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Prostitution er ikke for børn
Af Kasper Nesager-Hansen

Har børnene i Thailand stadig behov 
for vores hjælp? I dag er Thailand 
ikke længere et uland, men et andet 

verdensland. Prostitution er fortsat med til at 
bringe brød på bordet, men mange prosti-
tuerede opsøger ”verdens ældste erhverv”, 
fordi det er en nem måde at tjene penge til 
luksusgoder. Og Thailands fattige klarer sig 
generelt bedre end for ti år siden. Derfor er 
det et oplagt spørgsmål at stille. Og svaret 
fi ndes blandt andet i gadebørnsprojektet, 
Child Protection and Development Center. 

Radchada Chomjinda er en kvinde, der 
har en lang historie med at skabe bedre 
tilværelser for udsatte børn og unge i Thai-
land. Hun begyndte at arbejdede for Father 
Brennan i 1994, hvor hun administrerede 
Børnehjemmet i Pattaya indtil præstens død 
i august 2003. I dag leder hun Børnehjem-
met og CPDC. Derfor spurgte jeg Radchada 
Chomjinda, hvorfor der fortsat er behov 
for udenlandsk støtte, når landet generelt 
klarer sig bedre. Hendes svar er ikke kun 
chokerende – det er hjerteskærende. 

Jeg modtog en række mails med billeder 
og historier om gadebørn, som CPDC ar-
bejder med i dag. Deres ansigter er mange, 
og deres fortællinger er tragiske. 

En historie beskriver, hvordan en mor 
først prostituerede sin 12 årige datter til 

en japansk turist mod narkotika. Senere 
blev pigen solgt til en lokal narkopusher 
for derefter at blive solgt til en fabrik på 
den thailandske østkyst. Pigen havde en 
fi reårig søster, som den narkoplagede mor 
solgte til prostitution, men lillesøsteren blev 
reddet, fordi myndighederne greb ind. Pigen 
bor i dag hos CPDC, der også forsøger at 
behandle morens stofmisbrug og redde den 
ældste datter fra børnearbejde. 

En anden historie går i dybden med 
børneprostitution, der fortsat er et problem 
i og omkring Pattayas slumkvarterer – og 
bagmændene bag børnebordellerne er 
kreative i deres undvigelse af myndighe-
derne. Avisen, The Nation, kunne den 27. 
oktober 2013 beskrive, at der er op imod 
25.000 gadebørn i Thailand. Heraf estimeres 
det, at 2.000 børn bor på gaden i Pattaya. 
Disse børn er lette ofre for prostitutionens 
bagmænd, og selv om myndighederne er 
begyndt at slå hårdt ned på børneprostitution, 
er det svært at komme problemet til livs. The 
Nation beskriver, hvordan børnebordellerne 
drives på skibe ud for Pattayas kyst for at 
kunne undvige politiet på land. 

Sexindustrien tjener penge på børne-
prostitution, og tilbage står CPDC som en 
af de få børneorganisationer i lokalområdet, 
der kan hjælpe børnene tilbage til en normal 
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Du gør en
stor forskel

Anerkendelse af
håndsrækningen
til gadebørn

Af Peter Qvortrup Geisling

Af Kasper Nesager-Hansen

Det giver mening, når der er brug 
for én. Og der er mildest talt brug 
for alle os privilegerede danskere, 

når det gælder børnene i Pattaya. 

De startede med 118 organisatio-
ner. Men det var kun 12, der blev 
nomineret til den prestigefyldte 

Thailand NGO Awards 2013. Human Help 
Network Foundation, der er organisationen 
bag Børnehjemmet i Pattaya og CPDC, løb 
med tredjepladsen den 4. november. 

Taget sin unge alder i betragtning er 
denne tredjeplads en meget stor anerken-
delse af den humanitære børneindsats, som 
Human Help Network Foundation yder i det 
daglige. I spidsen for organisationen fi nder 
vi blandt andet Radchada Chomjinda, der 
har arbejdet som Børnehjemmets driftsleder 
gennem mere end 20 år, og hendes ægte-
mand Samphan Akrapongpanich. Ægteparret 
har siden grundlæggelsen af Human Help 
Network Foundation i 2008 arbejdet for at 
hjælpe Thailands mange gadebørn – og 
ikke mindst de forældreløse. 

Den Danske Pattaya Fond er glade for 
denne anerkendelse, som blåstempler vores 
samarbejdspartnere i Pattaya for deres gode 
humanitære indsats. 

Prostitution er ikke for børn
Fra gadeliv til glade liv
Hackere angriber Den Danske Pattaya Fond
Fra gadebarn til forbillede
Hellere fodbold, skak og munkeliv

70 år og fyldt med overskud
Efterladt som seks-årig, alene, døv og med
Downs syndrom
Anerkendelse af håndsrækningen til gadebørn
Du gør en stor forskel

Med et menneskeligt og betænksomt 
træk fra dig, gør du en kæmpe forskel for 
et barn, hvis liv ellers tidligere har været 
præget af angst og omsorgssvigt.

