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LMF-Bladet nr. 1, 2021
Af Finn Kier-Hansen

Menneskelig udnyttelse, på engelsk omtalt 
som »human exploiting«, er på mange må-
der et dystert tema for LMF-Bladets første 
nummer af 2021 årgangen.

Baggrunden for temaet er fire artikler, 
som Susanne Tjagvad Madsen skrev i ad-
ventstiden 2020. Susanne fik i begyndelsen 
af 2020 projektstøtte fra LMF til en oplys-
ningskampagne om menneskelig udnyt-
telse. Artikelserien er altså noget af det, der 
kom ud af dette projekt. 

Serien sætter perspektiv på det arbejde 
og den omsorg, som House of Care yder i 
Cambodja, som Katempris yder i Tanzania, 
og om udslusningshjemmene i Honduras 
yder. Ja, som alle missionsaktive LMF'ere 
yder ude i den store verden. Og som du er 
med til at støtte, fordi du er en del af LMF.

Så tag godt imod temanumret, og husk at 
du er med til at bringe håb og omsorg til en 
lidende verden gennem dit medlemskab.

Jesus – livets kilde
Af Stella Christtreu, missionær på Bali, 
Indonesien

Da jeg tænkte over temaet for 2021-andag-
terne: »Jesus – livet kilde«, kom der med 
det samme to tanker til mig: den ene »Vi 
har brug for vand«. Den anden var: »Jesus 
kan give det vand, vi har brug for!«

Jesus fortæller om vand i den inspireren-
de beretning fra Johannesevangeliet 4:

På vej fra Jerusalem til Galilæa må Jesus 
rejse gennem Samaria. I byen Sykar sætter 
han sig ned ved Jakobskilden. Her møder 
han en kvinde, som er kommet ud for at 
hente vand, selvom det er midt på dagen.

»Giv mig noget at drikke«, siger Jesus til 
kvinden. 

»Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en 
samaritansk kvinde, om noget at drikke?« 
svarer hun. 

»Hvis du kendte Guds gave og vidste, 
hvem det er, der siger til dig, ‘Giv mig 
noget at drikke’, så ville du have bedt ham 
og han ville have givet dig levende vand 
… den, der drikker af det vand jeg vil give, 
skal i evighed ikke tørste«, fortsætter Jesus 
samtalen. 

»Herre, giv mig dette vand, så jeg ikke 
skal tørste og gå herud og hente vand«, 
svarer kvinden. 

Hun kendte kun alt for godt til det dag-
lige fysiske arbejde at fylde vand fra kilden 
i sin spand og bære den hjem. Men også 
glæden at kunne slukke tørsten. 

Vi kender alle tørsten. Heldigvis kan 
mange af os række ud efter et glas, åbne 
for vandhanen, fylde et glas med vand og 
slukke vor tørst. Adgang til rent vand er en 
af de vigtigste forudsætninger for livet. 

Jeg ved, hvor udfordrende det kan være 

at hente vand. Da jeg boede og arbejdede 
med mission i Albanien, var der ofte man-
gel på elektricitet. Byens vandforsyning 
var afhængig af elektriciteten. Derfor blev 
pumperne til byens vandforsyning kun 
tændt to timer om morgenen og to timer 
om aftenen. 

I de få timer, hvor der var vand i ha-
nerne, fyldte vi vand i flasker, dunke og så 
mange tomme beholdere vi kunne finde. 
Nok til dagens behov af vand: drikkevand, 
madlavning, vask og toiletbesøg. Det var 
anstrengende, men vi var taknemmelige for 
det vand, vi havde. 

Men Jesus talte om langt mere end til-
gang til brønd, vandpumpe eller vandhaner 
med rent vand. 

Han talte om vores åndelige tørst. Tør-
sten efter at blive tilgivet og accepteret af 
Gud. 

Jesus tilbyder levende vand, som gør, at 
vi i al evighed ikke skal tørste. I løbet af 
samtalen med Jesus forstod kvinden ved 
Jakobs kilden, at Jesus var den frelser, som 
hun havde ventet på. Han stillede den dy-
beste tørst i hendes hjerte. Som hun sagde 
til mange i byen: »Han har sagt mig alt, 
hvad jeg har gjort«. 

Må vi, som kvinden ved Jakobs kilden, 
modtage det vand, som Jesus vil give os. 
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Bestyrelsens hjørne

Bed for LMF’s bestyrelse! Næste bestyrelsesmøde er 10. april 2021

Det er første uge i januar, 
og vi har lige fejret jul 
og nytår, mens Danmark 

var lukket ned. Vi er forberedte på, at der 
kommer forlængelse af begrænsningerne 
efter den 17. januar 2021 på grund af de 
voksende smittetal relateret til den mere 
smitsomme, engelske mutation.

Gudstjenesterne er uden fællessang, med 
to meters afstand og reduceret kun 30 mi-
nutters varighed. Vi opmuntres til at aflyse 
alle aftaler og blive hjemme. Vi fortsætter 
med at vaske og desinficere vores hænder. 

Da de mest sårbare på plejehjemmene 
begyndte at blive vaccineret, troede vi, at 
Coronakrisen ville ende meget snart. Men 
dagligt bliver vi bombarderet med nyheder 
og statistikker over smittede og døde. Vi 
bliver trætte af Corona, men samtidig vil vi 
på ansvarlig måde gøre vores bedste, for at 
denne epidemi snart slutter.

Midt i den globale epidemi ser vi fortsat 
ødelæggelser som følge af naturkatastrofer, 
klimaforandringer, krige, vold og kaos i 
mange lande. For nyligt har vi foran Tv-
skærme set kaos og vold, der fandt sted 
den 6. januar 2021, hvor den amerikanske 
kongres på Capitol Hill var under belej-
ring.

