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KINH DOANH NHƯ MỘT SỰ BIẾN ĐỔI 

Giới thiệu 

Thái Lan là một đất nước tuyệt vời. Hàng chục ngàn người Thụy Điển cũng đã phát hiện ra điều đó. 

Đó là “xứ sở của những nụ cười” với những bãi biển đẹp, nhiệt độ dễ chịu, thức ăn ngon và con người 

thân thiện. Nó không phải là khó khăn để rơi vào tình yêu với đất nước và con người Thái Lan. Nhưng 

giống như mọi quốc gia khác có một mặt đồng tiền sấp ngửa. Mại dâm là bất hợp pháp, nhưng nó là 

một ngành kinh doanh cả tỉ đô la hoạt động công khai. Bảy trong số mười người đàn ông đến Thái Lan 

để mua quan hệ tình dục. Gần như tỷ lệ tương tự áp dụng chon Nam giới Thái Lan. Có nhiều yếu tố 

trong văn hóa và tôn giáo Thái góp phần nuôi sống ngành kinh doanh mang tính hủy diệt này. Nhưng 

cũng có những doanh nhân cơ đốc đã đưa ra cách tạo công việc làm với nhân phẩm từ ngành kinh 

doanh tình dục. 

Có phải chúng ta không quan tâm? 

 Vào một buổi tối đầu tiên của chúng tôi tại Pattaya, một thành phố du lịch lớn bên bờ biển Đông, 

người ta có thể chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp trên đường phố. Nó xày ra một cách công khai: 

Những nô lệ đã được đưa đến làm việc. Không ai phản ứng trừ vợ tôi. Ba người phụ nữ Nga trẻ đẹp 

với hai người bảo vệ đã được đưa tới nhà chứa để làm công việc nô lệ. Họ là những nạn nhân của nạn 

buôn bán bất hợp pháp. Với con mắt được huấn luyện, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc giữa 

các gái mại dâm và những nạn nhân của nạn buôn bán bất hợp pháp. Cô ấy hiểu được những gì đang 

diễn ra. Phụ nữ trẻ tuổi đến từ Liên Xô cũ, và nhiều người đến từ Uzbekistan, được bán như là nô lệ 

tình dục tại Thái Lan. 

Đôi khi chúng ta tự hỏi tại sao người Đức không phản ứng gì khi người Do Thái bị cưỡng bức tàn bạo 

tại nhà họ, diễu hành xuống các đường phố để xe tải đưa họ đến các trại tập trung. Chúng ta hỏi: tại 

sao người ta lại không quan tâm? Nhưng câu hỏi tương tự cũng được áp dụng cho ngày hôm nay, và 

nó thậm chí được hỏi đến hàng ngàn người Thụy Điển không thể tránh nhìn thấy những gì đang xảy ra 

tại Thái Lan. Đằng sau những nụ cười thân thiện của Thái Lan, bạn có thể nhận ra chế độ nô lệ và đau 

khổ của con người. Có phải chúng ta không quan tâm? 

Dành riêng cho tệ nạn mại dâm 

Tuy nhiên, phần lớn trong số các gái mại dâm ở Thái Lan là những cô gái Thái đến từ các tỉnh phía 

đông bắc. Đa số họ chưa học quá lớp 6. Đại đa số có 2 điểm chung. Được dành riêng- ngay cả khi là 

những đứa trẻ sơ sinh- cho các vị thần và thần linh, thông qua một nghi thức tôn giáo được dựa trên sự 
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kết hợp của Phật giáo và vạn vật hữu linh. Thứ hai, con gái được quyền nuôi dưỡng cha mẹ, để nhận 

được tiền trợ cấp của họ như nó đáng phải có. Mặt khác, con trai, trải qua một vài tháng như tu sĩ Phật 

giáo, và qua đó họ đầu tư vào cuộc sống kế tiếp của cha mẹ. Do đó, họ không chịu trách nhiệm cho 

hạnh phúc của cha mẹ trong cuộc đời này. Vì vậy, cha mẹ và người thân gửi và bán con gái của mình 

để làm việc như gái mại dâm tại Bangkok, Phuket và Pattaya. 