Radchada Chomjinda, der er leder af 
Child Protection and Development Center 
i Pattaya, som Den Danske Pattaya Fond 
støtter, fortæller mig en dugfrisk historie om 
to børn, der er kommet under hendes vinger. 
Pigen på 17 år og lillebroderen på 13 er 
blevet seksuelt misbrugt og slået igennem 
fl ere år af deres far; ikke mindst når han 
drak eller tog amfetamin. 

Historien kom CPDC for øre, og nu er 
faderen arresteret - der venter ham et længere 
fængselsophold. Radchada Chomjinda og 
hendes medarbejdere sørger til gengæld for, 
at børnene får omsorg, kan sove trygt, og at 
de igen kommer i skole hver dag.

Et ganske konkret eksempel på det hu-
manitære hjælpearbejde, der foregår midt 
i børnenes virkelighed, som Den Danske 
Pattaya Fond støtter. Og det er dig, der 
gør det muligt for os at gøre denne forskel. 

Når du støtter os, bruger vi vores kon-
takter i Pattaya til at hjælpe børnene i nød.

Rigtig god jul til dig og din familie.

Kødbyen Pattaya bugner stadig med tilbud til alverdens sexturister. Kundens alder har sjældent en betydning for 
Pattayas prostituerede. 

Tee Lek har fået mulighed for at prøve kræfter med 
livet – mon det bliver fodbolden, der vinder hans 
hjerte?

Pattayas slumkvarterer er hjemstedet for mange børn.

Børnene har været heldige i dag - de fi k lidt at spise.

Slumkvarternes børnefamilier er på randen af 
sammenbrud.

barndom. Vi kan sammen hjælpe børnene 
ved at støtte CPDC. Det kan vi gøre ved at 
øremærke vores bidrag ved at skrive ”CPDC” 
på indsendelsen af bidraget. Sammen kan 
vi gøre en forskel for at hjælpe børnene ud 
af et erhverv, de aldrig burde have været 
en del af. 

Hellere fodbold, 
skak og 
munkeliv
Af Christel Lüttichau

Tee Lek var seks år og levede på 
gaden, da han blev samlet op af de 
sociale myndigheder i april 2005. 

Begge hans forældre var døde, og han 
havde ingen familie eller venner, der tog 
sig af ham.

Han har udviklet sig til en sund og glad 
dreng, og er faldet godt til i Children´s Vil-
lage, hvor han bor i ”Solsikkehuset” sammen 
med syv andre. I starten var han ikke vild 
med skolearbejdet, men ville hellere spille 
fodbold. Nu er han blevet glad for skolen 
og kan lide at sidde stille og læse i en bog. 
Han spiller også skak og går til computer-
undervisning. Og så er han blevet en del 
af The Village Football Team. 

For nylig besøgte han et munkekloster 
og lærte at leve det simple liv; at meditere 
og forstå Buddhas lære. Tee Lek kunne 
godt lide atmosfæren i templet. Allerede i 
april 2012 prøvede Tee Lek at bo 20 dage 
i et lokalt buddhistisk tempel sammen med 
70 andre drenge. 

Måske ender han som munk i det land 
i verden, der har den største buddhistiske 
menighed. Eller som fodboldtræner i Pattaya. 
Livet har åbnet sig siden, hver dag var en 
kamp i Pattayas rå gader. 



Fra gadebarn
til forbillede

Efterladt som seks-årig, alene, 
døv og med Downs syndrom

70 år og fyldt med overskud

Af Christel Lüttichau Af Christel Lüttichau

Af Christian de Jonquières, formand for Den Danske Pattaya Fond

Stoltheden lyser ud af fotografi et af 
James. Han har trodset alle fordomme 
og bevæget sig fra stor fattigdom med 

en enlig mor, til i dag at have en bachelorud-
dannelse og et drømmejob. James kom til 
Father Rays Children´s Home i 1999 efter at 
have boet en periode hos sin onkel i Pattaya, 
da hans mor ikke havde råd til at forsørge 
James og hans søster. Han var bange i 
starten, men han fulgte sin mors råd om at 
arbejde hårdt, også selvom han ind imellem 
havde lyst til at give op, og resultatet blev 
en bachelorgrad i industriel management fra 
Sri Pathum University. Det var i 2010, fem 
år efter, at han mistede sin mor. Han vidste, 
at hun ville have været stolt af ham. James 
blev den første fra Children´s Home, som 
fi k en bachelorgrad. I dag glæder han sig 
over at have tæt kontakt med stedet, nu som 
lærer og ansvarlig for en gruppe drenge.

