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Det handler om 

menneskerettigheder
- også for dem, der laver dit tøj

Arbejdstagerrettigheder er 
menneskerettigheder

Menneskerettigheder er ikke kun ret-
ten til frihed og demokrati. Det er 
også retten til et arbejde man kan 
leve af, retten til at danne en fagfor-
ening og retten til at arbejde under 
anstændige forhold. 

Det står i stærk kontrast til de fakti-
ske forhold i den globale tøjindustri. I 
dag ejer de færreste tøjvirksomheder 
selv de fabrikker, hvor tøjet produce-
res. Produktionen foregår på forskel-
lige fabrikker i lande som Kina, Tyr-
kiet og Bangladesh. 

Arbejdsforholdene i tøjindustrien 
er generelt elendige. Arbejderne får 
ofte så dårlig løn, at de har svært 
ved at forsørge deres familie. Basale 
rettigheder som retten til at danne 
fagforening, retten til kollektive løn-
forhandlinger, et sikkert arbejdsmiljø 
og sikring mod uberettigede fyringer 
bliver undertrykt. Ofte bliver fagligt 
aktive fængslet uden rettergang.  

Læs ind i bladet

Menneskerettigheder og 
handelspolitik i EU
Interview med Ian Manners

Kasteløse slaver i tøjindu-
strien

Dansk indsats i Bangladesh
Interview med Svend Olling

EU er en økonomisk stormagt. Uni-
onen har mulighed for at gøre sin 
indflydelse gældende på menneske-
rettighedsområdet i de lande, som 
Europa handler med. Det kan f.eks 
være ved at stille krav til de europæi-
ske virksomheder, som får produce-
ret varer i udviklingslande. Det kan 
også være ved at bruge sin økono-
miske magt til at tvinge menneske-
rettigheder igennem i producentlan-
dende.

Men EU har hidtil kun brugt denne 
magt i meget begrænset omfang. 
Initiativer inden for menneskerettig-
hedsområdet er først og fremmest 
kommet til udtryk gennem andre ka-
naler, som f.eks. udviklingsindsatsen 
og diplomatiet.

I de sidste 20 år har global fri han-
del været den førende økonomiske 
politik. Men krisen er over os, og 
Unionen er mere presset end nogen-
sinde. Netop derfor er det et oplagt 
tidspunkt at revidere EUs økonomi-
ske politik og se, hvordan man kan 
fremme bæredygtighed og en mere 

fair handel. Økonomi er politik, og 
ikke bare en teknisk videnskab.

Flere strømninger peger på, at 
netop det er ved at ske. EU-lan-
dene har med vedtagelsen af Lis-
sabon traktaten i 2007 forpligtet 
sig til at fremme fri og fair handel 
i deres relationer med omverde-
nen, og til at leve op til EUs Char-
ter for Menneskerettigheder. In-
ternationale virksomheder som 
f.eks. danske Bestseller tager i 
stigende grad ansvar for deres 
produktionskæde. Forbrugerne 
er også blevet mere bevidste og 
går efter etiske mærker som f.eks. 
danske ”A Question Of”. Og so-
ciale bevægelser tager nye tekno-
logiske muligheder i brug for at 
skabe forbindelser og alliancer på 
tværs af landegrænser.

Denne avis sætter fokus på men-
neskerettigheder, den globale tøj-
industri og hvad EU gør på men-
neskerettighedsområdet.

Arbejdere på en 
tøjfabrik i Dhaka, 
Bangladesh. I 
Dhaka findes der 
over 4000 tøjfa-
brikker som ude-
lukkende produ-
cerer til eksport. 
16/03/10
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Menneskerettigheder er en beteg-
nelse for de umistelige universelle 
fundamentale rettigheder alle men-
nesker, uanset etnisk, religiøst, poli-
tisk og øvrige tilhørsforhold, kan gøre 
krav på. Alene at være menneske gi-
ver en ret til disse basale rettigheder.

