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Abstract 

Syftet med denna kvalitativa studie var att utifrån yrkesverksammas uppfattningar förstå och 

belysa fattiga underpriviligerade barns sociala livsvärld på ön Phuket i Thailand. Då området 

den 26 december 2004 drabbades av en Tsunamikatastrof, till följd av ett jordskalv i 

Sydostasien, var det även intressant att titta på hur händelsen påverkat slumbarnens villkor. 

En empirinsamlande studieresa till området gjordes, där intervjuer med nyckelpersoner 

intervjuades. Intentionen var att utifrån informanternas uppfattning kring det givna ämnet, 

befintlig forskning och relevanta teorier, ge en bild av hur slumbarnens sociala livsvärld 

generellt ser ut. Utifrån fakta ur litteratur och informanternas berättelser beskrevs barnens 

sociala livsvärld präglas av en verklighet av missnöje med staten, sociala problem och djup 

misär. Turismen och marknads-krafterna har en betydande roll i samhällstrukturer på Phuket. 

Tsunamikatastrofen har bidragit till en omfördelning av resurser, dock ingen större förändring 

för de redan fattiga slumbarnen. Trots omvärldens generösa bidrag, kvalificeras slumbarnen 

inte in för de insatser som görs för tsunamibarn. Samtliga källor pekar på att utbildning är det 

effektivaste sättet att förbättra slumbarnens sociala livsvärld. 
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___________________________________________________________________________ 

DEL 1 INTRO 

 

1:1 Inledning 

Flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004, orsakade mycket förödelse på den thailändska ön 

Phuket. Då människor förlorade sina liv, arbeten och hus försämrades villkoren för de redan 

*underpriviligerade slumbarnen i området. Då båda författarna av denna uppsats via 

utlandspraktik har haft anknytning till det sociala arbetet i området, har det varit mycket 

intressant för oss att ta reda vad som faktisk händer med dessa barn efter en sådan situation. 

 Vi begav oss till ett av de mest drabbade områdena på turistpopulära ön Phuket, i 

Thailand för att träffa yrkesverksamma inom socialt arbete och barnomsorg. Det finns en del 

hjälporganisationer i området som kommer i daglig kontakt med de fattiga och 

underpriviligerade barnen, och vi bestämde oss för att ur deras synvinkel försöka kartlägga 

dessa barns sociala livsvärld. (*För tydligare förklaringar, se 1:5 Definitioner och Förtydliganden) 

 

1:2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån yrkesverksammas uppfattningar förstå och belysa fattiga 

underpriviligerade barns sociala livsvärld. Då området nyligen drabbats av en 

Tsunamikatastrof är det också intressant att titta på hur denna händelse har förändrat villkoren 

för dessa barn. På vilket sätt har deras villkor förändrats? Har deras situation och sociala 

livsvärld försämrats jämfört med tidigare? Syftet är att kunna ge en beskrivning av 

informanternas uppfattning kring det givna ämnet samt att med hjälp av övrig kunskap, som 

vi funnit genom praktik, empirisamlande studieresa och litteraturstudier, kunna ge en bild av 

hur slumbarnens sociala livsvärld generellt ser ut. 

 

1:3 Frågeställningar 

• Hur ser situationen ut för de fattiga och underpriviligerade barnen i Phukets 

slumområden?  

• Vilka är deras möjligheter i det samhälle de lever i? 

• På vilket sätt påverkas deras livsvillkor av det samhälle de lever i? 

• Vilka behov har dessa barn av hjälp utifrån? 

• Hur har privata och statliga organ som har kontakt med dessa barn kunnat hjälpa dem? 
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• På vilket sätt har Tsunamikatastrofen påverkat de fattiga och underpriviligerade 

barnens sociala livsvärld? 

 

1:4 Metod 

Intresset för vår uppsatsfråga började redan under termin 6 på Socialhögskolan, då vi, 

författarna av denna uppsats, båda var mycket intresserade av slumbarnens situation, efter att 

ha varit på praktik i Thailand, Phuket. Silvia under sin första praktikperiod och Anna under 

sin andra praktikperiod.  

Vi var båda berörda över de thailändska slumbarnens situation och bestämde oss för 

att studera vår nya hjärtefråga djupare och skriva en C-uppsats, speciellt då det alldeles 

nyligen hade inträffat en jordbävning följd av en tsunami som orsakat mycket skada i 

området. Vi ville förstå och belysa deras sociala livsvärld, samtidigt som vi var nyfikna på hur 

den nya situationen efter tsunamin hade påverkat de fattiga barnen. Vi bestämde oss för att 

åka på en studieresa till området och samla vår empiri på plats. 

 

1:4:1 Förförståelse och förväntade problem 

Som vi har nämnt har vi en anknytning till Phuket via vår tidigare praktik. Av denna 

anledning har vi varit väldigt medvetna om den förförståelse vi redan hunnit få, utifrån våra 

egna erfarenheter. Vi har tagit hänsyn till att vi har egna uppfattningar, intryck, fördomar och 

erfarenheter, för att sedan kunna göra en så objektiv studie som möjligt. 

 Vi har exempelvis mycket förkunskap om folkets missnöje mot staten och det 

kommunala styret. Vi har många gånger fått höra historier kring hur fördelning av resurser 

inte har gått till på ett ärligt sätt. Mycket av välgörenhetspengarna kommer inte till sin rätta 

plats. Var pengarna tar vägen finns det mycket olika uppfattningar om. Många av politikerna i 

området engagerar sig i frågor som ofta gynnar deras egen position i kommande val och vi är 

medvetna om att majoriteten av befolkningen inte har så stort förtroende för statliga organ i 

området. Då vi är medvetna om att vi själva har en sådan åsikt, har vi på bästa möjliga sätt 

försökt vara så neutrala som möjligt, vad gäller att se strukturen i samhället så objektivt det 

går under hela uppsatsarbetet.  

Det är lätt att ha fördomar och dra slutsatser om man har befunnit sig på plats i Patong 

(välkänd turistort på Phuket), då man ser en hel del prostitution och exploatering av 

människor genom att befinna sig på plats i turistområdena. 
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En annan del handlar om den förförståelse vi har fått av att själva bott i området och 

arbetat med socialt arbete i området. Vi har på förhand haft en uppfattning kring hur dessa 

barns sociala livsvärld ser ut och hur det sociala arbetet runt omkring dem utförs.  

Givetvis förändras en människas bild av ett samhälle/område ju längre hon vistas där. 

Dessutom tar man ju del av livet och kulturen på ett annat sätt, man lever närmare 

befolkningen på plats, vilket också påverkar genom vilka glasögon man till slut ser på 

forskningsområdet. Det finns forskare (bl.a. Dorothy Smith) som menar att det är då man 

förstår sitt forskningsområde bättre. Hon talar om diskursen om det levda livet. Genom att ha 

befunnit oss på plats och tidigare levt i det thailändska samhället, anser vi att det har hjälpt oss 

att se det som är intressant och anmärkningsvärt i samhället. Det finns dock delade åsikter 

kring sådant kunskapsintag, därför väljer vi att i denna uppsats hålla oss så objektiva vi kan.  

 

1:4:2 Val av metod  

Vi bestämde oss tidigt för att genomföra en kvalitativ studie, då vi var ute efter att förstå och 

beskriva barnens situation utifrån ett antal professionellas perspektiv.  

Inom kvalitativ metod använder man ofta begreppet förståelse till skillnad från 

förklaring. Man menar då att man är intresserad av att förstå innebörden av, meningen eller 

avsikten med företeelser som man studerar. Man är inte ute efter att fastställa orsakssamband i 

yttre objektiv mening. (Backman, 1998: 30-48).  Vårt val av metod innebär att vi tolkar 

intervjutexterna och den övriga informationstexten i vår studie.  

Vi har därmed fokuserat på att ta reda på hur omgivande yrkesverksamma 

nyckelpersoner ser på slumbarnens livsvärld utifrån sin dagliga yrkeserfarenhet. 

 Efter att ha begränsat oss till att undersöka slumbarn under 15 år i området Kathu 

distrikt på ön Phuket, diskuterade vi våra möjligheter att belysa deras situation på ett bra sätt. 

Vi bestämde oss för att ytterligare en gång åka ner till Phuket, för att tala med yrkesverksam 

personal på plats runt omkring denna grupp av barn. Vi använde oss av de kontakter vi knutit 

tidigare under praktiktiden och hörde oss för, kring möjligheterna till intervjuer med 5 st. 

nyckelpersoner. Dessa överenskommelser såg vi till att göra redan på hemmaplan i Sverige. 

Vi har träffat representanter från olika organ som kommer i kontakt med Phukets 

underpriviligerade och fattiga barn. För att få sa utförliga svar som möjligt har vi valt att ha en 

halvstrukturerad intervjuguide (Kvale, 1997) 

Vi bestämde oss för att anpassa våra analysteorier utifrån den empiri som vi skulle finna på 

plats. Efter att ha gjort våra intervjuer, bestämde vi oss för att välja ut de mest passande 

teorierna som vi tittat på tidigare. 
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 Vi har valt att utföra halvstrukturerade intervjuer, med hjälp av penna, 

anteckningsblock, intervjuguide samt en diktafon. (Kvale, 1997) 

 

1:4:3 Urval, Datainsamling & Studieresan  

Vi samlade all befintlig information från våra tidigare praktikresor och letade innan vår 

månadslånga studieresa efter teorier och litteratur som kunde vara till användning för studien. 

Väl medvetna om att det nyligen hade inträffat en tsunamikatastrof i området, valde vi av 

etiska skäl att inte intervjua privatpersoner eller barn i området, utan koncentrerade oss istället 

på att försöka göra en beskrivning av slumbarnens sociala livsvärld utifrån professionellas 

perspektiv. Med hjälp av en tankekarta (som vi själva ritat) kring dessa barn, kartlade vi 

viktiga organ i deras vardag.  

Dessa organ blev:  

• Representanter från två frivilliga NGO:s (non-government organisation) 

o Mrs. Roelien Muller, Asia Center Foundation, (ACF), Phuket 

o Mr. Jose Gay, Life Home Project,(LHP), Phuket 

Dessa organisationer arbetar dagligen i slummen med dessa barn. För att få ett statligt 

perspektiv valde vi även att träffa en representant från  

• Ministry of social Development and human security, som motsvarar den  thailändska 

socialtjänsten på Phuket.  

o Mrs. Pariyart Janjareaun (även kallad kun Tam)  

Då skolan också har en stor och betydande roll barnens sociala livsvärld valde vi även att 

träffa  

• två lärare i 30-årsåldern, en kvinna och en man, som arbetar på en thailändsk 

kommunal skola i området.  

o Mr. Lodi  

o Mrs. Marika  

Lärarna som vi skulle intervjua, avbokade tyvärr intervjuerna i sista stund, då de av privata 

skäl var tvungna att åka till Sydafrika under tidpunkten för vår studieresa. Vi har via mail 

tagit kontakt med dem i efterhand. 

Urvalet syftar till att få så bra information som möjligt och dessutom är det ofta inte 

möjligt att hinna med mer än en mindre grupp deltagare/informanter. Ibland avgörs inte antal 

och typ av deltagare från början utan avgörs efter hand beroende på hur inriktningen av 

undersökningen växer fram.  
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Exempel på olika typer av urval är bekvämlighetsurval, strategiskt (teoretiskt), 

extrema fall, representativt (ej statistiskt slumpmässigt), heterogent och homogent. (Backman, 

1998:53).  
Vi vill hävda att vårt urval hamnar i kategorin bekvämlighetsurval samt strategiskt 

urval, då vi valde att intervju människor vi redan varit i kontakt med tidigare, därav antog vi 

att det inte skulle bli svårt att genomföra intervjuer. Vi hade också en ide kring vilken 

kunskap de hade förmågan att förmedla. 

 

1:4:4 Intervjuerna samt intervjupersonerna 

Vi har utfört 3 omfattande intervjuer, som har varit i mellan 30 minuter till 65 minuter. Då 

våra två informanter som representerar skolan inte kunde närvara, har vi fått en del nödvändig 

information från dem via mail i efterhand.  

Efter att ha befunnit oss på plats i Phuket i ca två veckor gjordes den första intervjun. 

Vi hade bokat tid med Roelien Muller som är chef för Asia Center Foundation, en liten 

hjälporganisation som arbetar med barnen i slummen. (*se bilaga B, 5:4:2, Organisationer) Mrs 

Muller är en 39-årig kvinna med sydafrikanskt ursprung. Hon har arbetat med barnfrågor i 

Thailand sedan fem år tillbaka och har sedan 2001 lett ACF arbete. Hon har ett fullspäckat 

schema, som ledare för flera pågående projekt inom ACF och är van att svara på frågor. Mrs. 

Muller har tidigare fungerat som handledare för oss båda och det var lätt att skapa en 

avslappnad stämning. Vår andra intervju gjordes med Mr. Jose Gay, som är chef och grundare 

för Phuket Life Home Project, en organisation som arbetar med bortstötta mödrar och barn 

som har en HIV eller AIDS-diagnos. (se bilaga B, 5:4:2, Organisationer) Mr. Jose är 45 år, han är 

bosatt i Thailand sedan åtta år tillbaka, och kommer ursprungligen från Spanien. 

Den tredje intervjun gjordes med Kun Tam som arbetar på Ministry of social 

Development and Human protektion, Socialkontoret på Phuket. Kun Tam, är en kvinna i 30-

årsålderns som har arbetat som socialsekreterare på Phuket i sju år. Hon är en av tre 

socialsekreterare som arbetar med bistånds- och humanitära insatser med barn, familj, äldre, 

handikappade, kriminella, sjuka osv. En stor del av hennes arbete innefattar barn- och 

familjefrågor. 

Samtliga intervjupersoner var positiva till vår undersökning och mycket villiga att 

svara på frågor. Representanten från den thailändska socialtjänsten var något stressad. 

Orsaken till detta var att hon, under intervjutillfället, hade en mycket belastad arbetssituation, 

med tanke på att det endast har gått fyra månader sedan tsunamikatastrofen i området. Hon 

svarade dock välvilligt och utförligt på våra frågor. 
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Intervjuerna gjordes på samtliga intervjupersoners kontor, efter deras egen önskan. Vi 

presenterade oss samt vårt syfte och berättade kort var vi kom ifrån. De intervjuade var väl 

införstådda med att informationen som de gav oss skulle användas i studiesyfte, och de hade 

möjlighet till anonymitet vid begäran. Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuguide 

som mall, som stöd för att hålla oss till ämnet. Intervjuerna styrdes mycket av öppna samtal 

och förtydligande följdfrågor från vår sida. Som intervjupersoner turades vi om med rollen 

som antecknare samt intervjuare.  

För att verifiera det som sades under intervjun upprepade vi meningar och uttalanden 

som vi ville bekräfta och förtydliga redan på plats. Vi försäkrade oss om att 

intervjupersonerna var nöjda med sina svar. Löfte om att kontakt från båda håll var möjlig 

gjordes, ifall några oklarheter skulle uppstå. 

Gällande våra mail-intervjuer, så bestod de av ett mail där en introduktion med 

utförliga frågor bifogades med begäran om svar. Intervjupersonerna mailade tillbaka frågorna 

med bifogade svar. Då dessa intervjuer inte blev lika utförliga kommer vi enbart att använda 

oss av den mest tydliga och reliabla informationen som vi har lyckats få fram ur mailen.   

  

1:4:5 Bearbetning av empiri samt analys 

I vår kvalitativa studie har vi använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt, där vi har 

sammanställt, analyserat och tolkat det empiriska materialet med hjälp av litteraturstudier och 

valda teoretiska utgångspunkter.  . Vi har diskutera mycket och prövat våra tolkningar och 

uppfattningar mot varandra. 

Den kvalitativa forskningen är inriktad på att se till helheten i det man studerar. Vår 

kvalitativa analys genomfördes med hjälp av reduktion, strukturering och tolkning av data, 

enligt Kvales (1997) rekommendationer.  

Vi redovisar vår empiri med hjälp av indelning i olika nyckelteman som vi sedan 

analyserar med hjälp av befintlig forskning och valda teoretiska utgångspunkter. Det är viktigt 

att komma ihåg att vi inte redovisar antalet personer som t ex har den ena eller andra 

uppfattningen, utan vilka uppfattningar vi funnit och beskrivningen av dessa. (Kvale, 1997:69) 

 

1:4:6 Validitet, Reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 

man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och pålitligt sätt.  

Vår kvalitativa analys har bidragit till teorier och hypoteser kring det givna ämnet, 

som vi med hjälp av befintlig forskning av befintliga teorier har beskrivit. (Kvale 1997: 69) 
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Man använder begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra en 

datainsamling har fungerat. Att validera är att ifrågasätta. (Kvale, 1997: 213) Vi har ifrågasatt 

vårt empiriska material med hjälp av olika teorier som bekräftat det som vi har kommit fram 

till. Genom att många oberoende källor säger samma sak, stärks validiteten i vår studie. Vi har 

kunnat koppla vårt empiriska material till redan befintliga teorier, vilket har visat sig vara ett 

bra redskap att förklara verkligheten med. 

En objektiv inställning har varit prioriterad av oss, under hela vår arbetsprocess, då vi 

genom att ha haft insikt om eventuell förförståelse och egna tolkningar. Vi anser det vara 

viktigt att som forskare kunna vara saklig i redovisandet av sitt material. Det är viktigt att inte 

blanda in sina egna erfarenheter och värderingar i vare sig frågorna eller i tolkningen. 

Validiteten blir beroende av den hantverksskicklighet som utvecklas under processen, med 

ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna. (Kvale, 

1997:218)    

Kontakten som bildas mellan intervjuare och forskare kan ha betydelse för både 

validiteten och reliabiliteten. Då vi har haft tidigare kontakt med samtliga av våra 

intervjupersoner är vi också medvetna om att det kan ha påverkat vår studie. Vi har också 

båda vistats på Phuket en längre tid och har därav kännedom om området, vilket har 

underlättat mycket i vårt arbete. Det finns både positiva och negativa effekter av att ha en 

relation till sina informanter, det är svårt att säga vilket som överväger i vårt fall. Men vi har 

dock dragit nytta av att vara förberedda på vad dessa personer arbetar med dagligen och på så 

sätt kunna ställa rimliga frågor gällande vår studie. Vår bekantskap har också bidragit till 

lugna och sansade intervjuer med utrymme för pauser och förtydliganden. Tiden är också 

väsentlig ur reliabilitetssynpunkt. Det faktum att vi befunnit oss på plats i Phuket både före 

och efter tsunamin, gjorde att vi själva var insatta i den situation som uppstått på plats. 

Tsunamin har på olika sätt påverkat vårt undersökningsområde. Genom att kunna ställa frågor 

till personer på plats bara ett par månader efter tsunamin, fick vi ta del av de fakta som ligger i 

tiden.  Nackdelen här kan ju vara att intervjun med socialsekreteraren gjordes under för henne 

en stressig tidpunkt. Vi fick dock svar på de frågor vi ställde.  

