
Tar opp kampen mot menneskehandel

Da foreldrene til Nim trengte penger valgte de å ta henne ut av skolen, for at hun skulle begynne 
å tjene penger. Jobben ble å stå ved en bensinpumpe ved en bensinstasjon i Bangkok og fylle 
drivstoff på bilene. Nim er 15 år, og da diakoniavdelingen fikk høre om denne nye jobben via 
landsbypresten, ba de ham innstendig om å snakke med foreldrene en gang til. All erfaring tilsa 
at det ikke ville ta lang tid for en av de som kom for å fylle bensin ga henne et tilbud om en mye 
bedre betalt jobb i en av byens mange barer, og på den måten lure henne inn i sex-industrien. 
Men presten ønsket ikke å blande seg inn i familiens valg, av redsel for å få problemer selv, i tillegg 
mente han dette tilhørte privatlivet. Denne samtalen ble en øyeåpner for diakoniavdelingen, og 
det ble tydelig at det var et klart behov blant kirkens medarbeidere og medlemmer for mer 
kunnskap om menneskehandel og barns rettigheter. Nims historie, og prestens redsel for å 
blande seg, ble starten på diakoniavdelingens nyeste NMS-støttede prosjekt: «Sterke og trygge 
familier». 

Verst i klassen
Thailand er et av de verste landene i verden når det gjelder menneskehandel. Det er først og 
fremst et destinasjonsland, men også et transittland. Mange thaier som søker lykken i utlandet, 
blir også et offer for menneskehandel i landet de kommer til. Menneskehandel foregår også 
innad i landet hvor Thailands sexindustri er et mål. Etniske thaier fra fattige områder i Nord og 
Nord-Øst Thailand blir sendt til turistområder sør i landet eller til Bangkok. Foruten i sexindustrien, 
foregår det menneskehandel og arbeidsutnyttelse blant annet innen fiske, bygg og kommersielt 
jordbruk. Barn fra naboland som Burma, Laos og Kambodsja blir tvunget til å tigge og utnyttes 
som billig arbeidskraft. 

Frimodighet til å si fra
I en fireårsperiode vil temaene Barns rettigheter, Forebygging av menneskehandel og” Sterke og 
trygge familier” stå i fokus hos oss på diakoniavdelingen. Målet er å formidle kunnskap om disse 
viktige temaene til alle kirkemedlemmer i ELCT, barn og unge i prosjektene våre, samt 
foreldrene/foresatte. 

Vi ønsker at alle kirkene i ELCT skal ha en diakonivoluntør- en person som har hovedansvaret for 
diakoniarbeidet i sin menighet og nabolag. Disse personene skal få god kunnskap om 
fokusområdene, slik at de kan veilede og undervise om disse viktige temaene i sine lokalmiljø. Og 
ikke minst, ha frimodighet til å si fra dersom barn og unge i deres nabolag ikke har det bra eller 
står i fare for å bli et offer for menneskehandel. 

Første samling for diakonivoluntørene og alle ansatte på diakoniavdelingen blir i Bangkok nå i 
oktober. I tre dager skal vi være sammen, ca 60 stk. Her skal det undervises i diakoni, i tillegg til 
de ulike fokusområdene. 
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Hva gjør vi i Thailand?

Sammen med Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand er vi med på å gi barn og unge 
fra fattige kår en bedre start på livet, og mulighet til å gå på skole. I tillegg bidrar vi med 
økonomisk støtte til opplæring og kursing for kirken medarbeidere og medlemmer. Vi er 
også engasjert i klimasmart jordbruk og landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer nord 
i Thailand. 

Illustrasjonsbilde. Foto: Marit Mjølsneset. 

• Avdeling er ansvarlig for det sosiale 
arbeidet i den Evangeliske Lutherske 
Kirke i Thailand. 

• Målet er å dele Guds kjærlighet til 
mennesker i nød. Hjelpen blir gitt 
gjennom lokale menigheter og 
avdelinger i kirken. 

• LDD har også egne prosjekt som drives 
i nært samarbeid med lokale 
menigheter . 

• Diakoniavdelingen gir støtte, 
uavhengig av folks religion, sivilstatus 
og rolle i samfunnet.
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