I kølvandet på 2. verdenskrig og op-
gøret med fascismens menneske-
fjendske ideologi, blev der i FN regi 
formuleret “FNs Verdenserklæring 
om menneskerettigheder” som blev 
vedtaget ved FNs generalforsamling 
i 1948. 

I 1966 blev “FNs konvention om bor-
gerlige og politiske rettigheder” og 
“FNs konvention om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettigheder” for-
muleret og er i dag med enkelte mar-
kante undtagelser vedtaget og ratifi-
ceret af alle verdens lande. F.eks. har 
Kina ikke ratificeret den første, og 
USA har ikke ratificeret den anden.

Konventionen om borgerlige og po-
litiske rettigheder har som hoved-
punkter:

• Retten til fysisk integritet (retten til 
et liv uden tortur og slaveri m.m.)

• Retten til frihed og sikkerhed
• Retten til fair rettergang
• Individuelle friheder (religionsfri-

hed, tankefrihed, ytringsfrihed, be-
vægelsesfrihed)

• Politiske rettigheder (ret til at del-
tage i styret af sit hjemland)

FNs konvention om økonomiske, so-
ciale og kulturelle rettigheder har 
som hovedpunkter:

• Arbejdstagerrettigheder (retten 
til et anstændigt arbejde der er 
tilvalgt eller accepteret, forhin-
dring af tvangs og børnearbejde, 
retten til sikkert arbejde, retten 
til at danne fagforeninger og til at 
strejke m.f.)

• Retten til social sikkerhed (beskyt-
telse af arbejdere i tilfælde af syg-
dom, handicap, arbejdsløshed, al-
derdom m.m.)

• Retten til et familieliv
• Retten til en anstændig levestan-

dard (retten til mad, vand, bolig)
• Retten til et ordentligt helbred 

(skal forstås som retten til eget 
helbred, altså adgang til rent drik-
kevand og sanitære forhold, frihed 
for tortur og medicinske eksperi-
menter)

Clean Clothes Campagin Danmark (CCCDK) er en inter-
national solidaritetsorganisation som arbejder for at for-
bedre vilkårene for tekstilarbejdere i den globale tekstil-
industri.

CCCDK består af følgende organisationer:
l	AIF Silkeborg
l	Mellemfolkeligt Samvirke
l	Handelskartellet i Danmark
l	LO-Storkøbenhavn
l	Aktive Forbrugere
l	3F Brancheudvalget for Tekstil og Beklædning
l	Paytime
l	BAV, Bedre arbejdsvilkår i den 3. verden

CCCDK er en del af den internationale Clean Clothes 
Campaign som findes i 15 Europæiske lande og som 
samarbejder med et netværk af flere end 200 organisa-
tioner og fagforeninger i de tøjproducerende lande.

Clean Clothes Campaign modtager løbende henvendel-
ser fra arbejdere, hvis menneske- og arbejdstagerrettig-
heder er blevet krænket. Det kan f.eks. være når en en 
virksomhed groft overtræder sikkerhedsreglerne, foreta-
ger uberettigede fyringer, eller når fagforeninger og akti-
vister forfølges.

Clean Clothes Campaign tager disse konkrete ”Urgent 
Appeal” sager op. Gennem underskriftskampagner, ga-
deaktioner og medieopmærksomhed presses virksom-
heder og myndigheder til at respektere arbejdernes ret-
tigheder.

Læs mere på www.cleanclothes.dk

Menneskerettigheder og EU

• Ret til gratis skolegang
• Ret til deltagelse i kulturliv

Hvor de borgerlige og politiske rettig-
heder er dem som vi oftest betragter 
som “traditionelle menneskerettig-
heder”, er der langt mindre fokus på 
de økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder. 

Menneskerettigheder er nyt i EU

EUs menneskerettighedspolitik har 
udviklet sig i takt med at handels-
samarbejdet blev til en union, og 
landene er blevet knyttet tættere og 
tættere sammen.

