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Abstract 

Følgende oppgave tar for seg problemstillinger i tilknytning til husholdsarbeid og ar-

beidsmigrasjon, med utgangspunkt i en Human Rights Watch rapport fra 2011: They 

Decived Us at Every Step, Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to Malay-

sia1. Denne rapporten tar for seg tilfeller av overgrep og krenkelser påført unge kambo-

dianske kvinner i forbindelse med arbeidsansettelse som husholdsarbeider i Malaysia. 

Rapporten belyses av Martha C. Nussbaums kapasitetsteori2 i samspill med Marion 

Youngs maktstrukturerende og undertrykkelsesidentifiserende3, for å innringe og opp-

måle husholdsarbeiderens posisjon, sårbarhet og verdighetsaspekt. Her fremkommer 

også  en kort introduksjon til Kambodsjas sosioøkonomiske status og relasjon til Malay-

sia.  Videre undersøkes begrepet ”familierettigheter” i denne sammenhengen, og hus-

holdsarbeideren som rettighetsinnehaver vs. ansvarsbærere diskuteres.  Oppgaven har til 

hensikt å teste ut Nussbaums kapasitetsteoretiske MR-argumentasjon i overførelsen til 

en konkret hendelse og i møte med en maktidentifiserende teori, og til å sette søkelyset 

på utfordringene og dynamikken i en internasjonal og interseksjonell arbeidsarena.   

 
 

Nøkkelord: Kambodsja – Malaysia – ”familierettigheter” – arbeidsmigrasjon –  

husholdsarbeid - livsvilkår - maktstrukturer – verdighetsperspektiv – ansvarsbærere  

                                                                                                                                          
 
1 Poudyal, Jyotsna, “They deceived us at every step: Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating 
to Malaysia”, New York, Human Rights Watch, 2011. 
2 Nussbaum, Martha Craven, Creating Capabilities: The Human Development Approach, Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2011.  
3 Young, Iris Marion “Five Faces of Oppression”, Justice and the Politics of Difference,  
Princeton, Princeton University Press, 1990, s. 270-290.  
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1. Innledning 

I følgende oppgave vil jeg undersøke og applisere to ulike teoretiske MR-tilnærminger i 

belysning av en Human Rights Watch rapport fra 2011; They Decived Us at Every Step, 

Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to Malaysia4, omhandlende en ar-

beidssituasjon der kambodianske kvinner rekrutteres til Malaysia for å arbeide som hus-

holdsarbeidere hvor de blir utsatt for grove menneskerettslige brudd og krenkelser i re-

krutterings- arbeids- og opplæringsprosessen. Jeg ønsker å  problematisere og identifise-

re rettighetsobjektet, rettighetskrenkelsene, ansvarsbærere og maktstrukturen  i denne 

sammenhengen og undersøke hvorvidt de utvalgte teoretiske MR-verktøyene for opp-

måling og tilnærming fungerer i en slik kontekst.  

 Jeg ønsker å undersøke dette i lys av Martha C. Nussbaums individuelle livsbe-

hovs, verdighets og kapasitetstilnærmende kapasitetsprinsipper fra boken Creating Ca-

pabilities: The Human Development Approach5, i samspill med Marion Youngs  makt-

strukturidentifiserende fra ”Five Faces of Oppression”6,  fremfor en rent skjematisk og 

index-basert applisering av HRW-rapporten.  

 De mest relevante prinsippene fra Nussbaums kapasitetsteori og Youngs under-

trykkelsesteori plasseres i en sammenlagt indikatorliste som blir mitt identifiserings-

verktøy for å analysere situasjonen om de kambodianske husholdsarbeiderne i Malaysia. 

Under teoriavsnittet forklares innebyrden av de respektives utvalgte prinsipper, før jeg 

benytter dem som metodeverktøy i selve analysen.  

 Videre vil jeg i dette arbeidet undersøke aspekter som omhandler hvilke livsram-

mer disse kvinnene befinner seg i; hvilke kapasiteter og muligheter som er tilgjengelige 

for dem og hvordan styresmaktene i Kambodsja og Malaysia forholder seg til og imøte-

kommer disse faktorene i lys av arbeidsmigrering og arbeidsreguleringer.  

                                                                                                                                          
 
4 Poudyal, Jyotsna, “They deceived us at every step: Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating 
to Malaysia”, New York, Human Rights Watch, 2011. 
5 Nussbaum, Martha Craven, Creating Capabilities: The Human Development Approach, Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2011.  
6 Young, Iris Marion “Five Faces of Oppression”, Justice and the Politics of Difference,  
Princeton, Princeton University Press, 1990, s. 270-290.  



 

 2 

 Det er mange utslagsgivende faktorer som rammer inn emnet for denne undersø-

kelsen; Kambodjas økonomiske situasjon, deres relasjon til Malaysia, avgjørende sty-

rende samfunnsstrukturer som hierarki og klasseinndeling, rådende politiske styresett, 

migrasjonsprosesser og andre myndighetssystem i Kambodsja, toneangivende kvinne-

syn og hennes rolle i familien og på arbeidsmarkedet. Dette er avgjørende elementer for 

den konteksten vi befinner oss i, som kortfattet blir behandlet i et innledende kapittel - 

og som må inkorporeres gjennom analysens forståelse.  

 

Arbeidssituasjonens problematikk i denne konteksten rører seg fra store linjer med poli-

tiske, ideologiske og økonomiske strategier, ned til den individuelle sårbarheten i at 

dette foregår isolert i den private sfære i det private hjem.  

 

1.1 Problemformulering, hensikt og problemstillinger 

Hensikten med dette arbeidet handler om å ”teste” og sammenligne identifiseren-

de teoretiske strategier på et konkret tilfelle der menneskerettslige brudd har fore-

kommet,  for å belyse situasjonen gjennom et krav- overtramp- og behovsrettet 

perspektiv fra respektive teoretikere og undersøke nyansene av dette.  Hovedvek-

ten av analysens appliseringstest ligger på Nussbaum kapasitetsteori og på hvor-

dan og i hvor stor utstrekning den fungerer som et MR-perspektiv når det gjelder å 

ringe inn migrerende husholderskeres livskapasiteter, samt deres rettighetskrav og 

rolle som MR-objekt i denne sammenhengen, sammenknyttet ved Youngs makt-

strukturering og ansvarstakende.  

Jeg vil undersøke hvor appliserbar Nussbaums ukonvensjonelle ka-

pasitetsteori og verdighetsperspektiv er for gjeldene situasjon, og hvordan den 

fungerer. Hvilke premisser ringer Marion Youngs maktidentifierende inn, og 

hvordan komplimenteres disse to teoretiske perspektivene? Deres teoretiske inn-

fallsvinkler kan supplere hverandre ved at Nussbaums overordnede idealfokus er 

på indivdets rettigheter og kapasitetsoppnåelser - mens Youngs argumentasjon er 

kritisk rettet mot det strukturelle ansvarstagende og maktstrukturer overfor grup-

per i samfunnet.  Å sette Nussbaum og Young i samtale med hverandre kan derfor 

være gunstig for å belyse et større identifiseringsspekter.  
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Videre vil jeg i belysning av dette diskutere kategoriseringen av rettighetsobjektet 

i denne sammenhengen; Hvilket rettighetsobjekt er husholderskene? Hvem er bæ-

reren av MR-ansvaret, og hvordan passer begrepet ”familierettigheter” inn i gjel-

dene situasjon? 

 

Oppgaven innledes med en presentasjon av materialet som benyttes i arbeidet og 

perspektivfokuset i valget av disse, samt nødvendige avgrensninger i forhold til 

oppgavens søkelys og omfang, og kildekritikk i forhold til valgt materiale. Videre 

presenteres det valgte teoretiske og metodologiske fundamentet jeg vil benytte for 

å belyse emnet, og spesifiseres gjennom en sammensatt indikatorliste med prin-

sipper fra de to utvalgte teoretiske perspektivene – der definisjonen av hvert prin-

sipp utdypes slik at dette er kartlagt før selve appliseringen av prinsippene i analy-

sedelen.  

Tidligere forskning følger deretter hvor jeg presenterer ulike inn-

fallsvinkler til emnet gjort av andre på dette området som kan supplere og gi et 

større helhetsperspektiv til dette arbeidets problemstilling, men med klare geogra-

fiske og tidsmessige innsnevringer da forskningsfeltet gjeldende emnet arbeids-

migrasjon i seg selv er svært stort. Kapittelet er inndelt i to; første halvdel tar for 

seg ulike problematiseringer og perspektiver av arbeidsmigrasjonspraktikk og 

rettighetsperspektiver i en kambodiansk og malaysisk kontekst, mens siste halvdel 

av tidligere forskning tar for seg begrepet ”lykke” utenfor en vestlig kontekst – da 

dette begrepet står sentralt for Nussbaums ressonnement og kan gi en større for-

ståelse av begrepets definisjon i den sammenhengen og situasjonen prinsippene 

her appliseres på.  

 

Videre følger et bakgrunnskapittel for å etablere en viss forståelse av den setting-

en oppgavens situasjon og subjekt for appliseringen befinner seg i. Innrammende 

faktorer som sosioøkonomiske forhold og gjeldende livsvilkår undersøkes her. 

Herunder trekkes også arbeidsrettigheter og aktuelle konvensjoner og ratifisering-

er inn i forhold til den kambodianske – malaysiske konteksten.  ”Familierettighe-

ter” er et relevant begrep i denne sammenhengen og behandles i et eget kapittel 

der innebyrden av begrepet behandles samt settes i sammenheng med husholdsar-

beidernes status og situasjon i HRW-rapporten.     
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Deretter følger selve analysen der indikatorlistens utvalgte prinsipper app-

liseres på HRW-rapporten og brukes som identifiseringsverktøy for å kartlegge 

Nussbaums og Youngs prinsipper i primærmaterialets innhold. Avslutningsvis vil 

jeg diskutere resultatet av identifiseringssamtalen Nussbaum og Youngs indikato-

rer har pekt på, og oppsummere om, hvordan, og i hvilken utstrekning deres 

respektive teorier har vært nyttige verktøy for å granske oppgavens problematikk.   

 

 

1.2 Materiale og avgrensninger  

I mine undersøkelser rundt Human Rights Watch rapporten om utnyttelsen av kvinneli-

ge kambodianske husholdsarbeidere i Malaysia, er ulike teoretiske og vitenskapelige 

tekster essensielle for å kunne problematisere emnet. En betydelig del av materialet be-

står av tekster med sosiologiske perspektiv, da hovedvekten av analysen her retter seg 

mot en teoretisering og problematisering rundt de kvinnelige kambodianske husholdsar-

beidernes livsforutsetninger, posisjon og kapasiteter. Dette må settes i lys av en nød-

vendig bakgrunnsinformasjon hva gjelder Kambodsjas sosioøkonomiske situasjon og 

respektives relasjon til Malaysia - som igjen består av store historiske forløp og dimen-

sjoner som det i dette arbeidet må tydelig begrenses da det ikke er hovedfokuset her. 

