
  17.09.2018 

 

Viva Danmark sætter fokus på penge og børns vilkår i 

Filippinerne: Penge er en underlig størrelse 
 

Af Gritt Holm Hedehus & Michael Thorlund  

 

Penge 

Penge er en underlig størrelse. En kop lækker kaffe fra den lille café på hjørnet koster mig små 50 

kroner. Indrømmet, så er det også den helt frisk-ristede, 100 procent single-origin Arabica-bønne 

brygget med både passion og dedikation af en fuldtids-barista med ægte læderforklæde og yderst 

veludviklet kaffe-vokabularium; med andre ord en rigtig lækker kop, hvor hver en slurk er den 

reneste nydelse. 

 

Penge er en underlig størrelse. For 50 kroner kan jeg også få en fuld livestreaming af filippinske 

børn, der tager tøjet af hinanden. Og betaler jeg lidt mere, kan jeg nemt og bekvemt se en 

decideret voldtægt af børnene for åben skærm. Indrømmet, til den pris er det ikke sikkert, at jeg 

selv kan bestemme, om de skal være 6 eller 9 år gamle, eller om de er sunde og raske eller ser 

lidt afmagrede og beskidte ud på grund af det hårde liv i Manilas slum. Men alligevel… 

 

Trafficking og seksuel udnyttelse er big business 

Millioner af sårbare kvinder og børn bliver hvert år 

købt og solgt som sex-slaver rundt om i verden i en 

global økonomi, der generer spandevis af penge til 

bagmændene. Langt de fleste ofre er fattige og 

forarmede kvinder og piger, der på grund af deres 

egen eller deres families desperate økonomiske 

situation er tilbøjelige til at acceptere bedrageriske 

jobtilbud, der har den ene fordel, at de kan give mad 

på bordet. 

 

For nylig blev det afsløret, at mere end 200 danske 

mænd er medlem af det som kaldes ”det mørke 

internet”, et online parallel-univers, der skjuler, hvem 

du er, hvad du foretager dig, og hvor du gør det. Det 

mørke internet er et slaraffenland for online seksuelt 

misbrug, fordi det forhindrer, at din identitet bliver 

afsløret. Globalt er mere end 18.000 mænd registrerede. 

 

Filippinerne er et hot spot 

Filippinerne er af FN udnævnt til det land i verden, som er hårdest ramt af online seksuel 

udnyttelse af børn. I 2015 alene, modtog det filippinske politis enhed for cyberkriminalitet 12.374 

anmeldelser. Og det anslås, at det reelle antal anmeldelser ville være meget højere, hvis ikke det 
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var på grund af det dybdegående tabu, der er omkring seksualitet i landet. I og omkring 

hovedstaden Manila lever 1.700.000 børn i dyb fattigdom i slumkvarterer og på gaden. De er 

særligt sårbare overfor seksuel udnyttelse og human trafficking. Og selvom der er økonomisk 

vækst i Filippinerne, oplever den fattigste del af befolkningen kun, at uligheden i samfundet bliver 

større og større. Væksten sker på baggrund af en øget industrialisering, der tiltrækker flere og 

flere mennesker, der forlader livet på landet og i landbruget til fordel for de større byer, 

herunder især Manila. Desværre kan byen og væksten ikke honorere alle de mennesker, der 

forfølger drømmen om et bedre liv med en mere stabil økonomi. Og når fattigdommen bliver 

for stor, bliver børnene ofte en del af løsningen i forhold til at skaffe penge til familien.  

 

Et spørgsmål om fattigdom eller svage retssystemer? 

Selvom fattigdom er med til at tvinge familier ud i sexhandel, er det farligt at give den hele 

skylden alene. Et af de helt store problemer er, at de lokale myndigheder, og herunder særligt 

politi- og anklagemyndighed, ikke har de ressourcer, der skal til for at gribe ind over for 

problemet. Som en af socialrådgiverne fra Vivas lokale partner i Filippinerne siger: ”Det er belejligt 

at give fattigdom skylden for forbrydelser som disse – fordi det er med til at gøre menneskehandel til et 

problem, der er uden for vores kontrol. Men jeg tror stærkt på, at fattigdom kun er én af de faktorer, 

der gør børn og familier sårbare over for online sexmisbrug – jeg tror, at menneskehandel stadig 

eksisterer, fordi mit land ikke har et effektivt offentligt retssystem.” Mange steder kender de lokale 

myndigheder ikke den nationale og internationale lovgivning, og samarbejdet mellem de forskellige 

enheder er ofte overraskende ukoordineret. Det gør, at de er ude af stand til at føre en effektiv 

indsats mod online seksuelt misbrug af børn, der, som vi har set, i forvejen er meget svært at 

opdage. 

 

Bagsiden ved teknologiske fremskridt 

En anden grund til at netop Filippinerne er hårdt ramt af online overgreb er, at man har let 

adgang til avanceret teknologi, og den er relativt billig. Det vil sige, at det ikke koster mange penge 

at udstyre sig selv med kamera og internet. Desuden taler mange filippinere engelsk, og dermed 

et det nemt at kommunikere og lave aftaler om online ydelser. Samtidig har landet gode 

internationale pengeoverførsels-services som gør nemt at sende penge fra udlandet til 

Filippinerne. Og der er et stort udvalg af betalingsmetoder til rådighed for lovovertræderne, 

herunder digitale valutaer. Normalt er de beløb, der overføres, lave, og det er derfor meget 

svært at finde de blinkende advarselslamper, selv når regulerede finansielle tjenesteydelser 

anvendes til overførsel af betalinger. Det gør markedet interessant for internationale aktører.  

 

Penge er en underlig størrelse 

Internet og smartphones har revolutioneret verden, men der er også en barsk bagside af 

medaljen, som handler om grov udnyttelse. Vi i de rige vestlige lande kan ikke bare nøjes med at 

konstatere, at der eksisterer en sort sex-økonomi, hvor fattige børn og deres familier tvinges til at 

træffe forfærdelige beslutninger for at sikre sig mad på bordet. Vi må også erkende, at vores del 

af verden bærer en stor del af ansvaret, da efterspørgslen kommer fra os. Vi lever i en 

globaliseret verden, hvor udbud og efterspørgsel hænger sammen ikke kun lokalt, men også 
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globalt. Derfor er vi også nødt til at påtage os et ansvar og modarbejde udnyttelse på alle 

niveauer – særligt når det handler om udnyttelse af sårbare børn. 

 

For de fleste af os er det at sammenligne kaffe og sexovergreb en absurd og frastødende tanke, 

der kalder på fordømmelse og foragt. Men det virkelig groteske er, at vi lever i en verden, hvor 

man for mindre end prisen på en kop kaffe kan begå en kriminel handling, som efterlader 

livslange spor hos fattige børn på den anden side af kloden. Efterspørgslen på denne form for 

overgreb på børn er desværre stigende, blandt andet fordi beløbet, som man betaler for ydelsen, 

er så lavt, at det ikke ekskluderer nogen fra at have råd til den. Hvert år mister kaffehandlen 

milliarder af kroner, fordi mange danskere, nordmænd, amerikanere og andre hellere vil bruge 

deres surt optjente sparepenge på at se online sexovergreb af fattige børn på den anden side af 

kloden end på en god kop kaffe fra den lokale barista. 

 

Ja, penge er en underlig størrelse. 
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