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Pandee

Vi bryr oss!

Läs mer om oss på vår hemsida:

Alla barnen på hemmet har sin speciella historia. Som regel börjar den väldigt sorgligt med
stor fattigdom, brustna relationer och brist på omsorg. Dessutom har de flesta upplevt olika
grader av missbruk och misshandel. Fortsättningen på berättelsen är mera ljus. Hos BCM får
de omsorg, kärlek och möjligheter till skolgång, utbildning och materiellt gott.

Vi sa ma rb eta r m ed
Ch ild Fr iend...

www.childfriend.com
Där hittar du en sida med nyheter samt
en sida med intressanta livsberättelser.

www.skilltryck.se

Stöd dem du också!

Gilla oss!
Följ oss på Facebook och ta
del av det som händer...
Du hittar länk på vår hemsida!

Pandee var 7 år gammal. Han föddes i en av bergsbyarna, hos Akhafolket i Myanmar. Ingen
i byn har någon form av uppehållstillstånd och de flesta har inte id-handlingar. I byn finns
ingen elektricitet. Husen är byggda av bambu och vägen dit är inte körbar. Föräldrarna är
unga och pappan går ofta på narkotika, som är väldigt billigt och lättillgängligt i området.
Pandee har en lillasyster och pappan slog dem ofta. Han hotade dem med att både döda
dem och att sälja dem.
Det finns ingen skola i byn och Pandee kunde bara tala Akha. Föräldrarna separerade och
mamman hade ingen som kunde hjälpa henne med försörjningen. Mammans syster,
moster till Pandee, flydde för några år sedan till Thailand med sina 5 barn, alla
under 10 år. De har heller inga id-handlingar, men har det mycket bättre än de
hade det i Myanmar.
Två av mosterns barn har fått plats på BCM. De stortrivs och utvecklas
enormt fort, jämfört med sina syskon. De pratar till och med engelska
och kan prata med utlänningar som kommer på besök. Mamman
önskar att Pandee ska få ett bättre liv än det hon fått.
Hon fick hjälp av sin syster att smuggla Pandee in i Thailand
där han tillfälligt kunde bo hos sin moster. Totalt bodde där 2
mammor och 11 barn i ett litet bambuhus. Målet var att få en
plats på BCM. Efter 3 månader, i maj 2017 fick Pandee flytta
till BCM. Han kom utan id-handlingar, utan extrakläder och utan
skor, men med ett stort hopp om att en ny värld skulle öppna sig
för honom. Kusinerna som redan var hemtama på Huadoi, gav
honom trygghet när hans moster lämnade honom.

En hel värld följe dramat i en grotta i norra Thailand i
somras. Det var som en dokussåpa som gav nya upplevelser
varje dag. Det var en kamp mellan liv och död med lidande
skådespelare och hjältar som offrade sig. Man levde på
hoppet och många böner bads till olika gudar.
Det slutade bra och pojkarna blev befriade. Man glömde
deras dumdristiga handling. Den styrande militären med
statsminister Prayuth i spetsen ville också ta åt sig äran och
visade flitigt sina ansikten i media.
Många stora ord blev sagda och pojkarna fick många löften
om stöttning i framtiden. De fick också flera inbjudningar att
besöka andra länder.

Ett nytt liv börjar. Efter ett år talar han flytande Thai och är i full
gång med att lära sig engelska. Han älskar att leka men har också
förstått att det ingår förpliktelser med att bo på BCM. Han måste
duscha varje dag, borsta tänderna, äta sunt, göra enklare göromål
och ställa upp på alla aktiviteter och undervisningspass.
Allt har ju inte gått käpprakt, det har varit en del tråkiga dagar, men han
är läraktig och utvecklas. Kanske kan det bli id-handlingar också framöver
med allt gott det innebär. Vad han ska bli när han blir stor? Han vill bli som
Abba, anställd av en stiftelse som hjälper barn till ett bättre liv. ■

Nya barn

Pandee och hans vänner

Grottmiraklet

I början av maj, strax för skolstarten,
kommer det alltid nya barn till BCM.
I år kom 5 barn. Den första tiden,
då de kommit, behöver de mycket
omsorg. Det kan vara lite skrämmande
att somna långt från sin familj, om
de har någon. Samtidigt är det barn
som njuter av att slippa misshandeln
och misären hemma. De flesta måste
lära sig prataThai, för i skolan är det
bara det språket som gäller. Det går
ändå förvånandsvärt fort för dem att
acklimatisera sig och bli en naturlig
del av BCM gemenskapen. Att se dem
blomma ut och bli en trygg individ är
värt all möda.

