
Informasjon fra Thailand 
IKKE TIL SALGS: Sammen kan vi være med på å forebygge menneskehandel gjennom å 
bygge sterke og trygge familier. Trygge familier skaper trygge samfunn.

Mange mennesker i Thailand blir utnyttet av andre, både barn og voksne. Menneskehandel er å utnytte 
barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å 
utnytte personens sårbare situasjon.
Mennesker i sårbare livssituasjoner, for eksempel i slummen i Bangkok eller i avsidesliggende landsbyer i 
Nord-Thailand er ekstra utsatt.

Vil beskytte barna
I Thailand jobber vi med barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og styrking av familier. NMS 
sammen med kirken i Thailand ønsker å bidra i kampen mot menneskehandel. Dette gjør vi gjennom å 
jobbe med forebyggende arbeid, slik at mennesker i våre kirkers nabolag og mennesker i prosjektene våre 
ikke lar seg utnytte og blir lurt inn i menneskehandel.

Våre prosjekter gir de fattigste og mest utsatte barna en bedre start på livet. Barnehagen Lovsangshjem-
met som ligger i ett av Bangkoks fattigste områder under motorveien, gir håp, trygghet, omsorg og mulig-
heter til barna. Hverdagen til disse barna er i stor grad preget av utrygghet, narkotika og vold.  Omsorgen 
de får på Lovsangshjemmet er livreddende. Nådehjemmet gir kjærlighet og omsorg til gravide jenter i en 
vanskelig livssituasjon. Der får jentene trygghet og håp.  Også gjennom lørdagsklubber på landsbygda har 
vi fokus på barns rettigheter og styrking av familier. Vi ser at skal vi skape trygge og gode samfunn så må vi 
begynne med å fokusere på å styrke familiene.

Barn er ikke til salgs. De har rett til trygghet og kjærlighet! 

Spesielle tider i Thailand
Covid-19 har fått store konsekvenser for thaiene. Veldig mange har 
mistet jobben, og det har vært få støtteordninger. Thailands økono-
mi er satt 25 år tilbake etter kollapsen i turismen. Kirken og diako-
niavdelingen er med og bidrar i denne vanskelige situasjonen. Blant 
annet har de delt ut matposer til trengende både i Bangkok, sør 
øst Thailand og i Nord. Masker er blitt sydd og delt ut. Diakoniavde-
lingen har også laget “faceshield” som er delt ut til helsepersonell. 
Skolene var lenge stengt og for mange sårbare barn er hverdagen 
blitt enda vanskeligere.



Herre vi ber deg for Thailand, for menneskene som bor der og for den lutherske kirken som er vår 
søsterkirke. Takk for at vi hører sammen slik alle kirker i verden hører sammen. Vi ber om godt lederskap 
i kirken og godt fellesskap både nasjonalt og i hver provins. Vi ber om at kirken må vokse og om at stadig 
fl ere mennesker i Thailand kan få bli kjent med deg.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, du vet hvilke konsekvenser pandemien som har rammet oss har i Thailand. Du vet hva svikten i 
turisme betyr for landets økonomi. Vi ber for alle som har mistet jobbene sine. For alle små og store 
fi rmaer som går konkurs. For alle familiene som kastes ut i fattigdom og nød fordi de ikke lenger har noe å 
leve av. Vi ber om at de som nå strever på grunn av pandemien skal bevare håpet og få tilbake muligheten 
til å forsørge seg selv og familien.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar.

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet støtter i Thailand. Vi ber deg for menneskene som bor i 
Klong Toey-slummen i Bangkok, og for barna på Lovsangshjemmet barnehage. Vi ber om at disse barna 
skal få vokse opp og klare å ta vare på seg selv og sine. Vi ber om at narkotika og vold ikke skal få prege 
livene deres. Vi ber for gravide jenter og kvinner som er fortvilet over situasjonen sin, og takker for den 
hjelpen som Nådehjemmet kan gi dem. Vi ber for arbeidet som gjøres for å beskytte barn og voksne i 
Thailand mot menneskehandel. Takk for at vi kan være med på å skape trygge familier i Thailand og 
hindre at barn utsettes for vold og overgrep.

- Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Thailand