Enligt Backman (1998) är det viktigt att förstå språket då man ska tolka en kvalitativ 

intervju. Våra intervjuer utfördes på engelska, där fyra av våra intervjupersoner talade felfri 

flytande engelska och en person talade med en förståelig brytning. Vi har själva goda 

kunskaper i engelska, men då det inte är vårt hemspråk, valde vi att upprepa mycket och fråga 

mycket kring hur de menade med en del av deras uttalanden. Genom att efterlysa förklaringar, 
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upprepa och bekräfta samt använda diktafon och anteckningsblock, anser vi att vi har varit 

extra noga med att verkligen förstå dem rätt, och därav kunna göra en objektiv tolkning. 

Generaliserbarhet 

God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultat skall kunna generaliseras till att 

gälla även andra än de som är undersökts. (Ruth, 1991:212). 

Med alla bakgrundsfakta, samt intervjuer baserade på yrkesverksammas uppfattning kring ett 

60-tal slumbarns sociala livsvärld i området Kathu, Phuket, kan man tala om en viss 

generaliserbarhet.  

 Det finns en inofficiell befolkningssiffra på Phuket, där man talar om minst 250 000 

invånare som inte är registrerade. Då ca 31 % (WHO, 2004) av den thailändska befolkningen 

uppges vara barn under 18 år, kan man även tänka sig att en stor del av dessa 250 000 

människor är barn. Exakt hur många av dessa barn som lever i slummen är mycket svårt att 

säga. Men genom att ha undersökt den sociala livsvärld som ett 60-tal av dem lever i, säger 

vårt resultat också något om de ”osynliga barnen”. 

 

1:5 Definitioner och förtydliganden 

I denna del vill vi förtydliga en del begrepp som vi använder oss av i uppsatsen, för att läsaren 

ska kunna vara införstådd med vad vi menar med vissa ord och uttryck. 

 

1:5:1 Begreppet ”slumbarn” 

De barn som vi har undersökt omständigheterna kring kallar vi i uppsatsen för slumbarn eller 

underpriviligerade fattiga barn i Phuket. Begreppen används officiellt inom forskningen (bl.a. 

WHO) samt i arbetet med dessa barn. Även gemene man och media använder sig ofta av 

begreppet i sina beskrivningar av den här typen av barn. För att vara tydliga med vilka barn vi 

syftar på, betonar vi här att vår definition omfattar barn upp till femton år som är bosatta i s.k. 

slumområden i området Kathu District som omfattar närliggande områden till byar som 

Kalim, Kamala och Patong. Även en liten bit ut mot Phuket Town. Slumområdena utgör inga 

stora ytor och av denna anledning är barnens hem utspridda över detta område. Det flyttas 

även runt en hel del mellan de olika slumbyarna, därav koncentrationen på denna yta. (*Se 

bilaga A, 5:4:1, Kartor)  
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1:5:2 Begreppet ”Slummen” 

I denna studie använder vi begreppet slum, då vi beskriver de områden där barnen och de 

fattiga bor. Begreppen används officiellt inom forskningen (bl.a. WHO) samt i arbetet med 

människor i fattiga områden.  

 Även gemene man och media använder sig ofta av begreppet i sina beskrivningar av 

den här typen av områden. Med slummen menas ett område där vanlig boendestandard 

brister. Det finns inte ordenliga bostäder, vatten- eller elsystem. Husen är byggda av plåt, 

plast och dylikt. Det är ett litet område, en form av mindre samhällen som har bildats i 

utkanten av ett annat bostadsområde på egen hand, av människor som tillhör samhällets 

bottenskikt. Marginaliserade och fattiga människor bor här tillfälligt eller permanent så länge 

det går. Det finns inte mycket struktur, avlopp samt sophantering sker inte med någon 

regelbundenhet. Dessa områden finns runt om i Phuket, i form av mindre utspridda slumbyar. 

Oftast är de ganska centralt belägna, då närheten till arbetstillfällen är viktig för de människor 

som har arbeten. 

 
* Marginaliserade = Beskriver människors utanförskap. Dem som står utanför olika samhälliga arenor som 

exempelvis arbetslivet, socialt skyddsnät, samhälliga förmåner. Den omfattar dem som är helt utanför, eller som 

har en tillfällig eller osäker anknytning till dessa arenor. De kan även ses som lätt utbytbara och resurssvaga 

gentemot övriga grupper. (Franzén i Goldberg, 2000:104) 

 

1:5:3 Begreppet ”Familj” 

Vi använder oss även av begreppet familj där vi talar om en utvidgad familj, där nära 

släktingar är en del av familjen. Det är vanligt att man i slummen lever många 

familjemedlemmar under samma tak, där mostrar, farbröder eller mormödrar har en självklar 

roll i familjen. Många familjer är splittrade och många gånger saknas det en huvudmedlem i 

hushållet, dvs. en biologisk mor eller far till barnen.  Då vi talar om mamma-pappa-barn-

familjer, benämner vi dessa kärnfamiljer. (Sjögren i Ahmadi: 2003)  

 

1:5:4 Begreppet ”Tsunami” 

Tsunami är en flodvåg som i de allra flesta fall orsakas av en jordbävning. En tsunami märks 

oftast inte ute på havet, eftersom vågen kan var några meter hög men 750 km lång. 

Hastigheten kan vara så mycket som 700 km/h. Den växer i höjd när den når grundare vatten 

och kuster, och kan orsaka enorm förödelse. Vattnet längst kusten drar sig tillbaka, cirka en 

kilometer, för att sedan återvända med en tsunamivåg. Vattnet kan nå flera hundra meter in på 
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land. Eftersom en tsunami kan nå en kust långt från jordbävningens epicentrum, drabbar öar 

och fastlandskuster utan förvarning.  (www.all2know.com/sv/wikipedia/t/ts/tsunami.html, 2005-04-11). 
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___________________________________________________________________________ 

DEL 2 BAKGRUND 

 

2:1 Befintlig forskning  

Det har varit svårt att hitta litteratur med specifik forskning om just Thailändska slumbarn på 

Phuket. Vi har dock tittat på allmän forskning gällande slumbarn och fattiga barn i världen 

och Thailand. Detta redovisas nedan. Vi anser att en översikt av fattiga barns situation i 

världen är viktig för att stärka vårt empiriska material och ge läsaren en möjlighet till att själv 

dra paralleller och förstå omfattningen av barn i världen som lever under liknande 

förhållanden som de barn vi har undersökt. 

Angående forskning gällande Tsunamivågens konsekvenser och följder har det varit 

svårt att hitta statistik och forskningslitteratur, då händelsen under tidpunkten för vår studie är 

relativt färsk och de forskningsinstitut och enheter som innehar sådan information inte gärna 

lämnar ifrån sig uppgifter innan de officiellt publiceras. Vi har dock sammanställd fakta från 

den befintlig forskning som har varit tillgänglig bl.a. ur litteratur, intervjuer och relevanta 

hemsidor.  

 

2:1:1 Fattiga barn i världen och Thailand 

Enligt WHO (Gordon, 2004) är fattigdom det största hotet mot barns hälsa. Generellt drabbas 

fattiga barn över hela världen i större utsträckning av spädbarnsdödlighet, de blir oftare sjuka 

och drabbas av allvarligare hälsotillstånd än andra barn. Barnadödligheten i Thailand är över 

sju gånger högre än i Sverige, men är dock relativt låg jämfört med andra fattiga länder. 

 Fattiga barn i utvecklingsländer bor ofta under de mest påfrestande förhållanden, 

där husen inte är ordentligt byggda och där sanitets- och vattensystem brister. De bor ofta i 

områden som missköts och föroreningar finns ofta i anslutning, då sophanteringssystem ej 

prioriteras. Detta påverkar hygien och hälsosamma kostförhållanden för människor boende i 

kåkstäder och s.k. slumområden.  

 Brist på rent vatten kan orsaka sjukdomar hos barnen, såsom diarré, kolera, 

dysenteri, tyfoid etc. I Thailand, uppger WHO, att 81-95 % av befolkningen har tillgång till 

rent vatten. Därav kan man ana att de 5-20 % som inte har den tillgången, är fattiga 

människor i slummen, där många barn också bor. 31% av befolkningen i Thailand är barn 

under 18 år och 10% av dessa uppges bo i slumområden.  (Gordon, 2004:14). 
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 Då de i egenskap av att vara barn är sårbara och svaga, anses de vara den 

befolkningsgrupp som tar mest skada av sin omgivning, i synnerhet tenderar barn som är 

fattiga och marginaliserade att bli offer för den miljö de befinner sig i.  

 Enligt Rädda Barnen finns det ca 120 miljoner barn runt om i världen som trots att 

de är i skolåldern, inte går i skolan. Ytterliggare 150 miljoner barn i världen slutar skolan efter 

fyra år, då de av olika anledningar inte kan fullfölja skolgången. Orsakerna till detta sägs vara 

fattigdom, barnarbete, bristande politisk vilja etc. Det är inte ovanligt att barn i en familj 

arbetar för att göra det möjligt för ett syskon att gå i skolan. Skolan är inte heller anpassad för 

de behov arbetande barn har. (www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Utbildning, 2005-05-02).  

 Gällande omfattningen av barnarbete i Thailand och på Phuket, finns ingen exakt 

siffra på antal barn, mörkertalet är stort. Unicef talar dock om att det finns uppgifter på att det 

kan finnas minst en miljon (2004) arbetande barn i Thailand.  

Enligt WHO (Gordon, 2004:32, 57) har Thailand inte skrivit under ILO:s (International Labour 

Organization) Convention 182, Konventionen om barnarbete, som skapades 1999 för att 

skydda barn från tvångsarbete, trafficking, prostitution och dylikt. 
(www.ilo.ru/ecl/docs/new_tool_worst_form.PDF, 2004-04-12).  

Faktorer som fattigdom, barnarbete, att växa upp i ett både socialt och ekonomiskt belastat 

område hindrar många barn från att gå klart skolan, vilket är redskapet för en bättre framtid. 
(Gordon, 2004: 32)  

 

”Utbildning är nyckeln till den nya globala ekonomin, från lågstadiet till lärande för 

livet. Utbildning är centralt för utveckling, sociala framsteg och mänsklig frihet." 

 
 (Citat ur generalsekreterare Kofi Annans Millennierapport,  

  www.un.dk/swedish/Briefing_papers/Utbildning/main.htm, 2004-04-02). 
 

En vanlig metod att ge fattiga barn en bättre framtid är att ”empower”, stärka deras 

möjligheter via utbildning. Enligt WHO leder kunskap och utbildning till bättre och 

hälsosammare livsstil. Då utbildning ger bättre inkomster och därav större kunskap om och 

tillgång till vård. Genom att förstå sin kropp, förstår de också sina vårdbehov och kan skydda 

sig. Viktigt för att det ska kunna ske är tillgängligheten till basala behov som rent vatten, god 

hygien och mat. (Gordon, 2004:42) 

 Barn som befinner sig i områden drabbade av katastrofer hamnar i ett mycket 

ostrukturerat tillstånd. Bristen på skola och möjlighet till att leka med andra barn gör att barn 
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riskerar att passiviseras. Det normala stödet - föräldrarna - kan vara påverkade av de förluster 

de gjort efter naturkatastrofen, och ser inte alltid barnens behov. (www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Barn 

och katastrofer, 2005-05-02) 

  

2:2 Viktiga fakta 

Vi har sammanställd relevant information och bakgrundsfakta i olika temaavsnitt, så att 

läsaren ska få en inblick i omkringliggande områden för att på bästa sätt sätta sig in i vår 

studie. Dessa fakta har sitt ursprung i litteratur, intervjuer, relevanta hemsidor och artiklar. 

För att få en bra inblick i vårt uppsatsämne anser vi det vara viktigt med en generell 

presentation av landet och området som vi har undersökt. Vi har därför sammanställt en kort 

översikt av Thailand och ön Phuket, med fakta som ger läsaren en bild av hur strukturen i 

området ser ut. 

 Därefter har vi valt att beskriva tsunamikatastrofen. Den är enligt oss mycket relevant, 

då den har påverkat och förändrat vårt undersökningsområde på olika sätt. Vår studie gjordes 

bara fyra månader efter att katastrofen hade inträffat och är därmed viktig att ta hänsyn till. 

 

2:2:1 Presentation av landet Thailand & ön Phuket 

Thailand är ett vackert asiatiskt land med tropiskt klimat och paradisstränder, som besöks av 

tusentals västerländska turister varje år. Den thailändska benämningen på landet är “Prathet 

thai”, vilket betyder “de frias land”. Thailand är beläget (se Bilaga A, 5:4:1, Kartor) i hjärtat av 

Sydostasien och gränsar till Burma, Kambodja och Laos i norr samt Malaysia i söder och 

huvudstaden heter Bangkok. (Thai tourism authority: 2004)   

 Med sin breda kultur, stolta historia, tropiska klimat och kända gästvänlighet, har 

Thailand på ca 15 år gått från att enbart vara ett jordbruksland till dagens industriland och 

turistparadis. Landet är rikt på traditioner och präglas av influenser från hela världen och 

mångkulturalism.  

Under mitten av 80-talet, när landets ekonomiska struktur omvandlades i grunden från 

jordbruk till industri, och fram till den ekonomiska krisen 1997, hade Thailand världens 

snabbast växande ekonomi. Utländska investerare lockades till landet av låga lönekostnader 

och politisk stabilitet. Landets resurser är ojämnt fördelade och många människor på 

landsbygden lever i fattigdom. De fattigaste grupperna i Thailand är de bergsfolk som lever i 

landets norra delar. 

Thailand är idag världens ledande exportör av ris, konserverad fisk, naturgummi och 

ädelstenar, samt den näst största exportören av socker. Thailand har också en växande 
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tillverkningsindustri med produktion av bland annat kläder, bilar och elektronik. 

(www.plansverige.org/wherewework/asia/thailand, 2004-03-24).  

 Landet är indelat i 76 provinser som vidare är indelade i län, kommuner och byar. 

Huvudstaden Bangkok, där sju miljoner invånare är bosatta, är en metropol för politik, 

handel, industri och kulturella händelser. Det är också här den thailändska kungliga familjen 

har sitt säte, där kungen har en mycket respekterad och hög ställning som stadschef och 

försvarschef. Kungen anses även vara”head of Buddhist religion and upholder of all 

religions”. (Warren: 1999)  

 Det thailändska folket är välkända för sin vänlighet och gästfrihet. En stor majoritet av 

landets över 64 miljoner (2004) invånare är etniska thailändare, men här bor också stora 

“communities” av kinesiska och indiska folkgrupper och andra folkslag. Idag är över 85 % av 

thailändarna Theravada-buddhister (riktning inom buddismen). Muslimerna utgör ca 5 % av 

befolkningen och den övriga delen består av olika kristna grupper (0,5 %), hinduer (o,1%) 

och övriga kinesiska och andra religioner.  (Warren: 1999, 

www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html#People, http://www.info.tdri.or.th/economy, 2005-03-24). 

 

Ön Phuket 

Phuket är thailands största ö, och är ungefär lika stor till yta som svenska Gotland. Ön är 

belägen på den sydvästra sidan av landet, s.k. Andamankusten i Indiska Oceanen, 862 

kilometer söder om Bangkok. (www.tourismthailand.org, 2004-02-14). (se Bilaga A, 5:4:1, Kartor) 

 Ön anses vara landets andra rikaste del (Bangkok rikast), huvudsakligen tack vara 

turismen som har utvecklats och ökat i extremt snabb takt de senaste 10 åren. Samhället på ön 

har gått igenom en snabb och dramatisk utveckling, och den största drivkraften till detta är 

pengar, framförallt västerländska pengar. Ända sedan thailändarna upptäckte att det går att 

tjäna mycket pengar på turismen har de nästan gjort allt som går för att förvandla ön till ett 

tropiskt paradis för västerländska “rika” besökare. Thailands södra kustområden har kommit 

att bli mycket populära turistmål, men det finns en baksida av turistindustrin som man inte vill 

tala om, sexturismen. 

 Tidigare var Thailand ett fattigt och outvecklat land tillhörande tredje världen. 

Människor arbetade oftast i mindre byar med plantage av ris, majs och gummi. De flesta 

arbeten var starkt präglade av naturen och dess resurser, möjligheterna att tjäna stora summor 

pengar var därför väldigt begränsade. Turismen är idag en av de största sektorerna i den 

thailändska nationalekonomin. (www.lonelyplanet.com/destinations/south_east_asia/thailand/history.htm, 

2005-02-12). 
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 Dagens Thailand har gått mot en mer modern och industriell utveckling vilket innebär 

att det är svårt att försörja sig på odling i byarna och jobben är få. Detta har resulterat i att 

många unga thailändare från olika provinser i Thailand har bosatt sig på Phuket, för att arbeta 

inom turismen så att de kan försörja sina familjer hemma i byarna. Det är av denna anledning 

som så många människor stannar i Phuket för att arbeta, både lagligt och olagligt. 

 Något man upptäcker ganska tidigt, då man vistas bland thailändarna på ön, är att det 

är inte så många som är lokala medborgare, de flesta har sin hemby någon annanstans i landet, 

framförallt i den fattigare delen i norra Thailand.  

 

2:2:2 Tsunamikatastrofen, 2004 

Den 26 december 2004 inträffade en jordbävning strax utanför Indonesien som hade 

katastrofala följder för en stor del av länderna i Sydostasien. Stora flodvågor s.k. *tsunami 

svepte in över land och tusentals människor förlorade sina liv, hem och försörjning denna 

julhelg. Länder som drabbades var Indonesien, Sri Lanka, Maldiverna, Burma, Thailand, 

Malaysia, Indien samt Somalia. Värst drabbat var provinsen Aceh i norra Indonesien där ca 

100 000 (www.unicef.com, Expressen  (TT), 2004-12-31) människor miste sina liv och 

kilometersträckor av bebyggelse och hus jämnades med marken. 

 I Sverige riktades det mycket uppmärksamhet mot vad som inträffat i Thailands 

sydvästra kustområden, framförallt strandområdena på turistön Phuket och Khao Lak, då det 

är populära resmål för bl.a. svenska turister. 

Många svenskar miste sina liv och skadades i katastrofen, liksom andra turister och inte minst 

en stor del av den lokala thailändska befolkningen.  

Den totala dödsiffran uppges vara ca: 150.000 människor, ca: 4 500 människor i Thailand 

(Phuket samt Khao Lak). (Expressen (TT) 2004-12-31) Ännu fler människor har mist anhöriga, 

föräldrar har mist barn och barn har mist en eller båda föräldrar, samt sina tillhörigheter och 

hem.  

Dagarna efter katastrofen var förödelsen i de drabbade områdena enorm och statliga 

organ, frivilliga organisationer och privatpersoner jobbade intensivt med att samla ihop döda 

kroppar och städa upp allt som hade förstörts. Sjukhusen var överfulla och människor letade 

desperat efter sina saknade anhöriga. Det fanns inte mycket beredskap för att möta det som 

inträffat och situationen beskrevs i media som kaotisk. Dessa omständigheter har resulterat i 

tragiska upplevelser och djupa sår hos många människor. Alla som har berörts av denna 

händelse, har på ett eller annat sätt påverkats av den.  
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 Både statliga organ och hjälporganisationer runt om i världen, samlade in rekordstora 

summor pengar för att hjälpa flodvågskatastrofens offer. Följande månader kom att präglas av 

sorg, återuppbyggnad och biståndsfördelning.  
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___________________________________________________________________________ 

DEL 3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Nedan följer korta redogörelser för principer och teorier vi anser vara användbara, i 

förhållande till uppsatsämnet. Vi har valt att beskriva slumbarnens sociala livsvärld med hjälp 

av relevanta teorier som vi sedan analyserar utifrån.  

