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Har du nogensinde tænkt over, hvem der har lavet 
din mobiltelefon eller syet dit tøj? Hvem der har 
dyrket de tomater, der ender som sovs på din piz-
za eller pasta? Eller hvem der plukker kaffebøn-
nerne til vores kaffe?

I dag rejser de mest almindelige forbrugsvarer 
verden rundt, før de ender på vores butikshylder. 
Vores tøj bliver for eksempel designet i Køben-
havn eller i London, men bomulden til at lave stof 
til tøjet bliver dyrket i Uzbekistan, hvorfra den bli-
ver sendt til Indien, hvor det bliver vævet til stof, 
og til sidst ender det i for eksempel Bangladesh, 
hvor det bliver syet til tøj. Fra Bangladesh bliver 
tøjet sejlet til Holland, og derefter bliver det kørt i 
lastbiler til Danmark.

Som globale forbrugere påvirker vores valg men-
nesker og miljø i alle hjørner af verden. Du har 
måske hørt, at mennesker i fattige lande ofte ar-
bejder i rigtig mange timer til en dårlig løn og un-

der dårlige forhold, som man faktisk kan blive syg 
af. Millioner af mennesker bliver udnyttet hver 
dag, mens de producerer mange af de produkter, 
som du har i dit hjem og bruger i din hverdag. 
Man behøver faktisk ikke altid at rejse langt væk 
for at finde dårlige arbejdsforhold. I Sydeuropa 
dyrker mennesker fra fattige lande vores tomater, 
squash, oliven og jordbær under ekstremt dårlige 
forhold.

Det er vigtigt, at vi allesammen får større viden 
om, hvordan vores mad og vores ting bliver lavet, 
så vi kan gå uden om de produkter, som vi ikke 
synes, er lavet på en ordentlig måde. På den måde 
kan vi alle bidrage til bæredygtige løsninger og til, 
at vores forbrug ikke skader andre mennesker.

På www.danwatch.dk/undervisning kan du kan 
undersøge, hvor de ting, du ejer og spiser, kom-
mer fra, og hvordan de bliver fremstillet.

Hele verden i din indkøbsvogn

Hele verden i

din indkøbsvogn

www.danwatch.dk/undervisning
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Fem kaffearbejdere er netop blevet befriet 
fra slavelignende arbejdsforhold på en 
kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais.
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Hvor meget kaffe bliver der drukket i dit hjem?
Kaffe er verdens anden mest populære drikkeva-
re efter vand og den anden mest handlede vare i 
verden – lige efter olie.

Tal viser, at hver dansker drikker i gennemsnit 
fire kopper kaffe om dagen. Danmark ligger 
faktisk på fjerdepladsen over lande, der drikker 
mest kaffe. På første- og tredjepladsen ligger vo-
res skandinaviske naboer Finland og Sverige, og 
Østrig ligger på andenpladsen.

En undersøgelse fra Analyse Danmark i 2015 
viste, at tre ud af fire danskere drikker kaffe hver 
dag. En anden undersøgelse fra Norstat Danmark 
viser, at kaffe er så vigtig en del af danskernes liv, 
at 45 procent af danskerne mener, at morgenkaf-
fen har stor eller meget stor betydning for, hvor 
god deres dag bliver.

Men hvor meget ved vi om, hvordan den kaffe, vi 
drikker hver morgen, bliver fremstillet?
Mediet Danwatch har undersøgt, hvordan kaf-
fe bliver produceret i Brasilien og Guatemala. 
Danwatch har dokumenteret alvorlige brud på 
menneskerettigheder som børnearbejde og far-
lige og slavelignende forhold på kaffeplantager 
i Brasilien og Guatemala. Nogle af de plantager 
sælger kaffe til de største danske og internationa-
le kaffemærker. Virksomheder og forbrugere har 
dog meget lidt viden om problemernes omfang.

I dette undervisningsforløb skal du og din klasse 
lære mere om, hvordan vi er koblet til hele ver-
den gennem det, vi køber. I skal diskutere, hvor-
dan vores forbrug påvirker mennesker og miljø i 
steder langt væk fra Danmark. Sammen med dine 

klassekammerater skal du diskutere og udtænke 
idéer til, hvordan man i fællesskab kan skabe en 
bæredygtig udvikling.

Moderne slaveri på bunden af din kaffekop

Moderne slaveri

på bunden af 

din kaffekop

Bæredygtighed handler 
om mere end miljø

Ordet ”bæredygtighed” er et ord, du tit hø-
rer, når der tales om klimaet og miljøet. Men 
”bæredygtighed” er meget mere end det. 
Bæredygtighed handler også om at behand-
le mennesker ordentligt. 
Verdensorganisationen de Forenede Natio-
ner (forkortes FN) beskriver bæredygtighed 
som “en udvikling, der opfylder menneskers 
behov uden at bringe fremtidige generatio-
ner i fare”.

Her er nogle eksempler på, at noget ikke 
er bæredygtigt:
• Når arbejdere får så lav en løn, at de ikke 

kan betale for mad til deres familie, hus-
leje og uddannelse for deres børn.

• Når en virksomhed bruger børn til at 
lave voksnes arbejde.

• Når det er farligt at arbejde. 
• Hvis man arbejder med farlige kemikali-

er, som arbejderne ikke har beskyttelse 
mod. 

• Hvis arbejderne ikke må kritisere forhol-
dene på arbejdspladsen.

• Hvis virksomheden ikke tillader, at arbej-
derne kæmper for deres rettigheder, for 
eksempel for bedre løn.



8



9

1. Tema

Kaffe dyrket under 
slavelignende og 
livsfarlige forhold 
solgt i Danmark
Det kendte mærke Nestlé og flere danske 
virksomheder har købt kaffe fra plantager, 
hvor mennesker arbejder under livsfarlige 
og slavelignende forhold.

