
 

ANSOEGNING FRA HOUSE OF CARE 

Ansoeger 
  

House of Care Organisation 

Adresse  
 

St. 202, #120C, Phnom Penh, Cambodia 

Kontaktperson 
 

Susanne Tjagvad Madsen 

E-mail  
 

hoc.organisation@gmail.com 

Projektnavn & land  
  

”New normal” for unge pga. Covid-pandemi, 
Cambodia 

Projektperiode  
 

Januar - December 2022 

Projektbudget 
 

Total 95.000 kr 

Kort beskrivelse af House of Care House of Care Organisation startede i 2003 ved initiativ af 
Mony fra Cambodia og Susanne fra Danmark, og har siden 
oprettelsen arbejdet med udsatte fattige boern og unge. 
Organisationen blev i 2009 godkendt som en lokal NGO af 
indenrigsministeriet i Cambodia. P.t. gennemfoerer House of 
Care foelgende programmer: 
 

 Undervisning i computer-brug paa udvidet niveau, 
engelsk sproglaere, samt jobskabelse for fattige unge 
emirganter i hovedstaden Phnom Penh 

 Skolegang for fattige boern paa landet (Khmer Kids 
sponsorprogram) 

 Oplysningskampagne om "Menneskelig Udnyttelse" 

 Borgeroplysning for boern og unge 

 Religionsdialog & mission 
 
Faelles for House of Care's programmer er bekaempelse af 
fattigdom og uretfaerdighed baseret paa kristne vaerdier.  

 

 
 
Pandemien’s konsekvenser i Cambodia 
Frem til november sidste aar havde myndighederne Covid-19 meget godt under kontrol, og det var 
stort set kun indrejsende til landet som var smittet. Men siden sidst i 2020 er Cambodia blevet ramt 
at tre udbrud iblandt folk i samfundet. De to foerste udbrud var i november 2020, og de kom ret hurtigt 
under kontrol, men skabte skraek og advarsel for alle, efter otte maaneder under naesten normale 
forhold. Det tredje udbrud kom i februar i aar, og har spredt sig til alle provinser. P.t. er over 91.000 
smittet, og antallet af doedsfald, som var nul indtil det tredje udbrud, er nu over 1800 omkomne.  
 
For at faa styr paa smitten, som foerst var vaerst i hovedstaden Phnom  Penh, blev der i april indfoert 
udgangsforbud om aftenen/natten. Senere blev Phnom Penh lukket totalt ned, og alt indrejse til og 
udrejse fra byen blev forbudt. I selve byen blev de forskellige bydele spaerret af, og folk havde kun lov 
at handle ind tre gange i ugen. Der var militaer og politi overalt i gadebilledet for at opretholde de nye 
restriktioner.  
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Foerst i maj blev dele af byen aabnet op igen, og 
samtidig blev det meldt ud at alle 2,5 millioner 
mennesker i Phnom Penh skulle vaccineres inden 
udgangen af juni. Et stort projekt! Men maalet er naaet, 
og vacciner bliver floejet ind fra Kina med jaevne 
mellemrum i partier af 1 til 2 millioner vacciner af 
gangen. Nu vaccineres der ogsaa i de forskellige 
provinser som er mest ramt af Covid-19. P.t. er ca. 10 
millioner vaccineret paa landsplan. Maalet er 10 
millioner voksner og 2 milloner boern ned til 12 aar. 
 
Folk i Cambodia har ikke megen opsparing, og mange lever af hvad de tjener dag for dag. Derfor har 
Covid-19 ramt rigtig mange folk oekonomisk. Den umiddelbare konsekvens saa vi blot efter et par 
dage da Phnom Penh var lukket ned. Folk havde simpelhen ikke penge til at koeb mad, og noedhjaelp 
blev sat ind. Rigtig mange mennesker har mistet deres arbejde, fx. i turistsektoren, som har vaeret 
lukket ned for udenlandske gaester i nu halvandet aar. Mange fabrikker var sidste aar ramt af 
annullerede ordre fra Europa og USA, og de maatte lukke og fyre i tusindvis af medarbejdere. Thailand 
har vaeret haardt ramt af Covid-19, og derfor er i tusindvis af cambodianske emigranter retuneret til 
Cambodia; og staar nu uden arbejde, og bringer en ekstra byrde paa familien. Mange private skoler 
staar overfor at maatte lukke, hvis ikke myndighederne griber ind. Og saadan kunne vi blive ved. Det 
er ikke ekstraordinaert for Cambodia med disse konsekvenser, som er tilsvarende i andre udviklings-
lande. Der er ingen tvivl om at fattige lande er haardt ramt af Covid-19 baade oekonomisk og socialt, 
selvom smitte-tallet ikke er overvaeldende sammenlignet med rige lande. 
 
