PRESSEMEDDELELSE
AU PAIR
Ny dansk dokumentarfilm af Heidi Kim Andersen & Nicole Horanyi.
Premiere på Cph:Dox og på DR2 i november 2011
Hvad foregår der egentlig i kældrene under forstadsvillaerne – og hvad er der på spil
for de tusindvis af filippinske au pair-piger, som får dagligdagen til at fungere i de
danske familier?
For første gang nogensinde kommer vi i filmen Au Pair med indenfor i en total
ukendt parallelverden, hvor vi møder Roselie, Matet og Theresa som har deres hel
egen virkelighed og agenda kørende midt i den danske hverdag, de skal forestille at
være en del af.
Au pair betyder på lige vilkår og meningen med ordningen er at pigerne skal indgå i
en dansk familie som en slags ”storesøster”. For kost og logi samt lommepenge skal
pigerne til gengæld udføre let husligt arbejde i højst 25 timer om ugen.
For Roselie, Matet og Theresa er der dog ingen tvivl om, at der er tale om et arbejde.
Hver måned sender de deres ”lommepenge” hjem for at forsøge deres børn, deres
syge forældre og søskende. Men også andre familiemedlemmer forventer at få del af
”indtægten”, når pigerne rejser til det rige vesten for at arbejde som au pair. Så presset
på Roselie, Matet og Theresa er selvsagt enormt.
Au Pair rejser endnu engang spørgsmålet om au pair-ordningen er retfærdig? For nok
kommer pigerne af egen fri vilje, men de kommer her kun med et eneste formål: At
tjene de penge, de ikke er i stand til at tjene i deres eget land. Set i det lys er
husarbejdet i en dansk familie ekstremt underbetalt – og au pair-ordningen med til at
skabe en ny underklasse.
Au Pair varer 60 minutter og kan også ses på www.filmstriben.dk og købes på dvd.
Kredits: Producer: Helle Faber. Cinematographers: Niels Thastum & Nicole Horanyi
Nielsen. Editor: Steen Johannesen. Sounddesign: Morten Green. Composer: Uno
Helmersson.
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