Selvom det er søndag er to arbejdere i fuld sving 
med at plukke kaffe i byen Patrocínio i Brasilien. 
De har været igang siden solen stod op. Deres ar-
bejdsdag slutter først ved sekstiden i aften. José 
er kaffeplukker og iklædt en beskidt blå, hvidstri-
bet polo og grøn kasket, siger:

”Vi er nødt til at arbejde lørdag og søndag”.

En anden kaffeplukker, Lucas, stemmer i:
”Vi kan ikke stoppe. Nogle gange arbejder vi også, 

selvom vi er syge. Jeg har det ikke godt lige nu. 
Min ryg gør ondt”, siger han.

De to kaffeplukkere er rejst 1200 km for at finde 
arbejde. Der er tørke i deres hjemby, derfor er de 
nødt til at rejse til andre områder i Brasilien for at 
finde arbejde og forsørge deres familier.

Arbejdere som José og Lucas arbejder ofte alle 
ugens dage uden hviledage, og de får ikke deres 
betaling før høstsæsonen er ovre. Arbejderne bli-
ver ofte fanget i gæld til plantageejerne, fordi de 
bliver nødt til at låne penge af plantageejeren til at 
købe mad. Derfor kan de ikke rejse hjem på trods 
af de dårlige forhold.

”Hvis jeg havde mulighed for at rejse herfra, ville 
jeg gøre det”, siger José og fortæller, at han ikke 
har råd til at betale busbilletten hjem.

Kaffe fra dårlige plantager ender i Danmark
Når danskere køber kaffe i supermarkedet, er der 
stor chance for, at kaffen er plukket af arbejdere 
som Jose og Lucas. De arbejder under meget dår-

Opgave

Du skal læse artiklen, og derefter diskute-
rer du indholdet med din gruppe. Sammen 
skal I finde de vigtigste pointer i artiklen. 
Du og din gruppe skal skrive de tre vigtig-
ste pointer ned, som I skal fremlægge for 
resten af klassen.

Hvad er en konvention
En konvention er en aftale, som mange lande 
er blevet enige om at respektere for eksem-
pel menneskerettigheder. Nogle konventio-
ner bliver nedskrevet i landenes lov, mens 
andre er uskrevne aftaler.

Gældsslaver
Når man er tvunget til at blive ved med at 
arbejde et sted - for eksempel på grund af 
gæld - så kaldes det gældsslaveri. Det er 
ulovligt, men alligevel sker det mange 
steder i verden.
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1. Tema

lige forhold, ofte uden adgang til rent drikkevand 
eller mulighed for sige op.

Danwatch har besøgt kaffeplantager i Brasilien 
for at tale med kaffeplukkere, plantageejere, 
eksperter og myndigheder. Danwatch har 

dokumenteret tvangsarbejde, børnearbejde og 
livsfarlige pesticider på kaffeplantager i Brasilien. 
Det er imod brasiliansk lovgivning og internatio-
nale konventioner.

Flere internationale og danske kaffevirksomheder 
indrømmer, at de ikke ved præcist, hvor deres 
kaffe kommer fra. De kan ikke forsikre danske 
forbrugere, at deres kaffe er plukket under or-
dentlige forhold. 

Virksomhederne Nestlé og JDE (Jacobs Douwe 
Egberts) står bag mærker som Nescafé, Nespres-
so, Gevalia og Senseo. De to virksomheder sidder 
tilsammen på cirka 40 procent af verdens kaffe-
marked. Nestlé har indrømmet at have købt kaffe 
fra to plantager, hvor de brasilianske myndighe-
der tidligere har befriet arbejdere fra slavelig-
nende forhold.

JDE har indrømmet, at kaffe fra plantager med 
slavelignende arbejdsforhold kan være endt i 
deres kaffe.

Danske kaffevirksomheder, der står bag mær-
kerne Merrild, Peter Larsen, BKI og Frellsen, har 
alle købt kaffe fra en eller flere forhandlere, der 
har solgt kaffe fra plantager med slavelignende 
arbejdsforhold.

Virksomheder erkender, at der er behov for at 
gøre mere for at løse problemerne i den brasili-
anske kaffeproduktion.

”Vi er fast besluttede på at løse dette komplekse 
problem i tæt samarbejde med vores leveran-
dører, som vi har kontaktet”, skriver Nestlé til 
Danwatch.

Arbejderne bruger livsfarlige 
pesticider uden beskyttelsesudstyr
For at beskytte kaffeplanterne mod svamp og 
insekter bliver de sprøjtet med gift. Problemet er, 
at den gift, man må bruge i Brasilien, er så farlig, 
at man kan dø af at få dem på huden, og den gør 
kaffeplukkerne syge. Derfor er den ulovlig i EU og 
Danmark. Mange arbejdere i Brasilien sprøjter 
kaffen uden at bære beskyttelsesudstyr.

”Stofferne er forbudt i Danmark og EU, fordi de er 
ekstremt giftige og kan give alvorlige helbreds-
problemer”, siger overlæge på arbejdsmedicinsk 
klinik i Odense Erik Jørs.

Når virksomheder i Danmark køber kaffe i Brasi-
lien, skal de sikre sig, at mennesker og miljø ikke 
kommer til skade, når kaffen bliver produceret. 
Men danske kaffevirksomheder indrømmer, at de 
ikke kan være sikre på, at de arbejdere, der pluk-
ker deres kaffe, har haft sikkerhedsudstyr på.

I Brasilien bliver kaffeplukkere betalt pr. 
kaffesæk, de fylder. Hver sæk er på 60 
liter. Priserne svinger meget fra plantage 
til plantage. De arbejdere, som Danwatch 
har interviewet, tjente mellem 14-25 kroner 
pr. 60 liters kaffesæk. De mest produktive 
arbejdere kan fylde 4-5 kaffesække på én 
dag og tjener 102–127 kroner om dagen. 
De mindst produktive kan kun nå at fylde 
tre kaffesække på én dag og tjener cirka 76 
kroner om dagen.

Kilde: Danwatch, 2015

I Brasiliens største kafferegion arbejder 
116.000 børn fra 5 til 17 år i landbruget. 
60.000 af dem er under 14 år.

Kilde: Brasiliansk 
analyseinstitut IBGE. 