Paa et af de omraader hvor Covid-19 kan faa katastrofale konsekvenser er: boernearbejde og boerne-
udnyttelse. I en rapport offentligjort af UNICEF i juni 2021 er det dokumenteret at boernearbejde paa 
verdensplan for foerste gang indenfor de sidste to aartier er steget. Ved starten af 2020 var der 160 
millioner boern ofre for boernearbejde og udnyttelse. Det er en stigning paa 8,4 millioner indenfor de 
sidste fire aar. Det svarer til at een ud af ti boern pa verdensplan er offer for boernearbejde. Disse tal 
er fra foerst i 2020, inden Covid-19 for alvor spredte sig globalt. UNICEF advarer, at hvis der ikke gribes 
radikalt ind overfor de familier som presses ud i 
fattigdom pga. Covid-19 og hvis boern ikke kan gaa 
i skole under pandemien, saa forudser UNICEF at 
ca. 50 millioner flere boern indenfor de naeste to 
aar tvinges ud i boernearbejde. Et tal som UNICEF 
frygter let kunne blive langt hoejere. I rapporten 
fra UNICEF, som udgives hvert fjerde aar, fremgaar 
det at boern mellem fem og elleve aar udgoer 
halvdelen af boernearbejde globalt. Drenge var 
mest udsatte, idet 97 millioner drenge var ofre ud 
af de ialt 160 millioner boern fanget i boerne-
arbejde og udnyttelse. 
 
Unge mennesker, som droemmer om at faa en god uddannelse saa de kan faa adgang til jobs i den 
formelle arbejdssektor, maa se deres droemme smuldre pga. Covid-19. Fjernundervisning under 
pandemien er natuligvis godt, men ikke samme kvalitet og laereform som i skolen. Som det fremgaar 
ovenfor, saa presses mange familier ud i fattigdom fordi foraeldre mister deres arbejde pga. Covid-19, 
fx. paa fabrikker og byggepladser, og deres boern er noedsaget til at hjaelpe familien oekonomisk. 
Derfor er der en stigende risiko for at unge presses til at tage jobs i den uformelle arbejdssektor under 
daarlige og ulovlige arbejdsforhold. Eksempler paa menneskelig udnyttelse og brud paa menneske-
rettigheder er mange i den uformelle sektor. Tilsvarende er emigration risikofyldt, men der er ingen 
tvivl om at naar graenserne aabner post Covid-19, saa vil mange unge forsoege at emigerer, enten af 
egen vilje eller af pres fra familien. Mange vil soege mod Thailand, hvor fx. udnyttelse af emigranter i 
fiskeindustrien er kendt og frygtet. Piger vil soege mod Kina i haab om lykkelige giftemaal med 
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kinesiske maend og gode jobs, som desvaerre for langt de fleste piger er falske loefter. Mange piger 
ender op i tvangsaegteskaber, menneskehandel og udnyttelse. Meget af den emigration der foregaar 
i Cambodia er ulovlig, fordi emigranter ikke vil vente paa at faa de lovlige dokumenter i orden inden 
afrejse. De fristes af falske loefter fra mellemmaend om hurtigt at kunne faa et arbejde med en god 
loen og muligheder for at sende penge hjem til familien.  
 
De maalgrupper som vi i House of Care arbejder med er allerede direkte paavirket af Covid-19, som 
disse udtalelser vidner om: 
 

”Min skole har vaeret lukket det mest af tiden siden midt i marts 2020, og jeg har glemt noget khmer 
og matematik, som vi havde laert. Jeg har brugt ca. 1 time hver dag paa at laere hjemmefra. Covid er 
gaaet ud over min mor’s arbejde, fordi den fabrik hun arbejder paa er midlertidig lukket. Vi haaber at 
hun snart kan komme tilbage paa arbejde igen”. Phalla, Khmer Kids  

