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Siden sidst I hoerte fra os, er antallet af corona 
smittede steget til 275 her i landet. Det er mest 
cambodianske emigranter, studerende samt 
udlaendinger, der er kommet tilbage til landet, 
som har bragt virussen med sig. Stadig ingen 
corona-doedsfald. 
 
Covid-19 har paavirket vore aktiviteter i House of 
Care siden midt i marts. Vi har maatte stoppe 
vores daglige undervisning for udsatte unge emi-
granter, men tilbyder dog fjernundervisning til 
dem der er interesseret. Det er bare ikke det 
samme, for formaalet med vores ungdoms-
program er at fungere som et vaerested for de 
udsatte unge, og give dem samvaer, raadgivning, 
og hjaelpe dem i deres daglige udfordringer. Det 
kan vi ikke i disse Covid-tider, og det savner vi. 
 
Da Covid-19 kom til Cambodia blev alle skoler 
lukket, og vi valgte ikke at moedes med Khmer 
Kids dengang. De fik dog deres sponsorgaver, 
som vi gav til landsbylederne, som saa gav dem 
til boernene. Regeringen har siden lempet en 
smule mht. udviklingsarbejde med boern, saa vi 
nu kan moedes med boernene. Vi moedes med 
dem kort, saa de kan faa deres sponsorgaver, 
men vi underviser ikke endnu, og moedes ikke 
direkte med det enkelte barn som foer.  
 

 
 
Som vi skrev i vort nyhedsbrev i juni, saa er der 
rigtig mange boern der gaar glip af skolegang 
under Covid-nedlukning af skoler. De kan ikke 

deltage i fjernundervisning, fordi de ikke har de 
moderne telefoner, eller et fjernsyn i hjemmet, 
hvilket er de to maader de kan modtage fjern-
undervisning paa.  
 
Og netop at manglen paa skolegang er een af de 
omkostninger Covid-19 foerer med sig, saa 
rammer det ekstra haardt i Cambodia, hvor 
skolesystemet allerede foer Covid-19 havde sine 
egne store udfordringer at slaas med.  
 

 
 
Efter Pol Pot’s folkemord som sluttede i 1979, og 
efterfulgt af over 10 aar som et lukket land for 
omverden, stod Cambodia’s skolesystem overfor 
en total genopbygning. 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 som valgte at 
fokusere paa uddannelsessektoren. Men, med 
penge kommer ogsaa et krav om indflydelse, og 
donorer’s og regeringen’s forskellige 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 
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deres skolegang, hvilket bla. kan skyldes fattig-
dom 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 arbejds-
kraft. 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 tekstil- og 
fodtoejsindutrien, som indtil nu har givet 
arbejde til mange ufaglaerte. Det betyder, at fx. 
kinesiske investorer i Cambodia bringer deres 
egen arbejdskraft til landet. Cambodia har ikke 
formaaet at uddanne den naeste generation af 
unge, der kommer ud paa arbejdsmarkedet, til at 
imoedekomme nutidens krav, specielt faerdig-
heder indenfor teknologi.  
 
Ovenfor beskrivelse er baseret paa en rapport 
der blev offentliggjort i slutning af juli i aar, og 
som Covid-19 rammer lige ind i, og goer 
situationen vaerre.  
 
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 boerneabejde 
er ulovligt, og boern skal vaere i skolen. Med et 

sponsorart paa 1.200 kr aarligt, stoetter man sit 
eget barn til at gaa i skole. Sponsoraret er inkl. 
sponsorgaver til barnet som er skoleudstyr, 
sundhedsudstyr og udstyr til sport og leg. Som 
sponsor faar man nyt om sit Khmer Kids mindst 
fire gange aarligt samt billeder. 
 
Det er vigtigt at de mindste boern gaar i skole, 
men 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, og mange 
unge er ofre for menneskehandel, udnyttelse og 
slaveagtigt arbejde. I vort ungdomsprogram 
giver vi ekstra faerdigheder, haab og vejledning 
til udsatte unge, saa de kan have tro og  
motivation til at gennemfoere deres uddannelse. 
 

 
 
Med en gave til House of Care kan du/I hjaelpe 
fattige og udsatte boern og unge under Covid-19 
og fremover. Vi siger paa forhaand 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” 