Tal fra 2013

Brasilien er den største producent af kaffe i 
verden. 40 procent af verdens kaffe kommer 
fra Brasilien. Mere end fem millioner men-
nesker arbejder med produktion af kaffe i 
Brasilien.

Kilde: Dansk Kaffeinformation. 
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1. Tema

Luksuskaffe bliver 
plukket af små børn
Under kaffehøsten i Guatemala rejser fattige 
familier til plantagerne. Selvom hele familien 
hjælper til, må de ofte gå sultne i seng, fordi de 
tjener for lidt. Mediet Danwatch har været i 
Guatemala og dokumenteret, at ulovligt børne-
arbejde og tegn på tvangsarbejde er udbredt i 
landet.

En lille dreng i en forvasket lilla T-shirt strækker 
sin højre hånd frem for at plukke de røde, modne 
kaffebær fra en kaffebusk. Rundt om ham i kaffe-
marken og langs vejen vrimler det med familier og 
små børn med kurve til at samle kaffen i.

Den lille dreng, der plukker kaffe, er et alminde-
ligt syn i Guatemala, hvor børnearbejde er meget 
udbredt. I Guatemala plukker tusindvis af små 
børn på seks-syv år kaffe på kaffemarker, som er 
bevogtet af vagter med skydevåben. 

”Det er meget almindeligt, at børn på seks til syv 
år plukker kaffe”, siger Lesbia Amézquita, som er 
jurist i arbejderorganisationen Movimiento Sindi-
cal, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG). 

Organisationen arbejder for at skaffe bedre kår 
for Guatemalas kaffearbejdere.

Ulovligt børnearbejde
Der findes ikke præcise tal for, hvor mange børn 
arbejder på Guatemalas kaffeplantager. Men i 
2014 arbejdede én ud af ti børn mellem syv og 14 
år. Det viser tal fra Guatemalas nationale stati-
stikker. Det er ulovligt for børn under 14 år at 
arbejde i Guatemala.
     
Ifølge Mario Minera fra Ombudsmandens kontor 
i Guatemala skyldes børnearbejde på kaffeplan-
tager, at jo mere kaffe arbejderne plukker, desto 
flere penge tjener de. 

“Derfor tager arbejderne deres koner og børn 
med på plantagerne, så de kan plukke mere kaffe 
og tjene flere penge”, siger Mario Minera. Han 
forklarer også, at kaffearbejderne ikke bliver 
betalt mindstelønnen. Den lovlige mindsteløn i 
Guatemala er 79 kroner om dagen.

I Guatemala lever 59,3 procent af befolknin-
gen i fattigdom ifølge Verdensbanken.

Kilde: Verdensbanken

Opgave

Du skal læse artiklen, og derefter diskute-
rer du indholdet med din gruppe. Sammen 
skal I finde de vigtigste pointer i artiklen. I 
skal skrive de tre vigtigste pointer ned, som 
I skal fremlægge til resten af klassen.
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Tjener mindre end mindstelønnen
I byen Coatepeque tæt ved Stillehavet møder 
Danwatch ti kaffearbejdere. En kvinde i en pink 
T-shirt fortæller, at hendes børn arbejder side om 
side med hende på kaffeplantagen. Hendes yngste 
datter på fem år samler nedfaldne kaffebær op 
fra jorden, og de to andre børn, en pige på 11 år 

og en dreng på ni år, hjælper også med arbejdet.
”Hvis de hjælper til, kan vi plukke mere kaffe og 
tjene bare lidt mere”, siger kvinden.

Tilsammen kan kvinden med hjælp fra sine tre 
børn tjene omkring 30 kroner om dagen.
.
Går sultne i seng
“Jeg tjener ikke nok til at købe nok mad til mine 
børn”, siger kvinden i den pink T-shirt.
Samme melding kommer fra de andre mødre, 
som også tager deres børn med for at arbejde på 
kaffeplantagerne.

En kvinde iført en blå stropbluse fortæller, at 
hendes to sønner på 10 og 14 år arbejder side 
om side med hende på kaffeplantagen. Tilsammen 

Guatemala er et af verdens farligste lande, 
og arbejdere og fagforeningsmedarbejdere, 
som forsøger at kæmpe for deres rettighe-
der, risikerer at blive udsat for trusler og 
vold.

Kilde: Den internationale 
sammenslutning af fagforeninger

I Guatemala hjælper børn deres forældre med at plukke 
kaffe, på den måde kan familien tjene flere mere penge
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kan de tre hver måned plukke nok kaffe til at tjene 
cirka 436 kroner om måneden.

Tal fra Guatemalas nationale statistikker viser, 
at en gennemsnitlig familie i Guatemala skal tjene 
omkring 3.085 kroner for at have råd til at købe 
de nødvendige fødevarer. Det er mere end syv 
gange så meget, som kvinden og hendes to 
sønner tjener.

En 41-årig kvinde i en hvid stroptrøje fortæller, at 
hun tager sine fire børn på tretten, ti, ni og syv år 
med på kaffeplantagen. Selvom de alle fem arbej-
der dagen lang, har hun kun råd til at købe grønt-
sager hver 14. dag og kød en gang om måneden. 
Og når hun køber kød, er det knogler fra en ko 
uden meget kød på.

”Både jeg og mine børn går sultne i seng næsten 
hver aften. Allerede om eftermiddagen begynder 
sulten, men der er intet at spise”, siger hun og for-
tæller, at familien nogle gange plukker vilde urter, 
når de løber helt tør for mad.

I Guatemala arbejder en ud af ti børn mel-
lem syv og 14 år. Det er ulovligt for børn 
under 14 år at arbejde i Guatemala.
Kilde: Guatemalas nationale statistik-institut

Kaffens vej til danskernes kaffekop
En varekæde er den vej, en vare rejser, fra den 
kommer op af jorden eller bliver fremstillet 
på en fabrik, til den havner i din indkøbspose. 
Alle arbejdere og virksomheder, der er med til 
at lave dine varer eller dele af dem, er en del 
af varekæden. Se denne video for se hvad en 
varekæde er: https://www.danwatch.dk/vare-
kaede/

De fleste danskeres morgenkaffe bliver pluk-
ket i Brasilien, og meget af den luksuskaffe, vi 
køber, kommer fra Guatemala. 