Derfor inkluderer materialet forskning som rommer Kambodsjas sosioøkonomiske situ-

asjon i dag, samt tekster som behandler utnyttelsen av husholdsarbeidere globalt - dette 

er ikke et isolert fenomen i en kambodiansk og malaysisk setting, og behandles under 

kapittel 3 om tidligere forskning.  

 Avgrensningen og hovedfokuset for denne oppgaven rører seg om unge, kambo-

dianske kvinner i alderen 13 til 30 i en post-millenium sørvest asiatisk kontekst.  

 
 

1.1.1 Primær- og sekundærmateriale 

Primærmaterialet for arbeidet mitt er en Human Rights Watch rapport fra 2011; They 

deceived us at every step: abuse of Cambodian domestic workers migrating to Malay-
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sia7. Dette er en rapport som tar for seg de kambodianske kvinnenes opplevelser, prose-

dyrer og omstendigheter fra arbeidsrekrutering til påfølgende arbeidsopplæring, og i 

utplassering i private hjem i Malaysia. Rapporten bygger på intervjuer med 80 kambo-

dianske husholdsarbeidere og deres familier, samt intervjuer med representanter fra sty-

resmaktene i respektive land, NGOs og rekrutteringsagentene. 8 Rapporten inneholder 

også anbefalinger og brev til statlige instanser og involverte i både Kambodsja og Ma-

laysia.  

 Selve utformingen og oppbyggingen av HRW-rapporten kan ha strategiske bak-

tanker. Dette kan sees ved at rapporten inneholder en stor andel fotografier av de berørte 

og deres familier, plassert sammen med sitater om grov utnyttelse og overgrep; den er 

svært følelsesladet formulert og  appelerer til leserens empati og forakt for situasjonen. 

Dette skaper en stor stopp-effekt og oppmerksomhet rundt temaet som er effektive vir-

kemiddel innenfor en slik formidlingssjanger der formålet for avsenderen er forandring 

og blest rundt gjeldende menneskerettighetsbrudd.    

 

Denne rapporten vil jeg undersøke i lys av Martha Nussbaums kapasitetsprinsipper fra 

boken Creating Capabilities: The Human Development Approach9, og Marion Youngs 

maktstrukturidentifiserende fra ”Five Faces of Oppression”10, som sammenlagt fungerer 

som min teoretiske og metodologiske innfallsvinkel i tilnærmingen til denne situasjo-

nen. Jeg har valgt disse perspektivene fordi de på ulike måter kan oppmåle, identifisere 

og kritisere fortrykk og menneskelige behov i den situasjonen jeg undersøker.  

 Videre består materialet mitt av tekster som behandler den migrerende hushol-

derskens rettighetskrav og rettighetskrenkelser denne personen blir utsatt for i møte med 

arbeidslivet på tvers av kontinenter. Dette er nødvendig for å få et innblikk i og lokalise-

re det rådende rettighetslandskapet og den juridiske terminologien som benyttes. En 

hovedkilde her er boken Migrant Domestic Workers and Family Life; International 

Perspectives11 fra 2015 som presenterer begrepet ”familierettigheter” i denne sammen-

                                                                                                                                          
 
7 Poudyal, “They deceived us at every step: Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to Malay-
sia”, New York, Human Rights Watch, 2011. 
8 Poudyal, 2011, s. 6.   
9 Nussbaum, Martha Craven, Creating Capabilities: The Human Development Approach, Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2011.  
10 Young, 1990, s. 270-290.  
11 Kontos, Maria. (red.), Migrant Domestic Workers and Family Life; International Perspectives, Pal-
grave Macmillan, Basingstoke, 2015.  
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hengen.  

 I forbindelse med Nussbaums kapasitetsteori og perspektiver hva gjelder ”lykke”, 

benytter jeg under tidligere forskning boken Happiness Across Cultures: Views of Hap-

piness and Quality of Life in Non-Western Cultures12_, for å undersøke begrepet ”lykke” 

utenfor en vestlig kontekst. Begrepet ”lykke” står sentralt i Nussbaums kapasitetsten-

kende og kan være nyttig å undersøke i lys av den konteksten vi befinner oss i, da be-

grepets uttrykk kan ha ulik ladning, innhold og betydning for hovedsubjektene i oppga-

vens primærmateriale.  

 

1.1.2 Kildekritikk 

 

Først og fremst skal det presiseres at Human Rights Watch rapporten jeg tar utgangs-

punkt i, er utgitt i 2011. Dette indikerer at situasjonen kan se annerledes ut i dag vedrø-

rende denne konkrete situasjonen. Likevel anser jeg det overordende temaet og prob-

lemstilingene som stadig relevante og aktuelle. Det skal også presiseres at rapporten er 

utformet av en ikke-statlig organisasjon, og at den bygger på personintervjuer; noe som 

gir rom for en stor del subjektivitet og eventuelle strategiske formuleringer. Rapporten 

inngår derfor i en viss sjanger, men den kan analyseres på en måte som gir redskap til 

identifisering av undertrykkelses og belyser andre nyanser i MR-forståelsen av denne 

situasjonen.  

 Når det gjelder forskningsetiske bedømmelser rører rapporten usatte og sårbare 

personer og deres berettelser om krenkende og voldelige opplevelser.  Derfor velger jeg 

å ikke navngi personer i mitt referende til rapporten; men behandle opplevelsene som 

informasjon fra denne arbeidsgruppen.  

 

Teorikritikk gjeldende Nussbaum rører seg om hennes inngang til emnet og visse mo-

ralske premiss og stillingstakende som inngår i hennes menneskerettslig-baserte teori-

fundament. Dette kommer til uttrykk blant annet i Nussbaums betegnelse av  kapasitets-

prinsippet practical reason fra hennes 10 sentrale kapasitetsprinsipper, som bygger på 
                                                                                                                                          
 
12 Selin, Helaine. & Davey, Gareth, Happiness Across Cultures: Views of Happiness and Quality of Life 
in Non-Western Cultures, Springer Netherlands, Dordrecht, 2012.  
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en moralsk resonnering av konseptet ”godhet” og muligheten til å danne seg et bilde av 

hva dette innebærer – som en forutsetning for oppnåelsen av et verdig menneskeliv.13 

På denne måten tar hun ideologiske stillingstakende som blir et premiss i benyttelsen av 

hennes teori. Nussbaum benytter et fargerikt språklig vokabular i sin argumentasjon der 

begreper som ”flourishing life”14 og ”human dignity”15 benyttes for oppmåling og de-

finering av menneskelige livsbehov. Derfor fungerer også Nussbaums perspektiver som 

en “tese” for å undersøke primærmatierialets aspekter; hvorvidt hennes kapasitetsprin-

sipp og argumenterende kan  appliseres og er relevante i sammenhengen for undersøkel-

sens fokus.  

 Youngs teoretisering bygger på et marxistisk syn på klasse-og gruppeinndeling i 

relasjon til maktstrukturer; først og fremst rettet mot stigmatiserte samfunnsgrupper i 

USA.16 Likevel anser jeg hennes identifisering av undertrykkelse og maktbalanser som 

relevant for å identifisere disse aspektene i belysning av HRW-rapporten,   

 

2. Teori og metode  

2.1 Teori 

Mitt teoretiske perspektiv i dette arbeidet kommer sammenlagt fra Martha C. Nuss-

baums kapasitetsteori og hennes kapasitetsprinsipper presentert i boken Creating Capa-

bilities, The Human Development Approach17, samt Marion Youngs teoretiske innfalls-

vinkel i artikkelen ”Five Faces of Oppression” fra hennes bok Justice and the Politics of 

Difference18. Min teoretiske og metodologiske plattform i dette arbeidet er tett sammen-

knyttet da de begge bygger på Nussbaums og Youngs prinsipper. Menneskelig verdig-

het er et essensielt nøkkelord; Nussbaums verdighetsperspektiv kan være en passende 

teorietisk innfallsvinkel når det gjelder å belyse disse kvinnenes livsforutsetninger i un-

                                                                                                                                          
 
13 Nussbaum, 2011, s. 34.  
14 Nussbaum, 2011, s. 33.  
15 Nussbaum, 2011, s. 64.  
16 Young, 1990, s. 270.  
17 Nussbaum, 2011, s. 33-34.   
18 Young, 1990, s. 270-290.  
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dersøkelsene av det rådende menneskesynet og individets frihet, som komplimenteres 

ved Youngs identifisering av undertrykkelse og maktstrukturering.  

 Marion Youngs teoretiske perspektiver tilføres for å identifisere og kartlegge 

maktstrukturen i hvordan disse kvinnene undertrykkes – og for å  inkludere en motvekt 

til Nussbaums perspektiv som kan komplimentere og gi rom for flere nyanser i resulta-

tet av undersøkelsen. Både Nussbaum og Young inngår i en overordnet feministisk teo-

retisk tradisjon, men Nussbaum representerer et liberalt, universialistisk perspektiv 

mens Young argumenterer utifra en marxistisk teoretisk plattform. 19    

 For å oppsummere fokuserer Nussbaum på hva vi vil oppnå og hva som må inklu-

deres i definisjonen av et verdig menneskelig liv, mens Youngs marxistiske maktstruk-

turerende fokuserer på hvilke krefter i samfunnet som hindrer dette. Hun tilfører et kri-

tisk perspektiv som analyserer negative samfunnsaspekter mens Nussbaum tar for seg 

idealperspektivet på individnivå. På denne måten kan de to ulike teoretiske inngangene 

komplimentere hverandre og avdekke et store område for analysen.  

 

2.1.1 Indikatorlisten  
Videre følger de utvalgte prinsippene fra Nussbaums og Youngs teorier sammensatt i en 

indikatorliste, som benyttes som metodeverktøy i selve analysedelen. Under presenteres 

definisjonen og innebyrden av hvert prinsipp, for å danne en forståelse av hvilke aspek-

ter som er undersøkelsens identifiseringsmål.  

 

Bodily integrity; Om å ha muligheten til å kunne bevege seg fritt fra sted til sted; være 

sikret mot voldelige overfall – inkludert seksuelle overgrep og vold i hjemmet; ha mu-

ligheter for seksuell tilfredsstillelse og valgmuligheter når det gjelder reprodusering.  

 Emotions; Om å ha muligheten til å kunne oppleve tilknytning til mennesker og 

utenforstående elementer, å kunne elske, sørge, oppleve lengsel, takknemmelighet og 

sinne i relasjon med andre mennesker – emosjonell utvikling upåvirket av frykt. 20 

 Affiliation;(A): Om å ha muligheten til tilhørighet og medfølelse for andre perso-

ner, kunne inngå i en sosial sammenheng og kunne leve sammen med andre mennesker. 

