
Hellere husarbejder 
end prostitueret 

siger en ung kvinde fra 
Filippinerne, som søger 
arbejde i Danmark. 
Ligeberettigelse betyder i 
dag, at kvinder også rejser 
ud for at arbejde i andre 
lande og sende penge 
hjem til familie og børn. 

Au pair reglerne blev oprindeligt  
formuleret af Europarådet i 1969, men er 
strammet op her i Danmark i 2005. Det er 
ikke et egentlig arbejdsforhold, men en 
familiær stilling, og formålet med opholdet 
er at forbedre hendes sproglige og 
kulturelle kundskaber.  

Mange er glade for de værtsfamilier, de 
får i Danmark. Forholdene er klart meget 
bedre end hvis de skulle arbejde i 
Singapore. Men når forholdene er dårlige, 
er det svært at få hjælp.  

En af de få former for organisering, som 
de filippinske au pair kvinder har, er når 
de mødes i Pinsekirken i København. Det 
skriver Kvindfo’s webmagasin. (forum for 
køn og kultur) 

De mange filippinske kvinder er typisk 
over 25 år og har en afsluttet uddannelse 
bag sig.  

Mange starter karrieren som 
husarbejder i Singapore - med 12 
timers arbejdsdag 

Jeg har skrevet med et par af kvinderne, 
som via web-annoncer er på vej til 
Danmark. Det fremgår af disse annoncer, 
at disse ’husarbejdere’ ofte starter deres 
karriere i Singapore, og det at komme til 
Norden eller Holland er langt bedre 
betingelser, især den kortere arbejdstid på 
max. 30 timer/ugentligt, hvor de i 
Singapore ofte arbejder 12 eller flere 
timer.  

Kvinderne på vej til Danmark, skriver:  

’—ja, det er hårdt at få et arbejde her i 
Filippinerne. Selv hvis jeg er uddannet 

med certifikat eller eksamensbevis er det 
svært at få job,’ skriver Mary og 
fortsætter ’her i Filippinerne har mange 
kvinder en uddannelse, men kan ikke få 
job. Og finder jeg et job, vil lønnen være 
mindre end i Danmark. Så hvorfor ikke 
tage udenlandsk og blive au pair. Måske 
kan det være første skridt ud af 
Filippinerne og senere måske ansøge om 
et andet arbejde indenfor omsorg.’ 

’Selvom du siger, at jeg er veluddannet og 
bare ender i et job med husarbejde, gør 
dette ikke mig til en taber – kun mere 
intelligent. Jeg behøver ikke være genert 
på grund af dette arbejde. Jeg kan hjælpe 
mine forældre og meget mere på grund af 
dette arbejde, og det er i det mindste et 
godt job, i stedet for at ende i job med 
prostitution’. Så skarpt siger den unge 
Mary det. 

Vi ønsker at hjælpe vores familie ud 
af fattigdom  

En anden skriver: 

’Vi ønsker at tjene penge i et andet land, 
som har en højere mønt end Filippinerne, 
fordi vi ønsker at hjælpe vores familier ud 
af fattigdom og fordi vi ønsker at blive 
modne og uafhængige. ’ 

’Vi ønsker at rejse til Europa, fordi der 
ikke er mulighed for et ordentligt job her. 
2500 danske kroner er meget for os og at 
komme afsted er en chance. Min nabo 
som rejse til Danmark for et par år siden, 
er allerede i Spanien, efter at hendes 
kontrakt i Danmark udløb. Vi rejser for at 
vi kan hjælpe vores familier her.’ 

Se DR1s udsendelse 

Du kan se DR1s udsendelse om de 
filippinske au pair kvinder i Danmark på 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2007/
11/23/061929.htm 

Kvinder som global underbetalt 
arbejdskraft 

Kvinder er opdraget til omsorg for andre. 
Rige, vestlige kvinder med en karriere har 
brug for en billig arbejdskraft til at tage 
sig af det huslige og drage omsorg for 
familien. En amerikansk forsker, Arlie 
Hochschild, har kaldt disse problemer for 
globale omsorgskæder. 



Globale omsorgskæder 

’Globale omsorgskæder dannes som en 
konsekvens af, at kvinder i for eksempel 
Nordeuropa er blevet udearbejdende og 
gør karriere på arbejdsmarkedet. Dermed 
er der opstået et behov for arbejdskraft 
indenfor de sektorer som bredt 
beskæftiger sig med omsorg, sexarbejde 
og husførelse – de traditionelle 
husmoropgaver. Når filippinske kvinder - 
mødre, døtre og søstre, der ellers ville 
have omsorgsopgaver i deres egen familie 
- kommer til Danmark og andre lande for 
at arbejde indenfor omsorgssektoren, 
opstår der en tilsvarende omsorgsmangel i 
Filippinerne.  
 
Denne mangel har i Filippinerne primært 
affødt diskussion af vilkårene for de børn, 
der vokser op med – især - en fraværende 
mor.’ 

se kvindfo:     

http://www.kvinfo.dk/side/558/article/832
/ 

Denne artikel er den første i en række 
artikler om filippinske au pair og 
udnyttelsen af kvinder, globalt set. 

Red. Birgitte Rasmussen, FOA Herning 

 

 

 

 

 

Au pair-en: 

� skal være mellem 17 og 30 år, må 
ikke være gift og medbringe mindre 
børn 

� skal kunne tale et rimeligt 
skandinavisk, engelsk eller tysk og 
have en skolegang, der svarer til 9. 
klasse 

� må kun udføre husligt arbejde for 
værtsfamilien i max 30 timer 
ugentligt, har ret til én fridag om 
ugen og tid til at passe sprogkursus 
og kulturelle aktiviteter 

� skal have gratis kost og logi, eget 
værelse og mindst 2500 kr i 
lommepenge samt en sygesikring 

 