Inden kaffen ender i danskernes kaffekop, 
har den rejst mange steder. Først plukker en 

kaffearbejder med maskine eller håndkraft 
de røde kaffebær af buskene. Derefter bliver 
kaffeebærene vasket og tørret. Nu er de for-
skellige typer af kaffebønner klar til eksport. 
Nogle brasilianske plantager sælger de grøn-
ne kaffebønner direkte til risterier i Danmark. 
Men de fleste plantager sælger kaffen til mel-
lemhandlere, som så sælger kaffen til danske 
risterier.

Kafferisterierne rundt i verden sorterer, rister 
og maler kaffen, inden den pakkes og sendes 
ud til butikkerne. På grund de mange mellem-
led  kender mange danske kaffemærker ikke 
navnene på de brasilianske plantager, deres 
kaffe kommer fra.

1. Tema

Plantage

Importør/risteri

Mellemhandler/
eksportør

Supermarked

https://www.danwatch.dk/varekaede/
https://www.danwatch.dk/varekaede/
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2. Tema

Befriet fra 
slavelignende 
forhold
De brasilianske myndigheder befrier hvert år 
hundredvis af mennesker, der lever under sla-
velignende forhold på kaffeplantager.  

I maj 2015 ankom en 14-årig og en 15-årig dreng 
til en kaffeplantage i Minas Gerais i Brasilien. 
Drengene er kommet sammen med deres familier 
for at plukke kaffe og tjene penge. Nu bor de sam-
men i et lille hus med 15 andre mænd, kvinder og 
børn under uhygiejniske forhold uden adgang til 
rent drikkevand. Huset er alt for lille til de mange 
mennesker, der skal bo der under kaffehøsten. 
De to drenge har plukket kaffe i to måneder uden 
at få udleveret beskyttelsesudstyr og uden at 
modtage løn for deres arbejde. De har ikke været 
i skole i de to måneder. 

En dag stormer inspektører fra myndighederne 
plantagen. De har modtaget et tip om, at arbejds-
forholdene på plantagen er meget dårlige.

Drengene og de andre arbejdere er bange for at 
tale med myndighederne til at starte med. De fryg-
ter, hvad plantageejeren vil gøre ved dem, hvis de 
fortæller om de dårlige arbejdsforhold. Men til 
sidst bryder en arbejder sammen og fortæller om 
de dårlige forhold, de er udsat for.

Ingen toiletter på plantagen
Efter at have talt med arbejderne kan inspektø-
rerne konkludere, at forholdene på plantagen er 

slavelignende, og at arbejderne er ofre for men-
neskehandel. De to drenge og deres familier vil nu 
blive befriet fra plantagen.

En af inspektørerne taler med den 15-årige 
dreng. Inspektøreren forklarer, at det er ulovligt 
for en dreng på hans alder at arbejde, men at det 
ikke er ham, kun plantageejeren, der har gjort 
noget ulovligt.

Den 15-årige dreng fortæller, at plantageejeren 
ikke har givet ham det påkrævede beskyttel-
sesudstyr før i denne uge, fordi plantageejeren 
vidste, at inspektørerne ville komme på besøg. 
Drengen forklarer, at der ikke er toiletter til arbej-
derne på plantagen. Når de skal på toilettet, må 
de sætte sig om bag en busk. 

Vil være fodboldspiller
Den 15-årige dreng fortæller også, at han går i 
skole i sin hjemby, men nu går han glip af en må-
neds undervisning, fordi han skal arbejde med sin 
familie.

“Vil du gerne tilbage til din skole?”, spørger in-
spektionslederen.

Opgave

Du skal læse artiklen og derefter diskutere 
indholdet med din gruppe. Sammen skal I 
finde de vigtigste pointer i artiklen. I skal 
skrive de tre vigtigste pointe ned, som du 
og din gruppe skal fremlægge til resten af 
klassen.

Ulovligt når børn under 16 år plukker kaffe    
Loven i Brasilien siger, at det er ulovligt for 
børn under 16 år at arbejde på kaffeplan-
tager. Unge mellem 16 og 18 år må gerne 
arbejde på kaffeplantagerne, så længe ar-
bejdet ikke forhindrer deres skolegang. 

Kilde: brasiliansk arbedstagerlov 
(CLT, artikel 403)    
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“Ja”, svarer drengen.

“Hvad vil du gerne udrette med dit liv?”, spørger 
inspektionslederen.

Drengen svarer, at han gerne vil på universitetet 
og læse til læge eller advokat. Men allerhelst vil 
han være professionel fodboldspiller. Af og til spil-
ler de kampe her på plantagen, fortæller han. Han 
er forsvarsspiller.

Hundredvis bliver befriet
Arbejderne på kaffeplantagerne kommer typisk 
fra fattige områder, hvor tørke gør det vanskeligt 
at dyrke jorden, og hvor det er svært at få et job.

Hvert år befrier de brasilianske myndigheder 
arbejdere og børn på kaffeplantager, som lever 
under forhold, der i den brasilianske straffelov 
kaldes for ”slavelignende”. Nogle arbejdere bliver 
befriet, fordi de lever under såkaldte nedværdi-
gende forhold, hvor de for eksempel er nødt til 
at sove på kaffesække på gulvet, fordi de ikke får 
stillet senge til rådighed. Andre arbejdere bliver 
befriet, fordi de er fanget i en gæld til plantageeje-
ren, som gør det umuligt for dem at rejse væk fra 
plantagerne.

På nogle plantager bliver arbejderne ikke be-
talt før høsten er ovre. Derfor bliver arbejderne 
nødt til at købe mad på kredit på kaffeplantagen. 
På den måde oparbejder arbejderne en gæld til 
plantageejeren, som trækker fra deres allerede 
lille løn.

Menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder                     
I 1948 samledes alle lande, der var med i 
De Forenede Nationer (forkortet FN) for at 
nedskrive 30 rettigheder. Disse rettigheder 
skulle beskytte alle mennesker på jorden 
mod udnyttelse og overgreb. Det blev til Ver-
denserklæringen om Menneskerettigheder. 
Se denne video for at lære mere: https://
www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3B-
mw

FN’s arbejdsorganisation (forkortet ILO) 
arbejder for, at alle arbejdere kan få ligeløn, 
bliver behandlet retfærdigt og har frihed til 
at udtrykke sig. ILO har skrevet 188 regler, 
som også kaldes konventioner. De skal sikre 
ordentlige arbejdsforhold for alle. ILO’s 
konventioner forbyder tvangsarbejde og 
børnearbejde.

I Danmark tager vi ofte disse rettigheder 
for givet, men i mange lande bliver de rettig-
heder krænket hver dag – også af danske 
virksomheder.

Kilder: FN og ILO. http://www.un.org/en/uni-
versal-declaration-human-rights/ 

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/
index.htm

17 mænd, kvinder og børn boede i dette hus på en kaffeplan-
tage. De levede under slaveligende forhold og uden adgang 

til rent drikkevand. De blev befriet af myndighederne.

https://www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3Bmw
https://www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3Bmw
https://www.youtube.com/watch?v=XrSBW6p3Bmw
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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2. Tema

Tvangsarbejde 
på kaffeplantager
Bevæbnede vagter, tilbageholdelse af ID-
papirer og løn samt gæld til plantageejeren 
er tegn på tvangsarbejde. Det er også hverdag 
for tusindvis af arbejdere i Guatemalas 
kaffeplantager.
                                                 
”Man skal aflevere sine personlige ID-papirer, 
når man ankommer til kaffeplantagen”, siger en 
kaffearbejder iført brun skjorte. ”Man får først 
papirerne tilbage, når kaffehøsten er overstået”.

Arbejderen i den brune skjorte er sammen med 
en gruppe kaffearbejdere. De er mødt op et sik-
kert sted i byen Huehuetenango i Guatemala for 
at fortælle en journalist fra Danwatch om livet på 
Guatemalas kaffeplantager. Mødet er nødt til at 
foregå i hemmelighed, og arbejderne ønsker at 
være anonyme. Det er farligt for dem, hvis deres 
chef finder ud af, at de har talt med en journalist 
om de dårlige arbejdsforhold på kaffeplantager-
ne. Arbejderne kan miste deres job eller blive 
udsat for trusler og vold.

Arbejderne og lokale fagforeninger fortæller 
Danwatch, at de mellemmænd, som hyrer arbej-
derne til at plukke kaffe, tager arbejdernes per-
sonlige ID-papirer. Det betyder, at arbejderne ikke 
kan forlade kaffeplantagerne, hvis de ønsker det.

”Tilbageholdelse af personlige ID-papirer er tegn 
på tvangsarbejde”, siger Anders Lisborg, som 

arbejder på Center Mod Menneskehandel i Dan-
mark. Han er international ekspert i tvangsarbej-
de og menneskehandel.

“Tvangsarbejde handler om, at man ender i en si-
tuation, hvor man bliver udnyttet, og som man har 
svært ved at forlade, for eksempel fordi man har 
fået frataget sine personlige papirer”, forklarer 
Anders Lisborg.

Må arbejde mange måneder uden løn
Den amerikanske organisation Verité har et godt 
kendskab til arbejdsforholdene i Guatemala. 
Verité har samlet hundredvis af beretninger fra 
kaffearbejdere i Guatemala. Arbejderne fortæller 
Verité om gæld, manglende løn og tilbageholdelse 
af ID-papirer. Det er alt sammen tegn på tvangs-
arbejde.

Ifølge loven skal kaffearbejderne have løn hver 
14. dag. José Chic er medlem af en lokal fagfor-
ening. Han fortæller Danwatch, at det er normalt, 
at arbejdere på kaffeplantager i Guatemala først 
får udbetalt deres løn, når høsten er overstået. 
Det betyder, at der kan gå flere måneder fra ar-
bejderne starter på plantagen, til de får deres løn.

Opgave

Du skal læse artiklen, og derefter diskutere 
indholdet med din gruppe. Sammen skal I 
finde de vigtigste pointer i artiklen. I skal 
skrive de tre vigtigste pointer ned, som du 
og din gruppe skal fremlægge til resten af 
klassen.

Kan ikke rejse uden ID-papirer
I Guatemala er det obligatorisk at bære 
ID-papirer på sig. ID-kortet skal bruges, når 
man skal have et arbejde, indskrives på en 
skole eller på hospitalet. 
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I gæld til plantageejeren
På nogle kaffeplantager ender arbejderne i gæld 
til plantageejerne. Det sker fordi, arbejderne ikke 
får deres løn, indtil hele kaffehøsten er overstået. 
I mellemtiden er de fattige arbejdere nødt til at få 
mad fra plantageejeren. Arbejderne skal så beta-
le tilbage for maden, når de får løn. Det betyder, 
at når høsten er overstået, skylder arbejderne 
plantageejerne penge. Disse penge bliver trukket 
fra de penge, de har tjent på at plukke kaffe. 

Arbejderen i den brune skjorte fortæller 
Danwatch, at han har prøvet at stå i gæld til en 
plantageejer. Arbejderen plukkede kaffe sammen 
med sin kone og to sønner. Men selvom de plukke-
de kaffe dagen lang, voksede deres gæld til plan-
tageejeren dag for dag.

”Vi fik at vide, at vi først ville få udbetalt lønnen, 
når kaffehøsten var overstået”, fortæller arbejde-
ren.

Han havde ikke nogen penge og var derfor nødt 
til at få mad fra en butik på kaffeplantagen, men 
skulle betale tilbage, når lønnen kom.

”De skrev ned, hvad jeg fik, og da jeg til sidst fik 
min løn, trak de det fra”.

