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Jeg heter Somchai, og er 21 år gammel. Jeg har studert på SEED i nesten et år. Jeg valgte å studere ved 
SEED fordi jeg ønsker å forbedre engelsk-kompentansen min og prøvde å finne et sted hvor jeg kan 
snakke engelsk, lære nye ord og øve meg på engelsk med utlendinger. De siste to årene har jeg aldri 
hatt sjansen til å snakke engelsk. Jeg ønsket å komme til SEED slik at jeg kunne lære mer.

Foreldrene mine kom til Thailand fra delstaten, Myanmar, møtte hverandre, giftet seg og fikk meg. 
Jeg var heldig som ble født på sykehuset her, slik at jeg har dokumenter som gir meg flere muligheter. 
Familien min bor fortsatt her i Chiang Mai. Jeg studerer turisme og hotell ved Rajabhat University i 
Chiang Mai. Jeg vil være turistguide; da jeg gikk på videregående, tok jeg turister rundt tempelet og likte 
det veldig godt.

Min favoritt ting med å studere ved SEED er lærerne. De gjør klassen morsom og vennlig; det er aldri 
kjedelig. Når jeg studerer engelsk i tre timer på universitetet, er det så kjedelig. Men her på SEED studerer 
jeg i tre timer, og det føles som en time. Jeg er glad for å studere her fordi alle får sjansen til å snakke, og 
vi spiller spill når vi studerer for å gjøre det morsommere.

SEED hjelper meg mye for fremtiden. Det er mange Shan-mennesker og migranter her i Chiang Mai som 
vil ha nytte av å lære engelsk på SEED. Det hjelper oss med å forbedre engelsk og få bedre muligheter i 
arbeid og i livet. ”
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Vi tror at å utdanne barn og unge voksne er en nøkkel til å bryte ut av 
fattigdomssirkelen, det åpner opp for flere muligheter og utvikler framtidens 
generasjoner. Men det er ikke mulig å lykkes med dette ved utdanning alene, 
derfor fokuserer vi også på barns og deres familiers generelle velbefinnende.



SEED opplæringssenter

I tett samarbeid med organisasjonen «Shan Youth Power» tilbyr Partners ulike former for opplæring 
på SEED opplæringssenter i Chaing Mai, Thailand Her lærer unge fremmedarbeidere hvordan de kan 
kaffe seg en trygg jobb. Vi har et spesielt fokus på de som jobber på barer, restauranter, byggeplasser 
eller på det lokale markedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 15-35 år og primært fra minoriten 
Shan i Myanmar, men alle etnisiteter er velkomen. 

SEED arbeider med arbeidsmigranter for å hjelpe dem til bedre livskvalitet, utdanningsmuligheter 
og redusert risiko for utnyttelse og menneskehandel. Mer enn en million migranter fra Myanmar bor 
i Thailand, og dette programmet tilbyr opplæring og praktisk hjelp som er rettet mot å bekjempe 
disse samfunnets utfordringer med sosial, pedagogisk og helsemessig ulikhet. Når foreldrene får 
midler for å gi trygge og sikre miljøer for barn, får de muligheten til å bli lenger i skolen og er mindre 
sårbare for å falle i hendene på dem som kan utnytte dem.

SEED opplæringssenter underviser i engelsk, thai og burmesisk og driver opplæring på datamaskiner, 
helse, sosiale spørsmål, menneskerettigheter og forebygging av menneskehandel, ledelse og 
yrkesopplæring. I samfunnet jobber vi med dem om veiledning av barn, psykiske helseproblemer, 
foreldre, sosialt arbeid, samfunnsarbeid, hygiene og grunnleggende helse og tidlige inngrep.
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Ved å styrke de unge gjennom yrkesopplæring og gi inntekt til familier i samfunnene der de 
er, søker Partners indirekte å bekjempe menneskehandel ved å hjelpe familier ut av fattigdom. 
Partners har ansatte fra mange forskjellige bakgrunner og med mange forskjellige ferdigheter. 
Siden senteret er basert i Chiang Mai, nær kontoret, kan vi involvere mange av våre ansatte i dette 
programmet. 