Det var personalet på Dusit Thani Pat-
taya Hotel, der tog kontakt til Father 
Rays Children´s Home, fordi de dag 

efter dag kunne følge en lille dreng, der 
gik alene langs stranden i Pattaya. Han så 
ikke ud til at høre sammen med nogen og 
henvendte sig ikke til andre strandgæster. 

Den 12. juni fyldte Johnny Reimar 70 
år. I den anledning holdte han en 
storslået og menneskevarm recep-

tion på Restaurant La Collina på Bakken, 
hvor Klaus Fiala og undertegnede var til 
stede sammen med en varietet og raritet af 
spændende mennesker, mestendels inden 
for musikkens og underholdningsbranchens 
verden.

Johnny Reimar havde i sin indbydelse 
tilkendegivet, at han ingen gaver ønskede, 
men at han samtidigt lagde op til, at de der 
havde tænkt at give ham en gave, i stedet 
for kunne betænke fonden med henblik på 
direkte uddeling til henholdsvis The Father 
Ray Foundation og Børnehjemmet i Pattaya.

Der blev her i den opstillede glaskrukke og 
i pengeoverførsler indsamlet i alt kr. 35.500, 

Fra gadeliv til glade liv

Hackere angriber Den
Danske Pattaya Fond

Af Christina Obel

Af Kasper Nesager-Hansen

Prai er en lille pige på kun 4 år, som kom 
til Child Protection and Development 
Center i september i år. Hun var løbet 

hjemmefra og blev fundet på gaden. Hun 
havde boet med sin mor, en prostitueret 
narkoman, som nu får hjælp til at blive 
rehabiliteret, men som tidligere tilbragte det 
meste af sin tid i bevidstløs tilstand som en 
følge af sit misbrug. Faren bor i Bangkok, 
men har ingen kontakt til hverken Prai eller 
hendes mor. Før Prai ankom til CPDC blev 
hun undersøgt på et hospital i Pattaya, 
som konstaterede at hun havde lav IQ og 
generelt var sent udviklet. Hun havde ikke 
noget sprog, men kunne nikke og ryste på 
hovedet, når man spurgte hende om noget. 
Prai havde på daværende tidspunkt ingen 
respekt for andre mennesker, var næsvis og 
viste ingen tegn på frygt overfor fremmede. 

CPDC sørgede for, at Prai fi k et trygt hjem 
på Centeret, hun kom i skole og allerede i 
oktober skriver centeret i deres rapport om 
hende:” Prai er blevet meget dygtig til at leve 
inden for husets disciplin og rammer. Hun 
adlyder både sin plejer og de større børn, 
som tager sig af hende. Hun er respektfuld 
overfor hver en voksen, hun møder, hun 
taler høfl igt og venligt og er lutter store smil”.

En tilsvarende historie er den om Big, 
som i dag er 13 år og har boet på CPDC 
siden 2010. Med en syg og HIV-smittet mor 
og en meget lavtlønnet far, levede Big som 
tigger på gaden sammen med fi re andre 
drenge – han var også et kendt ansigt 
blandt Pattayas narkomaner og fremmede 
homoseksuelle mænd. Da Big, ligesom Prai, 
havde en meget lav IQ skaffede CPDC ham 
en plads på en skole for retarderede, men 
Big udviklede sig med sådan en hast, at han 
allerede året efter kunne komme i 4.klasse 
på en skole for normalt udviklede børn, med 
hjælp fra en specialpædagog. Da skoleåret 
sluttede var han nr. 15 i klassen. Efter tre år 
hos CPDC, hvor Big løbende har fået hjælp 
fra en børnepsykolog, er han nu en glad, 
hjælpsom og meget engageret dreng, som 

I sommers angreb hackere Den Danske 
Pattaya Fonds hjemmeside. Derfor har 
siden ikke været aktiv i den seneste tid. 

Vi ved ikke, hvorfor en humanitær børnefond 
var målet for hackernes angreb, og resultatet 
af hackeriet har været, at fonden har bestilt 