 
”Jeg er meget bekymret for boerns skolegang og fremtid, 
fordi de nu igen faar fjernundervisning. Selvom deres laerer 
besoeger eleverne i deres hjem og foelger op paa 
undervisningen, saa laerer boernene ikke det samme som i 
skolen. Jeg er ogsaa bekymret for folk i landsbyen, som i 
forvejen var fattige mennesker, men pga. Covid-19 nu bliver 
fattigere”. 
Landsbylederen i Ta Koo, Khmer Kids programmet 
 
 

 

”Jeg er meget bekymret for at Covid-19 spreder sig til hele landet, og at store dele af landet lukkes ned. 
Saa vil mange mennesker miste deres arbejde og indtaegt, samt skoler og erhverv lukkes med. Det vil 
have en direkte indflydelse paa folk’s liv og paa Cambodia’s oekonomi. Covid-19 rammer alle sektorer 
og uddannelsesteder, og folk vil blive fattigere”. Kheang, elev i ungdomsprogrammet 
 
”Jeg frygter at fattigdommen stiger i Cambodia pga. Covid-19. Allerede nu ser vi at skoler lukker, og 
de fattige elever har ikke mulighed for fjernundervising via computere og telefoner. Smaa forretninger 
lukker, samt folk har svaert ved at koebe mad, betale afdrag paa laan, betale husleje, el og vand. Nogle 
folk har ikke mad nok”. Ryna, elev i ungdomsprogrammet 
 
House of Care’s tilpasning til en ”new normal” pga. pandemien 
Der tales om en ”new normal” pga. pandemien, og det tror vi paa. Vi kan ikke indenfor kort sigt se, at 
samfundet vil vende tilbage til de forhold vi kendte foer Covid-19 broed ud. Vores hverdag er 
anderledes nu, og det maa vi forholde os til og tilpasse vort udviklingsarbejde efter. Blandt vore 
maalgrupper er deres behov og muligheder blevet aendret, som vi proever at faa et indblik i. Med en 
god forstaaelse af deres ”new normal” kan vi hjaelpe dem i deres liv og hverdag. 
 
De fysiske rammer for ungdomsprogrammet 
Foer Covid-19 lukkede undervisningen ned i vort ungdomsprogram, havde vi dagligt to hold af elever 
til computer og engelskundervisning, samt et loerdagshold. Paa hvert hold havde vi ca. 25 elever. Med 
de nye krav om afstand kan vi ca. have halvt saa mange elever paa hvert hold. For stadig at kunne 
undervise samme antal unge som foer, vi vil tilbyde flere hold af mindre antal elever, saa vi kan holde 
passende afstand. Rengoering og hygiejne er vigtig, og vi har allerede regler og standarder for at 
eleverne kommer med god hygiejne, samt at vi har rene lokaler og udstyr til undervisning. 
 
Fjernundervisning 
Under nedlukningen har vi tilbudt fjernundervisning til de elever som havde computere og internet til 
at kunne deltage. Det er foregaaet paa den maade at Mony laver videoer med forskellige opgaver i 
computerbrug, hvor han demonstrerer og fortaeller hvordan de forskellige funtioner bruges. Disse 
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videoer sendes en af gangen til eleverne, som saa selv loeser opgaverne. Mony er i dialog med 
eleverne om opgaverne, indtil de selv kan loese dem. Herefter sendes en ny video med nye opgaver. 
 
Denne model har fungeret fint, og kan let videreudvikles til ogsaa at omfatte engelskopgaver og 
borgeroplysning. Samtidig kan modellen bruges som en kombination med fysisk undervisning, 
saafremt nogle elever er sendt i karataene i 14 dage eller bor i et nedlukket omraade af byen. Dermed 
mister de ikke undervisningen. 
 
Arbejdsmarkedet 
Der er ingen tvivl om, at mange unge vil vaere noedsaget til at stoppe deres studier, for istedet at tjene 
penge til familien. I House of Care vil vi gerne hjaelpe dem til at komme godt ind paa arbejdsmarkedet 
uden at blive misbrugt og udnyttet. Vi tror paa at uddannelse og viden er med til at skabe en god 
fremtid for de unge. Men hvis vi ikke kan give dem samme omfang af uddannelse som foer Covid-19, 
saa kan vi stadig give dem viden relateret til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi tilbyde foelgende nye 
muligheder til de unge i vort ungdomsprogram: 
 