(B): Om å ha muligheten til å bli behandlet som et likeverdig og ærverdig menneske 

                                                                                                                                          
 
19 Young, 1990, s. 276.   
20 Nussbaum, 2011, s. 34.  
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med en sosial plattform som innebærer ikke-diskriminering hva gjelder kjønn, seksuell 

legning, religiøs, nasjonal og etnisk tilhørighet. 21 

 Control over one´s enviroment: (A) Political: Om å kunne ha muligheten til å del-

ta i politiske avgjørelser som rører ens liv; beskyttelsen av ytringsfriheten og politisk 

engasjerende. (B) Material; Om å kunne ha muligheten til å eige eget bosted, ”eigen-

domsfrihet”, og om å kunne ha muligheten til å søke arbeid på lik linje med andre. I en 

arbeidssituasjon om å kunne ha muligheten til å inngå verdifulle relasjoner med kolle-

gaer – og bli behandlet - og arbeide som - et menneske. 22 

 Exploitation; Maktstrukturer og arbeidsvilkår for arbeiderne som en gruppe - og 

som objekter i et marxistisk klasseperspektiv med vekt på utnyttelsen av arbeidskraft, 

samt kvinnens posisjon og utsatthet i denne sammenhengen handler dette prinsippet fra 

Young om. Reproduserende kjønnsroller der kvinnen er underdanig mannen samtidig 

som hun er økonomisk avhengig av mannen, selv om hun utfører minst like mye arbeid 

i husholdet; ekteskapet som en klasserelasjon og inndeling. Ideologiske perspektiv gjel-

dende en ”naturlig” inndeling av den overlegne og underlegne parten i maktbalansen 

diskuteres under denne kategoriseringen av undertrykkelse inngår her. 23 

 Powerlessness: Identifiseringen av maktinnehaveren – integritet - muligheten til å 

bestemme over sitt eget liv; inkludering og ekskludering avhengig av arbeidsstatus. Fo-

kuserer her på den sosiale strukturerte inndelingen av ”middelklassen” og ”arbeiderklas-

sen” og setter likhetstegn til oppfattelsen om profesjonelle og ikke-profesjonelle markø-

rer for denne inndelingen. Young presiserer at det dreier seg om status og valgfrihet vs. 

powerlessness – avhengig av arbeidsgruppetilhørighet. 24 

 Violence: Utsattheten for systematisk vold på bakgrunn av gruppetilhørighet og 

identitesmarkører. ”Aksepten” i at kvinner må frykte voldtektsovergrep fordi hun tilhø-

rer gruppen kvinner. Young hevder her at frykten for vold i seg selv er med på å opp-

rettholde undertrykte grupper underdanige, og skiller mellom motivrelatert vold og til-

feldig vold. 25 

 
 
                                                                                                                                          
 
21 Nussbaum, 2011, s. 34.  
22 Nussbaum, 2011, s. 34.  
23 Young, 1990, s. 276-280.  
24 Young, 1990, s. 283-284.  
25 Young, 1990, s. 287.  



 

 10 

2.1.2. Nussbaums kapasitetsteori  

 

Nussbaum lanserer en menneskerettslig tilnærmingsteori bestående av ti sentrale kapasi-

teter, der oppfyllelsen av dem er nødvendig for å kunne definere et ”verdig” menneske-

lig liv; disse kapasitetene innringer basale friheter som hun mener alle er elementære 

individuelle behov i lys av menneskelig verdighet og livsutfoldelse. 26  

 Begrepet verdighet står helt sentralt i Nussbaums menneskerettighetstenkende, 

men hun vektlegger at begrepet verdighet innebærer en vag og flerfoldig definisjon som 

må plasseres i en kontekst med lignende begreper for å utgjøre sin funksjon. Hun deler 

begrept menneskelig verdighet inn i to hovedkategorier av kapasiteter; internal capabi-

lity og combined capability. 27 Begge kategoriene er i korrelasjon og i interaksjon med 

samfunnets tilretteleggelse av innfrielsen av disse nødvendige ”frihetene”, og definerer 

dermed et fundamentalt strukturelt ansvarsbærende. Førstnevnte, internal capabilities 

beskriver en persons interne, individuelle kapasitetstilgang gjeldende elementer som 

helse, intellektuell og emosjonell tilgang, personlighetstrekk osv. Likevel presiserer 

Nussbaum at disse kapasitetene ikke skal sees som medfødte egenskaper; men som ulikt 

utviklede ferdigheter avhengig av det sosiale, økonomiske, familiære og politiske  mil-

jøet personen befinner seg i. Combined capabilities handler, som navnet antyder, om 

samspillet mellom de kapasitetsmulighetene et individ bærer på, (internal capabilities)  

i møte med  et givet samfunn og dens evne for tilretteleggelse. Dette er den avgjørende 

faktoren for maksimal individuell  frihet,  valg og handlingsmuligheter i dens politiske, 

sosiale og økonomiske arena:  

 

”In other words, they are not just abilities residing inside a person but also the free-

doms or opportunities created by a combination of personal abilities and the political, 

social and economic enviroment. To make the complexity of capabilities clear, I refer to 

these ”substanial freedoms” as combined capabilities.” 28 

  

 

                                                                                                                                          
 
26 Nussbaum, 2011, s. 31. 
27 Nussbaum, 2011, s. 30. 
28 Nussbaum, 2011, s. 20-21.  
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Nussbaum foreslår at hennes kapasitetsteori representerer en viktig og manglende til-

nærming for å vurdere og rangere globale utviklingsmål, der oppnåelsen av kapasitetene 

utgir et alternativ til den type indexvurdering som GNP gir. 29 Hun forklarer at kapasite-

tene også er mål som det er hver nasjons oppgave å beskytte overfor sine medborgere 

slik at hvert individ har muligheten til å oppnå hvert enkelt kapasitetsprinsipp - og for at 

dens styresettet skal kunne kategorsieres på et minimusnivå hva gjelder rettferdig og 

korrekt behandling overfor sine medborgere. 30 

 Nussbaums ukonvensjonelle teoretiske menneskerettslige perspektiv der fokuset 

ligger på oppnåelsen av andre kvaliteter gjeldene menneskelige fundamentale behov har 

likevel fellestrekk med mer tradisjonelle menneskerettslige ideer:  

 

”The common ground between the Capabilities Approach and human rights approaches 

lies in the idea that all people have some core entitlements just by the virtue of their 

humanity, and that it is a basic duty of society to respect and support these entitle-

ments.” 31 

 

2.1.3. Youngs undertrykkelsesteori  

 

Marion Young presenterer en teori rundt begrepet undertrykkelse – oppression i teksten 

”Five Faces of Oppression”. Young tilhører et amerikansk post-60 talls marxistisk fe-

ministisk perspektiv, og rammer inn ansvarstakende, makt og klassestrukturer basert på 

sosiale konstruksjoner. 32 Hun har fokus på grupper som er undertrykte i sin gruppetil-

hørighet, fremfor å gå på individnivå.  

Young foreslår en utvidelse av begrepet undertrykkelse, og deler det inn i 

5 konkrete kriterier, som uavhengig av hverandre alle utgjør undertrykkelse – men som 

kan forstås i sammenheng med hverandre. Hun argumenterer for at den tradisjonelle  

forståelsen av undertrykkelse innebærer en styrende gruppe som bruker  tyranni for å 

                                                                                                                                          
 
29 Nussbaum, 2011, s. 69.  
30 Nussbaum, 2011, s. 169.  
31 Nussbaum, 2011, s. 62.  
32 Young, 1990, s. 270-272.  
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opprettholde maktstrukturen, men at undertrykkelse også må sees som et resultat av 

sosiale samfunnskonstruksjoner og stigmatiseringer av grupper. 33 Young’s teori funge-

rer som en identifikator og kategoriserer av undertrykkelse som foregår interseksjonelt  

på tvers av sosiale grupper i en given kontekst. Hun presiserer at en sosial gruppe ikke 

er en homogen enhet, men del av et stadig forandrende verdensomspennende interak-

sjonsmønster som innebærer nye identitetsmarkører og grupperinger. Young vektlegger 

at økonomisk rådighet og arbeidsposisjon er elementære selv-identifiserende markører 

som er avgjørende for sosiale relasjoner og gruppeplassering i samfunnet. 34 

 

“Oppression in the structural sense is part of the basic fabric of a society, not a func-

tion of a few people’s choice or policies. You won’t eliminate this structural oppression 

by getting rid of the rulers or making some new laws, because oppressions are system-

atically reproduced in major economic, political, and cultural institutions.”35 

 

 

2.2 Metode 
 

Jeg vil gjennomføre en kvalitativ innholdsanalyse ved appliseringen  av teoretiske 

identifiserende indikatorer gjeldene rådende maktforhold og kapasitetstilgjenge-

lighet. Dette vil jeg gjøre ved å benytte en sammensatt indikatorliste bestående av 

det jeg anser være Nussbaums mest relevante kapasitetsprinsipper for å belyse 

HRW-rapportens innhold, kombinert med Marion Youngs mest relevante identifi-

seringskategorier av undertrykkelse fra ”Five faces of Oppression”. Dette danner 

metodegrunnlaget for å bearbeide arbeidsvilkårene og livssituasjonen til de kvin-

nelige kambodianske husholderskene, og utforske resultatene som kommer frem 

av dette. Nussbaums kapasitetsteori samt Youngs maktstrukturerende identifise-

ringspunkter fungerer som et appliserende verktøy og metode for å analysere den-

ne situasjonen, men også som et testprosjekt i seg selv i hvorvidt selve Nussbaums 

kapasitetsteori er tillempelig og fungerende i den konteksten jeg undersøker.  

                                                                                                                                          
 
33 Young, 1990, s. 271.  
34 Young, 1990, s. 274-275.  
35 Young, 1990, s. 271.  
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Fire av Nussbaums ti sentrale kapasitetsprinsipper appliseres på un-

dersøkelsens primærmateriale for å avdekke og analysere hvorvidt oppfyllelsen av 

et såkalt menneskelig verdig liv kan innringes ved denne metoden og på hvilken 

måte dette kommer til uttrykk ved å identifisere disse indikatorene. Nussbaum 

poengterer at kapasitesprinsippene må sees og utgjør sin fulle effekt i et holistisk 

perspektiv i samspill med resten av de ti sentrale kapasitetene - fremfor på et ad-

skilt og individuelt nivå.36 Samtidig forklarer hun at selv om kapasitetene er i fler-

tall, kan de måles hver for seg. 37 I mitt arbeid velger jeg ut de mest relevante ka-

pasitetene for denne undersøkelsen og plasserer dem i interaksjon med Youngs 

prinsipper da de ulike teoretiske inngangene og dynamikken i møtepunktet kan gi 

en mer inngående undersøkelse samt avdekke og ramme inn ulike nyanser enn de 

ville gjort separat.  

