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Ansoeger 
  

House of Care Organisation 

Adresse  
 

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

Kontaktperson 
 

Susanne Tjagvad Madsen 

E-mail  
 

hoc.organisation@gmail.com 

Projektnavn & land  
  

Uddannelse for udsatte fattige boern og unge, Cambodia 

Projektperiode  
 

Januar - December 2021 

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, 
samt engelsk og kinesisk-sproglaere 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 
 
Faelles for House of Care's programmer er bekaempelse af 
fattigdom og uretfaerdighed.  

 

 
Fra begyndelsen af 2020 startede vi i House of Care en oplysningskampagne om Menneskelig 
Udnyttelse. I House of Care har vi gennem adskillige aar undervist fattige og udsatte boern, unge og 
voksne i borgeroplysning inkl. om menneskerettigheder, retfaerdighed, lokal lovgivning og 
internationale konventioner. Baseret paa den erfaring vi i House of Care har opbygget med 
borgeroplysning, besluttede vi os for at fordybe os i emnet: Menneskelig Udnyttelse. Udnyttelse af 
mennesker sker i hele verden i dag, og er et globalt problem paa tvaers af graenser, som kraever en 
global indsats for at bekaempe. 
 
Menneskelig udnyttelse er et stigende problem i Cambodia, og primaert fattige og udsatte boern og 
unge, som vi arbejder med, er i stoerst fare for udnyttelse. Derfor har vi valgt dette nye initiativ, som 
tager form af oplysningskamapagne og undervisning til vore maalgrupper indenfor fire forskellige 
omraader:  

 Gaeldsslaveri & boernearbejde 

 Paedofiles’ misbrug af boern 

 Emigration med livet som indsats 

 Menneskehandel 
 
Fokusset paa bekaempelse af menneskelig udnyttelse er med Covid-19 nu blevet endnu mere aktuelt. 
Selve smitten af corona kan ramme alle globalt, uanset social status og levestandard. Derimod rammer 
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de oekonomiske konsekvenser fra Covid-19 ikke alle lige haardt. I Cambodia, som i andre 
udviklingslande, er det ofte de fattige og mest udsatte der bliver haardest ramt oekonomisk. Fattige 
bliver fattigere, og maa tage stoerre chancer for at 
kunne overleve. Desvaerre, er der mennesker som 
bevidst udnytter andres saarbarhed til deres egen 
fordel, saasom menneskesmuglere. 
 
Cambodia har to store indtaegtskilder, som er turisme og tekstilindustri. Turismen staar p.t. stille pga. 
Covid-19, idet graenser er lukket og fly staar paa jorden. Det rammer mange mennesker og private 
erhverv, fx. hoteller, restauranter, og lokal transport. Mindst 17.000 mennesker har p.t. mistet deres 
arbejde i turistsektoren. 
 
Mht. tekstilindustrien, saa er regeringen gaaet langt for at holde den koerende under Covid-19. 
Tekstilfabrikker giver arbejde til over 500.000 ufaglaerte arbejdere, hovedsageligt kvinder. Disse 
mange arbejdere har en maanedsloen paa ca. 1.300 kr, som bruges til at forsoerge hele deres familie. 
Regeringen har gjort rigtig meget for at sikre denne industri, som i 2019 gav landet en indtaegt 
svarende til ca. 56 milliarder kr. Men det er svaert, for foerst kunne fabrikker i februar ikke faa tekstiler 
fra Kina, da Kina var haardt ramt at Covid-19. Nu kommer der tekstiler til landet, men saa annullerer 
kunder i Europa og USA deres ordrer, som de pga. Covid-19 ikke kan aftage. Ca. 200 fabrikker har ikke 
arbejde til deres ansatte, men har lavet en aftale med regeringen om ikke at fyre de ansatte, men give 
dem en minimum maanedsloen paa 480 kr. 
 
Det er naermest umuligt at overleve paa 480 kr, hvilket ikke kun rammer arbejderne selv, men hele 
deres familie. Naar man spoerger dem, saa er deres stoerste bekymring hvordan de skal betale afdrag 
paa deres laan, som de har hos kredit institutioner. De er meget bange for at de mister familien’s jord, 
hus eller andre egendele, som de har stillet som garanti. 
 
En anden grund til at Covid-19 rammer et land som Cambodia oekonomisk haardt er, at mange fattige 
cambodianere er ufaglaerte, og har ingen eller kun en kort skolegang bag sig. Det minimerer deres 
muligheder for at finde andet arbejde, og regeringen opfordre fabriksarbejdere til at bidrage til 
landbruget, mens Covid-19 staar paa. En af aarsagerne til den manglende uddannelse er, at 
Cambodia’s skolesystem stod overfor en total genopbygning efter Pol Pot’s folkmord i perioden 1975-
1979. Akademiske fagfolk var draebt at Pol Pot’s haer eller flygtet, og regeringen var brudt sammen. 
Derfor, da landet i begyndelsen af 90’erne aabnede op for noedhjaelp, var der mange lande der valgte 
at fokusere paa uddannelsessektoren. Men med penge kommer ogsaa et krav om indflydelse, og 
donorer’s og regeringen’s prioriteter med uddannelsessektoren har vaeret forskellige. Her ca. 30 aar 
efter er resultatet, at Cambodia’s uddannelsessektor ikke har en klar vision og retning.  
 