Arbejdernes lønninger er meget lavere end leve-
omkostninger og mindstelønnen. Når maden er 
trukket fra deres løn, har arbejderne meget få 
penge tilbage.

Vold er hverdag
Guatemala er et af de lande i verden, hvor flest 
mennesker bliver myrdet. I 2014 blev der myrdet 
cirka 96 mennesker om ugen i Guatemala. Den 
internationale organisation, ITUC, har lavet en 
top ti liste over de værste lande at være arbejder 
i. Guatemala ligger på fjerdepladsen på den liste. 
Arbejdere, der klager over dårlige forhold, risike-
rer at blive fyret, modtage trusler eller i værste 
fald blive myrdet.

Tegn på moderne slaveri
FN’s Verdenserklæring om Menneskeret-
tigheder siger, at “Ingen må holdes i slaveri 
eller trældom; slaveri og slavehandel under 
alle former skal være forbudt”.

Den Internationale arbejdsorganisation ILO 
(International Labor Organisation) har fast-
lagt en række tegn på tvangsarbejde. ILOs 

11 indikatorer er:
1. Misbrug af sårbarhed
2. Bedrag/vildledning
3. Indskrænkning af bevægelsesfrihed
4. Isolation
5. Fysisk og seksuel vold
6. Intimidering og trusler
7. Fratagelse/tilbageholdelse af identi-

tetspapirer
8. Tilbageholdelse af løn
9. Gældsslaveri (hvor mad, bolig, rejse-

omkostninger fratrækkes lønnen, red.)
10. Urimelige arbejds- og levevilkår
11. Overdrevet overarbejde

Kilde: ILO  

Moderne slaveri
I dag lever og arbejder millioner menne-
sker under forhold som eksperter betegner 
som moderne slaveri. Moderne slaver er et 
begreb for mennesker, der mod deres vilje 
holdes i et form for fangenskab af andre 
mennesker. Eksempelvis menneskehandel, 
tvangsarbejde, gæld-stavnsbånd, tvangs-
ægteskab eller tvungen prostitution. Faktisk 
lever 45,8 millioner mennesker i 167 lande i 
ufrihed på grund af vold, trusler eller be-
drag.

Kilde: ‘The Global Slavery Index’

2. Tema
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Efter kaffen er blevet plukket, skal frugtkødet skilles fra 
kaffebønnerne. Derefter bliver kaffen vasket og sorteret.
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3. Tema

Eksperters råd
Hvordan undgår man at støtte børnearbejde og 
ulovlige arbejdsforhold i Guatemala, når man 
køber kaffe?
                 
Brasilien og Guatemalas kaffeplantager har al-
vorlige problemer med ulovligt børnearbejde og 
slavelignende forhold. Når danskere køber kaffe i 
danske supermarkeder, risikerer de ufrivilligt at 
støtte børnearbejde og ulovlige arbejdsforhold.

Forbrugerrådet Tænk oplyser og vejleder dan-
skerne til at træffe valg om deres daglige for-
brug. Formand for Forbrugerrådet Tænk, Vagn 
Jelsøe, anbefaler danskerne at købe kaffe, som 
er mærket som bæredygtig, fordi den lever op til 
forskellige krav og er fremstillet under ordentlige 
arbejdsforhold.

“Forbrugeren skal have meget simple råd at gå 
efter i hverdagen. Der er jo heldigvis ét: Køb Fair-
trade produkter”, siger Vagn Jelsøe.

Fairtrade er en ordning, som arbejder for at ska-
be ordentlige arbejdsforhold og løn for bønder og 
arbejdere i fattige lande.

Kontakt supermarkeder selv
Forbrugerrådet Tænk anbefaler også, at forbru-
gerne kontakter supermarkederne direkte og 
spørger, hvordan de sikrer sig, at deres kaffe ikke 
kommer fra plantager med børnearbejde og dårli-
ge arbejdsforhold.

“Det er et rimeligt krav fra forbrugeren, at su-
permarkederne har styr på de ting, de sælger. 
Man kan eksempelvis sende en mail eller spørge 
personalet i butikkerne”, siger Vagn Jelsøe.

Når supermarkeder oplever, at forbrugerne er 
kritiske, skaber det et pres på supermarkeder og 
virksomheder. Det kan være med til at sikre, at 
supermarkeder og virksomheder gør noget for at 
løse problemerne.

Forbrugere skaber ikke forandring alene
Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk mener dog, 
at ansvaret ikke skal lægges på forbrugeren, for-
di forbrugerne alene ikke kan ændre meget. Vagn 
Jelsøe forklarer, at samfundsdebatten og krav fra 

Opgave

Du skal læse artiklen og derefter diskutere 
med din gruppe, hvem I synes har ansvar 
for, at de mennesker, der producerer vores 
fødevarer ikke bliver udnyttet. I skal skrive 
artiklens tre vigtigste pointer ned, som du 
og din gruppe skal fremlægge til resten af 
klassen.

Hvad er samfundsansvar?
Alle virksomheder skal følge loven uanset 
hvor, de laver forretninger. Men virksom-
heder har også et samfundsansvar. Sam-
fundsansvar er alt det, en virksomhed gør 
for at beskytte miljøet, skabe gode arbejds-
forhold for sine arbejdere og bidrage posi-
tivt i de lande, som de arbejder i.
FN, Forenede Nationer, har opstillet en 
række internationalt anerkendte principper 
inden for disse fire områder, som virksom-
heder kan forpligte sig til at leve op til. Prin-
cipperne er beskrevet i FN’s Retningslinjer 
om Menneskerettigheder og Erhvervsliv og 
i FN’s Global Compact.
Se denne vidoe for at lære mere: https://
www.danwatch.dk/samfundsansvar/

https://www.danwatch.dk/samfundsansvar/
https://www.danwatch.dk/samfundsansvar/
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Brasilien er den største producent af 
kaffe i verden. Mere end fem millioner 

mennesker arbejder med produktion 
af kaffe i Brasilien
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politikere og organisationer har stor påvirkning 
på virksomhederne og presser dem til at have 
styr på deres varekæder. (Læs hvad en varekæde 
er på side 13)

Jacob Dahl Rendtorff, der er lektor ved Roskilde 
Universitet, mener at en tredje vej til at påvirke 
virksomhederne er de sociale medier. Gennem 
Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram kan 
forbrugeren sommetider få stor succes med at 
skabe opmærksomhed om et problem.