 

 

 

3. Tidligere forskning 

 
Husholdsarbeid i lys av arbeidsmigrasjon, utsatthet og interseksjonelle perspekti-

ver, er emner som inngår i et bredt forskningsfelt. Innsnevringen her fokuseres til 

en malaysisk-kambodiansk kontekst, med vekt på forskning om fungerende ar-

beidsmigrasjonspraktikk og arbeiderens rettigheter i denne forbindelsen. Her un-

dersøkes også husholdsarbeiderens posisjon i lys av å være kvinne. Kapittelinnde-

lingen er todelt, der første halvdel tar for seg ulike problematiseringer og perspek-

tiver av arbeidsmigrasjonspraktikk i gjeldene samfunnskontekst. Her fremlegges 

det ulike syn på hvem som er  rettighetsinnehaveren og dens eventuelle fungeren-

de beskyttelse. Siste delen av kapittelet undersøker begrepet ”lykke” utenfor en 

vestlig kontekst – da dette begrepet står sentralt for Nussbaums resonnement og 

                                                                                                                                          
 
36 Nussbaum, 2011, s. 97.  
37 Nussbaum, 2011, s. 61.  
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kan gi en større forståelse av begrepets definisjon i den sammenhengen og situa-

sjonen prinsippene appliseres på.  

 

3.1 Arbeidsmigrasjon og rådende rettighetspolitikk 

Antologien Migration and care labour; theory, policy and politics38 teoretiserer 

og problematiserer ulike nyanser av arbeidsmigrasjon i forbindelse med omsorgs-

yrker og husholdsarbeid; Fiona Williams skisserer opp forbindelsen mellom disse 

yrkeskategoriene som hun kaller ”femininisert” og reproduseringen av intersekjo-

nelle sosiale grupper i forbindelse med arbeidsmigrering og omsorgsyrker, og 

setter dette i belysning av feministiske perspektiv og global kapitalisme. 39  

 Williams drar inn globaliseringsprosesser som en medgjørende faktor i at 

migrerende husholdsarbeidere er fanget og inngår i et segregerende internasjonalt innde-

lingssystem for reproduktiv arbeidskraft. Hun poengterer betydelsen av historiske stig-

matiserende og rasifiserende forløp av kategorisering hva gjelder serviceutøverens iden-

titetsmarkører, og mener at typiske utøvere av husholdsarbeid og omsorgsyrker er utsatt 

for en klasse, kjønn og etnesitetsdiskriminering. 40  

Williams påpeker paradoksaliteten og ansvarsforskyvningen i at en migre-

rende mor selv forlater sin egen familie og sitt hushold for å arbeide og fylle den rollen 

for en annen arbeidende kvinne i et hushold i et rikere land:  

 

“What this does is link the source and destination countries of migrant women through 

a commonality of experience –the pressure on women to balance earning and caring 

responsibilities without support from male partners and/or adequate support from the 

state – but within a deeply structural geo-political inequality of condition.”41  

 

                                                                                                                                          
 
38 Anderson, Bridget. & Shutes, Isabel., Migration and care labour; theory, policy and politics, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2014.  
39 Williams, Fiona, ”Making Connections Across the Transnational Political Economy of Care”, i Ander-
son, Bridget. & Shutes, Isabel (red.), Migration and care labour; theory, policy and politics, Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, 2014, s. 12-13.  
40 Williams, 2014, i Anderson, & Shutes (red.), s. 14.  
41 Williams, 2014, i Anderson, & Shutes (red.), s. 15.  
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3.1.2 Arbeidsmigrasjonspraktikk i Kambodsja og Malaysia  

 
Jenna K. Holliday er en juridisk konsulent som kontekstualiserer arbeidsmigra-

sjonsprosessen i Kambodsja i artikkelen ”Turning the Table on the Explotative 

Recruitment of Migrant Workers: The Cambodian Experience” fra Asian Journal 

of Social Science. 42 Hun har også betraktet HRW-rapporten i sin artikkel, og pre-

senter og problematiserer her legitimiteten rundt arbeidsmigreringsprosessen og 

redegjør for rekrutteringspraktikken i Kambodsja som innebærer ulovlig påføring 

av gjeld og kontrakter – samt identitetsyveri. 43 

Holliday redegjør for at rekrutteringsprosseser foregår som en ”for-

lokningshandling” der familiene, som lever i rurale fattige omgivelser, ofte blir 

lovet gratis mobiltelefoner og sekker med ris for å registrere datteren i familien – 

men der det unngås å redegjøre for at ”gavene” skal betales tilbake i tillegg til 

omkostningene for selve rekrutteringen. 44 Hun konkluderer med at den private 

sektoren i Kambodsja har utnyttet muligheten som oppstod på det malaysiske ar-

beidsmarkedet der Indonesia tidligere dominerte husholdsarbeidsposisjonene – 

men som på grunn av nye indonesiske reguleringer skapte et behov for arbeids-

kraft fra andre land. Holliday tar stillingstakende om at dette er en utnyttende ar-

beidspraktikk som mangler fundamentale rettighetsforankringer og korrekt lov-

verk, og mener at det er en lang vei frem til et velfungerende arbeidsmigrasjons-

system.  45 

 

Juanita Elias problematiserer det hun anser være reproduseringen av sosiale inn-

delinger og klassesystem som manifisteres ved at migrerende arbeidere uten til-

strekkelig beskyttelse sendes til Malaysia for å arbeide i middelklassehjem som 

husholdsarbeidere, i artikkelen ”Making migrant domestic work visible: The 

                                                                                                                                          
 
42 Holliday, Jenna K., “Turning the Table on Explotative Recruitment of Migrant Workers: The Cambo-
dian Experience”, Asian Journal of Social Science, Vol. 40, s. 464-485, 2012.  
43 Holliday, 2012, s.  468-472.   
44 Holliday, 2012, s. 469.  
45 Holliday, 2012, s.  481-483. 
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rights based approach to migration and the `challenges of social reproduction`”46. 

Hun vektlegger beskyttelsen av kvinner i denne sammenhengen som ekstra sårbar 

og nedprioritert, og hevder at ILOs (International Labour Organisation) regelverk 

ikke inkluderer kjønnsproblematikken i denne sammenhengen – da en av hovedut-

fordringene ved arbeidsrettigheter innen husholdsarbeid er at det foregår i den 

private lukkede sfære og utgir en nærmest ”usynlig” arbeidsplass. 47 Elias belyser 

et utsatt maktfortrykk på flere nivå:  

 

”Migrant domestic worker´s structural inequality within the global political eco-

nomy, the local economy and the households within which they work clearly 

contributes to this vulnerability.”48 

 

Videre kritiserer Elias graden av beskyttelse den tradisjonelle menneskerettslige 

tilnærmingen utgir for en utsatt gruppe som arbeidsmigrerende personer i Malay-

sia – særlig med vekt på kvinnens sårbarhet og hennes økonomiske rettigheter 

innenfor den liberale menneskerettslige diskursen som tydelig skiller mellom det 

private og offentlige -  som Elias hevder baseres på mannsdominerte idealer. 49 

Denne resonneringen belyser nyanser jeg vil berøre i min analyse 

ved identifiseringen av maktstrukturene i arbeidssituasjonen og kvinnens utsatthet 

som gruppe i denne sammenhengen, særlig i lys av Marion Youngs perspektiver.  

 

Malaysias økonomiske posisjon i denne konteksten tematiseres av Awanis Siti 

Othman, som representerer en motvekt i belysning av arbeidsmigrasjon i artikke-

len ”Migrant Workers in Malaysia: Protection of Employers”. 50 Her vender Oth-

man  perspektivet på arbeidsgiverne og deres rolle i det politiske samspillet mel-

lom Malaysia og hjemlandet til arbeiderne - og fokuserer på migrasjonsarbeid 

som en nødvendighet i Malaysia for å kunne imøtekomme en ekspanderende øko-

                                                                                                                                          
 
46 Elias, Juanita, ”Making domestic work visible: The rights based approaach to migration and the 
´challenges of social reproduction´”, Review of International Political Economy, Vol. 17, s. 840-859, 
2010.   
47 Elias, 2010, s. 840-859.  
48 Elias, 2010, s. 848.  
49 Elias, 2010, s. 843.   
50 Othman, Siti Awanis, “Migrant Workers in Malaysia: Protection of Employers” Pertanika Journal of 
Social Sciences & Humanities, Vol. 22, s. 271-281, 2014.  
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nomisk og industriell vekst i landet. Othman problematiserer det han mener er 

manglende rettigheter og beskyttelse for arbeidsgiverne til immigrerende arbeide-

re i Malaysia, som har et ansvar overfor samfunnet  og landets velfungerende hva 

gjelder arbeidseffektiviteten og stabiliteten i nasjonaløkonomien, samt skulle inn-

fri  vedtak og reguleringer hva gjelder respektive immigrasjonsarbeidstakere. Her 

mener Othman at styresmaktene bør ta et større ansvar,  og hevder at immigra-

sjonsarbeidere feilaktig alltid portretteres som offer for overgrep, utnyttelse og 

trakassering av deres arbeidsgivere. 51 

3.1.3 Perspektiver rundt aktørskap og økonomisk integritet 

Maria Kontos og Glenda Tibe Bonifacio mener vi kan se antydningene til en 

diskursforandring og maktforflytning gjeldende kvinnelige husholdsarbeideres 

profilering, i introduskjonen til boken Domestic Work and International Perspec-

tives. 52 Utgangspunktet her er i en europeisk setting, men momentene er relevante 

for belysningen av identitetsuttrykket for den kvinnelige husholdsarbeideren på et 

internasjonalt nivå også. Det skal presiseres at situasjonen og posisjonen for kvin-

nene i HRW-rapporten i en sørvest asiatisk kontekst ikke kan likestilles med den 

europeiske settingen 

 Forfatterne mener at det råder en forandring i samtalen om aktørskapet til 

den migrerende husholdsarbeiderkvinnen; fra en passiv og utsatt posisjon til å bli 

omtalt som en selvstendig hovedforsørger i ens transnasjonale hushold.  Dette er 

elementer som er med på å påvirke maktbalansen i typiske kjønnsmaktrelasjoner 

hevder de, der kvinnen har en sterkere posisjon og innflytelse i husholdet. En del 

av denne forandringen og myndiggjørelsen av kvinnelige husholdsarbeidere som 

arbeider utenfor sitt eget hjemland, handler om at arbeiderne selv former strategier 

og arbeidstilnærminger. De drar i denne sammenhengen inn organisasjonen RE-

SPECT, en organisasjon for migrerende husholdsarbeidere i Europa, som vektleg-

ger nødvendigheten for et slikt  fokus for å oppnå målene om korrekt rettighetsut-