 

3:1 Barnkonventionen 

Som ett tillskott till skyddet av de mänskliga rättigheterna antog Förenta Nationernas 

generalförsamling, den 20: e november 1989 konventionen om barnens rättigheter.  Detta 

folkrättsliga dokument är i dag påskrivet av de flesta av världens länder, inkl. Thailand. 

Enbart USA och Somalia har avstått. Som följd av detta kom barnfrågor att prioriteras i det 

internationella hjälparbetet och det ska därmed finnas ett tydligt barnperspektiv i det sociala 

biståndet, i de länder där man anslutit sig till avtalet.  

 Konventionen finns till för att förhindra barnprostitution, handel med barn, skadligt 

barnarbete, könsstympning, barnaga och misshandel osv. Den tydliggör och förstärker också 

alla barns rättigheter. En viktig aspekt med konventionen är att den ger en universell 

definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn över hela världen. Definitionen ska gälla 

i alla länder som har skrivit på, oavsett kultur, religion och andra särdrag. Konventionen 

innebär att varje lands regering också är ansvarig för att rättigheterna respekteras i hela 

världen, och därmed har barns situation gjorts till en internationell angelägenhet. 

Enligt barnkonventionen har varje barn rätten till att få sina basbehov tillgodosedda. 

Den främjar också skydd mot utnyttjande och diskriminering samt rätten till inflytande genom 

att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Den innehåller alla typer av mänskliga 

rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella som de politiska och medborgerliga. 

(Barnkonventionen, 2003:1-8) 

Då det inte finns utrymme att ta upp hela barnkonventionen, trots att den är tillämpbar 

i allra högsta grad med hänsyn till uppsatsämnet, har vi valt att ta ut de delar av den som vi 

anser tillhöra de mest grundläggande teman i vår undersökning. Vi har valt att titta på artikel 

2, 3 och 6, då de tar upp viktiga delar i barns liv som varje stat som skrivit under 

konventionen, har skyldighet att på bästa sett tillgodose. (För tydligare redogörelse kring dessa 

principer hänvisar vi av utrymmesskäl till bilaga D, 5:4:4) 
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3:2 Nussbaums teorier 

Vi använder oss av Nussbaums teorier och hennes resonemang kring de 10 punkterna för de 

mänskliga funktionsförmågor som beskriver kraven på ett fullvärdigt liv. Vi är medvetna om 

att Nussbaum i första hand ägnar sig åt feministisk forskning, vi har dock valt att tillämpa 

hennes teorier i analysen av slumbarnens sociala livsvärld. 

 Nussbaum skriver att begreppet förmåga, (capability) är att förmå något eller vara 

kapabel till något, syftar till att utpeka ett område inom vilket man på fruktbarast möjliga sätt 

kan jämföra livskvalitet eller levnadsstandard. (Nussbaum, 2002: 31). Hon jämför data om olika 

levnadssituationer för att redovisa regionala, klassmässiga och nationella skillnader i 

livskvalitet. Det ska göras inom de centrala förmågornas område (the Space of the Central 

Capabilitys). Hon gör jämförelser och definierar vilka som är sämst ställda och vilka som har 

det någorlunda bra. (Nussbaum, 2002: 99).  

 

”Föreställningen om människovärde har en djup kulturövergripande resonansbotten… 

Det beror på att vi tillskriver den mänskliga varelsen ett värde i sig, något slags 

vördnadsbjudande egenskap som gör att vi tycker det är hemskt att se någon 

tillintetgöras… och samtidigt fantastiskt att bevittna hur individen står emot och inte 

låter slumpens nyck beröva henne all mänsklighet."   (Nussbaum, 2002: 100). 

 

Tanken är kopplad till en föreställning om mänskligt värde eller värdighet. De centrala 

förmågorna är inte bara verktyg för vidare strävanden utan har också ett värde i sig och 

genom att de gör livet mer genuint mänskligt. En lista över centrala förmågor är inte det 

samma som en fullständig rättviseteori. Listan ger oss grundvalar för att fastställa vad som är 

ett anständigt socialt minimum inom en rad områden. (Nussbaum, 2002: 103).  

Nussbaum skriver att hennes 10 punkter, eller listan som hon kallar den, är öppen för 

förändringar och inte någon orubblig auktorativ regelsamling. Den kan alltid prövas och 

omskapas. Listans punkter utformas i viss mån olika av olika samhällen. En tanke bakom 

punkterna är att de ska kunna specificeras utifrån lokala uppfattningar och omständigheter. 

Listan är medvetet utformad som separata punkter. Brister i en punkt kan inte kompenseras 

genom mer av något annat på listan. Samtliga är centrala och samtliga har sitt eget värde. (Se 

Bilaga E, 5:4:5, Nussbaums teorier)  

 Nussbaum menar att det finns tre typer av förmågor som är viktiga:  

De första förmågorna är de grundläggande (basic capabilities) Det är den inre utrustning hos 

individen som är nödvändig för att utveckla de mer avancerade typerna av förmåga, och en 
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grund för moralisk omtanke. Vissa typer av förmåga är klara att fungera mer eller mindre 

omedelbart, det gäller tex. syn och hörsel. Andra är mer outvecklade och behöver tid att 

utvecklas, tex. förmågan att älska och visa tacksamhet.    

De andra förmågorna är de inre (internal capabilities) som är utvecklade tillstånd hos 

individen och som utgör tillräckliga villkor för att utöva de nödvändiga funktionerna.  Till 

skillnad från de grundläggande förmågorna utgör de mogna beredskapstillstånd. Ibland krävs 

bara tid och fysisk mognad, man blir förmögen att fungera sexuellt genom att helt enkelt 

växa. Det gäller även modersmålet, allt som krävs är att man får höra det tillräckligt ofta 

under en avgörande period livet.   

När individen har utvecklat en förmåga kan hon eller han emellertid hindras från att fungera i 

enighet med den. Därför finns också något som Nussbaum kallar kombinerade förmågor, 

(combined capabilities) vilket kan definieras som inre förmåga i kombination med lämpliga 

yttre villkor för att utöva funktionerna. Tex. om ett barn utsatts för sexuella övergrepp, kan 

detta hindra barnet från att i vuxen ålder utveckla en normal sexuell relation.(Nussbaum, 2002: 

113-114). Gränsen mellan inre- och yttre kombinerade förmågor är ganska diffus eftersom det 

krävs lämpliga yttre villkor för att utveckla inre förmågor.  

 Fokuseringen på förmåga som ett socialt mål hänger nära samman med fokus på 

jämlikhet mellan människor på så sätt att diskriminering på grund av ras, religion, kön, 

nationellt ursprung, kast eller etnicitet ses som bristande förmåga till samhörighet med andra. 

Att göra förmåga till mål innebär också att göra alla medborgare mer materiellt likställda.  

 Familjen har ett oerhört inflytande på mänsklig förmåga som helhet. Nussbaum 

skriver att när hon betraktar familjen så tar hon varje person i beaktande. Hon utgår från 

principen om varje persons förmåga. Principen om varje person som mål innebär att den 

enskilda individen är grundenhet för politisk fördelning. De grundläggande politiska 

principerna fordrar att samhället tillser att var och en hamnar över tröskeln när det gäller livets 

huvudsakliga nyttigheter och betraktar varje liv som förtjänt av grundläggande stöd och 

grundläggande friheter och möjligheter (Nussbaum, 2002: 295).  

Staten bör ha ett särskilt intresse av att värna om barnen och barnens förmåga, eftersom de är 

framtidens medborgare och ofrivilliga medborgare av familjen.  

Nussbaum skriver att alla typer av mänsklig förmåga berörs när vi talar om familjestrukturen. 

Familjen är visserligen en plats för kärlek och omsorg, men familjen har också ett oerhört 

inflytande på mänsklig förmåga som helhet. Ett inflytande som genomströmmar 

familjemedlemmen redan från början eftersom barn normal föds in i denna institution. Man 
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kan därför kalla familjen för samhällets grundstruktur, och se den som en institution som bör 

omfattas av rättviseprinciper. (Nussbaum, 2002).   

Principen om varje person som mål innebär att den enskilda individen är grundenhet 

för politisk fördelning. De grundläggande politiska principerna fordrar att samhället tillser att 

var och en hamnar över tröskeln när det gäller livets grundläggande nyttigheter och betraktar 

varje liv som förtjänt av grundläggande stöd och grundläggande friheter och möjligheter. 

Principen om varje persons förmåga har en påtaglig innebörd. Det är att familjen i sig inte har 

någon moralisk status i den politiska uppfattningens kärna. Det är individerna som har en 

moralisk status.  

Vi intresserar oss för familjen som en plats för individens utveckling, relationer, 

uttryck, fostran och så vidare. Skyddet för en persons förmåga ges då högsta prioritet. 

Familjen behandlas oftast som en självklarhet, och man väljer att bortse från samhällets och 

traditionens roll i konstruktionen av den. Vidare behandlas familjen som en privat sfär utanför 

den offentliga, och man ser inte vilken roll institutioner spelar för att forma familjen som 

institution och definiera vissa grupperingar individer som familjer. Man betraktar också 

kvinnornas förmåga att ge kärlek och omsorg som något medfött i stället för att undersöka i 

vilken mån känslorna formas av traditioner, lagar och institutioner. (Nussbaum, 2002: 301).  

 

3:3 Empowerment 

Översatt till svenska betyder empower bemyndiga, befullmäktiga eller sätta i stånd. Man kan 

också använda begreppet egenmakt. (Blanchard m.fl; 1999).     

Ekberg (2000) skriver att empowerment enkelt uttryckt betyder att individen känner att han 

eller hon har makt över eller bemästrar sin livssituation och vågar stå emot yttre tryck. Även 

tillgång till information, förmåga att göra val, stärka självförtroendet och större självsäkerhet 

utgör komponenter av empowerment.(Ekberg, 2000: 548)  

Empowerment syftar till att man använder specifika strategier för att minska, motverka, 

eliminera och vända de negativa värderingar individer kan ha om sig själva. (Payne, 2002: 366). 

Man definierar empowerment som uppbyggandet av en reell och upplevd möjlighet 

och förmåga att påverka den egna livssituationen. (Blanchard m.fl. 1999, s.14). Empowerment är 

en individs verkliga handelsutrymme, dvs. vad individen kan, vill och tror sig kunna göra. För 

att stärka detta handlingsutrymme kan man arbeta med att stärka individens självförtroende 

och visa på vilka möjligheter han eller hon har. Man kan också skapa en mer korrekt självbild 

genom att via vägledning byta orealistiska mål mot genomförbara mål.  
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Ett vanligt sätt att öka det reella handlingsutrymmet är via utbildning, vilket bidrar till 

större självsäkerhet hos individen, som får en ökad tilltro till sin förmåga att ansvara för och 

hantera sitt liv och veta sitt eget bästa. Individen deltar aktivt i arbetet för sin egen hälsa. 
(Payne, 2002: 370).  

Utveckling av individens empowerment bygger på en process som utgår från 

individen och hans eller hennes önskemål. Processen syftar till att öka förmågan och 

motivationen till att effektivt ta ansvar för sitt liv och sin hälsa och att utveckla strategier för 

att kunna bemästra omvärlden. Individen bör få stöd och hjälp att utveckla sin självbild, 

motivation, anpassningsförmåga och problemlösningsförmåga, men även förmågan att 

hantera stress, förmågan att söka och få socialt stöd samt förmågan att öka sitt välbefinnande. 

 

3:4 Kollektivistiska/Individualistiska strukturer 

Kollektivistiska fenomen utvecklades under 1800-talet parallellt med en alltmer utpräglad 

känsla för individen som en ansvarsfull och oberoende person. Det kan därför finnas en 

koppling mellan en utpräglad individualism och en stark kollektivism. En välfungerande 

kollektivism bygger på starka, oberoende och utbytbara individer.  

Kollektivismen utgår från den sociala varelsen med betoning på relationer människor 

emellan. Här måste individen inordna sig i den sociala enheten-kollektivet. Inom 

kollektivismen är det den primära gruppen, oftast familjen och släkten, som representerar det 

yttersta värdet. Individen är en del av enheten och kan inte kopplas bort från sin grupp. 

Gruppens överlevnad har prioritet över individens välbefinnande och yttersta fall, hans liv. En 

människas liv är inte en oberoende enhet utöver den enskildes levnad (Sjögren i Ahmadi, 2003: 

.23). 
Gruppen uppfattas ofta av medlemmarna som att den, såsom grupp, ställer krav på att 

individen ska uppträda i enlighet med att de värderingar som är påbjudna i gruppen. Denna 

typ av egenskaper i en grupp bidrar till att skapa en vi-känsla och till att säkra gruppens 

samanhållning och därmed överlevnad som grupp. (Ahmadi i Allwood m.fl. 2000: 45). 

Kollektivism är att se människan främst som en del av en grupp, ett kollektiv, och inte 

som en enskild person. Det är att sätta gruppen främst, före den enskilda människan. 

Individualism går i huvudsak ut på att man ser individen som ett självändamål och inte som 

ett medel för kollektivet. Men det handlar också om att döma och behandla människor som 

individer och inte som fragment av kollektivet. 

 

3:5 Teorier kring stat, marknad och det civila samhället 
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Bauböck använder sig av en triangulär modell för att beskriva förhållandet mellan stat, 

marknad och familj. Ju längre avståndet är mellan dessa tre hörnstenar, ju mer utrymme finns 

det för det civila samhället att utvecklas och bre ut sig. Han pratar om att man skiljer på det 

civila samhället på så sätt att det finns ett bredare sätt att se på det. Det vill säga att stat, 

marknad och familj utgör en balans eller så kan man se på det på ett snävare sätt, att dessa tre 

hörnstenar skiljer sig avsevärt från varandra. (Bauböck, 1996).   

Ett demokratiskt land uppfattar varje medlem i landet som en medborgare av det 

landet. Medborgarens roll är att vara en bra medborgare i landet och landets roll är att ta hand 

om och sörja för medborgaren. Medborgarskap i ett land är det absolut viktigaste för att man 

som individ ska känna att man hör hemma i det landet och att man har vissa rättigheter och 

även skyldigheter i landet.   

När det gäller familjestrukturen, så är familjemedlemmarnas rättigheter mer 

begränsade än vad medborgaren är. Familjemedlemmens rättigheter är beroende av kön, ålder 

och släktskap.  Som medborgare av ett land så har man vissa skyldigheter gentemot landet, 

men även gentemot varandra. En överträdelse av dessa skyldigheter medför att staten kommer 

att ingripa mot medborgaren. Bauböck kritiserar obalansen mellan det ekonomiska och 

politiska verksamhetsområdet. Han menar att klasskillnader och ekonomisk obalans mellan 

medborgarna gör att det skapas en obalans i jämlikheten mellan dessa.    

Marshall (1992) menar att alla former av kollektivism undergräver marknaden. Barn bör gå i 

skolan för att undvika att förbli obildade och på så sätt gå miste om värdefull kunskap och ett 

rikt liv.  

 Marshall skriver att när man väljer att låta barn utbilda sig så garanterar man dem 

medborgarskap, så när staten tillförsäkrar alla barn utbildning så säkerställer man även barnet 

medborgarskap. Genom att utbilda barn och låta dem gå i skolan, vilket också är en 

medborgerlig rättighet, så förbereder man dem även för vuxenlivet. (Marshall, 1992:16). 

f

 

 

”It is bound to compel them to and to help them to take the first upwards; and it is bound  

 to help them, if they will, to make many steps upwards”   

                                                                                        (Marshall, 1992:4)  
 

För att kunna bli till fullo accepterad i ett land, menar Marshall att, man ska vara 

ullvärdig medborgare i det landet, så man kan åtnjuta samma fördelar som alla andra 
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medborgare. Han skriver vidare att det finns en grundläggande mänsklig rättighet att vara 

medborgare i ett land. Det finns bara en absolut rättighet, och det är att alla barn har rätt till 

utbildning. Han delar in medborgarskap i tre delar: civilt- politiskt- och social medborgarskap. 
(Marshall, 1992:7). 

 

3:6 Teoretisk sammanfattning 

I denna sammanfattning förklaras varför våra valda teoretiska utgångspunkter är viktiga för 

analysen av vårt empiriska material. Barnkonventionen har vi valt att ta med den då den i 

högsta grad är väsentlig då man talar om fattiga barns livsvillkor. Speciellt eftersom den 

betonar statens ansvar för att barnens bästa ska väga tungt i förhållande till den 

samhällsstruktur man upprätthåller. Den visar även på universella villkor för barns 

levnadsförhållanden som Thailand tillsammans med övriga länder har kommit överens om att 

upprätthålla genom att ha skrivit under konventionen. 

 Vidare betonas statens ansvar ytterligare av Marta Nussbaums teorier, där hon 

beskriver villkoren för att mänskliga funktionsförmågor ska kunna utvecklas. Vi är medvetna 

om att Nussbaums teori i grunden har en feministisk utgångspunkt. Då den är tillämpbar på 

även maktsvaga grupper som barn, speciellt fattiga barn, har vi valt att använda den för att 

analysera deras verklighet. Även Nussbaum talar om universella förmågor och rättigheter som 

barn bör ha, vilket går hand i hand med Barnkonventionen. 

 För att beskriva familjestrukturen i dessa barns sociala livsvärld har vi valt att använda 

oss av beskrivningar av kollektivistiska och individualistiska samhällen och levnadsstrukturer. 

Vi är medvetna om att Ahmadis teori främst utgår från jämförelser mellan västerländska 

samhällen kontra patriarkala strukturer. Hans studier riktas många gånger mot den muslimska 

världen och mellanöstern, men då det finns många likheter i den kollektivistiska thailändska 

familjestrukturen kring dessa barn, har vi valt att använda oss av Ahmadi trots allt. Vi har 

dock valt bort de teman som inte hör ihop med den thailändska, då kontrollen av kvinnor inte 

är tillämpar enligt Ahmadis resonemang.  

 Vi har även tagit med teorin om Empowerment, då den har visat sig mycket tillämpar 

då man belyser de hjälpinsatser som finns och behövs med dessa barn. Empowerment blir i 

vår studie ett sätt att förtydliga och beskriva teorin bakom åtgärder som görs och efterlyses för 

slumbarnen. 

 För att beskriva omständigheterna för slumbarnen ur ett samhällsperspektiv har vi valt 

att ta hjälp av Bauböck och Marshalls teorier kring förhållandet mellan stat, marknad och det 
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civila samhället, speciellt då dessa faktorer är i samspel med varandra. Då man belyser sociala 

problem och svårigheter för fattiga barn är det viktigt att se det samspel som sker på en högre 

nivå, speciellt då vi undersöker ett område mycket präglat av turism och starka 

marknadskrafter. Vi vill påpeka att vi är medvetna om att Bauböcks teori utgör beskrivningar 

av det moderna samhället. Då Thailand befinner sig i förändring till ett moderns 

industrisamhälle är det intressant för oss att titta på relationen mellan staten och marknaden. 
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_____________________________________________________________________ 

DEL 4 EMPIRI: RESULTAT & ANALYS 

 

4:1 Fakta 

Det empiriska materialet är indelat i olika temagrupper, där vi redogör för den information 

som har framkommit som fakta. Vidare sammankopplas och diskuteras materialet 

tillsammans med lämpliga teorier och slutsatser. 