“Hvis en forbruger ser noget, der er galt i en 
virksomhed, kan man lave en video og håbe på, at 
det går viralt og skaber en shitstorm”, siger lektor 
Jacob Dahl Rendtorff.

Boykot ikke hele Guatemala
Både Vagn Jelsøe og Jacob Dahl Rendtorff mener 
ikke, at det gavner at boykotte kaffe fra Guate-
mala eller Brasilien, for i stedet for at købe kaffe 
fra andre lande. Når kunder boykotter bestemte 
varer, kan det skade de virksomheder, som rent 
faktisk følger reglerne og har gode forhold. Pro-
blemerne forsvinder ikke, fordi at nogle forbru-
gere ikke køber varen. Problemerne forsvinder 
først, når virksomheder, regeringer og forbru-
gere sammen gør noget ved det. Derfor er det 
bedre, at forbrugere og regeringer presser virk-
somheder og plantageejerne til at leve op til deres 
samfundsansvar og handle bæredygtigt.

Menneskerettigheder og erhvervsliv
FN’s Retningslinjer for Menneskerettighe-
der og Erhvervsliv blev enstemmigt vedta-
get af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 
2011. Retningslinjerne siger at:
• Staterne har pligt til at respektere, 

beskytte og håndhæve menneskerettig-
hederne.

• Virksomhederne har pligt til at overhol-
de gældende love og respektere menne-
skerettighederne.

• Alle borgere skal have mulighed for at 
klage til myndigheder, hvis deres rettig-
heder bliver krænket.

Kilde: FN

Boykot
Boykot betyder, at man vælger ikke at hand-
le med en bestemt person, virksomhed eller 
et helt land. Nogle forbrugere vælger at boy-
kotte bestemte virksomheder, hvis de mener, 
virksomheden opfører sig forkert 
og umoralsk.

FN’s Global Compact siger, at:                                  
• Virksomheder bør sikre, at de ikke 

medvirker til krænkelser af menne-
skerettighederne.

• Virksomheder bør opretholde for-
eningsfriheden.

• Virksomheder bør støtte udryddel-
sen af alle former for tvangsarbejde.

• Virksomheder bør støtte effektiv 
afskaffelse af børnearbejde.

• Virksomheder bør afskaffe diskrimi-
nation, når det gælder arbejds- og 
ansættelsesforhold.

• Virksomheder bør respektere og 
beskytte miljøet.

• Virksomheder bør modarbejde alle 
former for korruption, herunder 
afpresning og bestikkelse.

Kilde: FN

3. Tema
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3. - 4. Lektion

Arbejder på 
certificeret plantage: 
”Man kan tale med 
plantageejeren”
      
I mange år arbejdede 65-årige José Maria uden 
kontrakt på forskellige kaffeplantager i Brasi-
lien. Han havde derfor ikke mange rettigheder 
og var nødt til at arbejde, selvom han var syg. I 
dag arbejder han under helt andre forhold på en 
plantage, der producerer bæredygtigt.    
                                                  
Med en elektrisk rive fjerner José Maria de sidste 
kaffebær fra kaffebusken. Den store høstmaskine 
har allerede været forbi, og han går busken efter 
for at være sikker på, at ingen bær går til spilde. 
José Maria bærer høreværn og beskyttelsesbril-
ler. 

José Maria plukker kaffe med en elektrisk rive, 
beskyttelsesbriller og høreværn på en certificeret 
kaffeplantage i Minas Gerais.           
                                  
Den 65-årige mand er glad for arbejdet på planta-
gen, som er certificeret med ordningerne UTZ og 
Rainforest Alliance. De ordninger betyder, at

kaffen er produceret med fokus på bæredygtig-
hed og forbyder bestemte pesticider.

”Plantagen sørger for støvler og beskyttelsesud-
styr”, siger den 65-årige arbejde.

José Maria er helårsarbejder på plantagen, men 
deltager lige nu i kaffehøsten.

”Man kan tale med plantageejeren. Hvis man har 
rygproblemer, kan man sige: ’Jeg kan ikke udføre 
den og den type opgave’. Og hvis man bliver bedt 
om at påføre pesticider, kan man sige: ’Jeg kan 
ikke, for jeg har allergi’, og så bliver det en anden”, 
fortæller han. 

Plejede at arbejde uden kontrakt
José Maria begyndte at arbejde som 10-årig. Ind-
til for otte år siden arbejdede han på andre plan-
tager uden officielle kontrakter eller arbejdskort.
Arbejdskortet er et officielt papir, som i Brasilien 
garanterer arbejderne retten til pension, syge-
penge og understøttelse, hvis de mister jobbet.
”Det var problematisk at arbejde uden kontrakt. 
Hvis man blev syg, fik man ingenting. Så jeg måtte 
arbejde, selvom jeg var syg, og de kan gøre lige, 
hvad de vil, med betalingen”, siger han.

José Maria har nu en kontrakt, og han tjener over 
mindstelønnen, når han plukker kaffe.

4
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3. Tema

Opgave

Du skal læse artiklen og derefter diskutere 
med din gruppe, hvem I synes har ansvar 
for, at de mennesker, der producerer vores 
fødevarer ikke bliver udnyttet. I skal skri-
ve de tre vigtigste pointer fra artiklen ned, 
som du og din gruppe skal fremlægge til 
resten af klassen.

Varekæde
En varekæde er den vej, en vare rejser, fra 
den kommer op af jorden eller bliver frem-
stillet på en fabrik, til den havner i din ind-
købspose. Alle arbejdere og virksomheder, 
der er med til at lave dine varer eller dele af 
dem, er en del af varekæden.

Se videoen på https://www.danwatch.dk/
varekaede/ for at se hvad en varekæde er. 