Sikker emigration: Naar graenserne til Thailand aabner igen, saa vil der vaere rigtig mange unge som 
vaelger at emigrere til Thailand og arbejde der. Menneskesmuglere vil staa klar med lokkende tilbud 
om hurgtigt og let at faa et arbejde i Thailand, men som oftest sker paa ulovlig vis og under falske 
loefter. Derfor kan disse saabare unge let blive ofre for udnyttelse og menneskehandel. I 2020 lavede 
House of Care en undersoegelse om Menneskelig Udnyttelse, som havde til formaal at oplyse udsatte 
unge om faren ved ulovlig emigration. Oplyningsmaterialet er klart, men pga. nedlukning i 2021 er 
denne oplysning endnu ikke formidlet. Det vil ske saa snart vi igen har elever tilbage til fysisk 
undervisning. House of Care har ikke til formaal at stoppe unge fra emigration, men derimod at ruste 
dem til sikker og lovlig emigration. 
 
Online salg af varer og budservice: En ny form for 
erhverv, som har vundet stor fremgang under 
Covid-19 specielt under nedlukningen af Phnom 
Penh, er salg of varer online. Online-salg er ikke 
nyt, men mange har benyttet sig af at handel 
online for at undgaa markeder og fysisk handel. 
Denne handel er kombineret med at vaerer 
udbringes til koeberne. Der er ikke et postsystem 
i Cambodia, saa derfor bliver varer bragt til 
doeren med bud. Dvs. unge maend med en 
knalleret bliver hyret til at bringe varer ud. Under nedlukningen af Phnom Penh var disse bude nogle 
af de faa mennesker som fik lov at koere rundt i byen. Efterfoelgende er online handel og levering af 
varer til doeren blevet en ny trend i byen, og der er muligheder for de unge mennesker som vil og kan 
udnytte denne trend. Det kan vaere enten som online-saelger (ofte som saelger paa vegne af andre 
butikker), eller som budbringer. Mange butikker og resturanter har brug for budbringere nu. I House 
of Care vil vi hjaelpe de unge til at forstaa og udnytte dette koncept, og hjaelpe dem med at finde 
kontakter, hvis de oensker at skabe en indtaegt paa online salg eller paa budservice. 
 
Jobsoegning: Der vil ogsaa vaere unge som forsoeger at finde et arbejde enten i den private sektor 
eller i det offentlige eller ved udviklingsorganisationer. Mange har ingen erhvervserfarring og har 
maaske aldrig skrevet en ansogning eller vaeret til en samtale. Her kan House of Care hjaelpe til og 
give gode raad. Tidligere har House of Care haft en opslagstavle med ledige stillinger; stillinger som vi 
fandt i diverse aviser og paa nettet. Eleverne var glade for denne service, og nu er det igen aktuelt at 
hjaelpe de unge til at finde arbejde. Om det bliver med opslagstavle som foer, eller deling af 
jobannoncer via Facebook og andre social mediaer, er op til hvad der passer de unge bedst. Sammen 
med dette tilbud til de unge vil House of Care ogsaa oplyse de unge om arbejdsmarkedsforhold, 
arbejdsloven, arbejdsvilkaar, og om hvad det vil sige at vaere en medarbejder paa en arbejdsplads. 
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Anmodning til Y’s Men Club 
Med denne ansoegning til jeres Y’s Men Club, anmoder vi jer venligst om stoette til vort arbejde med 
uddannelse og viden til udsatte unge i 2022, fx. med 5.000 kr – eller et beloeb som I finder passende. 
 
Bank-overfoersel information 
En bevilling skal overfoeres via vores indsamlingspartner LMF1 som foelgende: 

 Pengene sendes til LMF’s bank-konto i Danske Bank: 9570-8000484 

 Husk at skriv hvem gaven er fra og maerk gaven ”Pr. 20 House of Care” i meddelsesfeltet 
 
House of Care nyhedsbreve 
Hvis I oensker at foelge vort arbejde via vore nyhedsbreve, saa sender vi gerne brevene til jer. Vi skal 
blot have navn paa modtager og en email adresse. Det er gratis at faa brevene tilsendt. 
 
Vi siger paa forhaand tak!  
 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Tjagvad Madsen 
House of Care Organisation 
Cambodia 
(oprindelig fra Vinding v/Holstebro) 
 
 
Phnom Penh, August 28, 2021 
 

                                                 
1 Laerernes Missions Forening, Danmark www.lmfdanmark.dk  

http://www.lmfdanmark.dk/