 

4:1:1 Slumbarnen 

Det finns en stor andel slumbarn på ön Phuket, exakt hur många de är, är svårt att bedöma, då 

det sällan finns utförlig statistik om dem. 

 Utifrån den befintliga statistik som vi har tagit del av finns det en officiell 

befolkningssiffra på 250 000 (Kun Tam, 2005) invånare på Phuket, den inofficiella siffran 

uppges vara minst det dubbla. Då 31 % (WHO, 2004) av den thailändska befolkningen uppges 

vara barn, kan vi med sannolikhet säga att det finns mellan 75 000 och 150 000 barn på 

Phuket, av dessa är det sannolikt att ca 10 % (www.dpf.or.th, 2005) som bor under fattiga och 

slumliknande förhållanden. Alltså är det rimligt att anta att det finns mellan 7 500 och 15 000 

fattiga slumbarn på ön, då troligtvis hälften av dessa befinner sig i Kathu District.  

 De organisationer som arbetar i området har för närvarande kontakt med ett 60-tal 

barn under 15 år. De har dock varit i kontakt med många fler under sina yrkesverksamma år 

på Phuket. Dessa barn som vi har uppgifter om säger därför något om ca 4 000- 7 500 

synliga/osynliga slumbarn som kan tänkas leva i området. Hur många fler som finns vet man 

inte riktigt, då det finns många mindre slumområden utspridda över Kathu distict, dessutom är 

in- och utflyttningen i dessa slumbyar omfattande.  

  I området finns också burmeser som används som svart arbetskraft för en minimal lön 

på byggen och vägarbeten. Deras barn kommer man sällan i kontakt med, de har varken pass 

eller giltiga id-handlingar. Officiellt sett är de osynliga, då de egentligen vistas i landet 

olagligt. Bl.a. går de inte i skolan eller på dagis. Hur deras liv ser ut är svårt att beskriva, då 

dokumentationen kring dessa barn är obefintlig. De organisationer och statliga organ som vi 

har träffat kommer inte i kontakt med dem och man vet mycket lite om dem överhuvudtaget. 

Däremot uppger samtliga informanter att de är medvetna om att dessa barn finns. 

Vi har därför som tidigare nämnt valt att koncentrera oss på de fattiga och 

underpriviligerade barn som den thailändska socialtjänsten och de organisationer vi träffat på 
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plats kommer i kontakt med. Våra informanter kommer i kontakt med slumbarnen på olika 

sätt. 

 Socialtjänsten har en uppsökande verksamhet om kvällarna där man arbetar med att få 

bort tiggande och säljande barn från gatorna. Detta är ett samarbete med den lokala polisen. 

Vidare söker en del människor själva upp socialtjänsten för att få hjälp, men detta är ingen 

vanlig företeelse för thailändarna då informationen om det lilla skyddsnät som finns oftast 

inte är utbredd bland folket i slummen. Dessutom är man skyldig att ta emot anmälningar och 

samarbetar med lokala hjälporganisationer, sjukhus och skolor.  

 Lokala NGO:s arbetar oberoende med hjälp av bistånd. Våra två informanter har 

etablerat sig i områdena där slumbarnen bor och till en början sökt upp dem själva. Efter flera 

år av relationsskapande har man utvecklat kvalificeringssystem som sorterar vilka barn som är 

tillräckligt fattiga/utsatta för att ta del av hjälpinsatser. Viktigt är att hjälpen kommer till dem 

som mest behöver den, men detta ställer också krav som de måste leva upp till. Detta kan 

ibland vara svårt då de inte är registrerade och saknar giltiga identitetshandlingar. 

 Skolpersonal kommer i kontakt med barnen i området automatiskt, dock endast de 

som faktiskt går i skolan. Då barnen vistas i skolan fem dagar i veckan, spenderar de mycket 

tid i skolan och lärarna får en unik möjlighet att lära känna dem och få en inblick i deras liv, 

något som få andra lokala enheter får.        

 

4:1:2 Slummen i turistparadiset 

Då Phuket är den näst rikaste ön/provinsen i landet tack vare turismen, kommer många hit för 

att tjäna pengar åt familjen hemma i byn. Många arbetar med enkla yrken som servitriser, 

strandmassöser, fruktförsäljare, tiggare, sopplockare etc. Nästan all inkomst kommer från 

utländska besökare, vilket gör dem mycket beroende av turismen. (Ur samtliga intervjuer) 

Våra informanter berättar att, fattiga och marginaliserade människor bor i självbyggda 

mindre områden bakom eller i utkanten av Patong, Kamala, Kalim och på väg mot Phuket 

Town. Oftast slår de sig ner där det finns tillgänglig mark för stunden, vanligtvis i närheten av 

sopberg och avloppssystem. 

Deras hus består av plåt, plast och trä, där fönster, dörrar och tak knappt är hållbara för 

regn. Hygienförhållandena är under all kritik. Våra informanter beskriver området som ren 

misär där hemlösa katter, hundar och tuppar strövar omkring. Både Gay och Muller uppger 

slumområdena som dolda minisamhällen, de menar att majoriteten av lokalbefolkningen 

knappt känner till dem. Turisterna hittar sällan dit, trots att deras lyxhotell många gånger bara 

finns belägna några meter därifrån. 
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På fritiden vistas ofta slumbarnen på egen hand eller i sällskap med andra slumbarn, 

utan vuxen tillsyn. Muller pekar främst på orsaker i deras marginaliserade livsvillkor. De 

vuxna kommer från mycket primitiva förhållanden och saknar utbildning. Många har sociala 

problem och de flesta arbetar långa pass, sent inpå kvällar och nätter. De har varken ork eller 

tid att tillgodose barnens behov. Alla våra informanter talar om dessa familjer i slummen som 

fattiga och marginaliserade. De beskriver familjerna som splittrade, utvidgade i nya 

konstellationer och problembelastade. Många har problem med droger, alkohol, spelmissbruk. 

Hiv och sjukdomar är ofta förekommande. Prostitutionen i området har på många sätt också 

påverkat dessa människors liv. 

Barnen växer upp med bilden av västerlänningar som rika människor som konsumerar 

och blir servade. Nattlivet i framförallt Patong är mycket koncentrerat på sex. Turisterna är 

konsumenter och allt är till salu, även människokroppen. Alkoholen flödar till musikens dån, 

överallt syns västerlänningar, oftast vuxna män, tillsammans med unga thailändskor och 

thailändare, homosexuella och transexuella. Nattlivet är mycket livligt och både den kvinnliga 

och manliga prostitutionen är mycket synlig. Det kommer utländska turister hit för att köpa 

sex, bl.a. finns det unga thaipojkar här som vet att det finns en marknad för sexhandel. De 

förändrar sig till vad som här kallas ”katuy” (transvestiter och transsexuella).  

Våra informanter håller alla med om att dessa barn är offer för sin miljö. De bor vid 

sidan av, men vistas mitt i ”turistparadiset” Patong. Både Muller och Gay kallar dessa barn 

försummade, då de praktiskt taget befinner sig i en situation av självuppfostran i vuxen miljö. 

Med detta menas att de vuxna i deras närhet fysiskt finns till, men att de inte alltid har 

förmågan att se till och ansvara för barnens behov i form av näringsrik kost, hygien, 

vardagsstruktur, rutiner och socialt stöd. 

 Gay hävdar att möjligheten för barn att leka fritt i en naturlig miljö, har lika stor 

betydelse för barnens psykiska hälsa som rent vatten har för den fysiska hälsan. 

Det är viktigt det finns utrymme för slumbarnen i närheten av deras boenden, att leka då det 

ger dem trygghet och hjälper till att utveckla de fysiska, sociala och mentala färdigheter de 

behöver i livet. 

Vanligt i Thailand är att det alltid finns någon som tar hand om barnen, när den 

biologiska föräldern inte själv har möjlighet. Denna person kan vara en granne, en mormor, 

moster, vän eller liknande. Barnen som informanterna har kontakt med, som har mist 

vårdnadshavare har blivit omhändertagna av just sådana personer. De är inte hemlösa, utan 

befinner sig i vuxen vård. Däremot kan det ekonomiska ansvaret bli tungt för dessa ”nya 
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omhändertagare” på längre sikt. Roelien menar att det då kan tänkas uppstå ett behov av 

någon form av stöd för dem, bl.a. finansiellt. 

Enligt alla våra informanter, bor här mycket marginaliserade människor där splittrade 

familjer är vanligt förekommande. Övergrepp, incest och andra våldshandlingar förekommer 

också, menar Muller tillsammans med Kun Tam från Socialkontoret. Många av de 

underpriviligerade och fattiga barnen har inga giltiga dokument. De saknar födelsebevis och 

personnummer och deras föräldrar har heller inte registrerat familjen i Phuket. Så i praktiken 

kan man säga att de inte existerar. 

 

4:1:3 Sociala problem och staten 

Bakom alla fantastiska stränder, guldprydda tempel och kulturella monument finns det stora 

sociala problem. Fattigdom, brist på utbildning, arbetslöshet, brist på statligt socialt 

skyddsnät, prostitution, AIDS, trafficking, pedofili, missbruksproblem, exploatering av barn, 

kvinnor och män, spelmissbruk etc., är exempel på dessa problem. Prostitutionen är ett stort 

problem i Thailand, och staten gör inte så mycket för att förhindra den förutom några få 

försök med tidigare stängningstider för barer. Det hjälper inte mycket, då aktörerna inom den 

verksamheten är duktiga på att hitta nya arenor att vistas i.  (Intervju med Kun Tam, Social Office 

Phuket: 2005 samt Roelien Muller, ACF Phuket: 2005)  
 

 “Legal Situation: Prostitution is technically illegal, but largely tolerated. It has been 

culturally accepted for a long time. Prostitutes are never arrested (underage prostitutes 

are sent to education camps); buying sex is legal. There seems to be a recent crack 

down on child prostitution though: buying sex from someone under 18 is illegal; every 

once in a while authorities like to catch a foreign pedophile and send him to a long 

prison sentence. Nude or even topless dancing is also illegal but is widespread. 

Pimping and operating brothels is illegal.”  
                                                            
                                                           (www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html#People, 2005-03-24). 

 

Enligt Jose Gay, chef för organisationen Life Home Projekt, Phuket, är det inte enbart turister 

som går till prostituerade. Det är vanligt att thailändska män går till s.k. ”Karaokebarer” där 

de träffar prostituerade. Han menar att fenomenet är kulturellt accepterat bland thailändska 

män. Kondomer används inte, och många av de thailändska kvinnorna som har HIV, på 

centret där Gay arbetare, är hemmafruar som blivit smittade av sina män. ”One of the most 

dangerous jobs in Thailand is to be a housewife” (citat ur intervju med Jose Gaye, Life Home Project, 
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Phuket, 2005) Kondomer används sällan och många av kvinnorna på HIV-centret i Phuket town 

smittades av viruset genom sin äkta hälft. Den officiella siffran för smittade i Phuket är 2000 

personer, men den inofficiella siffran som hälsovårdsmyndigheterna uppger, sägs av Gay, 

vara cirka 10 000 personer. Siffran för hela thailand sägs vara ca 700 000-800 000 personer. 
(Intervju med Jose Gay, Life Home Project, Phuket 2005) 

Utifrån vår erfarenhet av att vistas en längre tid på Phuket, har vi fått uppfattningen 

att prostitutionen går hand i hand med en stor del av turismen i området. Den har därför stora 

effekter på ekonomin i områden som Patong, som är ökänt för sin sexhandel. 

Det finns ett socialkontor på Phuket som tjänar hela öns både officiella och 

inofficiella befolkning. Enligt uppgifter från Kun Tam finns det tre socialsekreterare som 

arbetar med olika grupper av utsatta människor. Deras arbetsplats består av tre enheter, varav 

Social welfare-gruppen är den som arbetar direkt med invånarna. 

 

Social welfare   Social development  Financial 
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    Plan, analyse, projects Budget for office, 
administration 
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Social-welfare-gruppen bestående av tre kvinnliga socialsekreterare arbetar med alla sociala 

problem på ön, med ansvarsområden som: 

 

• AIDS och HIV-smittade människor 

• Barn och familjefrågor (utredningar, ej finansiellt stöd) 

• Hemlösa människor 

• Utbildningsstipendier för utvalda individer 

• “Financial assistance” bistånd: Transport tillbaka till hemprovins  

• Adoption 

• Rörelsehindrade/Psykiskt sjuka/Handikappade 

⇒ Utbilding, Sysselsättning och hjälpmedel 

• Lån till småföretag: 20 000 Baht = 3 700 kr   

⇒ (500 Baht ska betalas tillbaka varje månad) 

• Old people – Akut finansiellt bistånd, upp till 2 000 Baht = 370 kr  

⇒ (max en gång per år vis sjukdom, olycka, ingen regelbunden hjälp)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår informant från socialtjänsten uppger att det egentligen inte finns något finansiellt stöd för 

barn och familjer. Det finns inget socialt skyddsnät med bidrag. Tanken är att man i samhället 

hjälper varandra, föräldrar försörjer sina barn och vid hög ålder, tar barnen hand om de äldre. 

Kun Tam liksom flera av våra informanter talar om att människor förlitar sig på kollektivet 

som socialt skydd. Det handlar om att ha goda relationer till familjemedlemmar, släktingar, 

vänner och grannar.  

 Kun Tam, socialsekretaren som vi fick möjlighet att intervjua beklagade sig över sin 

arbetssituation och menade att hon inte hade tid att utföra sitt arbete på bästa sätt. Hon anser 

att ansvaret är alldeles omfattande för de få tjänster som finns. Socialkontoret har som mål att 

arbeta utifrån systemteoretiska arbetsmetoder, men det är en målsättning långt utöver det 

möjliga, menar Kun Tam. 

Vidare berättar hon att det är svårt att få regeringen och kommunen att intressera sig för att 

bidra till insatser för samhället. Man ser ett typexempel på denna motvilja från regering och 

kommun vad gäller behovet efter tsunamikatastrofen, som drabbat Phuket för cirka fyra 

månader sen. 

Man måste ha förlorat sitt hem för att vara berättigad till ett nytt hus och det är staten 

som avgör vem som är behörig eller inte. Staten hjälper till men det har tagit väldigt lång tid 

för dessa människor att få statlig hjälp, då det i Thailand krävs många beslut och mycket 

administration innan någon insats når den det berör.    
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Muller, berättar att staten, efter tsunamin, delade ut skoluniformer, ingen hade kontrollerat att 

storlekarna passade. Mycket av det statliga arbetet sker enbart för syns skull, menar både Gay 

och Muller. Statens insatser har hittills endast omfattat åtgärder till skolan. 

Det största problemet på ön enligt Kun Tam är, hiv, trafficking, prostitution, brist på 

utbildning, drogberoende och barn som far illa, barnarbete och tiggeri (som enligt thailändsk 

lag är förbjudet). 

Enligt våra informanter, finns det barn på Phuket tvingas arbeta. Många tar droger och 

sniffar lim, i försök att glömma allt det jobbiga. ”De som har det allra värst är flickorna. De 

kan lätt bli utnyttjade av vuxna och många flickor jag känner har tvingats att sälja sina 

kroppar för att överleva.” (Citat ur intervju med Jose Gay, Life Home Project, 2005) 

 Gällande hälsa och sjukvård finns det inga riktiga försäkringar som täcker långvarig 

vård, medicin eller operationer. Staten har dock infört en slags subventionering i form av ett 

s.k. ”30-Baht-card”. Det är ett kort som täcker kostnaderna av mindre kostsam vård, såsom ett 

besök hos husläkarmottagning, hälsokontroller och enkel tandvård. Meningen är då att 

medborgarna enbart betalar 30 Baht (ca 4 kr) per besök. För att ha tillgång till ett sådant kort 

krävs även här att man har giltiga identitetshandlingar. Våra informanter uppger att de fattiga i 

slummen många gånger är omedvetna om den här typen av förmåner. En del har ingen aning 

om att det finns ett sjukvårdskort. (Intervju med Roelien Muller, samt Kun Tam, 2005) 

Arbetslöshet är ett stort problem, hemma i provinsbyarna. Den officiella 

befolkningssiffran på Phuket är 250 000 invånare, men Kun Tam menar att den inofficiella 

siffran ligger på minst 500 000 människor. (Intervju med Kun Tam, 2005) 

För att förhindra arbetslöshet och sociala problem har den thailändska regeringen 

infört skolplikt. Skolgången är enligt staten gratis, men våra informanter talar dock om hinder 

för de fattiga, vad det gäller att ta sig in i skolvärlden. 

  

4:1:4 Skola och Utbildning 

I Thailand saknar över tre miljoner (www.plan.se) barn möjlighet att gå i skolan, och många av 

dem tvingas arbeta istället. Gay anser att det är ett brott mot barnkonventionen och barnens 

rättigheter, att inte hjälpa dessa barn. 

Han menar att det finns pengar att hjälpa alla barn i Thailand att få gå i skolan, men att 

pengarna istället läggs på motorvägar, skyskrapor, flygplatser och värst av allt, på vapen och 

försvaret. ”Det är en rättighet för alla Thailändska barn, vilket regeringen ignorerar”, uttrycker 

Gay. 
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Muller för samma resonemang, hon anser att de fattigaste barnen ska få ett bra liv och 

möjlighet att gå i skolan, för att ”empower”, stärka och förbereda dem inför vuxenlivet. 

Risken är annars stor att de tvingas till skadligt arbete, prostitution, kriminalitet och 

drogmissbruk. 

Detta är svåra frågor att arbeta med och det skulle krävas mycket mer resurser för att 

få bukt med problemen, enligt Kun Tam på Socialkontoret. Exempelvis säger den thailändska 

lagen att alla barn mellan 6-12 år måste gå i skolan, detta för förebygga brist på utbildning hos 

folket. Men i verkligheten finns det omständigheter som försvårar för dessa barn. För att få gå 

i skolan är det nödvändigt att ha ett personbevis och ett personnummer. Många fattiga barn 

från slummen, föds i sina hembyar där man inte alltid registrerar dem. Kun Tam menar att 

detta är ett stort problem, då det är en dyr och tidskrävande process att ordna ett födelsebevis.  

Gay anser att man bör satsa på skolgången, för att hjälpa barnen i slummen. Att bekosta 

barnens uniformer, skollunch, skolskjuts, böcker, stipendium etc. är absolut det viktigaste. 

Samtliga informanter är överens om att skolan är det effektivaste sättet att stärka slumbarnens 

position i samhället. Viktigt är även att stödja vårdnadshavarna till att förstå betydelsen av att 

barnet går i skola, på längre sikt. Enligt informanterna är det inte alltid en ekonomisk fråga att 

barnen inte går klart skolan, många gånger beror det på att föräldrarna anser att barnet inte 

behöver skolan. Många gånger för att tjäna pengar. Barn jobbar från väldigt tidig ålder och 

hjälper till med försörjningen av familjen.  

