
 

 

 

 

 

Nyhetsbrev från Child Safe  - April 2019 

  

Nyheter sen senaste nyhetsbrevet! 
Sen senaste nyhetsbrevet har vi gjort om ett rum på Childsafes kontor för att vara ett rum där barn vi 
räddat kan få bo tills vi hittar en bättre plats för dem. Vi har haft många som blivit räddade det sista. 
Nu är det sommarlov och då är det alltid som svårast för barnen och ungdomarna. De kan då utsättas 
för övergrepp eller människohandel. 
 
Vi fick samtal från en 11 årig tjej som var i Bangkok. Hon och hennes mamma satt i ett tempel och 
väntade på att få jobb när hon kontaktade oss. På något sätt så lyckades Rose övertyga mamman om 
att de skulle åka hem till Ubon igen och nu hjälper vi mamman att hitta ett jobb och är med och stöttar 
dem på alla vis. 
 
Vi har två tjejer i vårt skolstödsprogram, vars mamma dog och deras pappa är alkoholist och döende. 
De skulle få bo hos sin moster och allt såg först bra ut, men vi fick då reda på att en av tjejerna som 
är 11 år utnyttjats som barflicka av sin kusin. Den andra systern är 15 år. Vi fick tillåtelse av pappan 
7 timmar bort att hjälpa barnen. De bodde först på kontoret i rummet vi gjort i ordning men nu bor de i 
ett familjehem och är så lyckliga. Kusinen blev väldigt arg för hon planerade att få inkomster från 
flickans arbete. Skolans rektor och barnens lärare kom och träffade oss och kunde själva se att 
barnen hade det bra hos oss. Tacksamma för samarbetet med skolor där det finns några som bryr sig 
om barnens säkerhet.  
 
Nu är det bara 2-3 veckor kvar på sommarlovet. Under lovet har vår personal varit med på flera läger 
och fått ett bra mottagande. Vi har besökt de fattigaste stadsdelarna minst en gång i veckan och vi 
har nu ett bra samarbete med skola och samhälle.  
 
I Sverige kommer vi att ha en informationskväll om Child Safe i Betel på Klädesholmen den 7:e 
Juni  för alla som är intresserade av att höra mer. Se mer information nedan! 
 
 

               Besök hos ChildSafe i Ubon: ”Jag berördes starkt” 

Anders Blomgren från Tullinge besökte Ingvar och Anna Fredriksson och arbetet med ChildSafe i 
februari 2019. Här är hans egen berättelse om viktiga insatser och om barnaögon fulla av hopp och 
framtidsdrömmar. 
 

 ”I början februari besökte jag Ubon Ratchatani i östra Thailand som ligger på gränsen mot Laos, en 
timmes flygresa från Bangkok. 
 



 

Som nybliven pensionär har min dröm varit att med egna ögon får se hur man praktiskt kan jobba 
som volontär i Thailand för att kanske även själv hitta en uppgift i framtiden. Jag hade inga 
förväntningar utan det jag reste till var ett helt vitt papper. Via egna kontakter fick jag vetskap om 
hjälporganisationen ”ChildSafe” och deras arbete som pågått några år. Vad jag har förstått så riktar 
sig arbetet till barn, föräldrar, vårdnadshavare med flera. Syftet är att göra barn medvetna om sitt 
eget värde för att på så sätt skydda dem mot övergrepp och människohandel.   
 

Bra grund för verksamheten 
I Ubon mötte jag det svenska paret Ingvar och Anna Fredriksson som var väl förtrogna med folket, 
kulturen och landet. Under de fyra dagar jag hade förmånen att få dela deras vardag fick jag 
smakprov på ett fantastiskt arbete.  
Det märktes tydligt att det inte är någon slump att de befinner sig just där - de har lagt en bra grund 
för verksamheten och det finns en strategi för det fortsatta arbetet. Till sin hjälp har de flera 
kompetenta volontärer och anställda som är knutna till organisationen.  
 

Fattiga men glada 
Ett starkt minne var ett besök i en by nära Laos. ChildSafe hade samlat många barn för att på ett 
lättförståeligt sätt berätta för barnen att de äger sina egna kroppar och att ingen har rätt att sätta sig 
på dem. Detta visualiserades med dockor där barnen fick lära sig vilka delar av kroppen som ingen 
annan än de själva får beröra. Byn var mycket fattig men barnen verkade glada och såg välmående 
ut, jag berördes starkt av att få titta in i barnens ögon och se att det fanns liv och drömmar bakom 
leendet. 
  
Jag tror på arbetet med att jobba just förebyggande och lära barnen dels att de äger sina kroppar 
men även ge kunskapen om att gå i skolan är en bra grund för hela livet. Min förhoppning är att 
kunna stötta ChildSafe dels ekonomiskt men även praktiskt, exakt hur vet jag inte riktigt i dagsläget 
– men fröet är sått och får gro vidare. ”  

 

Nu inbjuder vi dig att vara med! 

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!  

 

            

http://www.childsafe.se/vill-du-stoedja-oss%C2%A0


 

Anders Blomgren, Ingvar Fredriksson samt Art och Lek, två av våra medarbetare, vid Mekongflodens 

strand. 

  Anders Blomgren när han var med på undervisning i en skola.  

 



 

Vill du veta mer om projektet? 

Fredagen den 7/6 klockan 18.00 har vi en informationskväll om Childsafe i Betel Klädesholmen.  

Vi kommer att ge information i form av powerpoint, film, intervjuer och kanske även en direkt chatt 

med Thailand. Ingvar och Anna Fredriksson är med oss under kvällen. Det kommer även att 

serveras Thaimat och all behållning av kvällen går till Childsafe.  

  

 

 

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 

Vi sänder kvitto på alla gåvor, som är över 1.000 kronor när vi vet vem som är insändare. Om 

någon önskar så ger vi gärna kvitto även för gåvor under 1.000 kr. Kassör är  

                                                     inga-maj.krusell@childsafe.se  

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 

Inga-Maj Krusell : inga-maj.krusell@childsafe.se    0707-182320 

 

 

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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