
Familien er samfunnets viktigste byggestein

31.6 millioner mennesker er offer for menneskehandel i dag. Thailand er et av de verste 
landene i verden. Mer enn 90 prosent av jentene som har havnet i prostitusjonsmiljøet 
kommer fra familier som er ødelagte av fysisk mishandling og/eller misbruk. 
Diakoniavdelingen vil jobbe for å hindre at jenter fra våre kirkers nabolag ender opp som 
prostituerte i Bangkok. Vi vil bygge trygge gode familier med kjærlighet og kunnskap. 

I områder hvor 70-80 prosent av familiene er sterke og trygge, vil det ikke være noe 
problem med narkotikamisbruk etc. Men for mange barn og ungdommer i Thailand 
oppleves familien som utrygg, og en trekkes mot vennskap og miljø på gaten, hvor 
narkotika er lett tilgjengelig. Da vi spurte deltagerne på seminaret vi arrangerte nå i høst 
hva som var den største utfordringen i deres nabolag, svarte alle narkotika.

Diakoniavdelingen i ELCT (LDD) ønsker derfor å jobbe for å styrke familier her i Thailand.

LDDs nyeste prosjekt, som NMS er med og støtter, heter ”Strong and safe families”. Vi 
startet opp nå i høst med et tre dagers seminar for våre diakonivolontører og ansatte ved 
diakoniavdelingen. LDD inviterte dyktige foredragsholdere fra andre frivillige 
organisasjoner her i Thailand, med en spesiell kompetanse på våre fokusområder. De 
underviste blant annet om forebygging av menneskehandel, barns rettigheter og om 
hvordan kirken kan bidra med å styrke familiene i sine nabolag. Tidligere prostituerte 
fortalte om livet sitt og om veien ut av prostitusjon. Vi besøkte også en av de mange 
bargatene her i Bangkok, en gate hvor mellom 10 000 – 15 000 jenter jobber som 
prostituerte. Mer enn 70 personer fra hele landet deltok på seminardagene. 

Bare 15-20 prosent av barna i Thailand bor sammen med mor og far. Veldig mange vokser 
opp hos besteforeldre på landsbygda, mens foreldene jobber i en av de større byene. 80 
prosent av barn som bor på barnehjem/internat har foreldre. 90 prosent av disse kommer 
fra fattige familier. 

Det er dyrt å drive internat/barnehjem. Vi kan hjelpe veldig mange flere barn ved å hjelpe 
familiene deres slik at de kan bo hjemme. I tillegg forsvinner tradisjon og kultur når barn 
sendes på institusjon. En av foredragsholderne, som til vanlig er lærer på et universitet her 
i byen, var tydelig: Målet vårt må være å hjelpe barna slike at de aller fleste kan være 
sammen med familiene sine. Vi bør ikke oppmuntre til at barna blir sendt vekk, men 
heller oppmuntre familier til å ta vare på barna selv. 

Av: Anne Storstein Haug

Nyhetsbrev 3/19

Foto:  NMS-info



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. 
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• Avdeling er ansvarlig for det sosiale 
arbeidet i Den evangeliske-lutherske 
kirke i Thailand. 

• Målet er å dele Guds kjærlighet med 
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 religion, sivilstatus og 
rolle i samfunnet.
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