Chúng tôi làm việc với những cô gái này và có nhiều phức tạp hơn là chỉ đối phó với chấn thương tâm 

lý và các vấn đề kinh tế xã hội khó khăn. Susan là một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi về giáo dục đến từ 

Mỹ nói. Chúng ta đang đối phó với những linh có thực; một số có thể gọi nó là ma quỷ, nhưng không 

phân biệt tên, người ta không thể giúp những cô gái này khôi phục hoàn toàn, trừ khi bạn nhận ra và 

đối phó với những vấn đề tâm linh. 

Chuyển đổi kinh doanh 

Susan tình nguyện cùng với một đội ngũ làm việc tại Bangkok trong bốn năm qua. Nhiệm vụ của họ là 

để khôi phục con người- xã hội, tinh thần, kinh tế, cảm xúc và thể chất. Cuối cùng, họ đã bắt đầu với 

việc kinh doanh: Đèn ngủ, 80 phụ nữ được tuyển dụng, cựu gái mại dâm hoặc những người có nguy 

cơ. Công ty này dựa trên giá trị cơ đốc giáo và cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong kinh 

doanh. 

Chúng ta không yêu cầu bất cứ ai phải biến đổi, nhưng chúng ta không giấu chúng ta là ai và những gì 

chúng ta tin, Katie một nhà thiết kế đồ trang sức mà phụ nữ sản xuất nói. Nhưng chúng ta đã thấy một 

số lượng phụ nữ ngày càng tăng được biến đổi hoàn toàn khi họ trở thành người theo Chúa Giê-xu. 

Khoảng một nửa phụ nữ bắt đầu một hội thánh, khá độc đáo. Những lãnh đạo và thành viên chủ yếu là 

những nô lệ cũ của ngành kinh doanh tình dục. Đối với họ, niềm tin cơ đốc là một quyền năng thay đổi 

cuộc sống, không chỉ là một số báo cáo kinh thánh lý thuyết mà họ gia nhập vào. 

Khi bạn làm việc với gái mại dâm và những nạn nhân của nạn buôn bán bất hợp pháp, bạn phải có khả 

năng để trả lời các câu hỏi: về tệ nạn mại dâm, giải cứu từ việc buôn bán nô lệ tình dục, nhưng vào 

những gì? Bạn cần có thể cung cấp một công việc đúng đắn như là một giải pháp thay thế bền vững. Ở 

đây, người kinh doanh cơ đốc giữ các chìa khóa trong việc đấu tranh chống chế độ nô lệ ngày nay. Có 

một nhu cầu xác định cho nhiều người doanh nhân cơ đốc với khải tượng về điều này. 
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Nhu cầu thay đổi văn hóa  

Ở đây các vấn đề quan trọng của văn hóa bị lừa dối và nhu cầu thay đổi nền văn hóa. Nhiều người ở 

Thụy Điển và Châu Âu ngây thơ tin rằng tất cả các nền văn hóa đều tốt, mặc dù khác nhau và rằng tất 

cả nên được tập trung cung cấp mà không có bất kỳ phong tục văn hóa nào bị thử thách. 

Đôi khi và đôi khi đúng như vậy, nhiệm vụ cơ đốc nhân đã bị buộc tội chủ nghĩa đế quốc văn hóa và 

áp đặt. Nhưng sai lầm sẽ luôn được tạo nên trong một cuộc gặp gỡ văn hóa, nhưng có rất nhiều ví dụ 

về các sứ điệp cơ đốc giáo ở khắp các nơi trên thế giới đã làm biến đổi các chuẩn mực và phong tục 

văn hóa, nó đã được phá hủy, cả ở Thụy Điển. Những thực tiễn tôn giáo mà ủng hộ sự áp bức phụ nữ 

và các chuẩn mực văn hóa củng cố ngành kinh doanh tình dục không thể được chấp nhận. Có một nhu 

cầu xác định ở Thái Lan cho một bài phê bình mang tính xây dựng của tôn giáo và văn hóa trong lĩnh 

vực này. Nhưng đó cũng là nhu cầu chuyển đổi cho các lực chọn thay thế cuộc sống dựa trên phẩm giá 

con người và các quyền. Đèn ngủ đáp ứng được chỉ khi thông qua hoạt động kinh doanh của mình. 
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