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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. 

Vem anställs i ett projekt? 
Vid anställning kan de med höga betyg och som har gått i fina skolor de som har mycket teoretisk 
kunskap anställas. Eller så kan de som har kunskap i ämnet på grund av att de själva varit 
utsatta och kommer från en tuff bakgrund anställas. De som själva kommer från en tuff bakgrund 
har vi upptäckt har en större medkänsla och iver att hjälpa barnen och ungdomarna så de får en 
säker uppväxt utan slaveri och förnedring. 
 
Folk som levt under ständiga övergrepp och människohandel känner sig värdelösa och litar inte 
på någon annan. Därför behöver de en trygg miljö och att ha människor omkring sig som de kan 
lita på. De behöver mycket kärlek och uppmuntran för att växa och kunna bli trygga igen.  
 
Hjälp oss! 



   Nyhetsbrev från Child Safe Communities  - Juli 2017              
                                    

              Ideell Förening nr 802502-1505                              www.childsafe.se                                  info@childsafe.se 
                 Tunnelvägen 1,  471 96  Bleket                                  070-4974305  

  

 
Det är många platser i Isaan som barnen och tonåringarna inte har mat att äta. De har 
sommarlov och då är det lätt att ge sig in i riskfyllda sommarjobb för att få mat på bordet. Oftast 
är ju föräldrarna långt borta och far och morföräldrar kan inte göra mer än vad de redan göra. 
Barnen går till templet för att tigga lite mat från munkarna som fått mat som almosor. 
Sommarjobben är ofta dörrar in till människohandel och prostitution. 
 
Ca 80% av de prostituerade i Bangkok och Pattaya kommer ursprungligen ifrån Isaan och Laos.  
Våra medarbetare vädjar till oss att stödja barn och ungdomar från 3 platser som behöver ett akut 
stöd i form av veckoaktiviteter med mat, mentorer och studiestöd. Fler platser står på tur. 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. Vi har precis fått in de budgeterade pengarna för första halvåret. Denna 
budget är minimum så för att hjälpa fler barn och ungdomar behövs fler gåvor. 
 
Tack för din hjälp till dessa barns och ungdomars räddning! 

             

 

                     

 

   

 Några barn i närheten av 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 
Undervisning i en skola där de med hjälp av 
dockor går igenom var på kroppen det är ok 
att bli rörd och när det är ok att säga nej. 
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Vill du stödja projektet gör det genom att sätta in pengar på : 

 

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

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 

eller sända Bankgiro:      375-7614 

 

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  
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