EU startede som et samarbejde om 
kul og stål, og bestod i første omgang 
kun af landene Frankrig, Tyskland 
og Benelux landene. Som udgangs-
punkt var samarbejdet alene baseret 
på handel, men en del af baggrun-
den for etableringen af fællesskabet 
var også at forhindre endnu en krig 
i Europa, ved at binde landene sam-
men via handel. 

Menneskerettigheder kom for før-
ste gang ind i EFs politik i 1970’erne 
og 1980’erne da man inkluderede 
landene Portugal og Spanien som 
ikke tidligere havde haft demokra-
tisk valgte ledere. Her insisterede EU 
på at landene kunne garantere at de 
respekterede basale menneskeret-
tigheder. 

I 1993 blev fællesskabet til en union 
med fri bevægelse af varer, kapital, 
borgere og service mellem medlems-
landene. Op til vedtagelsen af trak-
taten blev der formuleret en række 
kriterier for optagelse af nye med-
lemslande, kendt som Københavner-
kriterierne. Her stod bla. at et lands 
institutioner skal kunne garantere 
demokrati og menneskerettighe-
der, beskytte minoriteter og have en 
funktionel markedsøkonomi.

Det stod dog endnu ikke klart hvad 
der mentes med menneskerettighe-
der, da sådanne aldrig officielt var 
blevet formuleret af EF. Dette skete 
i 1999 med Den Europæiske Unions 
Charter om Grundlæggende Rettig-
heder. I 2009 blev de ratificeret for 
alle EU lande, da de blev skrevet ind i 
Lissabon traktaten. 

Citat fra EUs 
menneskerettigheds-
erklæring (�000)
”Unionen, der er sig sin åndelige 
og etiske arv bevidst, bygger på 
de udelelige og universelle vær-
dier: menneskets værdighed, 
frihed, lighed og solidaritet; 
den bygger på demokrati- og 
retsstatsprincippet. Den sæt-
ter mennesket i centrum for sit 
virke med indførelsen af unions-
borgerskabet og skabelsen af et 
område med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed.”

Citat fra Lissabon 
Traktaten (�007)

“Unionen forsvarer og frem-
mer i forbindelserne med den 
øvrige verden sine værdier 
og interesser og bidrager til 
beskyttelsen af sine borgere. 
Den bidrager til fred, sikker-
hed, bæredygtig udvikling af 
jorden, solidaritet og gensidig 
respekt folkene imellem, fri og 
fair handel, udryddelse af fat-
tigdom og beskyttelse af men-
neskerettighederne, især børns 
rettigheder, samt nøje over-
holdelse og udvikling af folke-
retten, herunder overholdelse 
af principperne i De Forenede 
Nationers pagt”

Debatavisen er udgivet med støtte for Fremme af 
Debat og Oplysning om Europa

This publication has been produced 
with the financial assistance of the 
European Union. The contents of this 
document are the sole responsibility of 
Clean Clothes Campaign Denmark and 
can under no circumstances be regar-
ded as reflecting the possition of the 
European Union.

Det handler om menneskerettigheder
Udgivet af Clean Clothes Campaign Danmark 
Fælledvej 12 
2200 København N

mail@cleanclothes.dk

Redaktion: Klaus Melvin Jensen 
Tekst: Magnus Bundgaard Nielsen og Dorte Sørensen 
Fotos: Arkivfotos fra Clean Cloths Campaign,  
             hvor intet andet er angivet. 
Layout: Krista Stentoft 
Tryk: Dansk Andelstryk A/S

Clean Clothes Campagin 

CCCDK og Triumph International Thailand Labour Union i 
aktion foran Triumph’s butik på Strøget i København.  
Triumph havde uden gyldig grund fyret formanden for 
den lokale fagforening i Thailand.
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Hvordan varetager EU menneskeret-
tighedsområdet, og hvordan viser det 
sig i handelspolitikken?

n For at svare på det spørgsmål, må 
man først tage et skridt tilbage. Han-
delspolitik er kun et af mange områ-
der i EU. Og menneskerettigheder i 
handelspolitik er en af de seneste ud-
viklinger. Den tidligste udvikling kom 
oprindelig indenfor EU selv og rela-
terede sig til optagelsen af Portugal 
og Spanien i 70’erne og 80’erne. De 
lande havde ingen tradition for de-
mokrati, så EU insisterede på, at de 
adopterede et vist niveau menneske-
rettigheder. 

