
  Att hjälpa barn till större möjligheter i livet!  

 

Utbildning av unga förbättrar livskvaliteten. Utbildning är utveckling. Utbildning ger framtidstro. 

 

Bakgrund 

Sedan mitten av 80-talet har årligen flera hundra unga i norra Thailand haft möjligheter att gå i 

skolan genom att få stipendium och bo på ett elevhem under terminerna. Verksamheten startade 

med hjälp av Baptisternas Kvinnoförbund, SBKF, det som numera är ombildat till EQkvinna och som 

är relaterat till Equmeniakyrkan. 

I norra Thailand bor delar av ett av världens största minoritetsfolk – karenerna. De bor ofta i små 

byar i bergen, där möjligheterna till skolgång är små och föräldrarnas inkomster är låga.  

(Det finns ett fyrtiotal minoritetsfolk i Thailand med eget språk och kultur, Karen, Hmong, Akha, 

Lahu, Lisu, Mien osv. Deras medborgerliga rättigheter respekteras inte alltid.)  

 I Thailand är skolan obligatorisk (som i Sverige) och det byggs fler skolor ute i byarna men kvaliteten 

är låg och det finns inte alltid lärare att tillgå. För att fler barn ska kunna gå i skolan har EQ Kvinna 

tagit ansvar för stöd till stipendier och möjligheter att bo på elevhem på orter där bra skolor finns. 

Stödet kanaliseras via vår systerkyrka Thailändska Karenbaptistsamfundet. 

 

Allt fler ungdomar vill nu studera till högre nivåer. Uppföljningar visar att många efter avslutade 

studier vill flytta tillbaka till sina hemtrakter och använder sina kunskaper för att på olika sätt stödja 

sitt eget folk. 

Genom att ge unga en chans till utbildning får hela folkgruppen bättre levnadsförhållanden, mer 

inflytande i samhället och stärkt etnisk identitet. 

Idag ger vi mer än 120 ungdomar stöd på olika sätt och en möjlighet att gå i skolan. Tacksamheten är 

enorm – vi kan nog inte förstå hur glada och positiva de är till att över huvud taget få gå i skolan.  De 

flesta faddrar är privatpersoner men vi har också drygt 20 grupper (församlingar, kvinnogrupper, 

daglediga, scout- och ungdomsgrupper mm) som står som faddrar för dessa barn  

Som fadder betalar du 1800 kr per år (hela summan vid årets början eller uppdelat efter önskemål) . 

Även engångssummor är av stor betydelse, om du inte vill teckna dig för ett årligt fadderskap. 

Du får nyhetsbrev två gånger per år. Du kan via vår facebooksida ta del av hur arbetet fortskrider, 

t.ex när någon har varit på besök eller fått ett intressant brev eller ett fint foto.  

Vi ger stöd till barnen/ungdomarna vid nedanstående tre elevhem. Vi säger inte ”barnhem” för då 
menas vanligen barn som är föräldralösa. Däremot kommer några barn från familjer där föräldrarna 

på grund av opiummissbruk inte kan ta hand om sina barn på ett bra sätt. Några barn berättar att på 

elevhemmen får de äta sig mätta varje dag och det är de inte vana vid hemma. Hur ska man annars 

orka med skolan? 

 

 



 

 

Sible har en jämförelsevis bra skola upp till klass 9. Byn ligger i ett mycket avlägset bergsområde där 

inga skolor alls finns i barnens hembyar. 

Sop Moei är huvudort i en mycket liten kommun nära gränsen till Burma. Där finns skolor upp till 

klass 12. ”Våra barn” brukar komma dit från hembyarna till klass 7, i undantagsfall redan till åk 5.  

Mae Sariang är en stad dit de flyttar som vill gå vidare till bra gymnasium eller yrkesskola. 

Det är en trygghet, särskilt för flickor, att bo på ett skyddat elevhem när man kommer direkt från 

bergen till en stad. 

 

Om vi har fler faddrar kan vi ge stipendier till fler barn, även till de som inte behöver bo på elevhem. 

Det finns ännu många bergsfolksbarn som aldrig får chansen ens att börja i ettan.  

Om du har frågor, kontakta oss som sköter administrationen i Sverige, gärna på telefon  

070 049 6752  eller per e-post: fadder.eqkvinna@gmail.com 

Facebook: EQ kvinnas fadderprogram i norra Thailand  
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