Menneskeliv og frihed er dyrebare gaver 
fra Gud til os alle. I adventstiden fik jeg 
oplysninger om, at min mor var døende. 
Jeg så videoen, hvor mine brødre og søstre 
tilbragte tid omkring hende, mens hun 

Af Elizabeth P. Olesen, 
bestyrelsesmedlem

kæmpede mellem liv og død. Jeg havde det 
dybeste ønske om at flyve og bare være der 
for at sige farvel og deltage i begravelsen. 
Mine to søstre, der opholdt sig et andet 
sted på Filippinerne, kunne heller ikke del-
tage på grund af Coronarestriktioner.

Coronakrisen har fået os til at forstå, 
hvor dyrebar livet er; vi skal omfavne, be-
skytte og være ansvarlige for livet. Det har 
også gjort det muligt for os dybere at værd-
sætte vigtigheden af frihed til at bevæge os 
og være sammen med dem, vi elsker, og 
som deler vores vision og mission.

Coronakrisen har bekræftet det værdi-
fulde ved hvert eneste liv og frihed for 
ethvert menneske på jorden. Det er noget, 
vi skal beskytte og være ansvarlige for. 
Under denne pandemi er et vigtigt begreb 
i det danske ordforråd blevet understreget: 
»Samfundssind«. Denne tankegang i et 
samfund er meget tæt på begrebet fælles-
skab i kirkelig sammenhæng. Vi er enkelt-
personer, men vi er Guds folk i fællesskab 
med hinanden om Kristi ord og lære og 
ånd for at beskytte livet og tage ansvar for 
at bevare vores frihed. 

Uanset om der er Corona eller ej, vil 
LMF-identitet, vision og mission som for-
ening altid skille sig ud: At beskytte livet, 
at forkynde evangeliet om Jesus, der brin-
ger frelse og frihed til alle. LMF har gjort 
dette med samfundssind eller i fællesskab 
med hinanden i mere end 100 år, understøt-
tet af bønner, trofast generøsitet, kærlig-
hed, håb og tro. LMF har fremmet, at Guds 
ære og herlighed ses, opleves og leves. 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til jer alle 
for jeres trofasthed i tjenesten for Herren. 
Godt og velsignet nytår 2021! 

Lille Minderune 
Formidlet
– Esbjergkredsen 1910-2020

Skrevet af Karen Ingrid Thing, kredsleder 
2013-2020

»Af referat fra 1.12.-1910 ses det, at kred-
sen har otte medlemmer. Årskontingentet 
er 2 kr. Af foreningens vedtægter ses, at 
man til mødet skal medbringe et håndar-
bejde, ‘hvoraf indtægten går til hednin-
gemissionen’. Kommer man for sent til 
mødet, betales bøde, ‘indtil 10 minutter 10 
øre, over 10 minutter 20 øre. Forsømmer et 
medlem mødet, betales 25 øre!’« 

Ovenstående citat fra et LMF-blad i 
1973 pryder forsidebladet i den protokol, 
der begynder i 1965 med kredsens med-
lemsliste på 44 medlemmer og slutter i 
2020 med 4 medlemmer. 

Den daværende kredsformand, Agnes 
Bruun, var værtinde for mødet den 20.1.-
1965 med santalmissionær Ellen Laursen 
som taler. 18 deltagere. Ved aprilmødet 
enedes man om at indsamle 1.000 kr. til et 
hostel i Numan, Nigeria, efter at missionær 
Anna Sonnesen havde fortalt om arbejdet. 
I maj havde man indsamlet 1525 kr. til 
formålet. Da jeg kom til Numan i 1967, var 
hostel en realitet. 

Fra august 1965 tiltrådte Esther Løk-
kegaard (EL) som ny formand. Derefter 
er det hende, der tegner kredsen og fører 
logbogen samt serverer en fortræffelig 
æblekage de næste 40 år.

Det er en særdeles aktiv kreds med 
månedlige møder og mange missionærbe-
søg. Dengang var der mange LMF-kredse 
og mange missionærer på møderejse, så 
LMF’s bestyrelse havde et medlem, der 

fungerede som mødesekretær og tilret-
telagde missionærernes møder, når mis-
sionsorganisationerne havde »foræret« 
dem til LMF i en uge. Det gik begge veje: 
kommunikation om arbejdet og indtægt til 
arbejdet.

Når der ikke var talere udefra, var der 
oplæsning af kredsbrevene og formandsbe-
retningen samt bladets bibeltekst. Hvornår 
kredsbreve og formandsberetning ophørte, 
står hen i det uvisse. Sidst i 1970’erne var 
der 40 kredse, nu er der 6!

Esbjerg-kredsen har bidraget med to 
landsformænd: Margrethe Hald 1948-1956 
og Lis Wimmelmann 1973-1993. Begge 
var særdeles aktive i kredsen både som 
talere og mødeværtinder. Et lille kuriosum 
fra marts 1969: efter kaffebord, dagens 
tekst og et meget langt brev fra formanden 
læste frk. Hald meget impulsivt et kapitel 
fra en detektivroman, der fandtes i frk. Se-
ekjærs bogreol. Et psykologisk kapitel med 
godt stof for lærerinder. 13 deltagere.

14.3.1975 holdtes mødet hos viceinspek-
tør H. Schnell, kredsens første mandlige 
medlem.

I oktober 1992 havde Lis Wimmel-
mann besøg af skoleinspektør Onesmo 
Ndyekobora fra Tanzania og inviterede 
LMF-kredsen til at møde ham. En særdeles 
interessant eftermiddag, der sluttede med 
lammesteg og is. 16 deltagere.