Spor dine varer
Som forbruger skal man have mulighed for 
at kunne spore sine varer fra jord til bord. 
Det kaldes sporbarhed. Det er ikke altid mu-
ligt for dig selv at tjekke, hvordan varerne på 
hylderne er fremstillet. Derfor er det vigtigt, 
at virksomhederne selv holder styr på deres 
varekæder. Men ikke alle virksomheder er 
gode nok til at holde styr på deres varekæ-
der.

Se Danwatchs video om sporbarhed på 
https://www.danwatch.dk/undervisning.

https://www.danwatch.dk/varekaede/
https://www.danwatch.dk/varekaede/
https://www.danwatch.dk/undervisning
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For at vi kan vide, hvordan varerne i butikker er 
produceret, er der lavet mærkninger, der fortæl-
ler os noget om varen. Det kan være mærkninger 
der fortæller om varen er økologisk, eller om den 
indeholder farlige kemikalier.

Forbrugerrådet Tænk vejleder danskerne til 
at træffe valg om deres daglige forbrug. De 
anbefaler en række mærkninger, som forbruge-
ren kan holde øje med, hvis de ønsker at handle 
bæredygtigt. 

Mærkninger

De 16 mærker er

3. Tema

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse: Kød og æg 
fra godkendte producenter kan få mærket.

ASC: Fisk fra fiskeopdræt, der lever op til en 
række kvalitetskrav for bæredygtig og miljø-
venlig drift, kan få mærket. 

Den Blå Krans: Plejeprodukter og rengørings-
artikler uden allergifremkaldende stoffer kan 
få mærket.

Det økologiske spisemærke: Spisesteder kan 
få det økologiske spisemærke, hvis mellem 
30-100 procent af deres mad og drikke er 
økologisk.

e-mærket: Webshops, der løbende bliver 
kvalitetstjekket af e-mærkets jurister, kan 
få E-mærket.

EU-Blomsten: Shampoo, balsam, sæbe og en 
lang række miljøvenlige rengøringsprodukter 
kan få EU-Blomsten. 

EUs økologimærke: Alle økologiske fødevarer, 
der færdigpakkes i EU, skal mærkes med EU’s 
økologimærke.

Fairtrade mærket: Varer, som er produceret 
under bæredygtige handelsforhold, kan få 
Fairtrade mærket.
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FSC-mærket: FSC-mærket findes på træpro-
dukter, hvor der er fokus på ansvarlig skov-
hugst.

Fuldkornsmærket: Produkter som mel, brød, 
morgenmadsprodukter og pasta med et højt 
indhold af fuldkorn kan få mærket.

GOTS-mærket: GOTS mærket finder du på øko-
logisk og bæredygtigt tøj og tekstiler.

MSC-mærket: Vildtfangede fisk og skaldyr, 
der lever op til en række kvalitetskrav, kan få 
mærket.

Nøglehullet: Madvarer, der er et sundere valg 
end tilsvarende madvarer inden for samme 
varegruppe, kan få nøglehullet.

Smiley: Alle virksomheder, der sælger, produ-
cerer og håndterer mad, skal have en smiley, 
som viser i hvilken grad virksomheden efterle-
ver fødevarereglerne.

Svanen: Svanemærket bliver givet til non-food 
produkter, der lever op til en række miljøkrav.

Ø-mærket: Økologiske fødevarer i Danmark, 
der er produceret efter EUs økologiregler, kan 
få mærket.

3. Tema
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Mærkningsordninger for kaffe

Andre mærker

KRAV: Den svenske mærkning KRAV, der 
også kan findes på produkter i danske super-
markeder, stiller krav til, at virksomhederne 
ikke anvender tvangsarbejde, ikke diskrimine-
rer og giver arbejdere ret til at samle sig 
og kæmpe for deres rettigheder. 

    

Ø-mærket: Kaffen er produceret efter EUs 
økologiregler, kan få mærket.

Fairtrade: Kaffen er produceret under 
bæredygtige handelsforhold, kan få Fairtrade 
mærket.

EU’s økologimærke: Alle økologiske fødevarer, 
der færdigpakkes i EU, skal mærkes med EU’s 
økologimærke.

Rainforest Alliance: Rainforest Alliance fokuse-
rer på effektiv produktion, bevarelse af dyreliv, 
forbedring af arbejdsforholdene og forbyder 
desuden anvendelsen af bestemte pesticider. 
En kaffepose behøver dog kun indeholde 30 
procent certificerede bønner, for at kunne 
modtage mærkningen.

UTZ: er et af de største programmer for bære-
dygtig kaffe- og kakaoproduktion i verden. UTZ 
har fokus på bæredygtige produktionsmetoder, 
forbyder bestemte pesticider og indeholder et 
sporingssystem, så man kan følge kaffen fra 
den plukkes, til den står på butikshylderne.

3. Tema
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Noter
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Noter
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I Danwatch arbejder journalister med at under-
søge, hvordan de virksomheder, der laver vores 
tøj, elektronik og mad påvirker mennesker og 
miljø i de lande, hvor vores forbrugsvarer bliver 
fremstillet.  Vi undersøger dine varer, fra de bliver 
lavet på en fabrik eller dyrket på en mark, og til 
de havner i din indkøbspose. Den lange vej, varer 
rejser, kalder man en varekæde.

Danwatch har bl.a. set nærmere på varekæden 
for ris, peber, tun og tomater. Ved at følge dis-
se varekæder har Danwatch dokumenteret, at 

krænkelser af menneskerettigheder som tvangs-
arbejde, børnearbejde, jordtyveri, sultelønninger 
og ulovligt brug af farlige kemikalier finder sted 
dagligt i den globale madproduktion. 

Det kan være svært for den almindelige forbruge-
re at have indsigt i, hvordan vores mad bliver pro-
duceret, da krænkelser af menneskerettigheder i 
produktionen finder sted langt væk fra os. Derfor 
er Danwatchs opgave at formidle vores viden og 
dokumentation til danskerne gennem journalistik.