Selvom Cambodia kan vaere stolt af, at i dag bliver stort set alle boern skrevet ind i skolen i 1. klasse, 
saa falder mange elever fra og stopper deres skolegang alt for tidligt. Andre kan ikke bestaa eksamen 
til at rykke op til naeste klassetrin, og maa tage klassen om. Samtidig er det for mange elever minimalt 
hvad de faar ud af deres skolegang, hvilket bla. kan skyldes fattigdom og lav moralitet.  
 
Uddannelsesministeriet erkendte i 2018 at der er brug for vision og retningslinjer i sektoren, men det 
kan vaere svaert for ministeriet at gennemfoere reformer, eftersom kun 2% af landet’s 
bruttonationalprodukt afsaettes i national-budgettet til uddannelsessektoren. 
 
I en ny reform for uddannelse i Cambodia er der et behov for at analysere og tilpasse pensum til 
arbejdsmarkedet’s krav til fremtidig arbejdskraft. Det har Thailand og Vietnam vaeret meget 
succesfulde med, og kan i dag begaa sig paa det teknologiske marked. Her falder Cambodia bagud, og 
satser istedet for paa tekstilindutrien, som indtil nu har givet arbejde til mange ufaglaerte. Det 
betyder, at fx. kinesiske investorer i Cambodia bringer deres egen arbejdskraft til landet, fordi 
Cambodia ikke har formaaet at uddanne den naeste generation af unge, der kommer ud paa 
arbejdsmarkedet, til at imoedekomme nutidens krav, specielt faerdigheder indenfor teknologi.  
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Som beskrevet ovenfor, saa bliver fattige cambodianere fattigere, og maa tage stoerre chancer for at 
kunne overleve i disse Covid-19 tider, specielt pga. de laan de er noedsaget til at betale afdrag paa. 
Mange unge maend soeger derfor mod Thailand i haab om at finde et arbejde, og det sker primaert 
som ulovlig emigration via menneskesmuglere. Der er allerede en del som er blevet taget af politiet 
ved Thailand’s graense, men for andre lykkes det er komme over. Det som de unge cambodianske 
maend staar overfor er ofte et arbejde, hvor de bliver groft udnyttet og misbrugt. Som fx. i Thailand’s 
fiskerisektor.  
 
Thailand er verden’s tredjestoerste eksportoer af fisk og fiskeprodukter, som saelges i hele verden. 
Pga. Thailand’s ekstrem lave arbejdsloeshed, er det svaert at skaffe thailandsk mandskab til 
fiskekuttere. Det udnytter menneskesmuglere, som derfor skaffer sektoren billig arbejskraft fra 
nabolande, primaert fra Myanmar og Cambodia. Dermed er meget af fiskerisektoren bygget paa 
slaveri og menneskehandel, som folk uvidende stoetter naar de koeber fiskeprodukter fra Thailand.  
 

Nogle af de maend, der er blevet reddet fra 
thailandske fiskekutter, fortaeller om fangeskab, 
vold, og drab for at sikre at emigranterne ikke 
forsoeger at flygte. Andre fortaeller om tvangs-
arbejde og udnyttelse som de er ofre for. En 
mand fortaeller: 
 
”Jeg saa 3 maend blive draebt, taevet og skudt, 
beskyldt for at planlaegge at flygte. En anden blev 
taevet ihjel med en traekaep, for oejene af mig”. 
 
 

Bortset fra vold og misbrug, saa er emigranterne paa aabent hav i flere maaneder af gangen, og ofte 
faar de kun et par times soevn hver dag. De arbejder dag og nat som slaver, og nogle bliver solgt fra 
een fiskekutter til een anden. 
 
Det er ikke kun unge cambodianske maend der emigerer pga. manglende arbejde i Cambodia. 
Tusindvis af unge cambodianske kvinder er de seneste aar rejst til Kina for at blive gift – og tallet er 
stigende. Kvinder rejser hver dag til Kina i haab om et bedre liv end i Cambodia. Arbejdsloeshed og 
lavtloennet stillinger er nogle af de faktorer der driver kvinder ud af Cambodia. Samtidig har 
cambodianske kvinder minimal uddannelse, og der ligger et kulturelt pres paa dem om at bidrage 
oekonomisk til familien.  
 