Både staten och de frivilliga organisationer som vi talat med, har utbildningsstipendier 

tillgängliga för barn. De statliga stipendierna är dock mer begränsade.    

 

4:1:5 Konsekvenser av Tsunamikatastrofen 2004 

Enligt Kun Tam från Socialkontoret och Gay (LHP) är det officiellt 163 barn som direkt har 

blivit drabbade av tsunamikatastrofen. Dessa barn har mist minst en sina 

föräldrar/vårdnadshavare, av dessa har fem barn blivit helt föräldralösa. Samtliga fem barn 

har tagits om hand av andra anhöriga eller grannar. Hur många av dessa barn som bor i 

slummen framgår ej, men säkert är att en del av dem har drabbats.  

Det har kommit mycket bistånd från hela världen som stöd för dessa barn. Våra 

informanter berättar att ”Tsunamibarnen” har fått så mycket resurser, att stora klyftor till de 

andra barnen och de andra fattiga har skapats. Människor har upptäckt att det kan vara positivt 

att ha blivit drabbade av tsunamin, då dessa barn och familjer får mycket ekonomisk hjälp. En 

del av de direkt drabbade familjerna har fått nybyggda hus av god standard, vilket de inte 
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hade tidigare. Våra informanter talar om ett skifte inom samhällsklasserna som följd av 

katastrofen.  

Samtidigt befinner sig slumbarnen i samma situation som tidigare, menar Muller. 

Slumbarnen lever precis som innan tsunamin, under mycket fattiga omständigheter. Runt 

omkring dem finns mycket sociala problem där bl.a. prostitution, missbruk, arbetslöshet, 

spelberoende, brist på utbildning, dålig kost och dåliga levnadsförhållanden förekommer.  

Andra hjälporganisationer som kommit till Phuket, bygger enligt Gay, barnhem som 

ska rymma 400 barn drabbade av Tsunamin. ”Problemet” är bara att 400 barn inte blev 

föräldralösa i flodvågskatastrofen, berättar Gay. 

Katastrofen drabbade Phuket hårt, då många av människorna här livnär sig på 

turismen har konkurrensen om de få kunderna förvärrat deras ekonomiska situation. Många 

har förlorat sina affärer och mycket annat som också bidragit till ekonomiskt bakslag. Sakta 

börjar turisterna återvända, men människor har förlorat sina investeringar och har svårt att 

bygga upp nya arbetstillfällen. Nattlivet samt sexindustrin i Patong var bland det första som 

kom igång efter tsunamin. 

Våra informanter Lodi och Marika, lärare på en av skolorna i området, berättar om 

tillfällen då organisationer och media besökte deras skola under lektionstid och ville skänka 

pengar eller intervjua de katastrofdrabbade barnen.  

”Tsunamibarnen” ombads då att ställa sig upp inför klassen och posera för fotografer 

etc. Det är ingen normal situation för dessa barn, uppger lärarna. Det är viktigt att barnen får 

hjälp med att glömma, men med alla människor som kommit för att ”hjälpa” så får de varken 

tid eller ro till det. De utpekas ständigt som ”tsunamibarn”. I slutändan förstår de inte om det 

är en positiv eller negativ händelse att vara drabbad av tsunamin, menar Marika. Problemet är 

att många organisationer engagerar sig, men bara kortsiktigt. Klumpsummor ges i stället för 

långsiktig hjälp, vilket bidrar till halvfärdiga projekt och förvirring. Detta bekräftas av 

samtliga av våra informanter, som efterlyser långsiktiga stödinsatser. 

 

4:2 Analys & Diskussion  

Vi har i vår analys valt att diskutera de punkter som mest berör de omständigheter som 

slumbarnen vi har undersökt befinner sig i och påverkas av. Vi har med hjälp av rubriker delat 

in olika temaavsnitt för att förtydliga budskapen i vår analys och diskussion. 
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4:2:1 Medborgarskap och kvalificeringssystem 

Marshall menar att för att kunna bli till fullo accepterad i ett land så ska man vara fullvärdig 

medborgare i det landet, så man kan begagna samma fördelar som alla andra medborgare. 

Han skriver vidare att det finns en grundläggande mänsklig rättighet att vara medborgare i ett 

land. (Marshall, 1992)  

 Gällande många av barnen och deras familjer i slummen, kan man hävda att de inte 

uppfyller Marshalls krav på samhällig acceptans. Familjer som flyttar från byarna till Phuket, 

slår sig ofta ner i områden som de när som helst kan vräkas från. Det är platser som många 

gånger saknar vatten och avlopp och där ljudnivån är konstant hög. Barnen leker på gatan 

eller på platser som är fyllda med sopor och i värsta fall med avföring från djur och 

människor. De riskerar sjukdomar, skador och förgiftningar.  

 Om människor i slumområden fick rätt till sina boplatser skulle det säkert också föra 

det goda med sig att de blev mer benägna att arbeta för att förbättra miljön så att avlopp 

täcktes över, husen tätades och skräp sopades bort. När människor inte har rätt till sina 

bostäder kan det upplevas som att det snarare skulle öka risken att de vräks om de börjar 

förbättra närmiljön. Det kan annars sticka i ögonen på beslutsfattare om platsen får karaktär 

av permanent bosättning. Dessutom är det riskabelt att investera om man är osäker på att få 

behålla det lilla man har. 

 Bauböck (1996) säger att medborgarskap i ett land är den absolut viktigaste för att man 

som individ ska känna att man hör hemma i det landet och att man har vissa rättigheter och 

även skyldigheter i landet. Den thailändska staten försvårar för barnen och deras familjer, 

genom att inte erkänna dem. Att inte finnas med i offentlig statistik och vara registrerad 

medborgare, försvårar sluminvånarnas möjligheter. Ett tydligt exempel på detta, är det faktum 

att barn hindras från att gå i skolan för att de saknar giltiga identitetshandlingar.  

 Samtliga av våra informanter betonar detta problem och Kun Tam nämner att det är en 

tidskrävande och komplicerat process att ordna dessa dokument. Varför är det inte en fråga 

som prioriteras av staten? Så att man kan följa sitt uttalade mål om att erbjuda alla barn i 

Thailand rätten att gå i skolan, genom att underlätta att skolplikten att genomförs? 

 Samhällsstyrning är hur staten utövar sin politiska, ekonomiska och administrativa 

makt. God samhällsstyrning är när staten tar sitt ansvar och dess institutioner och arbetssätt är 

öppna, effektiva, samarbetsinriktade och ger utrymme för deltagande.  

 Vi vill hävda att verkligheten som dessa thailändska slumbarn och deras 

föräldrar/anhöriga lever i, präglas av ett kvalificeringssystem, där det krävs att individer 

uppfyller vissa krav för att få ta del av delar av samhället. För att exempelvis få tillgång till 
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vård krävs det framförallt att man är registrerad, men det krävs även att man besitter kunskap 

och är utrustad med redskap för att kunna utnyttja de förmåner som finns. Det gäller 

exempelvis att känna till att det finns ett 30-Baht-kort som täcker bassjukvård. Blir man 

dessutom svårt sjuk, måste man inneha kapital för att få den vård som är nödvändig. Genom 

att de boende i slummen saknar utbildning och registrering och dessutom lever under mycket 

dåliga förhållanden, påverkas även deras möjligheter till god hälsa, bra jobb och goda 

inkomstmöjligheter. Gapet mellan fattiga och rika på Phuket hindrar dessa barn att uppnå den 

här typen av krav. 

 Slumbarnen påminns ständigt om detta kvalificeringssystem, dels har staten vissa 

kriterier man måste uppfylla, de organisationer som finns på plats har sitt eget 

sorteringssystem för att avgöra vilka barn som ska få hjälp. Vidare är det viktigt att betona 

förstärkningen av kvalificeringssystemet för dessa barn, som en konsekvens av 

tsunamikatastrofen.  

 Händelsen har orsakat en omfördelning i det thailändska systemet, där vissa barn och 

familjer som har blivit drabbade av tsunamin har kvalificerats till hjälpinsatser som givit dem 

bättre levnadsstandard. Däremot har man trots, stora resurser inte kunnat förbättra de redan 

fattigas situation. Kravet för att få hjälp är att ha blivit drabbad av katastrofen, vilket för redan 

fattiga barn kan bli önskvärt, då även dem ser en chans till förmåner. 

 

4:2:2 Det statliga ansvaret 

Eftersom Thailand har gått med på de krav som barnkonventionen ställer kan man hävda att 

det är ett misslyckande från statlig sida, att en del av befolkningen befinner sig i sådan 

maktlöshet och brist på medborgerliga rättigheter, som våra informanter beskriver. 

 Med utgångspunkt i våra informanters beskrivningar av barnens sociala livsvärld, vill 

vi hävda att de fattiga barnen på Phuket lever under mycket svåra förhållanden. Tittar man på 

den befintliga forskning (Gordon, 2004) som finns om slumbarn generellt, kan man se många 

likheter. Barnen i vår studie lever under kritiska levnadsförhållanden, ekonomiskt som socialt. 

De är definitivt offer för sin uppväxtmiljö och deras levnadsstandard är under normen för de 

kriterier som Barnkonventionen och Nussbaum efterlyser.  

 Enligt Barnkonventionen (2003) bär staten det yttersta ansvaret för att förverkliga barns 

rättigheter, även om den har delegerat ansvar och verksamhet till regionala eller lokala nivåer. 

Familjen har det primära ansvaret för sina barn men varje stat har skyldighet att stödja 

familjerna. Alla länder som skrivit under konventionen har en skyldighet att stödja till 

genomförandet av Barnkonventionen. Därför är det rimligt att ifrågasätta varför stora 
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mellanstatliga organisationer som exempelvis FN och Unicef inte utför påtryckningar och 

ställer hårdare krav på att den thailändska staten tar sitt ansvar för att förbättra villkoren för de 

fattiga barnen i slummen. 

 När det gäller den fysiska närmiljön ligger ett stort ansvar på kommunal nivå. Barns 

behov och rättigheter måste beaktas som en viktig faktor i beslut, planering och 

resursfördelning. Problemet på Phuket är att många av barnen och människorna i slummen 

inte syns i den officiella statistiken, då de inte är registrerade invånare. Därmed kan 

kommunen kosta på sig att strunta i att tillgodose deras behov. Man sopar undan problemen 

genom att låta fattiga barn bo i tillfälliga slumområden, där de inte syns.  

 Alla barn behöver trygghet oavsett etnicitet eller social status, det bör därför vara av 

intresse för barns bästa att den plats de bor på är säker. Så att de inte riskerar våld, övergrepp 

eller misshandel och att de inte ständigt ska behöva flytta. Det har hänt att makthavare tvingat 

hela slumområden att flytta, för att samtidigt frigöra attraktiv mark för andra ändamål. Muller 

berättar av erfarenhet att detta är slumbarnens verklighet, då man oktober 2004 bestämde sig 

för att röja undan ett av de största slumområden i Patong, där även ACF:s barncenter var 

beläget, pga. statlig beslut om vägbygge. Ett hundratal familjer blev i samband med detta 

tvungna att hitta ny hemvist inom kort tid, utan statlig hjälp.  

 Enligt artikel tre i Barnkonventionen (se Bilaga D, 5:4:4) bör barnets intresse självfallet 

inte alltid väga tyngre än alla andras intressen, men att barnets bästa skall väga tungt och 

komma i främsta rummet vid beslut. Exemplet ovan visar tydligt att slumbarnen inte 

prioriteras när deras behov krockar med andra intressen. 

 Utifrån den beskrivning som Kun Tam skildrat gällande sin arbetssituation och det 

statliga sociala skyddsnät som finns på Phuket, kan man även här tydligt se att fattiga och 

utsatta människor inte prioriteras. Det är kanske inte så förvånande, med tanke på de få 

resurser som finns. Tre överbelastade socialarbetare ansvarar för den stora mängden tunga och 

sociala problem som finns i området. Det är en klar fingervisning om statens syn på utsatta 

människors behov, och vilka resurser man är villigt att sätta in.   

 Tittar man på den miljö slumbarnen lever i så präglas den av dåliga 

hygienförhållanden, bristande kvalitet på levnadsstandard, för att inte tala om den 

problematiska omgivning de vistas i socialt sett. Barnens bästa prioriteras definitivt inte, utan 

påverkas i stället av starka marknadskrafter och politiska prioriteringar. 

 Bauböck belyser samspelet mellan marknadskrafterna, staten och familjen. Avståndet 

mellan dessa enheter ger utrymme för det civila samhället. Då den thailändska statens sociala 

skyddsnäts omfattning inte är något att tala om, kan man med hänvisning till Bauböcks teori 
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hävda att det civila samhället har tagit kontrollen över välfärdsarbetet via etablerade privata 

hjälporganisationer. På så sätt har man låtit staten undkomma sitt egentliga ansvar, då det 

uppfylls av andra. 

 

4:2:3 Turismen och marknadskrafterna 

Marknadskrafterna har också satt sin prägel på Phukets ekonomiska läge. Människor är 

beroende av turismen, då de inte kan förlita sig på något större statligt stöd. Ett av turismens 

stora dragplåster är sexindustrin, där människor utan högre utbildning har möjlighet att tjäna 

större summor pengar. Nattlivet i Patong är bland det mest inkomstdrivande i området för de 

fattiga och utstötta i samhället. Många thailändare säljer tjänster av alla de slag, allt från 

massage och porträttavbildning till prostitution.  

Effekten av all exploatering visar sig i de sociala problem som finns på Phuket, 

speciellt i slummen där de mest utsatta bor. Kontentan blir försummade barn, missbruk av 

olika slag, HIV, splittrade familjer etc. Det har resulterat i en ond cirkel där barnen växer upp 

i en miljö präglad av en skev bild av verkligheten. Däremot är det slumbarnens verklighet och 

deras vardag, det är där de växer upp och ska bo. En verklighet där staten är i obalans med 

marknaden och utrymmet för det civila samhället är stort. Kapitalet har en enorm makt på 

Phuket både bland människor och privata hjälporganisationer, den påverkar även statliga 

prioriteringar. Man gör från statens sida inte mycket för att underlätta för barnen i slummen. 

 

4:2:4 Betydelsen av stimulans och utbildning 

Nussbaum menar att det finns vissa egenskaper som alla barn föds med, såsom syn, hörsel etc. 

Andra egenskaper behöver utvecklas. Hur det ser ut i slumbarnens närmiljö påverkar inte bara 

barnens fysiska hälsa utan också deras förmåga att lära och att använda sina kunskaper. Även 

barns känslomässiga och sociala utveckling och mognad påverkas av närmiljön och det 

samhälle som slumbarnen lever i. (Nussbaum: 2002) 

Barn behöver en bra fysisk miljö för att överleva och utvecklas. Platsen där de bor och vistas 

på, kost- och hygienförhållanden, förutsättningar för stimulans och utbildning ska vara så 

beskaffade att barnen mår bra. 

 Detta menar Nussbaum, ställer krav på de vuxna omkring barnen, hjälporganisationer 

och staten. Våra informanter visar att slumbarnen i vår studie vistas i en miljö präglad av 

utsatta och marginaliserade vuxna, där fattigdom i kombination av turismen gett upphov till 

en tillvaro av misär. Staten har, enligt vad våra informanter berättat, inte tagit sitt ansvar, 

vilket lägger stort ansvar på de hjälporganisationer som finns etablerade på plats. Frågan är 
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om det räcker för att dessa barn som praktiskt taget lämnats till ett öde av självuppfostran, får 

den hjälp och de redskap de behöver för att utveckla ett bättre liv? 

 De organisationer som vi har talat med är influerade av empowerment. Deras 

målsättning är att stärka dessa barns roll i det samhälle de lever i och därmed ge dem en 

möjlighet till en bättre framtid. Samtliga informanter betonar starkt att utbildning och kunskap 

är den effektivaste metoden att åstadkomma detta. 

Ett vanligt sätt att öka det reella handlingsutrymmet är via utbildning, vilket bidrar till 

större självsäkerhet hos individen, som får en ökad tilltro till sin förmåga att ansvara för och 

hantera sitt liv och veta sitt eget bästa. Individen deltar aktivt i arbetet för sin egen hälsa. 
(Payne, 2002).  

 Här kan även paralleller dras till den forskning som finns kring slumbarn, där man 

menar att kunskap och utbildning ger bättre och hälsosammare livsstil.(Gordon: 2004) 

Utbildning ger bättre inkomster och därmed större kunskap om och tillgång till vård. Genom 

att förstå sin kropp, förstår de också sina vårdbehov och kan skydda sig. Viktigt för att 

utbildning ska kunna genomföras är tillgängligheten till basala behov såsom rent vatten, god 

hygien och mat. (Gordon, 2004)  

 FN: s generalsekreterare, Kofi Annan utrycker i sitt Millenieprogram att ”… 

utbildning är centralt för utveckling, sociala framsteg och mänsklig frihet.” 

(www.un.dk/swedish/Briefing_papers/Utbildning/main.htm, 2004-04-02). Rätten till utveckling och 

stimulans betonas ytterliggare i artikel sex, Barnkonventionen. (se Bilaga D, 5:4:4)  

 Marshall skriver att när man väljer att låta barn utbilda sig så garanterar man dem 

medborgarskap. När staten tillförsäkrar alla barn utbildning så säkerställer man även barnet 

medborgarskap. Gällande slumbarnen i vår studie ser man tydligt att staten ger vissa barn i 

samhället den tryggheten. Men vad händer med de barn vars föräldrar inte vill eller kan ta 

ansvar för att ordna giltiga identitetshandlingar, god livsföring och materialkostnader och 

andra viktiga förutsättningar för genomförbar skolgång?   

 Våra informanter säger att många av slumbarnen inte motiveras till skolgång 

hemifrån, detta på grund av frånvaro av goda vuxna förebilder som betonar vikten av 

utbildning och av finansiella skäl.   

 Muller anser att, för att de fattigaste barnen ska få ett bra liv, bör de ha möjlighet att gå 

i skolan, vilket är en förberedelse inför vuxet livet. Många föräldrar/vårdnadshavare resonerar 

som så, att deras barn inte har behov av skola. Då de anser sig ha klarat sig utan utbildning, 

ser de inget utbildningsbehov för sina barn. Det är viktigare att barnen jobbar och tjänar 

pengar till familjens försörjning. Föräldrarna tänker utifrån ett ekonomiskt perspektiv, då de 
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befinner sig i ett område som är så expansivt och präglat av turism, och där möjligheten att 

tjäna pengar finns. 

Marshall betonar dock att det bara finns en absolut rättighet, och det är att alla barn har rätt till 

utbildning, genom att utbilda dem så förbereder man dem även för vuxenlivet. 

 Utifrån alla våra källor kan vi konstatera att skola och utbildningar har en mycket 

betydande och avgörande roll i slumbarnens liv, speciellt då skolgången enligt Muller och 

Gay, håller slumbarnen borta från barnarbete, kriminalitet, exploatering och missbruk. Skolan 

ger dessa barn hopp och en möjlighet till en bättre framtid. 
 

