsen 
Ubon. Det kom inte så många men av de som kom var det många som uttryckte att de 
varit nära att ge upp arbetet för barns rättigheter men nu fått ny styrka att fortsätta 
kämpa. Det är viktigt att sprida kunskapen om barns rättigheter. Vi arbetar även i 
nätverk för barns rättigheter i de närliggande provinserna Srisaket och Surin. I Srisaket 
som är den närmsta provinsen har vi fått hjälp av Guvenörens fru som har lovat att följa 
upp de fall i Srisaket som Child-safe hjälpt tidigare. Vi hade möjligheten att vara med på 
ett provinsläger där vi fick undervisa om barns rättigheter och lära barnen att de har rätt 
till sin egen kropp att de har rätt att säga Nej. Vi arbetar för att bygga förtroende så att 
vi kan sprida budskapet om barns rättigheter. 
 
Warin 
 
I Warin som ligger nära Ubon Ratchathani är det en av tjejerna som vi stödjer som blivit 
utslängd för att tjäna pengar. Tjejen är 15 år och får inte komma tillbaka hem om hon 
inte har med sig pengar till familjen. Just nu bor hon på ett temporärt boende. Vår 
medarbetare Rose har varit hemma med henne på besök för vårt mål är ju att flickan 
kan flytta hem igen utan att behöva sälja sin kropp. Tjejen får stöd och mentorskap för 
att orka med denna jobbiga situation. 
 
Uppföljning 
 
Just nu har vi 34 barn som kräver speciell uppföljning. Kan vara att vara med dem när 
de rapporterar till polisen om övergrepp eller om familjen slängt ut dem eller att vi 
stöttar dem genom domstolsprocessen där de måste vittna mot sina styvföräldrar eller 
lärare eller någon annan de har blivit övergripna av. Rose har hjälpt en mamma vid 
gränsen till Laos som har två tvillingtjejer på 3 år som båda är nästintill döva. Mamman 
arbetar som prostituerad och är papperslös från Laos. Pappan är Thai men har lämnat 
dem. Det rapporterades att mamman la ut sina barn på internet till försäljning. Vi stöttar 
dem nu för att kunna hitta hjälpmedel till barnens hörselfel och Rose har regelbunden 
kontakt med mamman för att de inte ska säljas. 
 
 
Hur arbetar vi? 



       Nyhetsbrev från Child Safe  - September 2018 

3	  
	  

  

 
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 är 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. 

 
 
Tack för ert stöd! Behoven är enorma och arbetet växer mer och mer. Fler vill nu 
ha hjälp för barnens och tonåringarnas trygghet. Vi behöver fler månadsgivare 
och sponsorer. Välkommen att delta! 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 hjälp till dessa barns och ungdomars räddning! 

	  
En grupp där barnen som är i riskzonen får 

tillfälle att lära sig lita på varandra. Där de 

upptäcker att andra har det likadant och där de 

får verktyg och mentorer som tror på dem.  
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upptäcker att andra har det likadant och där de 

får verktyg och mentorer som tror på dem.  

	  
Nätverksträff där personer och organisationer 

som arbetar med barn och ungdomar samlas för 

att lära sig mer av Child-safe teamet om barns 

rättigheter.  

 

	  
En av de militära gränsskolor Child-safe fått 

besöka och ge undervisning om barns rättigheter. 

De hade bara en lokal ingen el.  
	  

En av familjerna där vi stöttar några barn så de 

kan fortsätta gå till skolan och inte behöva sälja 

sig.  
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Vår medarbetare Rose med sina barn Daniel och 

Grace samt kvinnan vid gränsen till Laos med 

sina tvillingtjejer.  

	  
Vägen till en av gränsskolorna.  

 

	  
Ett av husen där det bor barn vi hjälper så de kan 

gå till skolan. Fattigdomen är stor.  

	  
En av tjejerna på kortet har blivit utslängd 

hemifrån för att tjäna pengar åt familjen genom 

att sälja sin kropp. Vi stöttar henne redan och för 

samtal med familjen att hon ska få komma 

tillbaka hem och kunna fortsätta gå i skolan.  
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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  

 
 

	  

 

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  

 
  

 

  

	  

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. 

 	  

 

Tack till våra Sponsorer:  
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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:  
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Du får detta email för att du vill stödja CHILD-safe communities projekt i Ubon Thailand 

 

Our mailing address is: 

Ruamchai4Ubon 

House 57, Soi 11, Chayangkun Road, Ubon Ratchathani 
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Du får detta email för att du vill stödja CHILD-safe communities projekt i Ubon Thailand 

 

Our mailing address is: 

Ruamchai4Ubon 

House 57, Soi 11, Chayangkun Road, Ubon Ratchathani 

Ubon Ratchathani, Ubon Rachathani 34000  

Thailand 

 

 
 

	  