Media började gräva i pojkarnas livshistorier och det visade sig
att några av pojkarna inte hade id-handlingar. De var statslösa
och papperslösa och var olagligt i landet. De var flyktingar från
Myanmar. En av pojkarna var väldigt begåvad och fick stort
medialt fokus och stöttning av folket.

Allt för att hindra flyktingbarn att få en framtid i Thailand. Ska
nu myndigheterna göra en kovändning bara p.g.a några pojkar
som fastnade i en grotta?
Alla pojkarna från grottan som inte hade några idhandlingar,
blev thailändska medborgare på nolltid. Samtidigt kungjordes
att alla papperslösa barn som kunde identifieras av någon,
skulle få identitetskort. Det är inte lika bra som medborgarskap,
men gott nog för att få vissa rättigheter, som att gå i skolan, få
en fast tjänst mm i framtiden.
Detta är en fantastisk nyhet. Många barn som lever i
hopplöshet, ges nu en möjlighet till en bättre framtid.
På BCM har vi 10 barn som inte har några id-handlingar. Vi
har kämpat länge för att de barnen ska kunna bo i Thailand
lagligt, men inte lyckats. Konsekvenserna av grottdramat har
blivit att vi har inlett processen med att förse de barnen med
lagliga papper från myndigheterna.
Grottdramat har blivit ett grottmirakel. ■

Många undrade vad statsministern skulle göra efter att pojkarna
kommit ut. Skulle han kasta ut dem ur landet eller skulle han
ge dem medborgarskap? Att pojkarna skulle bli utvisade skulle
inte accepteras av alla som följt händelsen. Dessutom skulle
statsministern då fått mycket negativ publicitet.
Kanske är det så, att egentligen bryr sig inte den militära
statsmakten så mycket om det som hänt, men snart är det
val i Thailand. Den militära statsministern ska ställa upp
som kandidat. En hel värld krävde också att pojkarna skulle
få uppehållstillstånd. Vad skulle då hända med alla andra
tusen och åter tusen barn och ungdomar som bor i Thailand
olagligt? Speciellt i norra delen av landet, på gränsen mellan
Thailand, Burma och Laos. Skulle de också bli erbjudna
uppehållstillstånd?
I Thailand stiftades det en lag 2017 som gjorde att det blev
olagligt för organsationer att hjälpa barn utan id-handlingar.

Våra papperslösa barn
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Teckna dig för autogiro

Ungdomscentret

och få en T-shirt!
Genom att fylla i bifogad blankett och skicka den till oss,
dras varje månad, den summan du önskar från ditt konto
till vår verksamhet. Detta utan att du behöver anstränga dig.
Den dagen du vill upphöra med det, är det bara att gå in
på Internetbanken och avsluta. Som bonus för att du tecknar
dig för autogiro, får du utan kostnad en svart t-shirt med
ChildFriend-loggan på.

Byggnationen av ungdomscentret inne i staden är i full gång.
3 hus är under uppbyggnad. Där ska ungdomarna över 18 år
bo när det studerar. Det blir också ett undervisningscenter
där vi förbereder dem inför vuxenlivet. Grunderna är nu
gjutna och vi räknar med att alla husen ska bli klara i
februari någon gång.

Viktigt att du kryssar i din storlek S, M, L eller XL på blanketten.
När vi mottagit din anmälan skickar vi en t-shirt som kommer
hem i brevlådan!
Det kan ta några veckor innan autogirodragningen är igång.

Vid upprättande av testamente
tänk på barnen i Thailand!
Du kan vara med och förändra liv
även när dina dagar på jorden är slut.
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0733-58 19 84
900-4268
123 900 42 68
Inge & Madeleine Ekelyck

www.skilltryck.se

frågor ELLER ÖNSKAR ETT
ta OSS!
BESÖK GÅR DET BRA ATT kontak
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