Oktober 1998 var der møde i Gørding 
med underskrift af julehilsener til missio-
nærerne. »Toget, vi var med, var overfyldt, 
da soldaterne skulle hjem på weekend, men 
det lykkedes da for os at komme med.«

Tidligere missionærer havde bosat sig 
i Henne og på Fanø. Så naturen trak, når 
møderne blev afholdt de steder. 27.8.1999 
skriver EL efter en mødeudflugt på Fanø: 
»Vi sluttede med at spise vores medbragte 
madpakker og drog glade hjem.«

Fortsættes s. 14
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Første artikel om menneskelig udnyttelse, 
skrevet af Susanne Tjagvad Madsen

Tre gange femten tons ...
Ping er en cambodjansk pige på 10 år. Hun 
arbejder på et teglværk. Hun læsser vare-
biler med mursten. Det har hun gjort, siden 
hun var 9 år. Hver morgen læsser hun en 
varebil med 15.000 mursten. Det svarer til 
15 tons. 

Hun bliver betalt per mursten, og tjener 
25 kr. pr læs. I højsæsonen kan hun læsse 
op til tre biler på en dag. Så kommer hun 
ikke i skole. Det vil hun ellers gerne.

Ping slider nemlig også for at få gode 
karakterer. Hendes lærer er bekymret for 
hende: Når hun har travlt på teglværket, 
kan hun ikke passe skolen. Pings forældre 
er også bekymrede for hende, for hun har 
allerede udviklet kroniske smerter, ånde-
drætsproblemer, og hun har svært ved at 
sove om natten. 

Ping ved, at hun er god til at læsse, og 
ofte henter chauffører hende ved skolen. 
Teglværksejeren nægter sig skyldig i bør-
nearbejde, men tillader, at børn arbejder 
for selvstændige chauffører på hans tegl-
værk.

Cambodja har de sidste 20 år oplevet et 
enormt byggeboom. Phnom Penh og an-
dre storbyer er vokset kolossalt. Det er en 
lukrativ forretning at drive teglværk, for 
behovet for mursten synes umætteligt.

Antagelsen har været, at cambodjansk 
børnearbejde var ophørt i takt med et øget 
fokus de sidste 10-15 år på bekæmpelse af 
arbejdsmæssig udnyttelse af børn. 

Det var derfor overraskende, at en for-
holdsvis ny rapport om arbejdsforhold viste 
udbredt børnearbejde på teglværker.

Gældsslaveri
Rapporten dokumenterer, at alle ansatte på 
et teglværk er gældsslaver. En gældsslave 
har lånt penge med den aftale, at gælden 
afbetales med arbejdskraft. 

I Cambodia gives lån til fattige, uden at 
der laves en holdbar betalingsplan. Som 
låntager skal man blot stille en garanti, ofte 
hus eller jord. 

Idet mange fattige ikke har nogen opspa-
ring, låner de til for eksempel lægeudgifter, 
risproduktion, investering eller bryllup.

Mange får problemer med at tilbagebe-
tale. For så ikke at miste jord og hjem lader 
de sig lokke til teglværker, som tilbyder lån 
uden rente og med logi og arbejde på tegl-
værket. Aftalen er, at den løn, de tjener på 
teglværket, bruges som afdrag på lånet. 

Det lyder for gældsbundne cambodjanere 
som en god løsning. De tager et nyt lån hos 
teglværksejeren, indfrier deres lån hos kre-
ditforeninger og flytter ind på teglværket 
med deres familie.

På teglværket bliver de betalt per mur-
sten. Men selvom både mor og far arbejder 
hele dagen, og børnene hjælper til, så er det 
næsten umuligt at betale lånet af. Derimod 
vokser lånet. I regntiden er det svært at pro-
ducere mursten, og den daglige indtjening 

er ikke engang nok til mad. 
Teglværksejeren hjælper så med et nyt 

lån, som pålægges det gamle lån. Det er en 
ond cirkel, og mange af dem, der i dag er 
fanget i gældsslaveri på et teglværk, er an-
den og tredje generation. Akkumuleret lån 
kan spænde fra 15.000 til 20.000 kr. 

Slaveri er naturligvis ulovligt. Men sta-
dig sker det, alle ved det, men ingen griber 
ind. For problemet er alt for udbredt.

Hverdagen på et teglværk
Låneaftalen betyder, at hele familien flyt-
ter ind på teglværket. Der stilles logi til 
rådighed. Det er primitive forhold ofte 
uden toiletter og rindende vand. Boligerne 
er overfyldte, og hygiejnen er dårlig og 
påvirker deres helbred.
De små børn leger på teglværket, tæt ved 
farlige maskiner uden beskyttelse, og ofte 
uden opsyn. De lidt større børn fra 10 år 
hjælper til, for de har ondt af deres foræl-
dre. Med børnenes hjælp kan de tjene lidt 
mere, for alle betales per mursten. 
For teglværksejere er disse gældsaftaler 
fordelagtige. De sikrer stabil, fast og bil-
lig arbejdskraft. Man skulle måske tro, at 
de ansatte føler mistillid over misbrug og 
udnyttelse, men tværtimod. De ser deres 
arbejdsgiver som en person, der hjælper 
dem i deres økonomisk svære situation. 

House of Care
Vore målgrupper i House of Care er fattige 
børn og unge, som er i risiko for at blive 
gældsslaver. Vi vil oplyse børnene, så de 
ved, hvad et lån hos en teglværksejer be-
tyder og indebærer. Det lyder så fristende 
med et rentefrit lån, fri logi og fast arbejde 
for hele familien. Men det er en faldgrube.

Vi underviser de unge i kritisk tænkning 
og ikke blot at vælge den letteste løsning.

Børnearbejde er udbredt ...
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Anden artikel om menneskelig udnyttelse, 
skrevet af Susanne Tjagvad Madsen 

Søndagsskoleudflugten ...
Det var en søndag sidst på formiddagen. 
Vores gruppe af unge fra House of Cares 
søndagsskole tog på pizzaria langs floden 
i Phnom Penh. Det er et populært sted for 
både lokale og turister. Vi havde et langt 
bord bagest i lokalet. 