På nogenlunde samme tid opstod 
der en nytænkning indenfor for ud-
viklingspolitikken og et ønske om at 
kæde udviklingshjælp sammen med 
fremme af menneskerettigheder. 
Først da begyndte det at finde en vej 
ind i handelspolitikken. Historisk set 
har EUs holdning været at handels-
politikken skal være til gavn for med-
lemsstaterne og ikke så meget andet. 

I de sidste 15 - 20 år har EU forsøgt 
at komme overens med det faktum, 
at vi er for demokrati og menneske-
rettigheder, og at vi skal fremme det 
internt, og i det nære udland. Men 
når det kommer til handelspolitik, 
det største og stærkeste værktøj, har 
vi ikke været særlig stærke. Så med 

hensyn til at fremme menneskeret-
tighederne i handelspolitikken, er en 
masse af det kommet til gennem an-
dre kanaler; f.eks. gennem aktivisme 
fra andre dele af EU-kommisionen, 
fra Europa-Parlamentet og fra visse 
medlemsstater, især de nordiske.

Dette faldt sammen med en styrkelse 
af ideologien i World Trade Organi-
zation, hvor særbehandling var ude-
lukket. Så igen var der denne konflikt 
indenfor handelspolitikken. I gene-
raldirektorat for handel var der visse 
enheder, der arbejdede på, at EU kun 
bør fremme sin egen handelspoliti-
ske dagsorden, hvor andre enheder 
arbejdede på en mere social dagsor-
den. Så det betød en masse, hvem 
der var kommissær. Forholdet mel-
lem handel og menneskerettigheder 
har en tendens til at gå op og ned alt 
efter, hvem der er kommissær.

Den Europæiske Unions charter om 
menneskerettigheder blev udarbej-
det i 2000, og er nu blevet skrevet ind 
i Lissabontraktaten. Hvordan vil det 
påvirke politikken i EU, hvad angår 
handelsmæssige relationer?

n Jeg tror mange af os med en mere 
holistisk, mere eftertænksom og en 
mere proaktiv tilgang til handelspo-
litik mener, at charteret i sig selv kan 
producere en tilsvarende virkning 
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rs Ian Manners er professor og 
ansat på Roskilde universitets-
center, på institut for samfund 
og globalisering.

Hans forskningsområde er glo-
balisering og europæisering, 
og har blandt andet fokuseret 
på hvordan EUs værdier kom-
mer til udtryk i unionens han-
delspolitik.

som udvidelsesprocessen i halvfem-
serne. Det er stadig for tidligt at sige. 
Det mest interessante var introduk-
tionen af ordene fri og fair handel. 
Jeg tror, at hvis man er helt igennem 
nyliberal ville man være skør, hvis 
man lod nogen sætte det ind i en 
forfatningstraktat. Men i min egen 
forskning, som har fokuseret på pro-
moveringen af fairtrade i EU, har det 
været interessant at iagttage, at det 
blev fortolket som, at vi er nødt til at 
tænke lidt over hvordan vi agerer på 
det her område. Ikke at vi skulle gen-
tænke alt hvad vi gør.