4:2:5 Bemötandet och behoven hos barnen och deras splittrade familjer 

Våra informanter beskriver slumbarnens liv med underton av att deras miljö och den familje- 

och samhällsstruktur som de befinner sig i, hindrar dem från att utveckla viktiga redskap inför 

ett gott vuxenliv. Detta resonemang kan kopplas till Nussbaums teori, där hon betonar att för 

att barn ska kunna utveckla vissa förmågor som kräver mer än vad bilogiska och medfödda 

egenskaper ger. Alla kärleks- och omsorgsmönster måste ses som åtminstone delvis kulturellt 

konstruerade, något som i princip gör att de kan ändras om åsikterna som de bottnar i ändras, 

då miljön så tidigt och genomträngande formar könsskillnader.  

 Med tanke på den sociala struktur som dessa barn lever i med starka marknadskrafter, 

sviktande politiskt stöd som framkallar stora sociala problem, är det inte undra på att de 

fattigaste och mest utsatta familjer splittras. Av denna anledning blir slumbarnen, den 

svagaste gruppen i det thailändska samhället och offer för sin miljö. Om man som barn inte 

har tillgång till basala behov som god livsföring och en trygg miljö, menar Nussbaum att 

barns möjligheter till utveckling försvåras. Då man talar om svaga grupper som dessa, krävs 

det ett statligt ansvar som skapar förutsättningar för svaga familjer att bli starkare. Genom att 

lämna slumbarnen och deras anhöriga åt sitt öde, har staten skapat ett behov av ett privat 

socialt skyddsnät.  

 Våra informanter beskriver familje- och grannskapskulturen i området som 

kollektivistisk, där den primära gruppen, som representerar det yttersta värdet. (Ahmadi: 2003) 

Det finns tendenser till att man inom gruppen av anhöriga, grannar och vänner hjälps åt i 

vardagen, speciellt när det kommer till vården av barn. Man kan dock fråga sig hur pass väl 

ett privat skyddsnät fungerar då det består av fattiga, outbildade och marginaliserade vuxna?  

 Barn behöver en trygg och säker miljö, för att kunna uppnå ett fullvärdigt liv. Här vill 

vi exemplifiera med att hävda att en thailändsk ung flicka i slummen kanske får en skev bild 

av sexualitet, då hon växer upp strax intill sexturismen och nattlivet i Patong  
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 Nussbaum talar om tre utvecklingsstadier som betonar vikten av barns påverkan av 

yttre faktorer, för att de ska kunna utvecklas och uppnå de rättigheter som hon kallar för 

mänskliga förmågor. (se Bilaga E, 5:4:5) Gällande slumbarnen i vår studie vill vi främst betona 

vikten av deras behov av förmågor att leva hälsosamt, känna samhörighet med samhället, 

utveckla känslor, ta del av utbildning och få möjligheten till att utveckla sinnen, fantasi och 

eget tänkande. 

 Gay hävdar att möjligheten för barn att leka fritt i en naturlig miljö, har lika stor 

betydelse för barnens psykiska hälsa som rent vatten har för den fysiska hälsan. 

Det är viktigt det finns utrymme för slumbarnen i närheten av deras boenden, att leka då det 

ger dem trygghet och hjälper till att utveckla de fysiska, sociala och mentala färdigheter de 

behöver i livet.  

Muller och Gay beskriver den privata hjälpverksamheten på Phuket som en stödjande 

och stärkande verksamhet, där man främst fokuserar på barnens behov. För att uppnå bättre 

förutsättningar för barnen arbetar man även med att stödja deras föräldrar och anhöriga. 

Muller genom att ägna sig åt temautbildningar i slummen som handlar om kost, hygien, 

samhälliga förmåner, säker sex etc. ACF motiverar även unga vuxna till alternativa 

yrkesfärdigheter som exempelvis batikmålning, för att förhindra riskfyllda arbeten. Gay 

motiverar kvinnorna till självförsörjning och till att hjälpa sina barn till en bättre tillvaro. Man 

har i båda verksamheter använt sig av redskap som går hand i hand med tankar kring 

empowerment. Tillgång till information, förmåga att göra val, stärka självförtroendet och 

större självsäkerhet utgör komponenter av empowerment.(Ekberg, 2000) Man definierar 

empowerment som uppbyggandet av en reell och upplevd möjlighet och förmåga att påverka 

den egna livssituationen. (Blanchard m.fl. 1999).  
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___________________________________________________DEL 5

 AVSLUTNING 

 
5:1 Slutsatser och reflektioner 

Vi kan utifrån denna studie konstatera att barns behov av skola är för dem livsnödvändig, då 

det är genom utbildning de har en chans att ta sig ur sin marginaliserade miljö. Det finns 

annars en risk att de fastnar i ”turistfällan” dvs. att de blir så beroende av turisterna och deras 

pengar, att det blir svårt att välja en annan väg.  

 Det finns en påtaglig risk att slumbarnet hamnar i prostitution eller i annan 

nedbrytande miljö. Tyvärr försvåras vägen till utbildning, dels av att deras föräldrar inte ger 

dem erforderligt stöd hemifrån, men också för att staten och samhället brister i ansvar 

gentemot dessa barn. Genom relevanta och förklarande teorier har vi styrkt våra informanters 

information och därmed kunnat hävda att statens uppvisar brister i sitt ansvar gentemot 

slumbarnen. Det finns ett tydligt kvalificeringssystem där underpriviligerade och fattiga barn 

riskerar att gå miste om samhällsförmåner.  

Man har byggt upp kollektiva privata skyddsnät som alternativ till statens hjälp, frågan är bara 

hur pass starka dessa är då de består av marginaliserade och resurssvaga människor.  

 Barnen är framtiden och därför är det av viktigt att de prioriteras och därmed får en 

chans till att förändra sin miljö och sina förutsättningar till ett bättre och mer tillfredsställande 

liv.   

 Vad gäller slumbarnens sociala livsvärld har de inte i egentlig mening drabbats av 

katastrofens konsekvenser. De fattiga barnen i slummen har inte fått ta del av resurserna, då 

deras område inte drabbats. Det som skett är att det uppstått ett kvalificeringssystem där de 

måste påvisa att de drabbats ekonomiskt, för att få ta del av de resurser som kommit staten 

och landet till hands.  Det är helt klart bevisat från flera håll, att resurser finns för att hjälpa 

alla som är i behov, men pengarna är öronmärkta för Tsunamioffer. Så vi ställer oss frågan, 

hur prioriteras de pengar som omvärlden har skänkt? 

 Vi kan vidare konstatera att dessa slumbarn behöver en trygg miljö att växa upp i, 

utbildning som ger dem en chans att förändra sin framtid, en stat som tar sitt ansvar för sina 

medborgare och med intention att förverkliga deras rättigheter. Att få vara en del av sitt land 

och erkänd som individ. 

 De vuxna som finns i barnens närhet är själva många gånger inte kapabla att ta ansvar 

för sig och sina egna behov. Därför är det av stor vikt att man exempelvis genom 
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empowerment stärker dessa individer och ger dem framtidstro. Genom att stärka de vuxna och 

hjälpa dem bygga upp sin självkänsla, ger man dem redskap att förmedla det vidare till sina 

barn.    

 Slutligen kan vi konstatera att statens övergripande ansvar är en måttstock för hur ett 

samhälle beter sig. Vad har de fattiga barnen i landet för möjligheter till utveckling och chans 

till ett bra liv, i samhälle där obalans mellan stat, marknad, det civila samhället och invånarna 

har bidragit till en ond cirkel av sociala problem och fortsatt fattigdom.        

 

5:2 Slutord 

Vi avslutar denna uppsats med att berätta att det har varit mycket intressant att få en inblick i 

de thailändska slumbarnens sociala livsvärld på Phuket. Genom att vi båda har haft erfarenhet 

av att ha arbetat med dessa barn via socionompraktik hade vi ett inneboende intresse för dessa 

frågor. Att få tillfälle att gräva lite djupare och utföra analyser från ett större 

samhällsperspektiv har ökat vår egen förståelse och satt ytterliggare en ny dimension på det 

kunskap vi tidigare tillförskaffat oss.  

 Vi hoppas att vår uppsats har väckt ett intresse hos läsarna och att fler människor får 

upp ögonen för den baksida som finns i Thailand. Många svenskar och andra västerlänningar 

associerar Thailand, och speciellt ön Phuket till varmt väder vita sandstränder och semester. 

För slumbarnen i skuggan av turistparadiset ser verkligheten annorlunda ut. 

 

Vi vill tacka  

 

- vår handledare Astrid Schlytter för stöd och konstruktiv kritik. 

- Våra informanter, som med god vilja hjälp oss till intressant kunskap. 

- våra kära och tålmodiga familjer, för stöd och rådande synpunkter. 
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______________________________________________________________ 

5:4:1 Bilaga A: Kartor, modell 1 
 

 
Modell 1: Phuket Island, Thailand 
Karta över Phuket Island (ung. lika stor som Svenska Gotland)  
Det inringade området visar uppsatsens undersökningsarea, området Kathu District. De 
slumområden där)barnen i vår undersökning bor finns utspridda över detta område. 
 

 
 
2005-05-04    
http://www.phuket-map.net/image/MapN/phuket.gif
 
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.sunrise-
divers.de/images/karon_map/phuket_map.gif&imgrefurl=http://www.sunrise-
divers.de/phuket_map.htm&h=1320&w=960&sz=94&tbnid=hpfQUDl1COcJ:&tbnh=
art=14&prev=/images%3Fq%3Dphuket%2Bmap%26hl%3Dsv%26lr%3D

 

Phuket Town – Största 
staden på Ön 
Patong – största 
Turistbyn 

Kalim – Närliggande 
mindre turistby 

Kamala – Närliggande 
mindre turistby 

 

Inringat område: 
Området Kathu District 
Både inuti och i 
utkanterna av byarna 
Patong, Kalim och 
Kamala samt en bit ut på
väg mot Phuket Town 
finns det små utspridda 
slumbyar där de fattiga 
och marginaliserade 
invånarna bor. 
150&tbnw=109&hl=sv&st
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5:4:1 Bilaga A: Kartor, modell 2 & 3 
 
 
 
Modell 2: Karta över Thailand i relation till ön Phuket.  
Modell 3: Thailand, ett land beläget i Sydostasien. 
 
 
Modell: 2    Modell: 3 

    
 
2005-05-04   
 
Modell 2 
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.aftonbladet.se/resor/kartor/thailand-
stor365.jpg&imgrefurl=http://www.aftonbladet.se/resor/kartor/thailandkarta.html&h=594&w=375&sz=35&tbni
d=GFwiBdTQm8oJ:&tbnh=131&tbnw=83&hl=sv&start=1&prev=/images%3Fq%3Dkarta%2Bthailand%26hl%
3Dsv%26lr%3D
 
Modell 3 
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.ui.se/fakta/asien/kartor/thailand.gif&imgrefurl=http://www.u
i.se/fakta/asien/thailand.htm&h=400&w=273&sz=37&tbnid=5l5NIMjzWV4J:&tbnh=119&tbnw=81&hl=sv&st
art=10&prev=/images%3Fq%3Dkarta%2Bthailand%26hl%3Dsv%26lr%3D
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________________________________________________________________
5:4:2 Bilaga B: Info: Organisationer på plats i Phuket  
 
Asia Center Foundation (ACF) är en frivillig icke-statlig organisation, en s.k. NGO, som 
startades på Phuket 2001, med syftet att stärka den fattiga och utsatta befolkningen med hjälp 
av utbildnings- och hälsoprojekt. ACF är en kristen välgörenhetsorganisation som existerar 
med finansiell hjälp från olika kyrkor (mest i Sydafrika, Malaysia, Filipinerna och USA), 
andra större organisationer (huvudsponsorer: World Childrens Fund Japan, Rotary Club 
Phuket etc.) och donationer från olika mindre företag och privatpersoner. Det är en liten 
organisation som arbetar med ett 60-tal fattiga barn och tonåringar i Phukets slumområden. 

ACF arbetar med Phukets underpriviligerade och fattiga slumbarn runt kåkstäderna i 
området Kathu. Man underlättar för barnen att få utbildning, hälso- och sjukvård, lär dem om 
kost och hygien samt information om HIV och AIDS. Organisationen arbetar med långvariga 
projekt, då man anser att arbete med människor kräver tid och kontinuitet. För tillfället arbetar 
man aktivt med tre större projekt som man kallar för Patong Childcare Center, Kids Club och 
The Prison Project. Man arbetar vid sidan av dessa, med olika stödinsatser som listas nedan.  
 

• Skolstipendieprogrammet: Över ett hundratal barn har via ACF fått hjälp med 

finansiellt stöd I form av skoluniformer, böcker, idrottskläder, skor, ryggsäckar, 

skolmåltider etc. sedan projektets start. 

• Centret sponsrar även vitamin- och proteinrik sojamjölk “Formula Milk” till 

undernärda spädbarn och mindre barn tillhörande mödrar som bor i slumbyarna. 

• Organiserade pedagogiska lovprogram, s.k. “Holiday camps” för äldre slumbarn under 

skolloven. Många barn har ingenstans att ta vägen och ACF ordnar denna aktivitet för 

att ge dem ett alternativ till gatan under skolloven. Vanligtvis brukar ett 30-tal barn 

medverka två gånger per år. 

• Distribution av mat och kläder till mycket fattiga barn och familjer. 

• ACF: s lokaler används också för engelskaundervisning under kvällstid för tonåringar 

och vuxna på frivillig basis. 

• Hälsovård för barn och tonåringar 

• Information kring HIV, droger, sexualkunskap etc. ges till barnen i slumbyarna. 

• Socialt och praktiskt stöd till underpriviligerade barn och familjer gällande kontakter 

med socialtjänsten och andra myndigheter. 

 

Life home project 
Centret startades 2001 i Phuket Town. Här bor 20 kvinnor med sina barn. Life Home Project 
(LHP) är ett hem för mödrar med barn som har HIV/AIDS. De får bo där så länge de vill och 
behöver. Alla HIV-positiva kvinnor med barn erbjuds att testa sina barn, men många vägrar, 
då det är många som inte vill veta, de vill inte att barnen ska bli stämplade som sjuka. 
Vetskapen om att de smittat sitt barn kan vara oerhört tungt att bära. Barnen testas före två års 
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ålder, och även efter de fyllt två år, då HIV-viruset kan gå tillbaka. När modern dör tas barnet 
om hand av de andra kvinnorna på centret. På så sätt bli omställningen för barnen så mjuk 
som möjlig, och de stannar kvar i en miljö de känner sig trygga i och med människor de 
känner igen. Efter sorgeprocessen brukar de anpassa sig väl. De blir som en utvidgad familj.   

Centret är helt självförsörjande, och kvinnorna turas om med matlagning, städning osv. 
Kvinnorna på centret utbildas i konst och teckning, sömnad, hantverk, matlagning och 
bakning. De driver även ett bageri och en salong på centret. Många av kvinnorna har även 
sina gamla jobb kvar som de går till varje morgon. Life Home Project är en fristad där de 
öppet kan prata om sin sjukdom och där de inte behöver vara rädda för att visa sig svaga. 
Kvinnorna är oerhört rädda för att det ska komma ut att de har HIV eller AIDS, man har 
fortfarande vanföreställningen att endast prostituerade får det.  
 
 
 
(Info ur broschyrer och intervjuer med Mrs. Roelien Muller, director för (ACF) Asia Center Foundation samt 
med Mr. Jose Gay, director för Life Home Projekt, Phuket.) 
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3:4:1 Bilaga A Transkriberad intervju: Roelien Muller, ACF Phuket 
 
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET     2005-04-01 
Institutionen för socialt arbete/Socialhögskolan 
Socionomlinjen med mångkulturell inriktning, 140p. 
Sjätte terminen: C-uppsats 15 p. 
Studenter: Anna Skorupska & Silvia Jakoub, M7 
Handledare: Astrid Schlytter 
 
Uppsatsämne:  
“Phukets slumbarn - deras sociala livsvärld. ” En beskrivning av deras livsvillkor enligt 
yrkesverksam personal på plats. 
 

 
Bilaga: Transkribering av Intervju 1 
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Bakgrundsfakta 
 
Namn: Mrs. Roelien Muller, 39-årig kvinna med sydafrikanskt ursprung. 
Yrke: Verksamhetschef/Projektledare för Asia Center Foundation, Phuket, Thailand. 
Yrkesverksamma år inom socialt arbete i Thailand: 5 år. 
Plats: Intervjun äger rum kvällstid på intervjupersonens kontor efter eget initiativ, Miljön 
är lugn och harmonisk och då vi är ensamma på plats är det lätt att få en bra dialog utan 
störande moment. 
r: Intervju 2005-04-01, 18:00, Kathu District, Phuket Island, Thailand. 

ad arbetar du med här på ön och på vilket sätt? 
 Jag jobbar för en organisation som heter Asia Center Foundation, vi jobbar främst med barn 
ch familjer i de fattiga slumkvarteren här på ön Phuket, speciellt i området Patong. 
rganisationen är en NGO (non goverment organisation) och är därmed en fristående 
rganisation. Vi jobbar med underpriviligerade barn på Phuket, såväl som omkringliggande 
mråden. 

tgår Asia Center Foundations arbete utifrån någon specifik (sociologisk/socialt arbete) 
eori, som huvudsakligt mål för ert arbete med dessa barn? 
 Jag kan inte påstå att jag använder någon specifik teori i mitt arbete. Jag kom hit för att lära 
ig om hur man arbetar i tredje världen, då jag själv kommer från ett land tillhörande tredje 

ärlden (Sydafrika). Till en början var mitt syfte med att komma hit, att få ett kulturellt 
tbyte, men det slutade med att jag startade upp Asia Center Foundation med en amerikans 
an som heter Danny, för att hjälpa underpriviligerade barn i området. Mitt huvudsakliga mål 

ar att hjälpa dessa barn till en bättre framtid. 
 Sättet vi gör det på… Vi har försökt organisera olika projekt för dem… innehållande 
tbildning, hälsovård… Syftet har varit att försöka förändra deras omständigheter på ett sätt 
om ger dem möjligheter till fler val i livet. Visa dem något annat än vad de får uppleva i 
lumområdet/kåkstaden där de bor. 
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På vilket sätt skulle du beskriva ert arbete med dessa barn, är det långsiktigt/kortsiktiga 
handlingar och mål som styr? 
– Vi satsar definitivt på att hjälpa dessa barn på längre sikt, jag skulle säga att vi genom PCC 
(Patong Childcare Center), vårt dagcenter, försöker ge dem en struktur redan i tidig ålder. Vi 
förbereder dem inför skolgång och ger dem möjligheter som de i annat fall inte skulle få.  
– Att skapa en miljö där de lär sig vardagsrutiner om hjälper dem att förstå att skola och 
kunskap är något som kan ge dem en bättre framtid. Förhoppningsvis fortsätter de sin 
skolgång medbättre förutsättningar efter våra insatser. Stipendier finns tillgängliga för de barn 
som behöver i syfte att underlätta deras skolgång. Det är ju så att när dessa barn äntligen 
hamnar i skolan, vill vi hjälpa dem att stanna där, så att de inte blir sysslolösa och hamnar på 
gatan. Skolan är ett bra sätt att hålla dem borta från för dem farliga miljöer, då bl.a. 
prostitution, kriminalitet och drogberoende är väl förekommande fenomen i dessa barns 
uppväxtförhållanden. 
- Barncentret fungerar som ett startprojekt, men vi har för avsikt att följa våra ca. 40 barn som 
kommer regelbundet, så länge som de behöver vårt stöd. Det är frågan om långsiktiga 
relationer med dessa barn. 
  