Umiddelbart lagde vi ikke mærke til de 
to personer, der kom ind og satte sig tæt 
ved os. Men ved nærmere eftertanke var 
der noget forkert ved dem. Det var en æl-
dre, vestlig mand på over 60 år sammen 
med en cambodjansk dreng på højest 10 år. 
Manden bestilte mad til drengen og en øl 
til sig selv. De snakkede ikke sammen, men 
man kunne se drengen nød sin mad. 

Det lignede en pædofil med sit offer. Jeg 
viskede til pigen ved siden af mig, at det 
helt sikkert var en pædofil lige for øjnene 
af os siddende med en dreng, som snart 
ville blive seksuelt misbrugt. Mange unge 
tror ikke på den menneskelige udnyttelse i 
Cambodja. 

Situationen var en oplagt chance til at 
snakke om børnemisbrug – når vi kom der-
fra. Manden havde åbenbart mundaflæst, 
at jeg sagde pædofil. Han nedstirrede mig 
resten af tiden, indtil de sammen forlod 
restauranten. Drengen virkede desværre 
meget bevidst om situationen. 

Pædofiles udnyttelse af børn 
Søndagsskoleudflugten (tv.) er fire år gam-
mel. Vilkårene har ændret sig i Cambodia. 
Pædofile og børnemisbrug i landet er de 
seneste år flyttet væk fra gaden og ind i den 
digitale verden. Der rapporteres om tusind-
vis af ulovlige billeder af børn, som hver 
måned bliver delt på de sociale medier. 
Pædofile kan nu anonymt bruge den nye 
teknologi til direkte at se børnevoldtægt og 
seksuel misbrug af børn.

Cybersex
Cambodja er sårbar overfor pædofiles 
virtuelle tilgang til børn, fordi en stigende 
andel af befolkningen har internetadgang. I 
januar 2017 var under halvdelen af befolk-
ningen internetbrugere. 31 % var aktive på 
sociale medier. I januar 2019 er andelen 
steget til 76 %. Nu er 51 % af befolkningen 
aktive brugere af sociale medier. 

Det er godt, at cambodjanere bruger den 
nye teknologi. Men der følger også nye 
udfordringer for eksempel beskyttelse af 
børn mod pædofile. 

Billige telefoner og internetforbindelser, 
som er tilgængelig for mange cambodja-
nere, øger cybersexhandel i hele Sydøst-
asien. Cybersex er en ny form for slaveri, 
hvor misbrug og voldtægt af børn filmes og 
lægges ud på det mørke internet. Pædofile i 
hele verden betaler sig til adgang. 

Filippinerne er anset for at være centrum 
for cybersexhandel på grund af deres gode 
engelskkundskaber, store fattigdom og 
billig internetforbindelse. Aktivister mod 
børnemisbrug mener imidlertid, at cyber-
sexforbrydelser nu spreder sig i regionen 
via Vietnam til Cambodia.

Bekæmpelse af børnemisbrug
I 2019 blev 101 børn reddet ud af pædofi-
les misbrug. Det er glædeligt, men et me-

get lille antal. Specielt set i lyset af at der 
er mere end 260.000 cambodjanere fanget 
i slaveri (kilde: Global Slavery Index).

Cambodjansk lovgivning forhindrer ef-
fektive indgreb mod pædofile, cybersex og 
børnemisbrug. Loven tillader ikke under-
coverefterforskning af seksuel misbrug.

Cambodjanske myndigheder efter-
spørger mulighed for at kunne infiltrere 
netværk og bagmænd. En lov har været 
undervejs i to år, men er endnu ikke god-
kendt. Det skønnes, at over 90% af cyber-
kriminalitet og pædofiles misbrug af børn 
kan opklares, når den nye lov giver politiet 
tilladelse til undercoverefterforskning. 

Der er desværre intet nyt fra indenrigs-
ministeret og justitsministeriet om hvornår 
den nye lov kan forventes godkendt.

Indtil da må politiet og eksperter fortsæt-
te deres indsats mod bekæmpelse af pædo-
files forbrydelse mod børn, velvidende at 
de altid er to skridt bagud.

Børnene betaler prisen. De berøves de-
res barndom og fremtid, de traumatiseres. 
Nogle forbliver ofre for sexmisbrug og 
udnyttelse resten af livet. 

House of Care
Telefoner og internet er blevet en del af 
børn og unges liv. Mange forældre er 
uvidende om den nye teknologi, og kan 
ikke sætte grænser for deres børns brug 
af teknologien. Børn kan ikke selv sætte 
grænser, og for mange børn er der ingen 
rammer for, hvad der er okay og ikke okay. 
De unge synes det er nyt og spændende, 
og mangler en kritisk og analytisk tilgang 
til brug af internet og sociale medier. 

Derfor arbejder House of Care med at 
oplyse, advare og beskytte børnene og de 
unge mod pædofiles og bagmænds udnyt-
telse.



10 11

Tredje artikel om menneskelig udnyttelse, 
skrevet af Susanne Tjagvad Madsen

Svaret på overskriftens spørgsmålet er 
desværre ja! Folk dør stadig af fattigdom 
i dag, men under andre forhold, nemlig 
ulovlig emigration. Det er svært at fore-
stille sig, hvor langt fattige mennesker vil 
gå, med livet som indsats, for at slippe ud 
af deres fattigdom og få et lidt bedre liv. 
Selvom ulovlig emigration er farlig, så ser 
mange fattige mennesker i Cambodia det 
som deres eneste udvej.

Containermenneskesmugling til Europa
Du husker muligvis overskrifterne i danske 
aviser den 23. oktober 2019, hvor man 
fandt 39 døde emigranter i en kølecon-
tainer i England. Alle var emigranter fra 
Vietnam, og de var omkommet af kulde og 
kvælning.

Fundet af de døde emigranter vakte op-
sigt, for det var en ny form for menneske-
smugling. Sidst i maj i år kom der nyt i sa-
gen: Man havde anholdt 26 personer, som 
var del i den organiseret menneskehandel, 
som solgte og sendte emigranter fra Asien, 
Afrika og Mellemøsten til Europa.