Du beskriver, hvordan fairtradebe-
grebet i FLO´s (Fair Labor Organiza-
tion) definition er officielt anerkendt i 
EU. Er det ikke besynderligt at private 
eller NGO initiativer, som på nogle 
måder modsiger den almindelige EU 
handelspolitik, bliver anerkendt på 
den måde?

n Både ja og nej. Hvis man betragter 
andre områder i EU, især miljøpolitik-
ken og udviklingspolitikken, ser man 
faktisk at EU altid har arbejdet med 
og taget initiativer fra NGO’er. Argu-
menterne på miljøområdet kom fra 
NGO bevægelsen. Greenpeace var 
der først. Selv inden for menneske-
rettighedsområdet, råbte Amnesty 
International højt lang tid, før EU selv 
tog det op. Dette er også tilfældet på 

Menneskerettigheder og  
handelspolitik i EU

området med sociale rettigheder. Og 
Fairtrade er blot et af mange. Der er 
et interessant overlap fra andre so-
ciale bevægelser. Fairtrade bevægel-
sen lærte en masse om mobilisering 
fra den økologiske bevægelse.

I handelspolitikken har holdningen 
historisk set været for fri handel, 
på grund af erfaringerne fra protek-
tionismen i trediverne og fyrrerne. 
WTO-regimet har fremskyndet 
denne proces. Men det interessante 
ved fairtrade er, at det viser, at der 
kan være sociale undtagelser. Fra mit 
synspunkt betyder det: Ikke alt er 
teknokratisk. Vi har et valg. Det den 
økonomiske krise også fortæller os 
er, at den teknokratiske vej ikke altid 
kan levere alle løsninger. Man ønsker 
rent faktisk politikken tilbage. 

Er der nogen modsætninger mellem 
at handle etisk og at være konkurren-
cedygtige?

n Det mener jeg ikke. Det er ikke et 
enten/eller. Da jeg startede med at 
forske i området var min holdning: 
”Jeg er ligeglad. Jeg mener det er 
prisen værd”. Nu har min holdning 
ændret sig. Hvis man rent faktisk ser 
på forbedringer af arbejdsforhol-
dene, hvad enten det drejer sig om 
landbrugs- eller industriproduktion, 
betyder det ikke at de bliver mindre 
produktive. Det var ikke tilfældet i 
Europa for 200 år siden, og det er 
ikke tilfældet i udviklingslandene nu. 
Forholdet mellem arbejdsgiveren og 
den ansatte ændrer sig. Det medfø-
rer en mere engageret arbejdskraft. 

Tøjarbejder Mirza tager en lur mens hendes ældste søn underviser sine yngre søskende. Han er selv droppet ud af skolen 
og er ufaglært læderarbejder. Delhi, Indien, September 2009 ccAnkurAhuja/CleanClothesCampaign.
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Du taler om en kunstig skelnen mel-
lem “traditionelle” menneskerettig-
heder altså politiske- og borgerrettig-
heder, såsom demokrati og ytringsfri-
hed, og så økonomiske og socio-kul-
turelle rettigheder, såsom retten til 
et arbejde, og at kunne forsørge sin 
familie. Du kalder det selv i artiklen 
“freedom from want”. Kan du for-
tælle lidt om det?

n Som udgangspunkt fokuserede 
menneskerettighedsbevægelserne, 
ud fra et vesteuropæisk perspektiv, 
på grove overtrædelser af menne-
skerettigheder: Tortur, henrettelser 
uden rettergang, dårlig behandling af 
fanger etc. Og de fokuserede først og 
fremmest på ekstremistiske regimer. 
I 1980’erne begyndte de at fokusere 
på kommunistiske regimer, så reli-
gionsfrihed, ytringsfrihed, bevægel-
sesfrihed, pressefrihed etc. Når vi så 
når op til 90’erne så adopterer EU de 
holdninger som kampagnegrupper 
som Amnesty International og Hel-
sinki Watch anså som værende mest 
vigtige. 

Udgangspunktet for FNs menneske-
rettighedserklæring er at man ikke 
kan dele menneskerettigheder op 
på denne måde. Politiske og borger-
rettigheder, og kulturelle og sociale 
rettigheder er knyttet sammen i en 
mere universel forklaring af, hvad 
menneskerettigheder er. 

