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Der er sket meget i vores verden siden sidst vi 
sendte et nyhedsbrev til jer. COVID19 har vendt 
op og ned paa liv og hverdage her, ligesom i 
andre lande. Vi foelger situationen i Danmark, og 
haaber at alle I som modtager dette brev er 
sunde og raske og har det godt. Her er alt vel. 
 
Det er svaert at spaa hvordan verden ser ud, naar 
vi kommer paa den anden side af COVID19. Indtil 
nu har nationer og individuelle smerteligt erfaret 
at COVID19 ikke kun rammer vort helbred, men 
ogsaa vores oeknonomi og uddannelse. Man 
toer naesten ikke taenke paa hvilke konse-
kvenser det kan have globalt, nationalt og for 
den enkelte. Vi vil i dette brev give en beskrivelse 
af situationen i Cambodia p.t. 
 
Sundhed 
Cambodia er et af de lande som ikke har haft 
mange corona-smittede. Officelt har 126 
personer p.t. vaeret smittet, ingen doedsfald, og 
stort set alle er meldt raske igen. Smitten kom via 
to kilder; 1) turister og andre indrejsende,  2) en 
religioes muslimsk ceremoni i Malaysia hvor 
cambodianere deltog.  
 
Regeringen har handlet hurtigt, og lukkede bl.a. 
alle skoler den 16. marts. Ligeledes er mange 
steder for offentligheden og turister lukket ned, 
samt graenser til Thailand og Vietnam er lukket. 
Det kan virke voldsomt, med kun 126 smittede 
og ingen doedsfald, men vi forstaar godt 
regeringen’s prioriteter. Hvis COVID19 kommer 
ud af kontrol i et land som Cambodia, saa vil 
sundhedssektoren paa ingen maade kunne 
haandtere situationen, og mange vil omkomme. 
Det har vi desvaerre set fra andre udviklings-
lande, og vi er taknemmelige for at vi ikke er 
kommet i samme situation i Cambodia. 
 
Oekonomi 
Cambodia har to store indtaegtskilder som er 
turisme og tekstilindustri. Turismen staar p.t. 
stille, idet graenser er lukket og fly staar paa 
jorden. Det rammer mange mennesker og 

private erhverv, fx. hoteller, restauranter, og 
lokal transport. P.t. har knap 17.000 mennesker 
mistet deres arbejde i turist-sektoren. 
 
Mht. tekstilindustrien, saa er regeringen gaaet 
langt for at holde den koerende. Tekstilfabrikker 
giver arbejde til over 500.000 ufaglaerte 
arbejdere, hovedsageligt kvinder. Disse mange 
arbejdere har en maanedsloen paa ca. 1300 DKK, 
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 DKK. Men 
det er svaert, for foerst kunne fabrikker i februar 
ikke faa tekstiler fra Kina, da Kina var haardt ramt 
at COVID19. Nu kommer der tekstiler til landet, 
men saa annullerer kunder i Europa og USA 
deres ordrer, som de pga. COVID19 ikke kan 
aftage. Over 180 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 DKK. 
 

 
Billede: Fabriksarbejdere forlader fabrikken. 
 
Det er naermest umuligt at overleve paa 480 
DKK, 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. 
 
Da vaertshuse og restauranter blev lukket, var 
der mange unge kvinder som mistede deres 
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arbejde som servitricer, oel-piger, og sex-
arbejdere. Ca. 80.000 af dem har forladt Phnom 
Penh, og er rejst hjem til deres landsbyer. Der er 
ikke noget arbejde at faa der, og de er noedsaget 
til at tage laan, som de ikke ved hvordan de skal 
tilbagebetale. 
 
Thailand har vaeret haardt ramt at COVID19, og 
varslede sidst i marts at de ville lukke deres 
graenser, inkl. til Cambodia. Mange cambodian-
ske emigranter var bange for at blive fanget i 
Thailand, saa de rejste i al hast tilbage til 
Cambodia, og ca. 90.000 emigranter stroeg over 
graensen, uden at blive tjekke for corona. Nu er 
de hjemme i deres landsbyer uden arbejde, og er 
en oeknomisk byrde for deres familie.  
 
Naar graenserne aabner igen, vil rigtig mange 
foele sig noedsaget til at emigere, for at kunne 
tjene hurtige penge til basal overlevelse, og til at 
betale afdrag paa deres laan. Det bliver hel 
sikkert en situation af saarbarhed og risiko, som 
menneskesmugler og bagmaend bag ulovlig emi-
gration og menneskehandel vil udnytte. De 
foerste rapporter om ulovlig emigration via bag-
maend kom for et par uger siden. Boern vil, som 
altid, vaere de lette ofre, og desparate foraeldre 
kan foele sig tvunget til at udnytte deres boern’s 
arbejdskraft, for at kunne overleve.  
 
Uddannelse 
Skoler over hele landet fra boernehaver til 
universiteter blev lukket den 16. marts, og er p.t. 
stadig lukket. Som i andre lande, saa undervises 
boern via fjernundervisning paa telefoner og TV-
kanaler.  
 
Der blev for nyligt lavet en undersoegelse blandt 
skoleelever i det der svaerer til folkeskolen. Paa 
landsplan er der ca. 3 millioner skoleelever, og 
ca. 2 millioner af dem har ikke adgang til 
undervisning, idet de ikke har de moderne 
telefoner og/eller familien har ikke et fjernesyn. 
Disse boern er oplagte ofre for boernearbejde og 
udnyttelse, da de kommer fra fattige familier, 
hvor deres foraeldre’s arbejde og indtjening er 
minimal i disse COVID19 tider. 

I House of Care tilbyder vi uddannelse og viden 
til udsatte boern og unge. Netop vore 
maalgrupper er haardt ramt, specielt mange af 
vore Khmer Kids som ikke har adgang til 
fjernundervisning paa telefoner og fjernsyn. 
 
Vores daglige computer og engelsk undervisning 
til udsatte unge er p.t. lukket ned under samme 
restriktion som skoler og universiteter. Vi har 
dog en lille gruppe som deltager i vores fjern-
undervisning. Vore elever kommer fra fattige 
familier og fattige landsbyer, og vi kan frygte om 
de overhovedet kommer tilbage til Phnom Penh 
igen. Hvis de ikke kan bestaa deres eksamen, vil 
de vaere noedsaget til at soege arbejde, hvilket 
er svaert pga. hoej arbejdsloeshed. Naar skoler 
aabner igen, kan det ogsaa vaere tvivlsomt om 
de fortsat kan betale for deres uddannelse og 
leveomkostninger i Phnom Penh, som normalt 
bliver betalt af deres foraeldre. Undervisningen 
hos os er gratis, men det hjaelper ikke meget, 
hvis de ikke har raad til at bo i Phnom Penh. Vi vil 
give prioritet til vores nuvaerende elever, saa de 
kan afslutte forloebet hos os, inden vi tager nye 
elever ind. 
 

 
 

Der er mange spoergsmaal til fremtiden, men 
heldigvis kan vi laegge vore bekymringer og 
usikkerhed i Gud’s haender. Der er meget og 
mange at bede for i verden netop nu, og vi 
haaber at I fortsat vil have Cambodia, House of 
Care og os med i jeres forboen. Tak! 
 
Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
 

 

En gave til House of Care sendes via LMF: 
 

Bank-overfoersel: 9570-8000484 
MobilePay: Nr. 41847 

NB: Maerk gaven ”Pr. 20, House of Care” 