Vi fulgte sagen herfra Cambodia, hvor 
der kom beretninger om det liv emigranter-
ne havde i Vietnam. Journalister talte med 
deres familier, som kunne fortælle om store 
summer af penge, de havde måttet betale 
til menneskesmuglerne for at sende deres 
sønner og døtre til Europa. Håb og løfte 
var, at de ville få et godt arbejde og kunne 
sende penge hjem til Vietnam, og dermed 
hjælpe hele deres familie til et bedre liv. 

Vi fulgte med på TV, da de 39 døde 
emigranter kom hjem til deres landsbyer 
i kister. Sorgen og fortvivlelsen var stor. 

Fortvivelse over hvordan de nu skulle beta-
le de lån, de havde taget for at sende deres 
børn til Europa, samt betale for transporten 
af kisterne hjem til Vietnam.

Nepalesiske mænd på vej til emigration
Nepals pris for emigration
Nepal sender rigtig mange unge mænd og 
kvinder ud af landet for at arbejde. De emi-
grerer især til Malaysia og Golflandene.

Jeg så det ved selvsyn, da jeg for nogle 
år siden skulle flyve ud af Kathmandu 
lufthavn. Jeg har aldrig set så mange unge 
emigranter i en lufthavn. Jeg kom til at sid-
de ved to af dem i flyet, og den ene kunne 
ikke ét ord engelsk. Han er et potentielt 
offer for menneskelig udnyttelse.

De nyeste tal viser, at to nepalesere i 
gennemsnit dør hver dag som følge af far-
ligt og ekstremt hårdt arbejde i de lande, 
de er emigreret til. Dødsårsager er enten 
arbejdsforhold, trafikulykke eller sygdom. 
I perioden 2008 til 2018 blev 6.708 nepa-
lesere sendt hjem i kister fra 34 forskel-
lige lande, hvor de var omkommet. Andre 
kommer hjem med kronisk handicap eller 
kritiske sygdomme. 

Tendenser flytter geografisk
Når vi i Cambodia prøver at forudse ud-
viklingen og trenden for emigration her fra 
landet, så er det netop lande som Vietnam 
og Nepal vi retter blikket mod. Hvis en 

form for emigration fungerer godt, så vil 
den sprede sig til andre lande. Få cambod-
janske emigranter rejser til Golflandene 
for nuværende. Men det kan blive den nye 
udvikling. Med det aktuelle fokus på ulov-
lig containeremigration fra Vietnam flyt-
ter menneskesmuglerne helt sikkert deres 
aktiviteter til andre lande. Det kan sagtens 
blive Cambodia.

Når fattigdom bliver til en tragedie
Dette er en beretning fra 2018 om en me-
get fattig ung familie i Cambodia. De ejer 
intet, og slås desperat med et lån på 1.700 
kr., som de har svært ved at afbetale. 

Der er ikke arbejde at få i deres lille 
landsby, så manden emigrerer til Thailand 
for at arbejde på en plantage. Han sender 
sin løn hjem til sin kone. 

Konen bliver i Cambodia for at passe 
deres to døtre på henholdsvis 7 og 14 år. 
Konen sælger lidt på markedet, men hun 
kan ikke engang tjene 20 kr. om dagen. 
Hun kan ikke forsørge sine piger, og be-
slutter derfor også at emigrere. Hun rejser 
til Phnom Penh, hvor hun får et arbejde 
som servitrice.

Familiens hytte
Hun arrangerer med sin søster, at hendes 
døtre skal overnatte hos søsteren, men i 
dagtimerne skal pigerne passe sig selv i 
deres hjem. Den store pige skal lave mad 
til sig selv og sin lillesøster. Hver dag vil 
moderen ringe til sin søster for at tjekke, at 
pigerne har det godt. 

Den tredje dag moderen ringer til søste-

ren, da kan søsteren ikke finde de to piger. 
Alle i landsbyen hjælper med at lede, og til 
sidst finder de deres lig i en kasse hjemme 
i deres hytte. 

Den ældste pige er blevet voldtaget og 
kvalt. Den mindste er blevet banket ihjel, 
fordi hun har set det hele. En unge mand 
på 25 år fra landsbyen bliver anholdt, og 
han tilstår, at han har dræbt dem. Han er 
en fjern familiemedlem til familien, og 
pigerne havde altid kaldt ham deres onkel. 
Han udnyttede, at pigerne var efterladt 
alene. Han er ikke emigreret, fordi han er 
stofmisbruger.

Desværre, så kan organisationer med 
fokus på børns velfærd fortælle, at dette er 
et stigende problem i Cambodia. Flere og 
flere emigrerer til Phnom Penh eller udlan-
det for at kunne betale deres lån. Børn af 
emigrantforældre bliver efterladt alene. De 
er i stigende omfang ofre for misbrug. 

Drabet af de to piger skabte stort røre 
her i landet. Mange gav penge til familien. 
Den grusomme ironi er, at familiens lån på 
1.700 kr. nu er afbetalt – men for sent.

House of Care
I »House of Care« arbejder vi med udsatte 
børn og unge fra fattige landsbyer. Det gør 
ondt at høre om drabet på de to piger. Men 
det er desværre ikke første gang, vi hører 
om misbrug og drab af børn og unge – selv 
fra de landsbyer, hvor vi har Khmer Kids. 

Derfor fokuserer »House of Care« på at 
fortælle børn, unge og forældre om børns 
sikkerhed og velfærd. Fokus er også at for-
midle viden om sikker emigration. 