øvende, integritet og respekt for husholdsarbeiderne. Organisasjonen hevder disse 

                                                                                                                                          
 
51 Othman, 2014, s. 271-281.  
52 Kontos, Maria. (red.), Migrant Domestic Workers and Family Life; International Perspectives,  
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.  
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aspektene må fremheves fremfor å fremstille husholdersken som et objekt for ut-

nyttelse – da dette tidligere også var del av organisasjonens strategi for å skape  

oppmerksomhet rundt rettighetskrenkelsene; ved å synonymere husholderskenes 

posisjon med status som slavearbeid. 53 

Videre hevder forfatterne at rettighetsspråket rundt migrasjonsarbeid uttryk-

ker en for ensidig forståelse av arbeidsrettighetenes nødvendige innebyrde og be-

skyttelse, og at denne samtalen utelater en inkludering av såkalte ”familierettighe-

ter” som jeg utdyper og kontekstualiserer under kapittel 5:  

 

“The recognition of domestic and care work as “proper work” instead of “help” is at 

the forefront, but most scholars and policy makers are silent on the abuse of migrant 

domestic workers’ right to family life, and there is an ambiguous stance when it comes 

to this issue. The right to to family life as part of workers’ rights has been thematized 

only implicitly here and there.”54 

 

Dette stillingstakende om husholdsarbeiderens manglende rettigheter gjeldene familiær 

tilknytning og kontakt, er en essensiell problemstilling for de kambodianske husholds-

arbeiderne i Malaysia, og inngår som del av Nussbaums kapasitetsargumenterende for 

et verdig liv. 55 

 

3.2  ”Lykke”  i en ikke-vestlig kontekst 

Som det fremkommer fra tidligere forskning er det ulike innfallsvinkler til prob-

lematiseringen rundt arbeidsmigrasjon og rettighetsobjektet husholderen represen-

terer, samt hvilken posisjon og status denne arbeidsgruppen har – også i belysning 

av reproduserende kjønnsroller og maktfordeling. Men om vi ser på Nussbaums 

teori i denne sammenhengen står begrepet ”lykke” sentralt. I hennes resonnerende 

og presentasjonen av det idealperspektivet hun vektlegger står ”lykke” – og indi-
                                                                                                                                          
 
53 Kontos, (red.), 2015, s. 2.  
54 Kontos, (red.), 2015, s. 3.  
55 Nussbaum, 2011, s. 33-34.  
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vidoppnåelsen av dette som et kriterium for oppnåelsen og definisjonen av et full-

verdig liv. Derfor vil jeg undersøke dette vage begrepet i en ikke-vestlig kontekst 

for å peke på eventuelle variasjoner av innebærelsen i en sør-vest asiatisk kon-

tekst, da det er i denne sammenhengen Nussbaums kapasiteter appliseres videre i 

min undersøkelse.  

 H. Selin og G. Davey problematiserer graden av universalitet gjeldende 

overføringen av et lykkebegrep, og mener at vestverdens definisjon av dette byg-

ger på europeiske tradisjoner, sosiale normer, filosofiske prinsipper og religiøse 

trosretninger som ikke danner et korrekt fundament for å måle og analysere ”lyk-

ke” i resten av verden. 56 I forhold til den kambodianske konteksten undersøker 

forfatterne det de kaller ”the paradox of happiness in rural Cambodia”, med fokus 

på bønder på landsbygden i Kambodsja. 57 Fremgangsmåten for å lokalisere kam-

bodianernes egne opplevde grad av ”happiness” og ”wellbeeing” gjøres gjennom 

feltundersøkelser og intervjuer av kvinner og menn som jobber som bønder, med 

ulik innkomstbakgrunn og ressurstilgang.  

 Kambodsjas mange år med uroligheter, konflikter og militære  inngripende i 

moderne tid settes som en avgjørende faktor til landets ”velbefinnende” og en 

hovedårsak til at Kambodsja ble plassert på 124. plass av totalt 169 land på Hu-

man Development Index i 2010. 58 

Undersøkelsene viste at de viktigste kriteriene for definisjonen av et 

såkalt ”godt liv” for bøndene boende i områder av det rurale Kambodsja handler 

fremst om selvforsyning av mat til egen familie og fellesskap – tilgang til jord og 

land – ha en god helse - ha kontroll over egen fremtid – og å ikke være avhengig 

av andres hjelp. Forfatteren presiserer at det å ha tilgang til jord og matproduksjon 

ikke bare sikrer mattilgang, men fungerer også som en økonomisk kontantsikker-

het og forsikringsavtale da marken kan selges om det brått behøves penger. 59 

Videre kommer det frem fra undersøkelsene at mange av personene 

som deltok i intervjuene og som er boende på den kambodianske landsbygden, 

                                                                                                                                          
 
56 Selin & Davey, 2012, s. 1-2.  
57 Beban, Alice, ”The Politics of Wellbeing in International Development: Research with Organic Farm-
ers in Cambodia”, i Selin, Helaine. & Davey, Gareth, (red.) Happiness Across Cultures: Views of Happi-
ness and Quality of Life in Non-Western Cultures,Springer Netherlands, Dordrecht  2012, s. 152.  
58 Beban, 2012, i Selin  & Davey, (red.) s. 152.  
59 Beban, 2012, i Selin & Davey, (red.) s. 156-157.  



 

 20 

anser det å søke til mer urbane strøk for å få arbeid som en stor risiko for å havne i 

en verre økonomisk posisjon enn allerede stilt, men samtidig ser mange det som 

en absolutt nødvendighet og eneste mulighet for økonomisk fortjeneste. En stor 

andel til flere av bøndenes finansielle disposisjon og grunnlag kommer fra og er 

avhengige av familiemedlemmer som arbeider utenlands. 60 Dette er faktorer som 

er med på å forklare motivasjonen i å dra til Malaysia for å arbeide som hushol-

dersker for de unge jentene i HRW-rapporten, som er oppvokst i lignende om-

stendigheter som personene for denne undersøkelsen.  

    

 

 

 

4. Bakgrunnskapittel  
 

For å kunne teoretisere menneskerettslige og menneskeverdlige perspektiver rundt 

en situasjon som handler om overgrep på kambodianske husholderskere som mig-

rerte til Malaysia i 2011, er det nødvendig med en kontekstualisering av emnet 

samt nødvendig bakgrunnsinformasjon gjeldende denne spesifikke arbeidsformid-

lingen, utøvende arbeidsprosess og faktiske forhold.  

 
 

1.2 De kambodianske kvinnens livsrammer  

Undersøkelsens hovedobjekter er unge kvinner fra familier med svært lav inn-

komst som ofte har tilholdssted i rurale områder av Kambodsja. Deres arbeidsmu-

ligheter er begrenset, mangel på utdannelse og økonomiske prospekter er generelt 

lave, og ofte sitter familien i gjeld til kredittlån osv. Dette utgjør en hovedmotiva-

                                                                                                                                          
 
60 Beban, 2012, i Selin, & Davey, (red.) s. 157-158.  
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sjon for å migrere til Malaysia og arbeide der, da rekrutteringsfirmaene lokker 

med gode månedslønner og kontantbetaling på forskudd. 61 

 Alderen på disse unge kvinnene inkludert i HRW-rapporten er i til-

feller lavere enn det som er lovlig under kambodiansk og malaysisk arbeidsregu-

leringer; da barn (personer under 18 år) ikke lovlig kan rekrutteres til et interna-

sjonalt arbeidsmarked. 62 I følge HRW-rapporten utfører tjenestemenn på rekrutte-

ringsfirmaene en dokumentsforfalskning i registreringsregisteret, slik at barna 

listes som 18 år; og under søknadsprossessen  til pass for å kunne ta seg til Malay-

sia økes denne alderen til 21 av personalet på rekrutteringsfirmane, som er mini-

mumsalderen for å kunne arbeide som husholdsarbeider i Malaysia. 63 

 Fremtidige husholdsarbeidere blir etter rekrutteringsprosessen sendt 

til et opptreningssenter der de må være i tre til seks måneder for å fullføre opplæ-

ringskurset før de kan reise til en arbeidsplassering i Malaysia. I en stor del av 

disse senterne er kvinnene innelåst og får ikke ha kontakt med familie eller ven-

ner, og forholdene er svært dårlige gjeldende sovefasiliteter, mattilgang og fritid. 
64  

4.1.1 Sosioøkonomiske forhold  

Kambodsja er et av de fattigste landene i Sørøst-Asia, og i 2010 ble landet rangert  

på 124. plass av totalt 182 land i FNs HDI (Human Development Index). 65  

For å dannet et økonomisk overblikk når det gjelder Kambodsja i forbindel-

se med Malaysia er det flere faktorer som spiller inn. Jenna K. Holliday forklarer 

at på bakgrunn av en babyboom i 1980 er dagens befolkning på 13, 4 millioner 

dominert av unge mennesker, som igjen medfører et stort behov for arbeidsplasser 

– som ikke kan oppdrives i Kambodsja alene.66 Malaysia er hoveddestinasjonen 

for husholdsarbeidsmuligheter, der bl.a. den økonomiske og industrielle utvik-

lingen medfører et stort arbeidsmarked med behov for billig arbeidskraft, og i pe-
                                                                                                                                          
 
61 Poudyal, 2011, s. 20-22.  
62 Poudyal, 2011, s. 30.  
63 Poudyal, 2011, s. 31.  
64 Poudyal, 2011, s. 44.  
65 Poudyal, 2011, s. 20.   
66 Holliday, 2012, s. 466.  
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rioden 2009/2010 økte arbeidsmigrasjonen fra Kambodsja fra 5873 personer til 27 

995 personer – der over 85% utgjorde kvinner. 67 

En annen faktor til denne økningen av kambodiansk arbeidskraft til Malay-

sia handler om luken som oppstod og behovet for husholdsarbeidere i den forbin-

delse i landet i 2009, da indonesiske styresmakter innførte et midlertidig forbud 

for indonesiske personer mot å arbeide innen husholdsbransjen i Malaysia. Avgjø-

relsen ble gjort på bakgrunn av avdekkelsen og høyprofileringen av flere over-

grepssaker av indonesiske husholdsarbeidere i Malaysia. 68 

 

I følge HRW-rapporten er migrasjonsarbeidskraften fra Kambodsja en avgjørende 

inntekstkilde for Kambodsjas statsøkonomi – der husholdsarbeid er en av mange 

aktuelle arbeidssektorer; jordbruk og produksjon er andre vanlige arbeidsområder 

der kambodianske arbeidere også migrerer til Thailand, Sør-Korea og Japan foru-

tenom Malaysia for å arbeide. 69 

4.1.2. ILO ratifisering  

ILO, FN´s internasjonale arbeidsorganisasjon, er en av hovedaktørene når det gjelder 

internasjonal menneskerettslig baserte arbeidsrettigheter – og særlig i forhold til migra-

sjonsarbeidsrettigheter. 70 På ILOs hjemmeside formuleres deres arbeid rettet mot mig-

rasjonsarbeidsrettigheter blant annet slik:  