Bakgrunn for prosjektet

Myanmar har hatt intern konflikt i flere tiår. Til tross for betydelige grep mot å bli et fungerende 
demokrati, har den valgte Myanmar-regjeringen liten makt og militæret fortsetter å holde kontroll 
over mange aspekter av den politiske makten. Menneskerettighetsbrudd og brudd, voldtekt og 
tortur begås fremdeles av Myanmar-hæren og hundretusener av mennesker er fortsatt fordrevet 
fra hjemmene sine.  Etter hvert som reformprosessen i Myanmar fortsetter, ligger landet Myanmar 
fremdeles nær bunnen av mange livskvalitetsindikatorer, inkludert områdene utdanning og 
helsevesen, spesielt i etniske minoritetsområder. Denne fortsatte fordrivelsen og undertrykkelsen 
i Myanmar er kombinert med migrasjon til Thailand av unge mennesker som ønsker utdanning, 
arbeid og bedre liv.

De som har måttet migrere til Thailand står overfor andre problemer. Det er anslagsvis 4-5 
millioner arbeidsinnvandrere i Thailand, og omtrent 1,8 millioner kommer fra Myanmar. Det 
bor minst 200 000 burmesiske migranter i Chiang Mai-området, hvorav 90% er Shan, og de er 
blant de fattigste i Chiang Mai. Det er begrenset hvilke jobber de kan ta, og jobber i noen av 
de lavest betalte og farligste jobbene, inkludert bygg, fabrikker, rengjøring og prostitusjon. 
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Noen arbeidsinnvandrere er ulovlig i landet, og andre har begrensede papirer. Dette betyr at de ikke 
har rett til de samme rettighetene som thailandske borgere, og de blir ofte utnyttet og utnyttet av 
arbeidsgivere og tjenestemenn.

Mangelen på sysselsettingsalternativer og begrenset tilgang til bærekraftig inntekt gjør at denne 
gruppen i fare for utnyttelse. Det resulterer også i en begrenset tilgang til utdanningsmuligheter 
for barn og gode helsetjenester for familier. Migrantsamfunn bor ofte i områder med dårlig tilgang 
til boliger, vann og sanitæranlegg. Barn er spesielt sårbare og risikerer å bli smuglet ut av disse 
migrantmiljøene.
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Budsjett 2021

Beskrivelse Detaljer Total NOK Total USD

Prosjektstøtte Støtte til studenter, lærer og undervisning 174 411 19,894

Kontorkostnader Rekvisita, telefon, utskrift / kopiering, leie, 
verktøy, reparasjon av bygninger og utstyr, 
utstyr, dataprogramvare, skatt og avgifter

93 395 10,653

Reise Innkvartering, transport og overnatting 
og møter

13 571 1,548

Spesielle arrange-
mentre

Samlinger for studenter og ansatte 11 643 1,328

Andre kostnader Andre prosjektkostnader 12 633 1,441

SUM 305 653 34,864

Kurs fra USD til NOK beregnet på valutakalkulator på Norges Bank med kurs fra 4. desember 2020.
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Vårt fokus
Bærekraftig utvikling 
Vårt fokus er på løsninger som strekker seg utover akutt nødhjelp. Ved å gi fattige lokalsamfunn tilgang til 
bærekraftige metoder setter vi dem i stand til selv å dekke de behovene landsbyen har. På denne måten får 
de muligheten til å utvikle seg, selv under forhold som er preget av konflikt og undertrykkelse.

Engasjement for lokalsamfunn 
Vi ønsker å styrke familier og skape trygge, gode omgivelser for barn å vokse opp i. Vi finner den kapasiteten 
som allerede finnes i lokalsamfunnet og utvikler samarbeid som trekker mennesker og evner sammen, for å 
utvikle løsninger på de utfordringene lokalsamfunnet møter på.

Nødhjelp 
Vi gir nødhjelp i akutte krisesituasjoner. Mennesker på flukt mottar mat, midlertidig husly og annet som er 
nødvendig for å overleve. Nødhjelp er viktig når krig eller andre situasjoner oppstår og overlater barn uten 

beskyttelse og gjør dem sårbare for lidelse og utnyttelse.

Forbehold
Partners tar forbehold om at et prosjekt kan bli avlyst av grunner utenfor vår kontroll, eller at et program blir 
fullfinansiert. Dersom det er tilfelle vil vi, etter avtale med tilskuddsgiver flytte støtten til et annet program 
som mangler finansiering. Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at tilskuddsgivers donasjoner blir brukt med 
integritet, og i størst mulig grad, på den måten tilskuddsgiver angir.
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