Dør folk stadig af fattigdom i 2021?
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FN’s definition af menneskehandel:
Menneskehandel: at rekruttere, transpor-
tere eller overføre en person, holde en 
person skjult eller modtage en person ved 
brug af magt eller trusler om magtanven-
delse eller anden form for tvang, bortfø-
relse, bedrageri eller misbrug af magt eller 

Fjerde artikel om menneskelig udnyttelse, 
skrevet af Susanne Tjagvad Madsen 

Der er mindst to typer af menneskehandel 
i Cambodja: 
● Salg af mænd til fiskekuttere i Thailand 
● Salg af kvinder til tvangsægteskaber i 
Kina

Brudeemigration til Kina
I 1979 indførte Kina etbarnspolitikken: Fa-
milier blev forbudt at få mere end ét barn. 
Drengebørn er vigtige for familier i Kina, 
og der er mange grusomme historier om, 
hvad der skete med førstefødte piger. 

Fyrre år senere er resultatet, at der er en 
kæmpe skævhed i kønsfordelingen i Kina: 
Der er 40 millioner ugifte, kinesiske mænd 
i den giftemodne alder. Det er særdeles 
svært for fattige mænd i landområderne at 
finde en kone. 

Traditionen byder sønner at sikre fami-
lien i kommende generationer. Så sønner 
skal giftes og få børn. Derfor er der skabt 
en efterspørgsel af unge kvinder fra nabo-
lande, primært fra Myanmar, Vietnam og 
Cambodja. 

Tusindvis af cambodjanske kvinder er 
de seneste år rejst til Kina for at blive gift 
i håb om et bedre liv end i Cambodja. Lo-
kal arbejdsløshed og lavtlønnede jobs er 
nogle af de faktorer, der motiverer kvinder. 
Endvidere er cambodjanske kvinder dårligt 
uddannet, og der ligger et kulturelt pres på 
dem om at bidrage økonomisk til familien. 

Når en mellemmand lokker med æg-
teskab til rige mænd i Kina, højtlønnede 
jobs og penge at sende hjem, fristes mange 
kvinder til at sige ja. Nogle mellemmænd 
betaler endda et forskud til familien for at 
få deres accept. 

Handel med brude og fiskere
Kvinderne flyver så til Kina. De modta-

ges i lufthavnen af en ny mellemmand. De 
kommer ind i Kina på et turistvisum, som 
kun er gældende i en måned, medmindre 
de gifter sig med en kinesisk mand. 

Kvinderne lader sig tvangsgifte for ikke 
at blive sendt ud af landet efter en måned. 
De kinesiske mænd betaler mellem 70.000-
140.000 kr. for en hustru.

Ægteskabet er ofte ikke som forventet. 
Udover at være i et tvangsægteskab, så er 
kvinderne hyppigt ofre for vold, misbrug 
og slaveri. Deres pas er hos mellemman-
den, så det er svært at flygte. Kvinderne får 
ikke et vellønnet arbejde som lovet. Derfor 
kan de ikke sende penge hjem til familien 
i Cambodia. Nogle kvinder får lov at rejse 
hjem efter de har født et barn, som manden 
beholder. Andre kvinder sælges videre til 
nye mænd, efter de har født et barn.

For nogle kvinder lykkes det at flygte og 
komme tilbage til Cambodia. Nogle kom-
mer hjem gravide, og bringer dermed skam 
over familien. Familier har ofte taget lån 
for at sende deres døtre til Kina.

Slaveri på thailandske fiskekuttere
Thailand er verdens tredjestørste eksportør 
af fiskeprodukter. Thailands lave arbejds-

løshed gør, at det svært at skaffe mandskab 
til fiskekuttere. Det udnytter menneske-
smuglere, som skaffer billig arbejdskraft 
fra Myanmar og Cambodia. Dermed er 
meget af fiskerisektoren bygget på slaveri 
og menneskehandel, som folk støtter, hvis 
de køber fiskeprodukter fra Thailand. 

Arbejdsløse, cambodjanske mænd lokkes 
med høje lønninger på fiskekuttere i Thai-
land. Realiteten er dog en hel anden. Her er 
nogle udsagn fra mænd reddet fra kutterne:
● »Jeg nægtede at arbejde på en fiskekut-
ter, men de pryglede mig voldsomt og an-
greb mig med en kniv. Det skete i det væ-
relse hvor de havde holdt mig fanget, inden 
jeg blev placeret på en fiskekutter«.
● »Jeg så tre mænd blive tævet og skudt, 
beskyldt for at planlægge at flygte. En an-
den blev tævet ihjel med en kæp for øjnene 
af mig«.
● »Jeg fik 2,5 times søvn hver dag, for jeg 
arbejdede både dag og nat«.
●»Jeg var virkelig bange for at være om 
bord, for jeg havde hørt om mænd, der 
blev solgt. Til tider havde jeg bare lyst til 
at springe over bord«.

House of Care
Skolegang og uddannelse er vigtig for 
Cambodjas børn og unge, så de ikke kom-
mer i den situation, hvor de lokkes og sæl-
ges af menneskesmuglere til slaveri og ud-
nyttelse. Derfor har vi i House of Care stort 
fokus på at formidle viden og uddannelse, 
så børn og unge kan beskytte sig selv. 

udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse 
eller modtagelse af betaling eller fordele 
for at opnå samtykke fra en person, der har 
myndighed over en anden person, med det 
formål at udnytte vedkommende. 

Begrebet udnyttelse omfatter mindst 
udnyttelse af en andens prostitution el-
ler andre former for seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende 
former for udnyttelse af arbejdskraft eller 
fjernelse af organer.
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Den 3. maj 2002 havde Lis Wimmel-
mann inviteret kredsen til LMF’s 100-års 
jubilæum i Gørding med festmiddag. Hver 
deltager var blevet bedt om at fortælle, 
hvad LMF betød for den enkelte. EL re-
fererer: »Det gennemgående var taknem-
melighed over al den velsignelse, som 
LMF havde givet den enkelte, og taknem-
melighed over, at dette gode fællesskab 
ikke blev påvirket af, at medlemmerne står 
i forskellige kirkeretninger og missions-
selskaber.«

31. maj 2002: møde- og udflugtsdag i 
Henne med stort LMF-fødselsdagskaffe-
bord, hvor Lis Wimmelmann bragte fød-
selsdagshilsen fra formanden, Tove Høst. 
Ved Henne Strand var bølgerne store!