 

The ILO has developed a Global Strategy to support its constituents in achieving decent 

work for domestic workers. As part of this strategy, MIGRANT seeks to expand knowl-

edge, raise awareness, promote exchange and dialogue and develop policy tools to en-

sure effective protection of migrant domestic workers' rights, promote their labour mar-

ket integration in countries of destination and address the specific vulnerabilities mi-

grant domestic workers face prior to and during their migration experience.71 

 
                                                                                                                                          
 
67 Holliday, 2012, s. 467.  
68 Poudyal, 2011, s. 6.   
69 Poudyal, 2011, s. 21.  
70 Elias, 2010, s. 844.  
71 Ilo.org, ”Migrant domestic workers”, ILO (International Labour Organization), 2015, (Hentet 26.12.15)  
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ILO framla i juni 2011 nye internasjonale arbeidsreguleringslover gjeldende husholds-

arbeid i ”Convention No. 189 concerning decent work for domestic workers”. 72 Denne 

konvensjonen på 27 artikler spesifiserer husholdsarbeiderens rettigheter i et arbeidsfor-

hold utenfor ens hjemland, og skisserer opp standardreglement arbeidsgiver må følge 

gjeldende husholderens arbeidsvilkår, omhandlende arbeidsmengde, boforhold, fritid, 

lønnsutbetaling, kontraktbeskrivelser osv. Konvensjonen innrammer også arbeiderens 

rettigheter gjeldene personvern og identifikasjonsdokumenter. 22 land har ratifisert 

denne kontrakten, hvor av hverken Kambodsja eller Malaysia er av de signerende lan-

dene. 73 I forhold til undersøkelsens primærmateriale kan blant annet artikkel 9 i kon-

vensjonen innringe en av hovedkrenkelsene vedrørende personvern og mangel på beve-

gelsesfrihet i arbeidsrelasjonen i denne sammenhengen:  

 

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers: 

(a) are free to reach agreement with their employer or potential employer on whether to 

reside in the household; 

(b) who reside in the household are not obliged to remain in the household or with 

household members during periods of daily and weekly rest or annual leave; and 

 (c) are entitled to keep in their possession their travel and identity documents. 74 

 

HRW-rapporten trekker en linje mellom husholdsarbeidssituasjonen i Malaysia og deres 

arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår, med innebyrden av tvangsarbeid og ILO´s fokus på 

dette gjennom konvensjonsvedtak.75 Både Kambodsja (1969) og Malaysia (1959) rati-

fisert ILO´s “Forced Labour Convention” No. 29, som definierer ufrivillig arbeid slik i 

artikkel 2 (1):  

 

For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean 

all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty 

                                                                                                                                          
 
72Ilo.org,”C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)”, ILO, NORMLEX, 2015,  
(Hentet 28.11.15) 
73 Ilo.org, “Ratifications of C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)”, ILO, NORMLEX, 
2015, (Hentet 30.11.15)  
74 Ilo.org, ”C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189),” Article 9, ILO, NORMLEX, 2015, 
(Hentet 28.11.15) 
75 Poudyal, 2011, s. 66.  



 

 24 

and for which the said person has not offered himself voluntarily. 76 

 

I praksis vil dette si at den formen og mengden arbeidskrav kvinnene i HRW-rapporten 

må utføre, kan ansees som ufrivillig arbeid, da mengden arbeidstimer og spesifikasjoner 

ikke korresponderer med korrekte arbeidsvilkår. I denne forbindelsen kommer rolle-

problematikken ved å være husholdsarbeider for og i en annens familie -  samtidig som 

en tilhører og ofte har ansvar for sin egen familie i et annet land. Med grunnlag i dette 

vil jeg gå videre med å se på begrepet “familierettigheter”.  

 

 

5. “Familierettigheter”  
 

 

I undersøkelsen av de kambodianske husholdsarbeidernes rettighetskrav og rolle som 

rettighetsobjekt, står begrepet ”familierettigheter”77 sentralt. Familiære bånd, familie-

fullkomenhet og relasjoner er en grunnpilar i Nussbaums argumenterende og dermed 

relevant i belysningen av HRW-rapportens innhold. Begrepet  innrammer et essensielt 

behov og en utsatthet som kvinnelig migrasjonsarbeider og mor; det å tvinges til å leve 

langt borte fra sin egen familie og ta vare på en annen familie er problematisk og krever 

en spesifikasjon av rettigheter utover generelle arbeidsrettigheter. Dette er relevant da 

man i fratagelsen av familierettigheter samtidig fratas en hel rekke andre rettigheter og 

fundamentale behov.  

 

En såkalt ”rett” til familieliv er et konsept antologien Domestic Work and International 

Perspectives78 behandler, et konsept som berører nyanser Nussbaum også vektlegger 

som elementære menneskelige behov - ved tilknytningen til andre mennesker og mulig-

                                                                                                                                          
 
76 Ilo.org, ”C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)”, Article 2 (1), ILO, NORMLEX, 2015, 
(Hentet 01.12.15)   
77 Kontos, (red.) 2015, s. 25.  
78 Frings, Dorothee, ”Transnational Domestic Work and Right to Family Life in International and Euro-
pean Law”, i Kontos, Maria. (red.), Migrant Domestic Workers and Family Life; International Perspec-
tives, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015, s. 27.  
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heten til å elske og savne dem; som formulert under kapasiteten Emotions og Affiliation. 
79  

Som mor og arbeidende husholder i utlandet er kontakten med egne barn 

minimal, og ikke ansikt til ansikt; da arbeidsoppgavene i et hushold ofte strekker seg 

over 24-timers skift. Denne typen av familiær kontakt er ikke spesifisert eller beskyttet 

gjennom arbeidslover og reguleringer, og står utenfor dekkende rammeverk. 80  I følge 

Dorothee Frings burde ”familierettigheter”  sees i forbindelse med artikkel 16 i Univer-

sial Declaration of Human Rights - som et fundamental globalt inkluderingsmoment:  

 

The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protec-

tion by society and the State. 81 

5.1 Retten til familieliv i belysning av ”They Decived 
Us at Every Step”   

De kambodianske kvinnene som er hovedpersonene for denne undersøkelsen kan 

som rettighetsinnehavere falle mellom flere stoler, da det rammeverket som typisk 

er gjeldende i en givet arbeidssituasjon ser annerledes ut nettopp fordi husholds-

arbeid foregår isolert, oftest individuelt og i den private sfære. Arbeidsmiljølover 

og arbeidsrettigheter kan vanskeligere sikres i ”uformelle” arbeidsrelasjonern noe 

som gjør at disse husholdsarbeiderene er en utsatt gruppe.   

”Familierettigheter” er et svært relevant begrep i denne forbindelsen 

da disse kvinnenes kontakt med familien og omverden i sin arbeidssituasjon blir 

lagt store restriksjoner på; ifølge HRW-rapporten ble kvinnene stadig overvåket 

av vakter og fikk som oftest ikke tillatelse til å forlate opptreningssenteret for å 

tilbringe tid med familiemedlemmer. 82  

Dette kan sees som en frarøving av fundamentale menneskelige rettigheter. 

Fra HRW-rapporten dannes det et bilde av familiens avgjørende rolle og ofte ho-

vedmotivasjon for å søke arbeid i utlandet – for å skaffe midler til husholdet, bar-
                                                                                                                                          
 
79 Nussbaum, 2011, s. 33.  
80 Frings, 2015,  i Kontos (red.), s. 28.  
81 Frings, 2015, i Kontos (red.) s. 34.  
82 Poudyal, 2011, s. 46.  



 

 26 

na og andre familiemedlemmer. Familien representerer en ansvarskonstruksjon, 

sikkerhetsnett og meningsbærende, og frarøvelsen av kontakt med denne platt-

formen utgjør på mange måter en krenkelse. Hvilke konsekvenser får denne utela-

telsen for familierelasjoner og tilknytningsprosesser mellom mor og barn?  

En totalt utesluttelse av familiær kontakt, kombinert med svært dårlige leve-

forhold og brutal behandling, førte til drastiske konsekvenser i følge HRW-

rapporteringen:  

 

”Some workers recalled that a few women in the training center were so despera-

te afer the agency refused their requests to visit home that they attempted to com-

mit suicide by jumping from the building.” 83 

 

 

6. Analyse og diskusjon 
 
I understående avsnitt overføres den sammensatte indikatorlisten bestående av prinsip-

per og identifikasjoner fra Nussbaum og Young. Dette gjør jeg for å innringe og prob-

lematisere Human Rights Watch rapportens hovedpersoners erfaringer og livsvilkår som 

kambodianske husholdsarbeidere i Malaysia, etterfulgt av en diskusjon rundt teoripers-

pektivenes bærekraftighet og ulike innfallsvinkler i denne sammenhengen.   

 Indikatorlistens sammensetning er ikke tilfeldig. Kriteriene henger sammen; 

Nussbaums og Youngs identifiserende utgjør en dynamikk som utfyller hverandre, der 

blant annet Nussbaums Control over one´s enviroment utgjør motvekten til Youngs  

Powerlessness, og Nussbaums Bodily Integrity utgjør motvekten til Youngs Violence. 

Nussbaums fokus på menneskets oppnåelse av en ”tilfredsstillende” tilværelse ligger på 

det individuelle planet - men ifølge Young er det strukturelle undertrykkelsessystemet 

hele grunnen til at dette ikke kan oppnås. På denne måten utgjør Nussbaum  på et struk-

turelt plan.  for oppnåelsen av dette på et strukturelt plan problemet at de ikke har det 

bra er strukturelt – Young fokuserer på ”mørket” og Nussbaum fokuserer på ”lyset.”  

                                                                                                                                          
 
83 Poudyal, 2011, s. 47.  
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6.1. Applisering av indikatorene på primærmaterialet  

Videre følger selve appliseringsdelen av undersøkelsen, der de kombinerte og utvalgte 

identifiseringsprinsippene til Nussbaum og Young settes i arbeid i kontekstualiseringen 

av HRW-rapporten.  

