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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. 
 

Hur har arbetet förändrats över tiden projektet funnits? 
 
I drygt 4 år har Child Safe arbetat för att barnens rättigheter ska bli tydliga och 
för att tydliggöra att barnen och ungdomarna har en plats i samhället. De har 
rätt till sin egen kropp och sitt liv. Child Safe har kunnat hjälpa fler och fler barn 
och ungdomar att kunna gå kvar i skolan och slippa bli sålda in i 
människohandel eller ta smutsiga jobb. Child Safe har fått upp ögonen på saker 
som inte fungerat med mentorer och andra som skulle ge barnen en säker 
uppväxt, mycket av arbetet och kontakter i samhället har fått reviderats. Vi har 
lärt oss att barnen behöver en mentor som är en trygg och säker person som 
de träffar en gång i veckan samt att de behöver träffa andra barn i samma 
situation. Child Safe personalen möter barnen som vi stöttar en gång i veckan. 
 
 



400 skolklasser! 
 
Sedan starten av projektet har Child Safe varit ute i ca 400 skolklasser och 
berättat om barns rättigheter och nätverkat med lärare och rektorer för barnens 
och ungdomarnas säkerhet. På varje plats så kommer det fram att det finns 
barn och ungdomar i skolan som far illa på något sätt. Det kan handla om 
misshandel eller sexuella trakasserier av föräldrar lärare eller annan person i 
maktställning över barnen. 
 
Svenskt team på besök i juli 
 
Vi var 4 personer från Betel Klädesholmen som var på besök i projektet under 
början av Juli. Vi var både i Thailand och Laos och träffade alla medarbetare 
som arbetar med Child Safe. Det var så härligt att få träffa dessa medarbetare 
både fastanställda och volontärer de lever verkligen för projektet och ändrar 
sina lediga dagar för att det ska passa arbetet bäst. Barnen och ungdomarna 
ligger dem varmt om hjärtat och de arbetar ibland dag och natt för deras bästa. 
Vi var med ut i skolor och fick se undervisningen i barns rättigheter och om 
barnens rätt till sin egen kropp. Det var häftigt att se barnens entusiasm för 
undervisningen och att se dem gå därifrån med en säkerhet om att de är 
värdefulla. Sen var det jobbigt att se barnen som far illa hemma och när lärare 
berättade att det fanns barn på skolan som blev misshandlade. En kille blev 
bränd med cigaretter över huden. Några andra räckte upp handen på att de 
blivit behandlade på fel sätt hemma. 
Vi var även med hem till några av barnen som får studiestöd och mentorskap 
genom projektet. Det var roligt att se hur tacksamma deras familjer var till Child 
Safe. Barnen var glada och det kändes som att de gillade att gå på 
samlingarna. Vissa av barnen hade det kämpigt i skolan men de kämpade glatt 
på ändå. Projektets mentorer hjälpte till med att se efter barnens rättigheter 
men arbetade även med att barnen skulle känna sig värdefulla. 
I Laos är medarbetarna tvungna att arbeta på ett annat sätt. De är ute och 
informerar i kyrkor och i organisationer om barns rättigheter men har ännu ej 
varit ute i skolorna något de ska börja med i slutet av året då de kommer att 
samarbeta med en annan organisation. 
 
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 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. 

• Skapar säkra rutiner för barn och ungdomar på institutioner. 
• Mentorskap och studiestöd 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 nyhetsbrev? Be dem kontakta oss på 
eva.svantesson@childsafe.se eller ingvar.fredriksson@childsafe.se 
 
 
Tack för din hjälp till dessa barns och ungdomars räddning!   

 

 

 

Undervisning där vi lär barnen att säga Nej. Berättar 

att de har rätt till sin egen kropp och att de är 

värdefulla.  

 

Barnen lyssnar på undervisning om deras 

rättigheter.  

http://www.childsafe.se/vill-du-stoedja-oss
mailto:eva.svantesson@childsafe.se
mailto:ingvar.fredriksson@childsafe.se


 
 

En av killarna som Child Safe stödjer. Han bor med 

sin mormor.  

En ny tjej som Child Safe stöttar hon bor med 

sina föräldrar men de är väldigt fattiga.  

  



  

 

 

 

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. 

mailto:Ingvar.fredriksson@childsafe.se


 

 

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:  

 

 

 

 

 

mailto:Ingvar.fredriksson@childsafe.se
mailto:eva.svantesson@childsafe.se
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http://www.childsafe.se/
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