Derfor, naar en mellemmand, som kvinderne ofte kender, lokker med aegteskab til rige maend i Kina, 
hoejtloennet jobs og penge at sende hjem, saa fristes mange unge kvinder til at sige ”ja”. Nogle 
mellemmaend betaler endda et forskud til familien, for at faa deres accept. Kvinderne flyver i grupper 
til Kina, og bliver modtaget i lufthavnen af en ny mellemmand. Her finder kvinderne ud af, at de er 
kommet ind i Kina paa et turistvisum, som kun er gaeldende i en maaned, med mindre de gifter sig 
med en kinesisk mand. De bliver indlogeret ved mellemmanden, som arrangerer at de kinesiske 
maend kommer og udvaelger deres koner. Kvinderne lader sig tvangsgifte, for ikke at blive sendt ud 
af landet efter en maaned. De kinesiske maend betaler mellem 70.000 kr til 140.000 kr til 
mellemmanden for at koebe en kone. 
 
Aegteskabet er ofte ikke som foerst beskrevet til kvinderne i Cambodia. Udover at vaere i et 
tvangsaegteskab, saa er kvinderne ofte ofre for vold, misbrugt, slavearbejde, og holdt fanget imod 
deres vilje. Deres pas er hos mellemmanden, og derfor er det svaert at flygte. Kvinderne faar ikke et 
velloennet arbejde som lovet, for iht. loven maa udlaendinger ikke arbejde de foerste 5 aar i landet. 
Derfor kan de ikke sende penge hjem til familien i Cambodia. Nogle kvinder faar lov at rejse hjem efter 
de har foedt et barn, som manden beholder. Andre kvinder saelges videre til nye maend, efter de har 
foedt et barn. 
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For de cambodianere som vaelger at blive i Cambodia, og slaas med afdrag paa deres laan, de tvinges 
til at optage nye laan til at afbetale de gamle laan. For dem er sidste mulighed at lade sig lokke af 
teglvaerk, som tilbyder laan uden rente, 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 teglvaerksejeren, indfrier deres laan 
hos kredit institutioner, 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 
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 tillaegges 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. Akkumulerede 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 
teglvaerk i alle Cambodia's provinser, og at der er i 
ti-tusindvis gaeldsslaver i dag inkl. et stort antal 
boernearbejdere. Som resultat af Covid-19 
skoennes det, at omfanget af boernearbejde vil 
stige drastisk paa global plan, inkl. i Cambodia og 
paa teglvaerk. 
 
 

 
House of Care’s indsats i bekaempelse af menneskelig udnyttelse 
Fremtiden for fattige og udsatte boern og unge var allerede dyster, men er blevet forvaerret pga. 
Covid-19. House of Care staar for formidling af uddannelse og viden, og vi har en tro paa og en vision 
om at hvis den naeste generation af boern og unge skal skabe sig et bedre liv end deres foraeldre, saa 
skal de gaa i skole og sikre sig en relevant uddannelse. Samme toner er begyndt at komme fra 
uddannelsesministeriet, som fremhaever at teknologi-viden og livslang laering er vigtig for de unge.  
 
Med Covid-19 er det blevet endnu vigtigere for 
House of Care at hjaelpe boern til skolegang via 
Khmer Kids sponsorater. Pga. Covid-19 fristes 
fattige foraeldre til at tage deres boern ud af 
skolen og lade dem arbejde. Men boerne-
abejde er ulovligt, og boern skal vaere i skolen. 
Med et sponsorart stoetter man sit eget barn 
til at gaa i skole, og betaler for sponsorgaver til 
barnet som bestaar af skoleudstyr, sundheds-
udstyr og udstyr til sport og leg. Som sponsor 
faar man nyt om sit Khmer Kids mindst 4 gange 
aarligt samt billeder. 
 
 
Det er vigtigt at de mindste elever gaar i skole, men det er ogsaa vigtigt at de store boern og de unge 
gennemfoerer en relevant uddannelse. Det er hvad vort ungdomsprogram staar for. Som foelge af 
Covid-19 vil mange unge vaere fristet til at springe fra deres uddannelse, og emigerer til hovedstaden 
eller udlandet for at finde et arbejde. Emigration sker ofte ulovligt i Cambodia, og mange unge er ofre 
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for menneskehandel, udnyttelse og slaveagtigt 
arbejde. Med vort ungdomsprogram giver vi ekstra 
faerdigheder, haab og vejledning til udsatte unge, saa 
de kan have tro og motivation til at gennemfoere 
deres uddannelse, samt ruste dem til fremtiden. 
 
De faerdigheder unge faar hos House of Care, saasom 
computer-viden, sprog og borgeroplysning, vil 
hjaelpe dem til at finde et arbejde i den formelle 
arbejdssektor, hvor der arbejdes under ordentlige og 
lovlige forhold og til en anstaendig loen. I House of 
Care tror vi paa, at uddannelse er afgoerende for 
hvilken fremtid og muligheder boern og unge faar. 

 
Anmodning til Y’s Men Club 
Med denne ansoegning til jeres Y’s Men Club, anmoder vi jer om stoette til vort arbejde med 
uddannelse og viden til udsatte boern og unge i 2021, 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 dem gerne 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 30, 2020 
 
 

                                                 
1 Laerernes Missions Forening, Danmark www.lmfdanmark.dk  

http://www.lmfdanmark.dk/

