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Ping er en cambodiansk pige paa 10 aar, som 
arbejder paa et teglvaerk. Hendes job er at laesse 
varebiler med mursten, og det har hun gjort 
siden hun var 9 aar. Hver morgen laesser hun en 
varebil med ca. 15.000 mursten, hvilket svare til 
ca. 15 tons. Hun bliver betalt per mursten, og 
tjener ca. 25 kr per varebil hun laesser. I hoej-
saerson kan hun laesse op til 3 varebiler paa en 
dag, men kan saa ikke komme i skole. Hun vil 
gerne gaa i skole, og goer hvad hun kan for at faa 
gode karakterer. Hendes laerer er dog bekymret 
for hende, for naar hun har travlt paa 
teglvaerket, saa kan hun ikke passe sin skole. 
Hendes foraeldre er ogsaa meget bekymret for 
hende, for bare efter et aar paa teglvaerket har 
hun udviklet kroniske smerter, aandedraets-
problemer, og har svaert ved at sove om natten. 
Ping ved at hun er god til at laesse, og ofte henter 
chauffoerer hende ved skolen. Teglvaerksejeren 
naegter sig skyldig i boernearbejde, men tillader 
boern at arbejder for selvstaendige chauffoerer 
paa hans teglvaerk. 
 

 
 

Cambodia har de sidste 20 aar oplevet et 
byggeboom, som naesten kan tage pusten fra 
een. Phnom Penh og andre storbyer er vokset 
baade i bredde og opad. Indbyggetallet i 
hovedstaden Phnom Penh var ca. 1 million, da 
jeg (Susanne) flyttede til landet i 1998, og i dag 
er det fordoblet til over 2 millioner indbyggere. 
Cambodia er desvaerre ikke selvforsynende med 
mange ting, dog med undtagelse af mursten. De 
sidste 20 aar har vaeret en indbringende 
forretning at drive teglvaerk, for behovet for 
mursten synes aldrig at hoere op, tvaertimod. 
 
Umiddelbart skulle man synes at det er godt, for 
teglvaerker skaber arbejdspladser. Der har dog 
gennem tiden med jaevne mellemrum vaeret 
rapporter om boernarbejde paa teglvaerk, og vi 

havde egentlig troet at det var ophoert, i takt 
med et oeget fokus de sidste 10-15 aar paa 
bekaempelse af boernearbejde i Cambodia. 
Cambodia har tilsluttet sig FN’s Boerne-
konvention, og mange organisationer og 
regeringen har arbejdet maalrettet paa at 
bekaempe boernearbejde. Derfor blev vi 
overrasket da vi laeste den forholdsvis nye 
undersoegelse om arbejdsforhold og boerne-
arbejde paa teglvaerk, udarbejdet af LICADHO 
(ref.: Built on Slavery). 
 
Gaeldsslaveri 
I rapporten dokumenteres det, at alle ansatte 
paa et teglvaerk er gaeldsslaver. En gaeldsslave 
er en person som har laant penge af en anden, 
med den aftale at gaelden afbetales med 
arbejdskraft. I Cambodia er antallet af kredit-
foreninger exploderet de seneste aar, og de giver 
laan til fattige, uden at lave en ordentlig 
investeringssplan og betalingsplan. Som laan-
tager skal man stille en garenti, som ofte er deres 
hus i landsbyen eller jord/rismarker. Idet mange 
fattige cambodianere ikke har nogen opsparing, 
tager de laan til laegeudgifter, risproduktion, 
investeringer, bryllupper, o.lign. Mange har 
problemer med at tilbagebetale, og for ikke at 
miste jord og hjem, lader de sig lokke at 
teglvaerker, som tilbyder laan uden rente og  
med logi og arbejde paa teglvaerket. Aftalen er, 
at den loen de tjener paa teglvaeket bruges som 
afdrag paa laanet. Det lyder for mange fattige 
gaeldsbunde cambodianere som en god 
loesning, og de tager et nyt laan hos teglvaerks-
ejeren, og indfrier deres laan hos kredit-
foreninger, og flytter ind paa teglvaerket med 
deres familie. 
 

 
 

Paa teglvaerket bliver de betalt per mursten, og 
selvom baade mor og far arbejder hele dagen, og 
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boernene hjaelper til, saa er det naesten umuligt 
at betale laanet af. Derimod vokser laanet, for i 
regntiden er det svaert at producere mursten, og 
den daglige indtjening er ikke engang nok til 
mad. Teglvaerksejeren hjaelper gerne med et nyt 
laan, som laegges oveni det gamle laan. 
Ligeledes med laegeudgifter, som ejeren 
”betaler”, dog underforstaaet at udgiften til-
skrives laanet. Det er en ond cirkel, og mange af 
dem der i dag er fanget i gaeldsslaveri paa et 
teglvaerk er 2. eller 3. generationer af det 
oprindelige laan. Akkumuleret laan spaender fra 
ca. 15.000 til 20.000 kr.  
 
Denne form for slaveri er naturligvis ulovligt 
baade i henhold til internationale konventioner 
og lokal lovgivning. Men stadig sker det, og alle 
ved det – men ingen griber ind. Det skyndes at 
der er teglvaerker i alle provinser, med ti-
tusindvis af gaeldsslaver inkl. boernearbejde. 
 

 
 

Hverdagen paa et teglvaerk 
Laaneaftalen med en teglvaerksejer er, at hele 
familien flytter ind paa teglvaerket, og der stilles 
blik- eller traeskure til raadighed for logi. Det er 
primitive forhold ofte uden toiletter og rindende 
rent vand. Skurene er overfyldte, og hygiejnen er 
daarlig og paavirker deres helbred. 
 
De smaa boern leger paa teglvaerket, taet ved 
farlige maskiner uden beskyttelse, og ofte uden 
opsyn. De lidt stoerre boern fra ca. 10 aar og op 
hjaelper til paa teglvaerket, for de har ondt af 
deres foraeldre, som kun kan tjene ca. 20 til 70 
kr. om dagen. Med boernene’s hjaelp kan de 
tjene lidt mere, for alle betales per mursten. Der 
sker ofte ulykker, og den mest almindelige 
ulykke er at at miste en arm eller fingre. 
 

For teglvaerksejere er disse gaeldsaftaler 
fordelagtige, for de har stabil, fast og billig 
arbejdskraft. Man skulle dog tro, at deres 
ansatte foeler mistillid over misbrug og ud-
nyttelse, men tvaertimod. De ser deres arbejds-
giver som en person der hjaelper dem i deres 
oeknomiske svaere situation, og for det udviser 
de stor taknemmelighed og loyalitet. 
 

 
 

House of Care 
Vore maalgrupper i House of Care er fattige 
udsatte boern og unge, og vi ved  at de er i stor 
risiko for at blive gaeldsslaver. Vi vil derfor bruge 
denne LICADHO rapport i vort oplysningsarbejde 
til dem, saa de ved hvad et laan hos en 
teglvaerksejer betyder og indebaerer. Det lyder 
fristende med et rentefrit laan, fri logi og fast 
arbejde for hele familien. Men virkeligheden er 
en anden, og hvis noget lyder til at vaere for godt 
til at vaere sandt, saa er der helt sikkert en 
bagside ved det. Det har mange unge svaert ved 
at gennemskue, og derfor hjaelper vi vore 
maalgrupper i House of Care med kritisk 
taenkning, samt ikke blot at vaelge den umiddel-
bare letteste loesning. Tak om I, i samarbejde 
med House of Care, vil vaere med til at forebygge 
gaeldsslaveri og boernearbejde, samt at fremme 
frihed for alle. 
 

Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
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