Februar 2003: EL skriver: »Vi må se i 
øjnene, at vores medlemmer i kredsen ikke 
er helt unge mere, men vi er taknemmelige, 
så længe vi får lov til at mødes.«

Januar 2005: EL skriver: »Vi er jo ikke 
så mange nu – alder og sygdom melder 
sig; vi var 7, men vi er fulde af tak til vor 
himmelske fader for alle Hans gode gaver, 
og fordi Han vil være hos os, om end vi er 
få.« 

Esther Løkkegaard overdrager kredsen 
til Magda Martinsen i april 2005 og fort-
sætter som menigt medlem. 

Magda Martinsen var formand i 8 år og 
arbejdede ihærdigt på at holde sammen på 
kredsen.

Da Karen Ingrid Thing ikke genopstille-
de til LMF’s bestyrelse i 2013, stod Magda 
parat til i september at give formandshver-
vet videre. 

Medlemstallet halveres fra 8 til 4 i løbet 
af få år på grund af dødsfald og trans-
portproblemer. Flere møder må aflyses på 
grund af mande- eller snefald, og mange 
møder har kun to-tre deltagere, også når 
en taler er på besøg. Eftersom kredsen har 
skrantet i flere år, blev det klart, at tiden 
var inde til at lukke og slukke. 

Den 30.10.2020 vedtog en enig, fuldtal-
lig kreds på fire medlemmer at nedlægge 
kredsen. Missionærerne blev fordelt, og 
julebrevet blev skrevet. Adventsmødet den 
27.11.2020 blev en god og værdig afslut-
ning på Esbjergkredsens 110-årige virke 
med besøg af Lilly Krarup, der fortalte om 
Ruth Ulea og døvearbejdet i Nigeria.

Bogen er skrevet ud nu.
Den begyndte med missionær Ellen 

Laursen, der fortalte om sit arbejde, og 
den slutter med fortællingen om den døve, 
nigerianske præst, Ruth Ulea, der siger, at 
hun er glad for at være døv, for hvem skul-
le ellers have fortalt andre døve om Jesus?

Fortsat fra side 5

Julequiz! Vinderen bleV

Årets julequiz drillede! Der var kun 20 % af besva-
relserne, som var korrekte. Det rigtige svar var 25 
masker, langt de fleste havde svaret 24 masker. 

Men en vinder blev fundet, og gevinsten er for 
længst landet i Herning hos Lilly Krarup. Til lykke.

www.lmfdanmark.dk
Lige før jul gik LMF's nye hjemmeside 
online. Den nye hjemmeside minder på 
mange måder om den gammelkendte. Men 
der er nogle meget betydelige ændringer.

Teknikken bag hjemmesiden er temmelig 
meget forandret. Den tidligere hjemmeside 
var lavet på en platform, som hedder Dru-
pal. Den gav desværre ikke så gode mulig-
heder for at ændre og tilføje nyt, som LMF 
ønskede sig.

Den nye platform er WordPress, som er 
det mest udbredte system til hjemmesider i 
verden. Det betyder blandt andet, at der er 
mange, mange måder, hvor man kan tilpas-
se og tilføje ting og elementer til hjemme-
siden. Så fleksibiliteten er øget gevaldigt.

Først og fremmest et visitkort
LMF's hjemmeside er først og fremmest et 
virtuelt visitkort for foreningen. Hjemmesi-

den skal informere nysgerrige om forenin-
gens virke og aktiviteter. 

Men hjemmesiden er også en platform 
for udveksling af informationer mellem 
medlemmer. Du kan for eksempel se, hvad 
der foregår i de kredse, som er aktive ... der 
er desværre ikke så meget aktivitet for nu-
værende på grund af Coronasituationen.

Enhver er velkommen til at sende ma-
teriale til hjemmesiden, så vil kontoret 
tilstræbe at gøre det tilgængeligt.

Fremtiden bringer forhåbentligt mere
Hjemmesiden vil fremover kunne udvikle 
sig til også at være et sted, hvor potentielle 
nye missionærer kan kikke ind og få ny 
viden i forhold til muligheder og udfordrin-
ger ved at være i missionstjeneste.

Besøg siden, og kom endelig med forslag 
og rettelser ved at kontakte kontoret.
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Hilsen fra Yohanna om et 
særligt julemøde
»Sammen med en ven bad 
jeg, at Gud måtte lede os til 
en person, som havde brug 
for en særlig julehilsen. 

Vi forberedte en pose med 
madartikler og gik ud til 
stranden. Her mødte vi hr. T. 

Vi gav ham posen med 
madartiklerne og delte 
evangeliet med ham. Han 
blev meget rørt over, at Gud 
havde udvalgt ham blandt 
mange andre mennesker på 
stranden. Sikke en fantastisk 
oplevelse. Må Gud fortsat 
velsigne hr. T og hans fa-
milie.«

Af Stella Christtreu

Efter et meget an-
derledes år i 2020, 
ser jeg med håb 
på, hvad 2021 vil 
bringe. 

Her i begyndel-
sen af 2021 hærger Covid 19 stadig, men 
jeg håber, at de nye vacciner hjælper til at 
stoppe smitten. 

Jeg var meget taknemlig for at fejre jul 
med min familie for andet år i træk. Det 
er lang tid siden, at det har kunnet lade 
sig gøre. Og på den allersidste dag i 2020 

kom sneen. Herligt at se snefnug dale fra 
himlen. 

Jeg ved endnu ikke, hvornår jeg kan 
komme tilbage til Indonesien og Bali. Der 
er stadig ikke åbnet op for udenlandske 
turister. Men jeg håber, at det bliver i 2021. 
Men i mellemtiden vil jeg dele med jer, 
hvad Gud gør på trods af Covid 19 og co-
ronarestriktioner. Her på opslaget er nogle 
hilsner fra mine venner i Indonesien.

