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Saa er vi kommet ind i 2020, og der er allerede 
sket nye ting for os i House of Care. For det 
foerste, saa er vi flyttet til et nyt hus. Det er ikke 
saa langt fra hvor vi boede, men paa en gade 
hvor der er mere optimale forhold til vores 
daglige undervisning. 
 
For det andet, saa har vi faaet tilskud fra LMF til 
at koere en oplysningskampagne i 2020 om: 

Menneskelig Udnyttelse: 

 Et nutidig globalt problem 

 En noedvendig global indsats 
 
I House of Care har vi gennem adskillige aar 
undervist fattige og udsatte boern, unge og 
voksne i borgeroplysning inkl. om menneske-
rettigheder, retfaerdighed, lokal lovgivning og 
internationale konventioner. Baseret paa den 
erfaring vi i House of Care har opbygget om 
borgeroplysning, har vi besluttet at vi i 2020 vil 
fordybe os i emnet: bekaempelse af menneske-
lig udnyttelse. Udnyttelse af mennesker sker i 
hele verden i dag, og er et globalt problem paa 
tvaers af graenser. 
 
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 vil tage form af en oplysnings-
kampagne om Menneskelig Udnyttelse. Kam-
pagnen vil inkludere: menneskehandel, ulovlig 
emigration, nutidsslaveri og organhandel. 1,2 
millioner cambodianere er p.t. emigeret og 
arbejder i udlandet. I 2019 hjalp udenrigs-
ministeriet over 36.000 cambodianere med 
hjemsendelse til Cambodia, hvoraf en del havde 
vaeret udsat for typer af menneskelig udnyt-
telse, som beskrevet herunder. 
 
Ulovlig emigration; mange unge har svaert ved 
at finde et arbejde naar det forlader skolen, 
specielt hvis de ikke har faaet en videregaaende 
uddannelse. Der er jobs at faa i Cambodia, men 
mange er mere tiltrukket af at arbejde i 
udlandet. Det er der mange mellemmaend som 
udnytter. De ved nemlig, at de unge er 
uvidende om hvordan man finder et arbejde i 

udlandet, samt hvordan de skaffer de noed-
vendige dokumenter. Derfor tilbyder mellem-
maend og menneskesmuglere at staa for al 
planlaegning, naar bare de unge betaler for 
deres service. De unge bliver snydt, fx. naar der 
skal laves pas, hvor de betaler en al for hoej pris 
for denne service. Men idet de ikke selv ved 
hvor og hvordan man faar et pas, saa er det let 
for mellemmaend at udnytte. De unge ved 
hellere ikke hvilke jobs de faar i udlandet, samt 
at det er haardt arbejde og lange arbejdsdage, 
hvor de bliver underbetalt og naegtet deres 
rettigheder til sociale ydelser. Nogle bliver slet 
ikke betalt en loen, men ender op i nutids-
slaveri. Mange maend bliver stofmisbrugere, 
fordi deres udenlandske arbejdsgiver tilbyder 
dem stoffer, saa de kan arbejde laengere og ud-
foere haardere fysisk arbejde. Mange ek-
sempler paa ulovlig emigration er til Thailand. 
 

 
 

Hushjaelpere; mange cambodianske kvinder 
har valgt at soege til Malaysia for at arbejde 
som hushjaelpere. Nogle af disse kvinder er 
endt op i sexuelt misbrug og slavearbejde. Dvs. 
hos de familier, hvor de blev ansat som 
hushjaelpere, har deres arbejdsgivere groft 
udnyttet dem baade fysisk og sexuelt. Det er 
svaert for disse cambodianske kvinder at faa 
hjaelp, idet de ikke kender nogen i Malaysia og 
ikke kan tale sproget. Nogle kvinder har dog 
formaaet at faa kontakt til deres familie i 
Cambodia eller til den cambodianske ambas-
sade i Malaysia, og er blevet hjulpet. 
 