FORMANDEN 
HAR ORDET
2013 har været et spændende år for 
Den Danske Pattaya Fond med en 
række besøg fra fondens bestyrel-
sesmedlemmer i Thailand, hvor såvel 
Børnehjemmet i Pattaya som søster-
organisationen CPDC og The Father 
Ray Foundation er blevet besøgt.
De besøgende bestyrelsesmedlem-
mer, herunder også Poul og Vicki 
Weber der er bosiddende i Thailand, 
har ved selvsyn kunnet se at vores 
støtte bærer frugt og bliver modtaget 
med oprigtig glæde.
Her op til jul håber vi på en forstærket 
støtte til Børnehjemmet i Pattaya og 
The Father Ray Foundation, der begge 
yder en helt uvurderlig indsats over 
for de mange blinde, døve, invalide 
og forældreløse gadebørn.
Som man har kunne se på forsiden af 
nyhedsbrevet, er der mere end 2000 
forældreløse gadebørn i og omkring 
Pattaya, der virkelig har behov for hjælp.
De der måtte ønske at støtte CPDC, 
der gør en stor indsats for gadebør-
nene, skal blot i tilknytning til deres 
indbetaling anføre at støtten bedes 
videregivet til CPDC.
Jeg skal benytte lejligheden til at takke 
for de mange gode bidrag, der er ydet 
i løbet af året.
Endvidere ønsker jeg på bestyrel-
sens og egne vegne alle læsere af 
nyhedsbrevet en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende år 2014.

hvilket jo er ganske imponerende og vidner 
om Johnny Reimars store popularitet.

Henholdsvis Børnehjemmet og The 
Father Ray Foundation havde fremsendt to 
DVDer med en varm hilsen fra alle børnene.

En række musikalske kunstnere, herunder 
Brødrene Olsen, optrådte som en hyldest til 
Johnny Reimar uopfordret med en række 
numre, og jeg hyldede på henholdsvis The 
Father Ray Foundation, Børnehjemmets og 
på fondens vegne Johnny Reimar for hans 
helt utroligt store indsats for aktiviteterne 
i Pattaya.

Johnnys livsglæde og personlige integritet 
og menneskelige retlinethed gjorde et stort 
indtryk hos alle deltagerne i den hyggelige 
og fornemt besøgte fødselsdagsreception.

dog stadig er så mærket af sin fortid, at han 
nægter nogen som helst kontakt til sin mor. 

Det var Fluke. En dreng, ca. 11 år, uden 
baggrund, alder, familie eller nogen form for 
referencer. Han talte aldrig om sin familie, 
eller hvor han kom fra, og det hang muligvis 
sammen med, at han viste sig at have Downs 
syndrom og var så godt som døv. Nu har 
han fået et hjem på Children´s Home, han 
tager i mod undervisning og er langsomt 
ved at få en hverdag, og den tryghed, som 
er helt fundamental for en 13- årig dreng, 
der tilmed ikke fungerer som andre børn. 

Fluke elsker at danse, men han bliver 
hurtigt forpustet og det har vist sig, at hans 
hjerte er svagt og kræver rutinemæssige 
lægecheck. Nu er han i Rayong Panyanukul 
School, som specielt tager sig af handicap-
pede børn, hvor han trives. Fluke har fået en 
historie nu. 

Sådan kan du 
støtte børnene
Du kan støtte hjælpearbejdet i Pattaya, 
Thailand, gennem indbetaling til Sydbank 
reg. nr. 8075 konto nr. 01 44 679. 
Fondens formål er primært at formidle 
støtte til Børnehjemmet i Pattaya og Father 
Ray Foundation. Vi yder desuden støtte til 
Child Protection and Development Center 
(CPDC), der er en søsterorganisation til 
Børnehjemmet i Pattaya. Ønsker du, at dit 
bidrag skal gå til CPDC, bedes du øremærke 
bidraget med ”CPDC” i kontooverførelsen. 
Den Danske Pattaya Fond er godkendt 
af myndighederne som velgørende fond. 
Dermed er fonden fritaget for at betale skat 
af de indbetalte donationer, og bidragyderne 
har ret til at fratrække donationerne i skat 
med op til kr. 14.500,00. Det forudsætter 
dog, at fonden får oplyst bidragyders cpr. 
nr. inden årets udgang. 

Prai (tv.) er begyndt at vende tilbage til en relativ normal barndom hos CPDC.

Johnny Reimar omgivet af fondens formand Christian de Jonquières og Klaus Fiala.

Prai (tv.) er begyndt at vende tilbage til en relativ 
normal barndom hos CPDC.

James udstråler historien om ung mand, der har 
klaret sig gennem svære odds. Drengen uden identitet har fået en stabil tilværelse. 

Fluke poserer her for kameraet på bedste
thai-manér.

Der er atter tid til leg og udforskning af livets 
mysterier for børnene hos

Big, som ses her sammen med sin specialpædagog, 
havde ikke udviklet sig normalt på grund af livet
på gaden. 

en ny hjemmeside. Vi mistede ganske 
enkelt alt indhold, da hackergruppen overtog 
kontrollen med database. 

Vi byder derfor velkommen til vores nye 
hjemmeside. Her vil det blandt andet være 
muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev 
elektronisk. Du skal blot indtaste navn og 
e-mailadresse, og nyhedsbrevet bliver 
automatisk tilsendt den registrerede 
e-mailadresse, når det udkommer. 

Vi glæder os til dit besøg på
www.dendanskepattayafond.dk.  