 

Bodily integrity:  

Identifiseringen av mangelen på innfriende av denne kapasiteten har flere uttrykk i de 

ulike stegene av arbeidernes forløp, gjeldene rekruttering, opptrening og utførende ar-

beid. I denne kapasiteten presenteres en stor del av kjerneproblematikken for hushold-

sarbeiderene; nødvendigheten av å fritt kunne bevege seg fra sted til sted, og ikke bli 

utsatt for voldelige overgrep. 84 Restriksjoner på bevegelsesfrihet forekom i følge 

HRW-rapporten under opptreningsperioden der husholdsarbeiderne ikke fikk forlate 

opptreningssenteret85, samt under arbeidsperioden i Malaysia der arbeidsgiver i hushol-

det ofte ikke tillot arbeiderne å forlate huset på egenhånd: 86  

 

”The women couldnt´t leave the building. The walls are high, the workers cannot 

see outside, security is tight, the door is locked and only a staff member conside-

red very relaible by the director keeps the door keys.” 87 

 

I en utvidet tolkning av denne kapasiteten gjeldende ens egen kroppslige integritet og 

fysiske overgrep, kan man plassere pålagte legeundersøkelser uten samtykke, der resul-

tatene blir utelatt for den utsatte personen. Private rekrutteringsselskap utførte i følge 

rapporten blodprøver på de kambodianske kvinnene før de fikk reise til Malaysia, der 

kvinnene blant annet ble testet for eventuell graviditet og HIV/AIDS; uten å oppgi for-

målet eller resultatet for undersøkelsen. De kvinnene som testet positivt på HIV- prøve-

ne ble sendt hjem uten medisinsk rapport eller oppfølging; noe som strider i mot kam-

bodiansk lovgiving.88  

                                                                                                                                          
 
84 Nussbaum, 2011, s. 33.  
85 Poudyal, 2011, s. 47.  
86 Poudyal, 2011, s. 61.  
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 Denne formen for overgrep kan også i stor grad identifiseres som  maktesløshet, 

da kravet inngår som et premiss i søkendet etter kvinnenes økonomisk selvstendighet, 

samt rokker ved verdighetsperspektiv da verdien av disse personenes helse handler om 

hvem som kan utføre arbeid som kan gi best økonomisk gevinst for rekrutteringsselska-

pene.  

  

Under tiden i opptreningsleiren i Malaysia kommer det frem fra rapporten at flere  

kvinner forsøkte å ta sitt eget liv ved å hoppe fra bygningen opptreningssenteret lå i. 

Dette ble fulgt opp med trusler om politianmeldelse fra de ansatte og innestengelse av 

personer som forsøkte å rømme i separate rom, der fysisk avstraffelse ble utøvd.89 

”Kroppslig integritet” i dens bokstavelige mening blir krenket på denne måten i en ut-

strekning av å bestemme over retten til å ta sitt eget liv.  

 Når det gjelder voldelige overgrep i arbeidssituasjonen forekommer dette i det 

hjemmet husholdsarbeiderne har som sin arbeidsplass og den arenaen som de selv bor i, 

som medfører en ytterligere grad av sårbarhet. I HRW-rapporten er det gjennomgående 

beskrivelser av tilfeller av slike overgrep. Disse overgrepene beskrives både i psykiske 

og fysiske karakterer:  

 

”Madam beat me with wooden planks on my legs and thighs. She shouted and scolded 

me all the time for being slow. When she got really angry, she used to stab me with a 

knife on my fingers.” 90 

 

Dette illustrerer også dynamikken og maktbalansen mellom arbeider og arbeidsgiver i 

denne konteksten, som behandles videre under Youngs identifiseringsprinsipper.  

 

Emotions:  

Dette kapasitetsprinsippet innringer behovet for individuelt uttrykk og emosjonelle til-

knytninger til personer og omverden; blant annet det å kunne uttrykke berettiget sinne 

uten å skulle frykte konsekvenser av en slik reaksjon.91 I lys av husholdsarbeidssitua-

sjonen tilegnes ikke arbeiderne en slik emosjonell disposisjon; i sin rolle som en utøver 
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91 Nussbaum, 2011, s. 33-34.  
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av arbeidsoppgaver i hjemmet sees ikke innfrielsen av emosjonelle behov som en aner-

kjennelse eller prioritet i maktbalansen mellom husholdsarbeideren og arbeidsgiveren, 

og frykten for å uttrykke misnøye eller andre behov kommer frem i rapporten:  

 

”I used to take care of the children, feed them, clean the house and the garden, wash 

two cars and help another maid in the kitchen. I would wake up at 5 a.m. in the morning 

and sleep at 11. p.m. and I never got any rest during the day. I dared not to ask for rest. 

I was scared.”92  

 

Frarøving av personlig tilknytning og muligheten for uttrykk og kontakt med omverden 

krenkes i denne forbindelsen blant annet ved at rekrutteringsagentene ved visse tilfeller 

ved avreise til Malaysia konfiskerer dagbøker, notater og kontaktinformasjon. 93 Der-

med frarøves en plattform for sikkerhetsnettverk og kilde til personlig refleksjon; det 

kompliserer muligheten til skriftlig uttrykk som Nussbaum vektlegger som en nødven-

dighet for innfrielsen av denne kapasiteten. 94  

 

Affiliation: 

(A):  

Sosial interaksjon og muligheten til å inngå i en sosial sammenheng er bærebjelkene i 

dette kapasitetsprinsippet. Dette rommer tilhørighet og trygghet som en sosial sammen-

heng kan ha funksjon som. I rapporten kommer det frem at flere av kvinnene frarøves 

hele deres sosiale plattform under arbeidsutførelsen som husholder, til den grad at ar-

beidsgiver – foruten å nekte kontakt med familie og venner – innskrenker kommunika-

sjonsmulighetene til å nekte interaksjon med naboer til husholdet95:  

 

”I was not allowed to og to the market alone or even talk to my neighbor. They never 

allowed me to make calls to my parents in Cambodia. Once my boss saw me talking to 

someone on the phone while I was answering a call and he shouted at me.” 96   

  

                                                                                                                                          
 
92 Poudyal, 2011, s. 60.  
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Som en del av dette kapasitetsprinsippet er familierettigheter relevant å knytte an til. Ta 

med poenger fra side 36 i forhold til de kambodianske kvinnenes arbeidssituasjon. 

 

 (B):  

Dette er en fortsettelse fra punkt A som spesifiserer nødvendigheten av selv-respekt og 

verdighet i lys av en sosial kontekst; herunder gjenspeilingen og samordningsmekanis-

mene som en gruppetilhørighet kan utgjøre. Dette ”beskyttelsesorganet” som et sosialt 

nettverk kan fungere som – gjennom respons og samtale - er totalt fraværende og blir 

forsterket av den isolerte arbeidsrammen husholdersarbeiderne befinner seg i.  

 Det å bli behandlet som og kunne interagere som likeverdige mennesker faller 

også under denne kategorien. Fra rapporten kommer det blant annet frem verbale kren-

kelser som forsterker mindreverdighetssubjektet og maktbalansen mellom arbeider og 

arbeidsgiver ved å tilkalle husholderen med benevnelser som ”fool”,  ”ugly” og ”un-

lucky”. 97 

 

Control over one´s enviroment: 

 (A) Political:  

 Politisk involverende og engasjerende samt utøvende ytringsfrihet er ikke-

eksisterende faktorer i husholdsarbeidernes situasjon. Kvinnene er utenfor sitt eget 

hjemland og oftest uten korrekte identitetspapirer – i en isolert arbeidssituasjon – 

ofte med manglende kunnskap av engelsk og malaysisk. 98 Dette er hovedårsaker 

som uteslutter denne gruppen fra samtaler i det offentlige rom og fra muligheten 

til et samfunnsengasjerende – så vel som innflytelsen i selve arbeidsrelasjonen 

gjeldende arbeidsvilkår og egne krav.  

 

 (B) Material: 

 Her spesifiserer Nussbaum vekten av å kunne utøve arbeid som et verdig men-

neske i et respektfullt samspill med andre arbeidende. I den isolerende arbeidssi-

tuasjonen husholdsarbeiderne ofte befinner seg i, råder det ikke mulighet for in-

teraksjon eller samspill med andre arbeidende, og det skapes en hiearkisk innde-

ling  der arbeidsgiver er på toppen mens arbeideren står nederst. Denne kapasite-
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ten krenkes blant annet gjennom den type nedverdigende boforhold som det be-

skrives i rapporten at kvinnene befinner seg i under tiden i opptreningssenteret: 

 

”There were around 400 women in the training center. The sleeping area was 

narrow and we slept head to head. Sometimes we did not have enough blankets. 

There was just one bathroom and we took our shower in a group. It was akward. 

It was difficult to eat the food they gave us. We recived a small portion of rice and 

sour soup for dinner and lunch every day.” 99 

 

Liknende uverdige arbeidsforhold skildres i selve utplasseringen i husholdet ar-

beiderne blir sendt til, der arbeidstimene kan overgå 20 timer i døgnet uten pause, 

husholderens ”soverom” befinner seg i kjøkkenet, ganger og oppbevaringsrom, 

samt manglende mattilgang og eventuelt nødvendig medisinsk behandling er fra-

værende. 100 Dette kan også sees som et uttrykk for den hiearkiske plasseringen av 

husholdsarbeideren i forhold til familien personen arbeider for; mangel på mattil-

gang og uvisshet rundt matinntak som arbeidsgiver regulerer  kan også sees som 

en materiell maktesløshet og en opprettholdelse av en underdanig maktrelasjon. 

Etableringen av en slik rollefordeling kan sees fra rapporten der en husholdsarbei-

der på 16 år forklarer at hun fikk den maten som ble til overs når barna i familien 

var mette; og noen ganger resulterte dette i dager uten mat overhodet.101 Et annet 

uttrykk for denne rollefordelingen og husholderskens hierarkiske posisjonering 

kan sees i en beskrivelse fra en husholdsarbeider som benevner arbeidsgiveren og 

mannen i husholdet som ”Sir”; i forbindelse med et vitneutsagn om en voldelig 

episode der hun straffes for manglende engelskkunnskap:  

 

”One day my employer asked me to bring a bowl and I did not understand and 

brought a plate. Sir got very angry, took off his belt and hit me everywhere on my 

body. Sometimes, I had to hold a heavy iron chair and kneel down for an hour. 

                                                                                                                                          
 
99 Poudyal, 2011, s. 50.   
100 Poudyal, 2011, s. 24.  
101 Poudyal, 2011, s. 61.    
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This was the punishment I would get three times every week for my mistakes. 

When I cried, they used to say that I am stupid, crazy and lazy.” 102  

 

Dette illustrerer maktbalansemomenter og hersketeknikker som også går igjen i 

Youngs indiktatorer for undertrykkelsesidentifisering videre i indikatorlisten.  