Der var så at sige en opdeling af 
menneskerettigheder mellem den 
vestlige og den kommunistiske ver-
den, således at “vi tager os af bor-
ger og menneskerettigheder, og I 
tager jer af basale menneskerettig-
heder såsom retten til mad, retten til 
varme, retten til at have et arbejde. 
Vi lever stadig med denne opdeling 
den dag i dag. 

Der har været en række forsøg i lø-
bet af de sidste 10-15 år, der har for-
søgt at arbejde uden om disse pro-
blemer. En af dem er en bevægelse 
inden for FN der forsøger at genfor-
tolke hvad det vil sige, at der foregår 
en udvikling.

Den anden bevægelse foregår som 
en reaktion på WTOs succes, hvis 
man kan kalde det sådan. Den lægger 
vægt på frihedsrettigheder og ikke 
sociale rettigheder. Det er her FN’s 
international arbejdsorganisation 
kommer i spil igen. I realiteten var or-
ganisationen blevet glemt i omkring 
hundrede år, men blev pludselig sam-
lingspunkt for modreationen mod 
liberaliseringen af den globale øko-
nomi. Det er ekstremt interessant. 

Igen udstiller det kompleksiteten af 
EUs politik. Nogle medlemsstater var 
helt for WTO, mens andre forven-
tede at ILO tog lederrollen. Se f.eks. 
erklæringen om “Core Labour Stan-
dards” fra 1998, som basalt set blev 
adopteret af EU efter to år. Og så 
har man et sammenstød. For mig er 
dette ekstremt interessant, for man 
bliver nødt til at væve disse to hold-
ninger sammen. Man kan ikke have 
fri handel alene, man bliver nødt til 
at have et aspekt af fair handel. Og 
intellektuelt er det her selvmodsi-
gelsen “fri og fair handel” i samme 
sætning bliver til, i et forsøg på både 
økonomisk og politisk at få det til at 
give mening internt i EU.

Ian Manners om menneskerettigheder

Hvordan arbejder I med menneskeret-
tigheder på den danske ambassade?

n Støtten til menneskerettigheder 
og god regeringsførelse er et af vo-
res vigtigste arbejdsområder på am-
bassaden. Vi følger menneskerettig-
hedsområdet meget tæt både når 
det drejer sig om enkeltsager og om 
den generelle udvikling. Herudover 
er en stor del af Danidas støtte til 
Bangladesh på menneskerettigheds-
området, hvor vi bl.a. støtter opbyg-
ning af den nationale menneskeret-
tighedskommission, som blev etab-
leret for et par år siden og som har 
fået en rigtig god start. Derudover 
er der støtte til 6 vigtige nationale 
NGOer, som indenfor hver deres ar-
bejdsområde arbejder med støtte til 
overholdelse af menneskerettighe-
der. Programmet er baseret på en af-
tale mellem Danmark og Bangladesh 
fra december 2010. Der er tale om 
støtte på i alt 190 mio kr i perioden 
2011-2016.

Kan du give nogle eksempler på sager 
I har haft for nyligt i forbindelse med 
krænkelser af menneskerettigheder?

n I Bangladesh sker der desværre 
ofte krænkelser af menneskerettig-
heder, så der er mange sager. Der er 
fx. talrige rapporter om overgreb i 
forbindelse med arrestationer af po-
litiske modstandere. Et andet pro-
blem er de såkaldte udenretslige 
drab, hvor et påfaldende stort antal 
personer bliver dræbt i krydsild i for-
bindelse med politiaktioner. Tolere-
rede overgreb mod kvinder og hus-
hjælp i hjemmene er også et stort 
problem. Desværre kan det nogle 
gange være næsten umuligt at doku-
mentere hvad, der reelt er foregået. 
Og man skal være forsigtig, for des-
værre er falske anklager om tortur, 
vold og overgreb også en almindelig 
måde at forsøge at få ram på politi-
ske modstandere.

