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Tack för ditt stöd. Vi arbetar vidare 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. 

 
En ny standard på skolorna! 
 
Detta är det mål vi arbetar för just nu. Visst är tjejer mer utsatta för övergrepp än 
killar men här i östra Thailand och i Laos är det även vanligt att killar utsätts för 
övergrepp.Vi har tre pojkar som har varit utsatta för övergrepp av två av deras 
lärare på skolan och nu hjälper vi dessa 3 barn att stämma lärarna. Dessa tre killar 
har mått väldigt dåligt en har försökt att ta livet av sig och två rymde till ett 
buddistiskt kloster och blev noviser i lära hos munkarna. 
Vi har hjälpt dessa tre killar så de fått en advokat de kan lita på och som vågar 
stämma lärarna. För i skolans värld är lärarna väldigt skyddade och det var 
många som ville vittna till fördel för lärarna. När det väl var tid för vittnena så kunde 
de inte vittna falskt. Barnen har haft en av våra medarbetare med sig i rätten så de 
har fått stöd och orkat stå emot den press som skolan lägger på dem att tona 
ner övergreppen. 
Den 31/10 faller domen vi hoppas att rättvisan segrar och att detta blir ett exempel 
så vi kan få en ny standard på skolorna där barnens rättigheter är lika viktiga som 
de vuxnas. Vi hoppas även på ett nätverk för barns rättigheter i den provins där 
detta hände. 
 
Ett exempel på vad vi arbetar med. 
 
En fyraårig tjej ringer till en av våra medarbetare hon är otröstlig och kan inte få 
fram vad det gäller. Tjejens mormor tar telefonen. Mormor berättar då att tjejens 
mamma har ett nytt förhållande och vill inte ha med sin dotter så hon har lämnat 
henne hos tjejens mormor. Tjejen vill vara hos mamma och inte hos mormor. Vår 
medarbetare gråter med tjejen och tröstar henne. Detta är barnens verklighet här! 
Det är detta vi arbetar med. 
 
Ca 80% av de prostituerade i Bangkok och Pattaya kommer ursprungligen ifrån 
Isaan och Laos.  
 
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!   

 

 

 

Två av pojkarna rymde från skolan övergrepp 

till templet och blev där noviser och detta 

hände i Ubon Ratchatani i Östra Thailand.  

 

Att kunna säga Stopp! Att själv kunna styra sitt liv 

är viktigt för dessa barn och ungdomar. De vet nu 

att de är värdefulla!  

 

 

Våra medarbetare i Mars 2017  
 

Domstolen där de tre pojkarna har hörts om de 

sexuella övergrepp som deras lärare gjort på 

dem.  



 

 

 

 

 

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:  
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