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Cavling-indstilling:  

Søren Klovborg, Danmarks Radio, for tv-dokumentaren ”Hushjælp i helvede” 

Indstillet af: Michael Klint, DR 

 

Kære Cavling-komite, 

 

Jeg skal hermed indstille journalist Søren Klovborg, Danmarks Radio, til Cavling-prisen 2018 for hans tv-

dokumentar ”Hushjælp i helvede”. Han skal belønnes for et ihærdigt, særligt selvstændigt tre et halvt år 

langt journalistisk grave-arbejde, der har resulteret i en unik, journalistisk dokumentar sendt på DR 1. 

 

Link: https://www.dr.dk/tv/se/hvorfor-slaveri-udvikling/hvorfor-slaveri-udvikling-2/hushjaelp-i-helvede 

 

Dokumentaren ”Hushjælp i helvede” handler om den stadige og til tider grusomme udnyttelse af kvinder 

fra Afrika og Asien, der hyres til arbejde som hushjælp og som tjenestepiger hos velhavere i Mellemøsten 

via udspekulerede agenter i Libanon og Jordan. Problemet, som har fortjent langt større opmærksomhed, 

rammer tusindvis af kvinder, og Søren Klovborg har som den første journalist med sin dokumentar kunnet 

fremlægge et samlet visuelt vidnesbyrd om, hvordan der i en lang række tilfælde er tale om en moderne 

form for slaveri. Det er foregået i det skjulte i årevis initieret af bilaterale aftaler om billig arbejdskraft for 

investeringer i milliard-klassen - eksempelvis som aftaler mellem Saudi-Arabien og Kenya.  

 

I Dokumentaren følger vi både de fattige kvinder og agenterne, der hyrer dem. Kvinderne, der tit er unge 

mødre, lokkes med løfter om at kunne sikre deres families overlevelse. De manipuleres og udnyttes af 

agenterne for vore øjne. De ender typisk både fysisk og psykisk nedbrudte. De får aldrig den løn, de blev 

lovet. Ved ankomsten til Libanon bliver de franarret deres pas og mobiltelefoner af menneskehandlerne, 

hvorefter de er fanget i op til to år. En række af ofrene fortæller om konsekvenserne af det tvangsarbejde, 

de har været udsat for. Vi får et særdeles tæt indblik i, hvordan kvinderne bliver afvist, når de klager over 

overgreb, hvordan de arbejder horribelt mange timer om dagen og udsættes for vold, voldtægt og psykisk 

tortur. En lang række af kvinderne mister livet, nogle begår selvmord, andre dør i ulykker, hvilket vi også 

følger i en af dokumentarens mest gribende scener.  

 

Vi bevidner en udspekuleret, grum udnyttelse af unge, fattige kvinder. I Kenya ved politikerne godt, at 

aftalerne med Saudi-Arabien fører til denne udnyttelse. Men Kenya m.fl. har brug for investeringerne fra 

oliestaten. Den pointe ligger i en fortælleramme med nyhedsklip fra de politiske handelsaftaler. En enkelt 

kvindelig politiker kæmper for at stoppe overgreb og udnyttelse, men hun genvælges ikke. Der er ikke 

stemmer i unge, fattige tjenestepigers lod i en verden, hvor mange andre også er ramt af en skæv og ulige 

fordeling af pengene og mulighederne.  

 

Graden af detaljer og pointer siger alt om en tilrettelægger, der har researchet sit emne utroligt grundigt. 

Klovborgs historie fremlægger masser af fakta, men det er ikke pakket ind i en speak-tung gennemgang af 

problemstillingen med eksperter, der henviser til undersøgelser og videnskabelige afhandlinger. Vi befinder 

os hele tiden lige midt i problemstillingen. Via reportagen er vi i høj grad til stede. Afsløringerne står i kø og 

står klart for os via en række i særklasse stærke billeder og scener i en ellers kompleks og omfattende 

historie.  

 



Fortællestilen er usentimental, men gribende. Filmen er kritisk overfor agenterne og udnyttelsen af 

kvinderne, men kritikken bliver også forelagt menneskehandlerne. Klovborg får dem blandt andet til at 

afsløre sig selv, da han foreholder en af dem en selvmordsstatistik, der fortæller, at en hel del tjenestepiger 

i desperation kaster sig ud fra de højhuse i Libanon, de arbejdede i (hvilket Klovborg også har skaffet video-

dokumentation for), og agenten grinende svarer: ”Men så skyldes det vel, at der var en svømmepøl under 

altanen.” Man efterlades på én gang harm og fortvivlet. Dette er en hjerteskærende, men nødvendig og 

stærk afsløring i international særklasse.  

 

Dokumentationen er tilvejebragt over en meget lang research-periode og en omfattende rejseaktivitet 

(som nævnt hen over tre et halvt år) med gentagne besøg og opfølgning hos kilderne i en række lande, hvor 

kritisk journalistik møder mere modstand end forståelse. Søren Klovborg har i den henseende ydet en helt 

særlig, personlig journalistisk indsats, der også går langt ud over de timer, hans arbejdsgiver har betalt ham 

for. Det skal endelig nævnes, at dokumentaren allerede er blevet vist på BBC World og solgt til en lang 

række lande, og at den netop har fået en særpris ved Prix Europa. 

 

Med venlig hilsen, 

Michael Klint, DR   