Boernearbejde; I 2018 var jeg (Susanne) med til 
at gennemfoere en stor undersoegelse om 
menneskehandel i Sydoestasien. Jeg inter-
viewede en raekke cambodianere fra taet ved 
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graensen til Vietnam, som kunne fortaelle om 
menneskehandel af boern til Vietnam. Entet 
lokkede menneskesmuglere boernene til at tage 
med dem, eller foraeldre lod deres boern 
arbejde i Vietnam. Dermed var deres boern ikke 
er en oekonomisk byrde for dem i Cambodia. I 
Vietnam bliver boernene gadesaelgere, maal-
rettet turister, som foeler medlidenhed med 
boernene. Boernene faar naturligvis ikke de 
penge som de tjener, med derimod gaar 
pengene til mennskesmuglerne, som staar bag 
dette misbrug af boern. 
 
Menneskesmuglere aendrer deres metoder 
hele tiden, saa det er svaert at stoppe dem. En 
af de nye typer af menneskelig udnyttelse i 
Cambodia, er arrangeret aegteskab mellem en 
cambodiansk ung kvinde og en kinesisk  mand. 
Mange foraeldre synes, at det er finere for 
deres datter at blive gift med en udlaending, 
end at blive gift med en cambodiansk mand. 
Det giver maaske ogsaa familien mere status. 
Foraeldre laver derfor en aftale med en 
mellemmand, og giver ham penge, saa deres 
datter kan rejse til Kina for at blive gift. Pigerne 
bliver naturligvis lovet alt godt i Kina, og at de 
kan sende penge hjem til foraeldrene. Virkelig-
heden er dog, at mange kvinder ender op som 
slaver i deres nye aegteskab, hvor det bliver 
misbrugt og udsat for vold. Andre kinesere 
saelger deres cambodianske koner videre, og 
disse kvinderne ender ofte op i prostitution.  
 
Uanset hvilken type af menneskelig udnyttelse, 
som beskrevet ovenfor, saa betaler cam-
bodianere mange penge til mellemmaend. Ofte 
betyder det, at foraeldre staar med en stor 
gaeld i Cambodia, og de forventer at boernene 
sender penge hjem for at afdrage paa gaelden. I 
det nye land, hvor de unge ender op, kraever 
menneskesmuglerne at deres udgifter (ofte et 
ukendt beloeb) bliver tilbagebetalt foer en loen 
kan udbetales. Det er naturligvis menneskelig 
udnyttelse, som strider imod enhver form for 
internationale humanitaere konventioner og 
lokal lovgivning. Det er menneskehandel og 
nutidsslaveri. 
 
Ulovlig organhandel hoerer ogsaa under denne 
form for menneskehandel. Indtil videre hoerer 

vi ikke meget om organhandel i Cambodia, 
sammenlignet med fx. Nepal. Men der gaar 
rygter om fattige familier, som pludselig har en 
meget bedre velstand, fordi de har solgt deres 
nyrer til Indien.  
 
Som sagt, saa aendrer menneskesmuglere hele 
tiden deres metoder, og er ofte et par skridt 
foran dem, som proever at stoppe dem. For at 
forudse nye typer af menneskelig udnyttelse i 
Cambodia, er det nyttigt at vide hvad der sker i 
andre landet i Sydoesasien. Fx. menneske-
smugling af vietnamesere i containere til Euro-
pa; emigration fra fx. Nepal og Bangladesh til 
Mellemoesten; organsalg i andre landet; o.lign. 
Naar der kommer fokus paa disse lande, saa 
flytter menneskesmuglere ofte deres handel til 
andre lande med mindre fokus, fx. til Cambodia. 
 
Med vores nye oplysningskampagne, vil vi i 
House of Care gaa dybere i en undersoegelse af 
hvad der sker af menneskelig udnyttelse i 
landet, og hvad der er i vente. Denne nye viden 
skal bla. bruges til at beskytte de udsatte boern 
og unge som vi arbejder med, saa de og deres 
familier og venner ikke bliver ofre for men-
neskehandel, udnyttelse og nutidsslaveri. 
 

 
 

Tak for jeres forboen for vores kampagne. 
 
Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
 
 
 
 
 
 

Gaver til House of Care sendes via LMF: 
Bank-overfoersel: 9570-8000484 

MobilePay: Nr. 41847 
NB: Maerk jeres gave ”Pr. 20, House of Care” 


