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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 går det när Anna och Ingvar är i Sverige? 
 
Anna och Ingvar är engagerade i arbetet även när de är hemma i Sverige de är just 
nu där under 6 veckor och berättar att arbetet går framåt. Något de kan göra från 
Sverige är att stötta, finjustera och vara bollplank i en progressiv utveckling. 
Nyckelpersonerna är de nationella anställda och frivilliga som alla är ivriga att få 
lära sig mer. De har mycket egna initiativ och gör ett fantastiskt jobb.  
Arbetet växer och personalen och frivilliga har mer än fullt upp. Child Safe arbetar 
framför allt med att gå till roten av problemen genom ett målmedvetet förebyggande 
arbete. Men vi arbetar också för att stödja dem som har hamnat fel. Vi märker av en 
ökad iver från samhället att inte längre hålla tyst utan att bygga upp ett tryggt 
samhälle där de hjälper dem som lever i riskzonen och de som redan har hamnat i 
prostitution.  



 
Tyvärr märker vi av att det finns krafter i samhället som inte erkänner att det finns 
ett problem då de förmodligen tjänar svarta pengar på prostitutionen. Det är även 
svårt för de prostituerade att lämna sitt arbete, de ser ingen annan möjlighet till att 
försörja sin familj. Det bästa är om vi arbetar förebyggande så de slipper hamna i 
detta träsk.   
 
Tänkte att vi skulle ge er en liten inblick i projektet genom att skriva om vårt 
geografiska område där vi arbetar. 
 
Vi arbetar i Östra Thailand (Isaan) och i södra Laos. 
Detta område har tidigare varit ett och samma kungadöme. I en konflikt gick Isaan 
från att vara en del av Laos till att bli en del av Thailand. Namnet Isaan kommer från 
Sanskrit Īśāna och är ett av guden Shivas namn men det kan också betyda nordöst. 
(Sanskrit īśānya). 
 
Området Isaan har 22 miljoner invånare. Provinsen Ubon där vårt huvudkontor 
ligger har 1,813,088 invånare och staden Ubon har omkring 300 000 
invånare. Isaan är Thailands fattigaste område intill Mekongfloden och Kambodja. 
Huvudnäringen är jordbruk. Språket är Isan som är nära besläktat med Laotiska 
men Thai är också utbrett och i de sydligaste områdena talas även Khmer som är 
språket i Kambodja. Den största delen av befolkningen här i Isaan är Laotisk. 
 
Provinsen Champasak I Laos hade år 2005, 607,333 invånare. Stade Pakse har 68 
000 invånare. Laos är ett kommunistiskt land och vill inte medge att landet skulle ha 
några problem med traffiking eller prostitution. 
 
På grund av svår fattigdom i södra Laos och Isaan flyttar många för att söka arbete i 
Bangkok och Pattaya. Man lämnar kvar barnen hos mormor/farmor som måste ta 
hand om barnbarnen medan föräldrarna tjänar pengar. Föräldrarna får i Bangkok 
och Pattaya nya partners och fler barn som de också sänder till mormor/ farmor i 
Isaan eller i södra Laos. 
 
 
2 Huvudgrupper för mänskliga relationer 
 
Vår erfarenhet är att mänskliga relationer kan delas i 2 huvudgrupper: 
 
Grupp1 
Där man själv väljer av egen fri vilja att gå in i en relation. Relationen kan fungera 
eller misslyckas men eftersom personen själv har valt att gå in i relationen så är det 
lättare. 
Grupp 2 
Där man bli tvingad att mot sin egen vilja gå in en relation. När en annan person 
tvingar någon att gå in i en relation är det ett övergrepp. Oftast är det en starkare, 
rikare eller äldre person som tar makten över någon annans fria vilja. Sex, pengar 
och lusta vill regera i den relationen. 
 
Efter att ha arbetat mycket med människor i själavård är vår erfarenhet att alla 
skadas i misslyckade relationer och kanske framförallt att det finns förlåtelse och 
upprättelse för alla. Vi skall inte gå in mer i detalj men vill lyfta fram att människorna 



 

i Grupp 2 skadas maximalt . 
De som blivit utsatta för övergrepp: 
Tappar sin fria vilja. 
Känner sig värdelösa. 
Går lättare in i människohandel och prostitution. 
De har svårt att vara öppna, visa känslor och komma nära andra. Man litar inte på 
någon och personligheten kan bli splittrad. 
Behöver längre tid av helande för att komma ut i frihet. 
 
Detta är tankar från Isaan ingen heltäckande forskningsrapport. Här har de flesta 
kanske så många som 90% blivit utsatta för övergrepp och på grund av fattigdom 
underkastar man sig andras lusta. 
En annan lärdom från Isaan är att aldrig ge upp med människor det finns hopp för 
alla. En del har mycket att jobbar med och det tar tid. Bäst är att arbeta 
förebyggande.  
   

 

Teamet i Thailand 

På väg till Sri Saket för att bygga relationer innan 

de kan börjar undervisa och hjälpa barn och 

ungdomar i den provinsen. 

 

   

 

 

 

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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