Hur ser dessa barns familjeförhållanden ut? Arbetar ni även med anhöriga omkring 
barnen? 
- Vi försöker jobba med föräldrarna, dvs. de föräldrar som finns med i bilden. De flesta är 
tyvärr mycket lågutbildade, en del kan inte läsa och skriva. Vi försöker att träffa 
föräldrarna/vårdnadshavare var tredje månad, då vi… inte utbildar dem men… åtminstone ge 
dem utförlig information kring vad vi gör med deras barn och varför. Vi försöker också ge 
dem goda råd gällande svåra situationer och förhållanden i deras liv. Vi försöker informera 
dem om viktiga teman som näring, hälsa, sexuell exploatering etc... Vi försöker helt enkelt 
guida dem genom föräldraskapet.  
 
Hur ser det ut för, t.ex. barn som har vårdnadshavare som inte har något arbete? På 
vilket sätt hjälper ni barn i ekonomiskt svåra hemförhållanden? 
– Vi har egentligen inget specifikt utformat program för hur vi löser sådana frågor. Det är 
dock ett mycket välbekant problem för oss, många gånger handlar det om fattigdom 
tillsammans med brist på utbildning och kunskap. Dessa två går hand i hand, det är svårt att 
förstå hur man ska hantera finanser om man inte har erfarenhet av det och har man dessutom 
brist på annan nyttig kunskap kring kost, hygien osv.… då är det inte lätt.  
– Många av barnen lever under sådana omständigheter. Alltför ofta ser vi pengar spenderas på 
alkohol, lotterispel och annat dylikt, istället för nödvändigheter som mat och logi. Struktur 
och regler är något som knappt ar existerar i detta område och givetvis har denna grupp 
svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket också påverkar barnens situation och 
möjligheter. Detta är något som vi försöker förbättra via information, regelbundenhet på 
dagcentret och mindre stipendier och bidrag till behövande. För tonåringar/yngre vuxna har vi 
tillhandahålligt en syo-service, där vi har försökt hjälpa dem och motivera dem in i en 
yrkesutövning, oftast inom snickeri och batikmålning.  
– Det är väldigt svårt att arbeta med att förändra de vuxnas inställning då de redan har vissa 
uppfattningar kring samhället och livet. Vi har därför fokuserat på att ge barnen och 
ungdomarna hopp och makt att förbättra sin situation till bra jobb och högre utbildning. Deras 
föräldrar har oftast enkla arbeten som massöser på stranden, sopletare, städare, fruktförsäljare 
etc. Det är svårt för dem om de förlorar sitt arbete, som nu efter tsunami. Det är många som 
inte längre kan arbete på de platser där de höll till tidigare. Det är svårt att börja om för dem 
utan startkapital… Även svårt för oss att hjälpa dem… 
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Hur såg det dagliga livet ut för dessa barn före tsunami? På vilket sätt 
påverkades/hjälptes de av ACF? 
- Det dagliga arbete vi utförde för dessa barn innan tsunami var framförallt att hålla mindre 
barnen stimulerade via dagcentret samt projektet ”Kids Club” för de äldre barnen/ungdomarna 
i slumområdena. Idag har det tillkommit nya situationer och nya problem med dessa 
barn/ungdomar, efter tsunami, som vi måste handskas med. Detta kräver mer tid och mer 
administrativa insatser tråkigt nog. Vi har jobbat fram nya projekt för att hjälpa de barn som 
behöver hjälp efter tsunami… för att möta deras behov. 
 
Har behoven förändrats för barnen i slummen? 
– Ja, det skulle man kunna säga. Då vi har tvingats ta emot barn efter nya kriterier har antalet 
barn också ökat på dagcentret. Förr var denna tjänst endast för de fattiga barnen i slummen. 
Idag är centret beläget utanför slummen och tar emot andra barn utöver de som redan har gått 
där. Detta innebär också att slumbarnen på ett eller annat sätt måste ta sig från slummen till 
den nya lokalen. Detta kräver engagemang från vårdnadshavare, vilket inte alltid finns. Det är 
synd, men man kan förstå de bakomliggande orsakerna och vi försöker underlätta för dem så 
gott det går med samåkning etc. En del av barnen fick åka tillbaka till sina hemprovinser, pga. 
rädslan för ny katastrof. Hur de har gått för dem vet vi inte. Vanligt i Thailand är att det alltid 
finns någon som tar hand om barnen på ngt sätt, när den biologiska föräldern har problem. 
Denna person kan vara en granne, en mormor, moster eller liknande, dock anser jag efter 
erfarenhet att känslorna för barnen inte är detsamma och de får många gånger en avsaknad av 
stimulans och uppmärksamhet. 
- De nya barnen är på ett eller annat sätt drabbade av tsunami. Antingen har de förlorat en 
vårdnadshavare eller så har föräldrarna svårt att klara sig ekonomisk. Katastrofen har drabbat 
Phuket hårt, då många av människorna här livnär sig på turismen har konkurrensen om de få 
kunderna förvärrat deras ekonomiska situation. Många har förlorat sina affärer och mycket 
annat som också bidragit till ekonomiskt bakslag. De vuxna har många problem och barnen 
hamnar i skymundan. Därför finns nu detta projekt, för att föräldrar/andra vårdnadshavare 
som inte kan ta hand om barnen får hjälp med det. 
– Det finns mycket resurser för de barn som indirekt såsom direkt drabbats av tsunami, medan 
de ”vanliga” fattiga slumbarnens situation är densamma, trots att de också har påverkats av 
händelsen både psykiskt och ekonomiskt. Då många av dessa barn bor i knaggliga plåtskjul, 
har många av dessa människors bostäder blivit bortsköljda av vågen. Det stora slumområdet i 
Patong har förstörts och det har bildats nya slumområden lite här och var, där man har byggt 
upp nya små tillfälliga skjul. Dessa människor och barn är vana att flytta på sig och lever i en 
verklighet där planering månader framåt är otänkbar.  
 
 
 
Gällande slumbarnen som ni arbetat med en längre tid, hur ser situationen ut för dem 
nu? 
– Vissa, uppskattningsvis hälften har fortsatt komma till dagcentret, medan andra har 
försvunnit. Det är olika dar, vissa kommer regelbundet andra inte. Jag vet inte om det beror på 
att centret har flyttat och att det är för svårt för barnen, speciellt de som kommer från mycket 
socialt belastade familjer, att ta sig hit. Det går också mycket rykten om att en ny jordbävning 
är på väg och att det kan komma tsunami igen.  
– Många är rädda och okunskapen och ovissheten har drivit bort dem. Då många av 
slumbarnen och slumfamiljerna kommer från andra provinser (ca 75 %), har de valt att flytta 
tillbaka eller åtminstone lämnat bort barnen hos sina släktingar hemma i byn. Hur mycket 
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hjälp dessa barn har fått och vad som händer med dem är oklart. Det är synd att de ska behöva 
mista sina möjligheter till utbildning på det här sättet. Situationen är lite ambivalent för dem, 
då barnen flyttas runt med anhöriga... hem till byn i annan provins…tillbaka till Phuket… nytt 
rykte om tsunami…tillbaka till byn…Det är så det har sett ut för dem. 
 
Vilken/Vilka är de typiska personerna/klienterna ni kommer i kontakt med via Asia 
Center Foundation idag? 
– Det är fortfarande väldigt fattiga, lågutbildade underpriviligerade barn och familjer i 
området kring Patong. Ensamstående föräldrar, Mor- och farföräldrar som tar hand om barn, 
andra anhöriga/grannar som har tagit sig an barn i slummen. 
– Vi arbetar aktivt med grupper av 3-6 åringar samt 7-13 åringar och slutligen en grupp 
tonåringar som bor i slummen under fattiga och utsatta förhållanden, s.k. underpriviligerade 
barn och ungdomar. Sammanlagt är de ca 60 st, varav 35 är under 6 år. På samma sätt som 
tidigare vill vi stärka dessa barn och deras möjligheter till en bättre framtid. 
 
Finns det helt föräldralösa/vårdhavarlösa barn som ni känner till i området? 
– Nej, inte vad jag känner till. Det var inte så många barn på ön överhuvudtaget som förlorade 
båda föräldrar.  
– Turistorten Khao Lak på fastlandet var mer drabbat på det sättet. Där finns det också flera 
organisationer på plats som har bildad tillfälliga barnhem och center. De barn som har blivit 
föräldralösa har blivit omhändertagna av andra familjemedlemmar, vänner till familjen eller 
grannar. De bor inte ensamma på gatan, utan befinner sig inom vuxen vård. Däremot kan det 
ekonomiska ansvaret bli tungt för dessa nya omhändertagare på längre sikt, och då kanske det 
uppstår ett behov av barnhem eller något form av finansiellt stöd. Till en början fanns det 
efter katastrofen mycket mat och resurser via organisationer från hela världen, i dagsläget är 
man tvungen att börja fundera på framtiden. Med ett års framförhållning kan ingen säga hur 
det kommer att se ut med arbeten och försörjning för dessa familjer som tar hand om barnen, 
och då kan uppstå mycket påfrestande ekonomiska problem… 
 
På vilket sätt skulle du säga att omständigheterna förändrades för Phukets slumbarn, i 
och med katastrofen och dess konsekvenser? 
- Jag kan inte påstå att så mycket har förändrats för just slumbarnen. De bodde redan i 
slumområdena i vingliga plåtskjul bland sopberg och hemlösa hundar, strax intill ett 
turistparadis präglat av bl.a. exploatering och prostitution. De har heller inte direkt drabbats 
av tsunami, vilket har sina för och nackdelar. Då ”tsunamibarnen” har kommit att bli ngt att 
sträva efter i och med allt medieintresse och möjlighet till ekonomisk och social framskjuts.  
- En del av barnens föräldrar har fått det tuffare ekonomiskt pga. förlorad arbetsinkomst. 
Givetvis finns ju oron och rädslan för nya katastrofer hos både vuxna och barn även i 
slummen. Detta ser vi då många av barnen ritat bilder föreställande döda kroppar liggande på 
stranden, omkringliggande saker i oordning osv. Händelsen har påverkat dem mycket starkt. 
De har traumatiserats, på ett sätt som förändrat dem. Relationen till vattnet är annorlunda, så 
fort vågorna är högre än vanligt eller så fort de hör ett rykte så vill de genast fly och rädslan 
kommer nog att vara kvar hos dem en längre tid. Barnen har ett behov av kunskap och samtal 
kring det som har drabbat deras omkringliggande miljö. Vi försöker prata med dem, låta dem 
berätta och förklara för dem att de inte behöver vara rädda. Många har lugnat sig efter att man 
har gett dem kunskap kring jordbävningar och tsunami, så att de bättre har kunnat förstå 
sammanhanget. 
 
Är de vuxna i deras närhet beredda att möta dessa barns rädsla och frågor, enligt dig? 
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– Den lugnande och sansade informationen får barnen av organisationer som oss, föräldrarna 
själva är mycket traumatiserade själva. De har så mycket att själva oroa sig för, så jag vågar 
inte säga om de själva är helt beredda att ta hänsyn till barnens behov fullständigt. De levde 
redan innan katastrofen i mycket olyckliga och utsatta förhållanden som de knappt kunde 
hantera barnen i. Givetvis gör de säkert så gott de kan… men det är svårt att svara på. Bara 
förra veckan inträffade en nytt allvarligt tsunamihot efter ytterliggare en jordbävning. Dessa 
återkommande hot och rykten tvingar dessa familjer att leva i konstant rädsla och beredskap 
på flykt… därför att… när de kom hem en dag fanns det inget kvar… så man kan ana att detta 
har varit en stor traumatisk händelse som de inte lätt glömmer… 
 
Finns det någon form av rådgivning/terapeutiskt stöd tillgängligt för barnen och deras 
anhöriga i slummen? 
– Det finns organisationer som försöker erbjuda en sådan professionell tjänst, men… först och 
främst så har vi en språkbarriär. De flesta frivilliga organisationer är utländska och man har 
sällan utbildad personal som talar thai. Många av volontärerna, psykologerna som kommer hit 
vill hjälpa till, men det är riktigt svårt. Det man istället har gjort både före och efter 
katastrofen för dessa barn r att man har organiserat projekt där man sätter barnen i aktivitet… 
teater, sång, lekar, dans… allt sånt som får barnen att utvecklas, vara glada och glömma bort 
allt som är svårt och tråkigt för en stund. Framförallt efter tsunami har det handlat om att låta 
dem fokusera på något annat än rädslan för katastrofer. 
– Efter tsunami kom det några thailändska terapeuter till området från Bangkok, men det finns 
inte tillräckligt med personal för att täcka hela ön. Viljan finns hos de som kommer hit, men 
språkkunskaperna räcker inte långt.  
  
Vilka förändringar har ni sett gällande de underpriviligerade fattiga barnens 
livsvillkor? 
– De slumbarn som direkt har drabbats av tsunami och överlevt har fått mycket hjälp. 
Tidigare bodde de liksom de andra, i plåtskjul till hus med få ägodelar och dålig standard. 
Idag har många av dem fått hjälp med bostäder genom bistånd. Inga stora hus, men det är nytt 
med bättre standard, elektricitet finns, något de befann sig långt ifrån innan 
tsunamikatastrofen. Den nya situationen har gett de flesta av dem nya möjligheter. På ett sätt 
så kan man säga att dessa människor har fått det lite bättre, de slipper bo trångt, en massa 
människor tillsammans under dåliga förutsättningar. Men… detta gäller givetvis endast de 
familjer som direkt har blivit drabbade… man måste ha förlorat sitt hem för att nyttja denna 
tjänst och det är staten som avgör vem som är berättigad och inte.  
 
Är det statligt sponsrat? 
Ja, staten hjälper till, men framförallt har det kommit volontärteam som sponsrat byggen av 
bostäder och dylikt för de drabbade, vilket behövdes då många bodde i tält och i skogen med 
plasttak. Folk bodde under mycket primitiva förhållanden. Det har tagit väldigt lång tid för 
dessa människor att få statlig hjälp, då det i detta land kräver mycket beslut och mycket 
administration innan någon insats når den det berör.    
 
Hur ser det ut för skolornas del i arbetet med de underpriviligerade slumbarnen? 
I Khao Lak var det 4 skolor som drabbades direkt av tsunamin och där har man fått arbeta 
mycket med stödinsatser. På Phuket har Kamala-skolan (norr om Patong) och Kalim-skolan 
haft problem. Dessa skolor har fått mycket bidrag till återuppbyggnad och skolorna kommer 
att förbättras på många sätt, då bistånd ger nya möjligheter. Man satsar på nya redskap, fler 
datorer, skoluniformer, skolskjuts osv.  
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– Katastrofen har inträffat på gott och ont för dessa barn, för många har den inneburit nya 
möjligheter och nytt finansiellt stöd till deras fördel. Frågan är bara hur dessa resurser 
hanteras av staten och skolledningar. På vilket sätt detta kommer att ge fördelar för de redan 
fattiga slumbarnen som inte drabbats av tsunami vet man inte. 
– Problemet är att måna organisationer specificerar önskemål och restriktioner för att bistånd 
endast ska gå till direkt tsunamidrabbade barn, vilket utesluten många andra barn som många 
gånger har lika stora behov av hjälp.  
– Men givetvis är det skolplikt i Thailand och skolgången är gratis, förutan att man normalt 
sätt brukar bekosta uniform, måltider samt material själv. Då många av barnen i slummen 
saknar födelsebevis är det svårt att få in dem i skolor och därmed lr det lätt problematiskt för 
dem när de inte har råd att ordna sådana papper eller betala de sidokostnader som skolgång 
innebär. Visserligen skulle man kunna säga att den hjälp som skolorna har mottagit området 
även kan vara till fördel för slumbarnen i Patong, men inget är heller utlovat till dem ännu. 
– Just nu är det skollov och många barn från slummen brukar åka hem till sina hemprovinser 
då, men en del av dem blir kvar utan någonting att göra hela dagarna. De som är kvar brukar 
då få delta i våra holiday-programs (kollo), för att slippa hamna i tråkigheter på gatan. Mycket 
har förändrats sedan tsunami och vi vet inte riktigt hur många av de slumbarn som åkt 
tillbaka, kommer att komma tillbaka? 
– Vi har också ett eget stipendieprogram som vi har haft i ca 2 år, där vi ger ekonomiskt stöd 
till barn som vill gå i skolan men som har det tufft ekonomiskt och socialt. Detta har vi efter 
tsunamihändelsen utökat med ett slags fadderprogram, där barnen har möjlighet att få en 
sponsor som stödjer dem ekonomiskt en längre tid. Det är svårt att arbete med denna typ av 
tjänst, då dessa barn flyttar runt väldigt ofta, både inom Phuket och fram och tillbaka till sina 
hemprovinser… detta komplicerar ett regelbundet samarbete… 
– Det har också varit svårt för vår del att hålla regelbundenhet tiden efter katastrofen, då 
många nya behov har dykt upp. Detta gör att många av barnen tappar hoppet och förlorar 
förtroende, tålamodet bland dem är inte så starkt… 
 
 
 
På vilket fungerar barncentret idag jämför med tidigare för de underpriviligerade 
barnen? 
– Vi har ju nya lokaler som vi fick i början av december. Centret har inte direkt drabbats på 
något sätt förutom att det har kommit in nya barn som inte nödvändigtvis bor i slummen, som 
definitivt också lever under belastade situationer på andra sätt. Tidigare var det lättare för folk 
att förstå vilka omständigheter slumbarnen levde efter, då centret låg mitt i smeten. Idag ser 
det lite annorlunda ut och då tror jag att det är svårare för besökare, myndigheter och 
sponsorer att förstå deras behov, utan att ha sett deras hemmiljö. Tidigare hade man större 
förståelse för varför projektet behövdes. Men jag ska inte klaga, barnen behövde också en 
bättre lokal, så det är ju aldrig fel att standarden höjs och att möjligheterna ökar. 
 
Kan du beskriva vilka omständigheter du arbetar under med dessa barn? Vilka 
möjligheter finns det att förändra deras situation? 
– Ja nu finns det ju mycket pengar i Phuket, som inte fanns tidigare. Definitivt ett större 
medialt intresse, men… Det är inte bara tsunami-barnen som behöver dessa pengar och denna 
hjälp… slumbarnen lever fortfarande efter mycket fattiga omständigheter och omkring 
mycket sociala problem där prostitution, drogmissbruk, arbetslöshet, spelberoende, dålig 
utbildning, dålig kost, dåliga levnadsförhållanden förekommer. Spruckna familjer, våld, incest 
och annat utnyttjande förekommer också. Man måste jobba mycket med att motivera dessa 
föräldrar och vårdnadshavare att förstå varför det är av prioritet att deras barn får en 
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utbildning. Det är svårt, då många resonerar att… om de själva har klarat sig utan, varför ska 
deras barn behöva mer eller något annat?  
– Vi försöker på detta sätt betala alla sådana nödvändiga kostnader för barnet som underlättar 
för det att få delta i olika projekt och gå i skolan. Staten anser att de ger bort fri undervisning 
vilket det, enligt dem, är tillräckligt. Men faktum är att de flesta skolor innan tsunamin har 
varit mycket dåligt utrustade med få resurser. 
 