 

Exploitation:  

Youngs indikatorer er rettet mot en identifisering av  maktstrukturer og utnyttelsesme-

kanismer, og i lys av rapportens beskrivelser er et økonomisk maktfortrykk og en ar-

beidskraftutnyttende virksomhet fremtredende. I følge rapporten blir husholdsarbeider-

ne økonomisk avhengige og skyldige overfor rekrutteringsselskapene, da de, i samspill 

med arbeidsgiverne, påfører husholdsarbeideren et lån som må tilbakebetales for å kun-

ne trekke seg ut av arbeidssituasjonen og dra hjem. 103 Husholdsarbeideren blir et objekt 

som utnyttes på et strukturelt nivå, da  statlige instanser i følge rapporten i visse tilfeller 

subsiderer og/eller eiger rekrutteringsfirmaene som får inntekter fra husholdsarbeids-

virksomheten. 104 Videre utnyttes samme objektet i prosessen ved at identitetspapirene 

blir forfalsket av myndighetspersoner for å kunne arbeide i Malaysia105; dette kan sees 

som en forlengelse av exploitation– fra rekrutteringsselskapene og fra arbeidsgiver og 

arbeidsplass som godtar disse premissene. Med andre ord kan man si at arbeiderne er 

fanget i et økonomisk makbalansesystem der deres arbeidskraft er en vare. Spesifise-

ringene og de kravene som pålegges arbeiderne gjennom arbeidskontrakten de må sig-

nere illusterer dette menneskesynet. Arbeidskontrakten inneholder krav om at kvinnene 

må bo i og ikke kan forlate opptreningssenteret før avreise til Malaysia, samt at de ikke 

under noen omstendigheter skal forlate eller returnere til Kambodsja fra arbeidsgiverens 

hjem i Malaysia før kontraktens avtaletid er gått ut, og de får ikke bytte arbeidsgiver. 

Videre spesifiserer kontrakten at arbeiderne ikke får gifte seg med malaysiske medbor-

gere, eller oppføre seg ”umoralsk” i denne sammenhengen. 106  

 

Et annet aspekt ved exploitation og maktstrukturer Young problematiserer og som kan 

                                                                                                                                          
 
102 Poudyal, 2011, s. 59.  
103 Poudyal, 2011, s. 27.  
104 Poudyal, 2011, s. 36.   
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106 Poudyal, 2011, s. 29.  
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settes i relasjon til husholdsarbeid, er reprodusering av kjønnsroller i slike yrkesgrupper. 

Hun hevder at man oftest ser og verdsetter typiske feminine kvaliteter i omsorgsyrker, 

og at dette inngår i kvinnens tilegnede ”oppofrende” rolle overfor menn; Young kaller 

denne typen rollefordeling en overføring av kvinnens arbeid og energi til mannens for-

del og forventing. 107 Denne formen for utnyttelse av den kvinnelige husholdsarbeideren 

i egenskap av at hun er kvinne, kan identifiseres i forbindelse med  rapporten ved at alle 

de berørte personene nettopp er kvinner. Samtidig bærer hun i denne konteksten ofte en 

økonomisk ansvarsrolle for familien sin i Kambodsja108, som tilfører andre grader av 

pålagte forventinger og ”oppofringer” i relasjon til utslagsgivende maktstrukturer på 

flere nivåer.  

 

Powerlessness:  

Oversatt til maktesløshet kan denne indikatoren identifiseres utifra HRW-rapporten på 

mange nivåer. Kvinnene er, som nevnt over, i en økonomisk utilgjengelig posisjon, da 

arbeidsgiverne i Malaysia tilbakeholder lønnen de første arbeidsmånedene som betaling 

for rekrutteringskostnadene de dekker til rekrutteringsfirmaene, og arbeidskontrakten 

som må signeres før avreise tilbakeholdes fra arbeiderne. 109 Dette medfører en mangel 

på kontroll og selvhevdelse gjeldene krav på egne rettigheter.  

 Den samme økonomiske trusselen sees ved husholdsarbeidernes tid i opptrenings-

senteret før utplasseringen til private hjem i Malaysia. Her ble flere av personene i rap-

porten nektet tillatelse til å avbryte programmet da de ble utsatt for uverdige forhold. 

Personene ble fortalt at de ikke kunne dra før lånet som var blitt gitt til familien ved 

rekrutteringsprossesen ble tilbakebetalt. 110 Denne trusselen og maktesløsheten overfor 

denne gruppen forsterkes ved at den er forankret i det strukturelle systemet; myndighe-

ter og politi er innblandet i overgrepet ved å godta virksomhetene, ved forfalskningen 

av dokumenter og eventuelle økonomiske vinster i dette.111 I rapporten beskrives det 

tilfeller der personer som ble syke eller forsøkte å rømme fra opptreningssenteret og 

havnet på sykehus, ble truet til å holde tett om boforholdene og opplevelsene  ved opp-

treningssenteret - av representanter fra politiet:  
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”The police visited me while I was in hospital and asked me in a threatening tone, ”Do 

you have anything to say against the company?” I said I have nothing to say about the 

company. He said, ”Then it is good”. He told me to not say anything bad about the 

company and instructed a lower ranking official and hospital staff to monitor what I tell 

other people about the company.”112 

 

 Mangelen på språklig kompetanse er et annet aspekt som forsterker husholdsarbeide-

rens utsatthet og maktesløshet i denne sammenhengen. Det å ikke kunne forstå eller 

uttrykke seg på engelsk eller malaysisk, medfører utesluttelsen av å kunne delta i samta-

ler og å kunne påvirke sin egen situasjon, samt være klar over egne rettigheter og nød-

vendig informasjon. Dette gjelder også arbeidskontrakten; som nevnt overfor tilbake-

holdes fra arbeiderne, og er skrivet på engelsk.113 Denne formen for umyndiggjørelse 

overfor en gruppe inngår som en av hovedindikatorene for undertrykkelsesaspektene 

Young peker på.  

 

Violence:  

Young peker på dette prinsippet som en måte å utøve makt på;  fysiske og psyiske over-

grep, trakassering og mindreverdighetsposisjonering forsterker  maktutøverens selvhev-

delse og skaper frykt. 114 I Rapportens kontekst plasseres husholderen i posisjonen som 

offeret for slike overgrep, som fra ulike personintervjuer gjennom rapporten beskriver 

dette. Volden kan sees i lys av et strukturelt plan, da den i en forlengende betydning er 

organisert gjennom statsstøttede foretak og myndigheter, og ved at denne volden ”ak-

septeres” og reproduseres ved godkjenningen og gjennomførelsen av denne virksomhe-

ten. Denne maktbalansen forsterkes da selskapene og instansene som er innblandet i 

virksomheten står som en samlet enhet i tilfeller der husholdsarbeideren har meldt fra 

om fysiske overgrep:  

 

”One day I threw out a rotten orange without asking my madam. She got really angry 

and threatened to cut my fingers with a knife. I was scared that she would cut my fing-
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ers so I asked her to take me back to the agency. She agreed to take me. When I told 

everything to the agency, they told me that I was wrong and the beat me. They said that 

I cannot change my employer and I was sent back to the same house. After this, sir and 

madam started to threaten me more and treated me even more badly.” 115 

  

 
6.2 Diskusjon  
 
 

Hensikten med denne undersøkelsen har vært å sette Nussbaum og Youngs teorier 

i arbeid og i samtale i belysningen av mitt primærmateriale, og se hvorvidt denne 

appliseringen er fungerende for avdekkelsen og identifiseringen av husholdsarbei-

dernes arbeidssituasjon, menneskeverdslige aspekter og krenkelser.  

 Nussbaums kapasitetsteori i samarbeid med Youngs maktidentifise-

ringsteori har i dette tilfellet gitt nyttige resultat, der indikatorene tydelig har spe-

sifisert og rammet inn den formen for overgrep som har forekommet, uttrykket det 

har tatt form i,  på hvilken måte dette har krenket menneskeverdet og menneskeli-

ge behov, og hvem ansvaret kan rettes mot. Youngs kritikk har gitt merverdi til 

Nussbaums etiske verdighetsperspektiv, som behøver den formen for identifise-

ring av makstrukturene i forhold til aktørskap og ansvarsbærere av undertrykket 

som husholdsarbeiderne i HRW-rapporten blir utsatt for. Det er i dynamikken 

mellom disse to teoretikerne og deres ulike innganger og oppfatninger av priorite-

ringer som gjør at de komplimenterer hverandre og fungerer i denne sammen-

hengen. Hadde primærmaterialets undersøkelse blitt basert på kun Nussbaums 

perspektiver eller Youngs perspektiver alene, ville resultatene blitt mindre nyan-

sert og manglet en nødvendig motvekt.  

Faren ved å bruke Nussbaum som et identifiseringsverktøy i denne 

sammenhengen - og en av årsakene til Youngs nødvendige motpart - er også hen-

nes hovedinnfallsvinkel; fokuset rører seg om ideelle individsbehov fremfor an-

svarstaker. I rapportens sammenheng handler det om et svært konkret inngripen-

de, da husholdsarbeiderene er fysisk innelåst i sin arbeidssituasjon. Men samtidig 

belyser Nussbaums prinsipper det hun mener er essensielle livsbehov, noe som er 
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svært nødvendig i lys av rapportens situasjon der husholdsarbeideren  karakterise-

res som en utøver av plikter som skal oppfylles – ikke som et individ med emo-

sjonelle behov.   

 

Som fremlagt fra tidligere forskning kommenterer blant annet Williams relasjonen 

mellom reproduserende kjønnsroller, omsorgsyrker og migrasjonsarbeid116.  Ut-

sattheten som kvinne i denne sammenhengen kommer tydelig frem i rapporten for 

undersøkelsen. Disse husholdsarbeiderne trer inn i en familie i et annet land og 

forventes fylle en omsorgsrolle som de selv ofte fyller hjemme i sin egen familie - 

men behandles svært uverdig og underdanig arbeidsgiveren. Sårbarheten i denne 

rollen kan sees på mange nivåer, og forsterkes av at det hele foregår isolert i pri-

vate hjem og er lukket for inngripende og beskyttende faktorer. De kambodianske 

kvinnene fratas integritet og selvstyrende, og inngår i et utnyttende samspill med 

økonomisk profitt som vinst, som Holliday også problematiserer. 117 

 

I et lengre arbeid kunne det være nyttig å undersøke og sammenligne fungerende 

strategier i lignende arbeidssituasjoner der husholdsarbeiderens posisjon ser an-

nerledes ut enn i en kambodiansk-malaysisk kontekst. Er husholdsarbeiderens 

utsatthet et globalt fenomen? På hvilken måte kan, og eventuelt blir, denne sår-

barheten bemøtt i ulike kontekster, og hvilke faktorer er avgjørende for en endring 

av denne posisjoneringen?   

 

Mine undersøkelser kan ved hjelp av Nussbaum og Youngs teorier bidra til å spe-

sifisere den formen for undertrykkelse som ofte forekommer i forbindelse med 

husholdsarbeiderens arbeidstjeneste, og til å rette et ansvarskrevende mot de in-

volverte aktørene og styresmaktene i respektive sammenheng – der fokuset hand-

ler om å oppnå en økt beskyttelse av en utsatt yrkesgruppe.  
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