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Tack för ditt stöd för vårt projekt vi arbetar vidare för barnen och 

ungdomarna i Östra Thailand och Södra Laos. 
 
Hur arbetar vi? 
 
Vi försöker så gott det går att arbeta genom lokala nätverk. Både Thailand och Laos 
har skrivit på den globala barnkonventionen och de har även departement som ska 
arbeta för att för barn och ungdomars rätt men det är långt ifrån överallt det 
verkligen fungerar. Detta är dock ett nytänk för många myndigheter. 
 
I Laos som är kommunistiskt är det myndigheterna som har hand om samhället. Det 
civila samhället har hittills inte fått göra något i varje fall inte i byarna, i städerna 
börjar det nu förändras. Laos har vaknat upp och ser nu att folk bara försvinner till 
främst Thailand och arbetar som svart arbetskraft. De har oftast goda intentioner 
med att lämna sina fattiga byar för att få pengar till att stödja sina föräldrar men allt 
för många lämnar landet och oftast så hamnar de i prostitution eller i händerna på 
de som bedriver människohandel. Thailändarna är mer marknadsfokuserade och 



alla ska tjäna pengar och då är ju billig arbetskraft från Östra Thailand (Isaan) och 
Laos attraktivt. 
 
I Laos är ett bredare samarbete med en bra organisation på gång men tills dess så 
arbetar Jood och Pani med voluntärer vidare i Laos. 
I Ubon Ratchatani finns en myndighet som arbetar för barnen och ungdomarna och 
de är fantastiskt duktiga de heter “One Stop Crisis Centre" (OSCC). Men i 
närliggande distrikt vänder myndigheterna ryggen till de utsatta barnen. Child Safe 
bygger nu upp lokala nätverka där alla som vill vara med får ingå. Fler och fler inser 
att det civila samhället och myndigheterna måste gå hand i hand för att 
barnen/tonåringarna ska få en trygg uppväxt. Det är detta som är vårt mål. 
 
Fritagande är svårt 
 
Teamen i Isaan och Laos arbetar mest förebyggande ute i samhället och undervisar 
i alla möjliga sammanhang. Men när som helst under dygnet kan de få samtal om 
barn, tonåringar och vuxna som vill ha hjälp att bli fria från det sammanhang de 
sitter fast i som människohandel där andra medvetet utnyttjar dem för att tjäna 
pengar, en skadlig hemmiljö där föräldrar eller släktingar vill bli av med dem och 
därför sätter dem i ett skadligt sammanhang. 
 
Vid dessa fritagande är det oftast många turer fram och tillbaka, de ringer och sen 
ångrar de sig. Barnen vill bli räddade men anhöriga vill inte skriva på kontraktet som 
Child Safe har med sig. Därför bygger nu Child Safe upp ett samarbete med 
myndigheterna och med andra i samhället. Den 3 maj var teamet senast ute för att 
frita ett barn. Detta är mycket krävande då det oftast finns krafter i samhället som 
inte ser till barnens bästa utan till att tjäna mest pengar.  
 
Hjälp oss! 
 
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 hjälp till dessa barn och ungdomars räddning! 
 
Bild 1: Utbildning i en skola av teamet. De använder sig av dockor för att visa var 
det är ok för barnen att bli tagen på och när de ska säga stopp. 



 

 
Bild 2: Teamet har fått nya t-shirts med vår logga på. De är mycket glada för detta 
och det inger också ett större förtroende. 
 
Bild 3: Vårt team i Laos. 
 
Bild 4: Vårt team i Thailand. 
   

 

 

 

 

 

Teamet i Thailand 
 



 

 

Lite samtal och reflektion innan arbetet startar för dagen.  
 

 

 

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!  

  

 



 

 

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! 

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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