Finns det någon form av statligt stöd för dessa underpriviligerade slumbarn? Har du 
märkt någon skillnad före och efter tsunamin? 
– Förskolebarnen finns det inget stöd för alls. Ingen bryr sig riktigt om att ge något stöd till 
barn mellan 0-6 år. När de fyller 6 år får de gratis skolgång, men då får de betala alla 
nödvändigheter och ta sig till skolan själva (vilket inte alltid är lätt, pga. bristande 
kollektivtrafik). 
– Efter tsunami delade staten ut skoluniformer, ingen kollade att storlekarna passade riktigt 
och det var väl mest pga. det mediala intresset som fanns. 
– Mycket har förändrats efter katastrofen och det har öppnat upp många dörrar till nya 
möjligheter att hjälpa dessa människor. Statens insatser har hittills endast omfattat insatser i 
relation till skolan. All annan hjälp har skett på frivillig basis. Vi har fått information om att 
det har kommit in stora summor biståndspengar till staten, men vi är inte säkra på om och när 
dessa pengar kommer att nå de behövande barnen i slummen… som sagt, sker mycket av den 
statliga hjälpen via skolan. Det har delats ut kuvert med pengar till familjerna i slummen som 
skulle innehålla 5 000 Bath (1000 kr), men dessa innehöll olika summor och man gissar på att 
pengar har försvunnit på vägen… Man har också, enligt thailändska skolverket, utlovat 
tsunamibarnen 25 000 baht var (engångssumma). Dessa stipendiepengar har inte betalats ut 
ännu… det är säkert mycket administration inblandat… Men människorna i slummen börjat 
ge upp hoppet på statlig hjälp. Thailand är mycket korrupt och det är svårt att uttala sig kring 
finansiella frågor av denna typ. Jag har heller ingen uppfattning kring hur många av 
människorna i slummen, kommer att få bostäder… det är svårt att säga… informationen 
måste stämma, uppgifter måste kontrolleras osv. 
– Problemet med dokument finns ju också. Många av de underpriviligerade och fattiga barnen 
har inga giltiga dokument. De saknar födelsebevis och personnummer och deras föräldrar har 
heller inte registrerat familjen i Phuket. Det är därför svårt att arbeta med att hjälpa dem i ett 
administrativt system. En del av föräldrarna gör sitt bästa för att skaffa fram de dokument som 
krävs, men det är de fattiga utstötta, mest outbildade människornas barn som möjligheterna 
begränsas för. Dessa barn bor oftast i slummen. Vi kommer oftast i kontakt med den här typen 
av barn. Genom att upplysa dessa familjer och motivera dem till att göra det som är viktigt för 
deras egen och deras barns framtid försöker vi hjälpa dem att stärka sin ställning i samhället. 
Vi samarbetar även med den thailändska socialtjänsten för att lösa många praktiska och 
administrativa frågor för dem. Det är svårt, då det sällan går att lösa alla deras problem för att 
barnen ska få det bättre. 
 
Hur ser det ut för slumbarn som har förlorat en eller två föräldrar? Kommer ni i 
kontakt med dem? 
– De flesta av dem bor med andra släktingar, vänner eller grannar. De togs direkt om hand 
och de bor definitivt inte ensamma på gatan. Efter tsunami gick det rykten med siffror på ca: 
700 föräldralösa barn på ön… Men denna siffra stämmer absolut inte… Med detta vill jag inte 
påstå att det inte finns barn som har förlorat sina föräldrar, men de är inte så många och de 
flesta är väl omhändertagna. Som sagt, det är mycket uppmärksamhet kring tsunamibarnen 
och det finns gott om resurser att hjälpa dem, även bland thailändarna själva. Känslan av att 
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ställa upp och hjälpa varandra finns här, speciellt då det gäller barn som blivit direkt drabbade 
av händelsen… 
 
På vilket sätt är dessa barn omhändertagna? Vilka lösningar har man hittat för dem? 
– Vår organisation har inte fokuserat på sådan hjälp, men de är välkomna att delta i vårt 
dagcenterprogram. Vi samarbetar med andra instanser gällande sådana barn, men då vi inte 
kan erbjuda en 24-timmars tillsyn måste den typen av omvårdnad skötas av andra. 
 
Har ni fått nya donationer, speciellt för tsunamibarn i slummen? Når dessa pengar även 
de övriga barnen från slummen, som inte direkt har drabbats? 
– Ja, dessa pengar går till våra stipendieprogram och kommer att fungera som finansiellt stöd 
för barn som har behov av hjälp med skolmaterial, kläder och andra nödvändigheter. Det 
fungerar som ett nödstöd under minst en 2-årsperiod då vi räknar på 12 000 baht (ca: 2 200 
kr) per år/per barn, vilket ska täcka ett barns basbehov. För att stipendiet ska utgå, krävs att 
barnet visar intresse och sköter skolgång. 
Vi vill stärka dessa barn genom att motivera dem till utbildning. Det är mycket vanligt här i 
området att barn med bakgrund i slummen hoppar av skolan vid tolv års ålder. Det är 
skolplikt upp till 15 års ålder i Thailand. Det finns ju frivilliga organisationer som oss, som lär 
ut speciella praktiska färdigheter, ungefär som en yrkesutbildning. Men när ett barn väl har 
hoppat av skolan tidigt är det lätt att de hamnar i dåligt sällskap på gatan, och det är få som 
utnyttjar möjligheten att hitta sig ett yrke via NGO:s. Vi anser att det är av större värde för 
barnen i slummen, att de fortsätter gå i skolan så länge det går. Då har de också chans att gå 
vidare till universitetsstudier som ger dem en bättre framtid. Om de hoppar av innan 15 års 
ålder blir det mycket svårt för dem att lyckas… 
 
Skulle du säga att ni arbetar utifrån en empowerment-tanke på ACF? 
– Ja, absolut. Jag anser att vi definitivt jobbar med att ge makt åt dessa barn att själva en dag 
påverka sin egen situation. Ibland motiverar vi även deras äldre syskon och vårdnadshavare 
till att påverka sin situation. Men det är ett långsiktigt arbete som kräver att man bygger 
relationer med dessa människor. 
– Med barnen satsar vi mycket på uppmuntran och motivation, vi försöker få dem att förstå 
varför kunskap är viktigt. Lära dem nya saker, få dem att se sånt som de inte annars har 
tillgång och möjlighet till. Vi tar upp många viktiga teman som HIV, ekonomi, Hygien, 
Utbildning, Sex osv.… Så att de själva kan ta kloka beslut utifrån. De behöver höra att man 
vid 15 års ålder inte kan vara…som många av dem strävar efter…en playboy. Pengarna och 
bilarna… är inget som kommer utan ett högt pris. Vi vill de ska veta att det inte finns 
genvägar i livet… 
 
Har du märkt någon förändring i attityder hos övriga thailändare jämte mot dessa 
slumbarn efter tsunamikatastrofen? 
– Jo, folk i allmänhet reagerar mer på alla barns situation, på ett positivt sätt. I svåra 
situationer märker man att människor i första hand tänker på barnens situation, folk har skänkt 
mycket av sig själva den senaste tiden. Många har tillägnat tid, pengar, leksaker och annat till 
dessa barn. Det har kommit folk från hela världen, lokala thailändare och thailändare från 
andra provinser och donerat mat, kläder, pengar osv.  
– Denna typ av donationer har vi alltid haft, men inte av denna omfattning, och tidigare har 
det mestadels varit internationella donationer. Skillnaden nu är väl kanske att det inhemska 
intresset för dessa barn har ökat. Men frågan är hur länge de håller… om det endast går hand i 
hand med tsunamihändelsen… 
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– Alla älskar ju barn, och då det är mycket oro och uppmärksamhet kring barns behov känner 
många människor ett ansvar. Människor reagerar med ögat och hjärtat. 
 
Hur har barnen reagerat på all denna uppmärksamhet? 
– Oj, de älskar det! De får uppmärksamhet, många volontärer har ägnat tid åt dem, lekt lekar, 
fått dem på glada tankar. De fotas mycket, de får gåvor… men det har en baksida också… vad 
dessa barn behöver är regelbunden och långvarig uppmärksamhet… en slags mentor… Det är 
många gånger förvirrande när de ena veckan inte får någon uppmärksamhet och andra vecka 
möts av regn med presenter… De flesta av volontärerna som fanns på plats efter tsunami har 
nu lämnat ön… och ännu en gång är barnen i skuggan av rampljuset. Saker och ting börjar 
sakta återgå till det normala och nu är det mest lokala frivilliga organisationer som erbjuder 
sina tjänster för dessa barn… vilket de behöver… någon att lita på. De har fått mycket och jag 
tror att många av barnen har förstått att det finns mycket folk som vill hjälpa dem på längre 
sikt, speciellt med utbildning och barnen visar mycket entusiasm för det. För de är goa 
ungar… som vilka andra barn som helst. Vi har besökt skolor där vi har pratat mycket med 
barn och försökt hitta såna som är i behov av stipendier. De är många gånger mycket 
motiverade och berättar gärna om sin situation, sin familj och hur mycket de tycker om 
skolan. De har stort behov av någon som lyssnar på dem och som ser dem. 
 
Är det svårt att hitta alternativa föräldrar för barn i slummen som är i behov av det? 
– Nja, egentligen inte, då den thailändska kulturen innehåller mycket värme och kamratskap. 
Man är van att ta hand om varandra och man bor väldigt kollektivt. Alla hjälps åt med 
matlagning, barnpassning osv. Visst finns det barn som inte riktigt tas om hand, men det beror 
oftast på att vårdnadshavaren har sociala problem och inte riktigt tar sitt föräldraskap med 
ansvar, å andra sidan nekas barnen aldrig t.ex. mat av någon annan som sitter och äter…Blir 
de hungriga kan de alltid få tag på något att döva hungern med. Sen hur ofta och hur nyttig 
maten de får tag i är, är svårt att svara på. Många barn lever på godis och det finns 3-åringar 
som knappt har några tänder kvar pga. bristande tillsyn när det gäller kost och hygien. 
– En del av de barn vi arbetar med har exempelvis en mormor som tar hand om dem, då 
föräldrarna finns vid liv, men av någon anledning inte är kapabla att sköta om dem. En sådan 
situation är svår, då pensionssystemet är obefintligt i Thailand och är man för gammal för att 
arbeta har man knappt pengar till att klara sig själv… men detta är något man ser ofta… att 
människor tar hand om barn trots att de knappt har råd eller möjlighet att göra det 
egentligen… 
 
Hur ser dessa barn boendeomständigheter ut? Specifikt menat, de underpriviligerade 
slumbarnen? 
– De bor i olika kåkstäder tillsammans med andra i liknande situation. Folk försöker hålla 
ihop här trots att man ofta flyttar runt, så följs de oftast åt, vilket kan vara bra, barnen 
utvecklar ju vänskapsrelationer till varandra som de slipper bryta upp alltför ofta om de 
åtminstone har några välbekanta ansikten med sig. De är som ett litet samhälle i samhället. 
Speciellt nu efter tsunamin har de flesta av sluminvånarna utvecklat nya kåkstäder på säkrare 
platser längre bort från kustområdena. 
 
Vilka behov hade denna underpriviligerade och fattiga grupp av barn före tsunamin? 
– Det ständiga problemet är ju absolut, bristen på utbildning hos föräldrarna i kombination 
med dåliga möjligheter på arbetsmarknaden, vilket givetvis påverkar deras barn på olika sätt. 
Fattigdom, utsatthet, exploatering skapar mycket sociala problem. De flesta av familjerna i 
slummen har kommit till Phuket pga. turismen, vilket också visar sig i deras yrkesval (de som 
har jobb). Många arbetar med enkla yrken som strandmassöser, fruktförsäljare, tiggare, 
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sopplockare etc. Nästan all inkomst kommer från turisterna, vilket gör dem mycket beroende 
av turismen, speciellt när den påverkas av olika saker som exempelvis naturkatastrofer. 
Många jobb har försvunnit och turismen har minskat, många människor har drabbats 
ekonomiskt av detta. De har blivit av med viktiga arbetsredskap, fordon och andra tillbehör. 
Föräldrars oro påverkar givetvis deras föräldraskap och i sin tur barnens uppväxtmiljöer. Det 
finns människor som har förlorat varor som de skulle ha sålt och befinner sig nu i skult till 
grossister, trots att deras investeringar spolats bort av vågen. Folk tror ej på försäkringar, det 
är en lyx för de rika.  
– Turismen är vad som håller Phukets ekonomi stark, finns inte den, finns det inte heller 
pengar. Detta påverkar verkligen dessa familjer. 
 
Om du hade obegränsat med resurser, på vilket sätt skulle du vilja möta de behov som 
finns? 
– Det skulle behövas ett barn och ungdomscenter som är som ett slags öppet hus med tillgång 
till kuratorer, studie och yrkesvägledare, duktiga pedagoger, psykologer, lärare. En plats där 
barn och ungdomar kan komma och känna sig trygga med människor de litar på, och där de 
kan utvecklar med kunskap, sång, dans, teater och kreativitet. För barn som lever i mycket 
svåra och belastade familjesituationer skulle ett center av detta slag erbjuda dem lösningar och 
gott samarbete med andra instanser för att underlätta deras situation. Dessa barn behöver 
starka och strukturerade vuxna förebilder. Det är inte bara nöje, det är ett sätt att lära dem om 
livet! 
 
På vilket sätt tror du att turismen påverkar barnen och ungdomarna i slummen? 
– Den påverkar dem definitivt, då det är en stor del av deras vardag. De bor vid sidan av, men 
vistas mitt i ”turistparadiset” Patong. Det kommer utländska turister hit för att köpa sex, det 
finns unga thaipojkar här som vet att det finns en marknad för sexhandel… de förändrar sig 
till vad som här kallas ”katuy” och tjänar bra med pengar på det. 
 
Vad är en ”katuy”, för den som inte känner till begreppet? 
– Det är en ung man som har genomfört en operation för att bli kvinna… som klär och 
sminkar sig som en mycket vacker kvinna men som är hälften man, hälften kvinna, s.k. 
”ladyboy”. Många av dem arbetar på barerna och i Patongs nattliv, för tillfället är de 
populärast och tjänar bättre än en genomsnittlig prostituerad kvinna. Många av dessa pojkar r 
unga och utnyttjas av äldre män. De lever ett hårt liv och hamnar inte alltför sällan i 
drogmissbruk och koppleri. 
 
Anser du att vårdnadshavare för de barn du arbetar med, har möjlighet att ta hand om 
traumatiserade barn och ungdomar? 
– Nej, det är svårt. De är ej utbildade och har föga kunskap om sådana frågor. Enligt den 
thailändska kulturen ska alla vara glada och lyckliga. Man pratar sällan om djupa saker. 
Rutinen är att bita ihop, förtränga och le. Man ska inte prata för mycket om sådant som gör en 
ledsen. Jag tror definitivt att det finns ett behov av mer organiserad rådgivning/teureputisk 
hjälp. Men ännu en gång så krävs det människor med kunskaper i språket för detta, vilket det 
är brist på. 
 
Anser du det vara svårt, som utländsk organisation, att samarbeta med thailändska 
organisationer och organ kring dessa barn? 
Nu har vi funnit på plats en längre tid och det blir lättare och lättare. Men det finns fortfarande 
svårigheter, framförallt är det korruption, tung administration och ett hierarkiskt system som 
inte alltid underlättar för oss. Den thailändska kulturen innehåller mycket stolthet. Det är 
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viktigt för thailändarna att inte ”tappa ansiktet”. Speciellt nr det gäller yrkespositioner. 
Människor som har en hög ställning, förväntas veta svar på många frågor. Man är mycket 
rädd om sitt anseende och mycket beslut tas utifrån hur det kommer att påverka saker och ting 
offentligt, vilket gör att det inte alltid är de rätta och de bästa besluten som gynnar barnen bäst 
som tas. Allt som görs här måste göras med stor försiktighet, ett leende och mycket 
uppmuntran. 
 
Slut. 

 
 
 
 

 

Intervjun är utförd och transkriberad av Anna Skorupska samt Silvia Jakoub, M7, på plats i 
Thailand, Phuket under VT 2005. 
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5:4:4 Bilaga D: Barnkonventionen 

 
 
Nedan följer 4 artiklar ur Barnkonventionen, som vi anser vara viktiga att utgå ifrån då man 

belyser slumbarns sociala livsvärld. 

 

• Art.2 

Består av konventionens grundtanke som innebär att barn har fullt och  

lika människovärde. ”Konventionsstaterna skall respektera och  

tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna 

konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.” (s 11)  

 

• Art.3  

Denna artikel tar upp ännu en bärande princip för konventionen, nämligen principen 

om barnens bästa. ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolen, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” (s.12) Barnets 

intresse kan självfallet inte alltid väga tyngre än alla andras intressen, men det som 

sägs i konventionen är att barnets bästa skall väga tungt och komma i främsta rummet. 

 

• Art 6. 

Artikeln om rätten till liv har i barnkonventionen en ambitiös formulering, den går 

längre än till att enbart kräva skydd för barn mot att bli dödade. Den betonar såväl 

överlevande barns rätt till utveckling. ”Konventionsstaterna erkänner att varje barn har 

en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga 

säkerställa barnets överlevnad och utveckling. (s,13) 
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5:4:5 Bilaga E: Nussbaums 10 Punkter 
 

 Nussbaums 10 punkter över Centrala mänskliga funktionsförmågor:
 

Rätten till: 

• Liv    

• Praktiskt förnuft 

• Kroppslig hälsa   

• Kroppslig integritet 

• Känslor 

• Sinnen, fantasi och tänkande 

• Samhörighet 

• Andra arter 

• Lek 

• Kontroll över den egna omgivningen 

 
(Ur M. Nussbaum, Kvinnors liv och sociala rättvisa, 2002:106-109).  

 

• Begreppsliga argumentet 

Detta är inte föreställningar man bär med sig från födseln, utan måste läras in. Det betyder 
dock inte att det inte finns någon biologisk grund för inlärningen. Den mänskliga 
språkförmågan måste tränas, men träningen aktiverar en medfödd biologisk utrustning. 
Alla kärleks- och omsorgsmönster måste ses som åtminstone delvis kulturellt 
konstruerade, något som i princip gör att de kan ändras om åsikterna som de bottnar i 
ändras.  
 
• Kulturell påverkan genomsyrar tillvaron 

Omgivningen bidrar till ett barns personlighetsutveckling. Framför allt när det gäller 
könsskillnader finns många belägg för kulturell påverkan under tidiga år. Man kan inte 
använda beläggen för att utesluta ett biologiskt inslag i könsskillnaderna vad gäller 
kärleksfullhet och tendenser att visa omsorg, då miljön så tidigt och genomträngande 
formar könsskillnader.  
 
• Argumentet om kulturell mångfald 

Skillnaderna ifråga om känslor och beteendemönster mellan olika samhällen utgör ganska 
goda belägg för att historiska och kulturella faktorer har betydelse efter som människan 
tillhör samma släkte jorden över.  
 
(Nussbaum, 2002, s. 315-317). 
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