Tak fordi I følger med i missionsarbejdet 
i Indonesien. Må Gud velsigne jer i 2021, 
med alt det, Han lægger foran jer. 

Hilsen fra Pedro og Sayangi om en meget 
andeledes jul
Pedro og Sayangi skriver fra en ø, hvor de 
netop er flyttet til for at starte en ny opgave:
»Dette år var det første gang, vi ikke kunne 
fejre jul eller have nogen juledekorationer i 
vores hus. Vi kunne heller ikke samles med 
vores familie og venner. Men vi er taknem-
melige for Guds godhed. Vi er taknemmeli-
ge over at være her blandt dette folk og for 
det gode helbred, som Gud har givet os. Vi 
glæder os til at gå i gang i det nye år med 
fodboldtræning og engelskkursus.« 

Hilsen fra Priska om jul hos 
»University of the Nations Bali« 
2020 var meget anderledes og ikke 
særlig nem for nogen. Heller ikke for 
os, som »University of the Nations 
Bali familie«.

Dette år fejrede vi jul i vores egen 
bygning i enkelthed og taknem-
melighed. Gud sendte det beløb, vi 
havde behov for til vores julemiddag. 
Det blev en varm, smuk og meget 
meningsfuld jul for os alle sammen. 
Gud er god. Al ære til Ham.« 

Fra Bali og Midtjylland
University of the Nations, Bali, julen 2020
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Sommerstævne 2021
LMF forventer bestemt, at der bliver som-
merstævne i 2021. Reservér datoerne:
Onsdag d. 7. til lørdag d. 10. juli

Der kommer mere information i næste 
nummer af LMF-Bladet.

Stedet bliver Severin konferencecenter i 
Middelfart. Vi glæder os til at se jer.

HUSK LMF 
ER INGEN 
HEMME-
LIGHED

Nyt fra kontoret

LMF har taget afsked med
Kontoret er bekendt med følgende 
dødsfald siden sidste blad:
Bent Tage Nielsen, Gårslev
Birgit Andersen, Slagelse
Birgit Harager, Værløse

Æret være deres minde

SKAT
Først i januar indberettede kontoret gaver 
for knap 400.000 kr. til SKAT. Det sender 
mere end 100.000 kr. lige ned i lommerne 
på de cirka 140 givere.

Hvis du gik glip af den mulighed i 2020, 
så fortvivl ikke, for det kan stadig lade sig 
gøre i 2021. Du kan nemlig i år få fradrag 
for gaver op til 17.000 kr. 

Så støt det vigtige arbejde, giv en god 
gave. Der bliver behov for det i 2021.

LMF byder velkommen til
Elisabeth og Frederik Højgaard, 
Valby
Julie Sørensen, Otterup
Mette og Sigbjørn Sørensen, Solrød 
Strand

Danmarks største netværk ...
Her ved indgangen til 2021 har eftertanke på LMFs kontor ført til en overraskende erken-
delse:

LMF må være Danmarks største netværk af aktive missionærer og aktive missionsinte-
resserede! Det er vel at mærke et økumenisk netværk med bred kirkelig forankring.

Forretningsføreren har ikke kunne komme i tanke om andre danske netværk, forenin-
ger eller organisationer, som samler så mange aktivt udsendte missionærer fra så mange, 
forskellige sendende organisationer og kirker med en masse engagerede mennesker med 
interesse for den globale mission.

Så hvis LMF's selvopfattelse rummer elementer af lidenhed og ubetydelighed, så fik ef-
tertanken bragt nyt perspektiv på virkeligheden:

Lærernes Missions Forening i tal:
• 67 missionærer, som er aktivt involveret i den globale mission.
• Missionærerne er sendt fra 20+ organisationer og kirker.
• Missionærerne er sendt til 24 lande på fem kontinenter 
• Foreningen har 481 medlemmer (ultimo 2020).
• I løbet af 2020 formidlede LMF næsten en halv millioner kroner til missionsarbejde.

International kvindebededag
Danmarks økumeniske kvindekomité min-
der om bededagen fredag d. 5. marts. 

Læs mere her: www.kvindebededag.dk

Mission Øst er med i 
Danmarks Indsamling
Nepals Coronaramte børn får hjælp fra den 
storstilede tv-indsamling den 6. februar.

Når Danmarks Indsamling løber over 
skærmen på DR1 lørdag den 6. februar 
2021 går pengene blandt andet til at hjælpe 
Nepals Coronaramte børn og deres familier 
gennem Mission Øst.

Projektet retter sig mod børn og familier 
i Kalikot, hvor over halvdelen af indbyg-
gerne lever under fattigdomsgrænsen

Kontingent 2021
Kontingentet for 2021 er uændret 100 kr. 
for studerende, 200 kr. for enkeltmedlem-
mer og 300 kr. for par.

Kontingentet opkræves her i februar. 
Rigtig mange betaler via betalingsservice, 
tak for det.

Men en del får tilsendt et indbetalings-
kort. Det letteste er at betale straks, du 
modtager kuverten, gerne via MobilePay 
som beskrevet i opkrævningen.

Ny flyer på vej
I forbindelse med lanceringen af hjemmesi-
den er der lavet en ny flyer. Den er beregnet 
til at vække interesse og nysgerrighed for 
LMF og foreningens hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte konto-
ret, hvis du ønsker flyers tilsendt. Det er 
gratis, du skal blot love at uddele dem til så 
mange som muligt.



AFSENDER:
Lærernes Missions Forening
Hammelmosevej 6
9382 Tylstrup

Meddel venligst adresseændring til kontoret!

Menneskelig omsorg
LMF-Bladet indeholder denne gang fire artikler om menneskelig udnyttelse. De er alle 
skrevet af Susanne Tjagvad Madsen. Billedet her viser, hvordan Susanne og House of 
Care bringer menneskelig omsorg til børn i Cambodja. Der er håb – også for dem.