Hvilke redskaber har EU til at sikre 
menneskerettigheder i producent-
lande?

n Danmark er pt. focal point for alle 
EU-landene på menneskerettigheds-
området i Bangladesh. Det betyder 

Dansk

Kasteløse slaver i 
tøjindustrien
Indiens kastesystem har stadig stor 
betydning i det indiske samfund på 
trods af, at det har været forbudt si-
den �950. I den indiske tøjindustri 
bliver de såkaldte dalitter eller “ka-
steløse”, altså den laveste kaste i det 
indiske system, groft udnyttet til at 
indgå slavelignende kontrakter med 
tøjfabrikanter, de såkaldte sumangali. 
Tøj produceret her finder også vej til 
de danske butikker. 

Dalitterne er fanget på bunden af 
samfundet og tvunget til at udføre de 
hårdeste og dårligst betalte jobs. Det 
er stort set umuligt for dem at komme 
op i andre sociale lag og mange af 
dem er dybt forgældede.

I det indiske samfund er det kutyme 
at unge kvinder, der gifter sig, har en 
medgift med til mandens familie. Men 
mange familier har ikke råd til dette, 
hvilket tøjproducenterne udnytter.

De tilbyder de unge dalitkvinder en 
3-årig kontrakt med en efterfølgende 
bonus til medgift. Samtidig bliver de 
lovet logi, god løn og tre nærende 
måltider om dagen. De unge piger ser 
dette som en mulighed for at kunne 
blive gift og få et bedre liv, ligesom de 
tit bliver presset af deres familie til at 
indgå i aftalen.

Løfterne bliver dog aldrig indfriet. Pi-
gerne arbejder op til 72 timer om ugen 
uden ordentlig mad og bor op til seks 
mennesker på et værelse på selve fa-
brikken. De tjener mindre end 7 kr. 
om dagen, hvilket er under mindste-
lønnen i Indien. Pigerne får ikke lov 
til at se deres familie og har ingen 
udgangstilladelse. Størstedelen af de 
unge piger ser aldrig deres lovede bo-
nus, da de ikke kan gennemføre den 
�-årige kontrakt pga. underernæring, 
dårlig hygiejne og arbejdsskader. An-
dre bliver fyret af uforklarlige årsager 
inden kontraktens udløb.

Shanaj, som er hjemmegående husmor, underviser tekstilarbejderes børn på 
taget af et hus. De fleste tøjarbejdere tjener ikke penge nok til at sende deres 
børn i skole. August 2009, Dhaka, Bangladesh.

Interview med den danske 
ambassadør i Bangladesh, 
Svend Olling
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Kalpona Akter var selv børnearbejder på en fabrik i Bangladesh. Som 
voksen har hun brugt sit liv på at forbedre forholdene for arbejderne i 
tøjindustrien. Sammen med andre har hun oprettet Bangladesh Center 
for Worker Solidarity (BCWS), hvor arbejderne får støtte og uddannelse 
til bl.a. at organisere sig, så de selv kan gøre noget ved forholdene.

Siden �0�� har centret kørt på meget lavt blus. Kalpona og hendes kol-
leger skal melde sig hos myndighederne 10 dage om måneden, og de 
har ikke fået fornyet deres tilladelse til at drive en NGO; det betyder 
bl.a. at de projektpenge, som de har fået af vestlige ulandsorganisatio-
ner er indefrosset.

Men det er trods alt bedre end det fængselsophold, hun og de andre 
havde i 2010; nogle af hendes kolleger blev mishandlet i fængslet. De 
fik hjælp af Clean Clothes Campaign og andre af deres partnere i den 
rige del af verden. Vi kørte store oplysningskampagner, mobiliserede 
tusinder af forbrugere og henvendte os direkte til myndighederne i 
Bangladesh. Kalpona Akter og kollegerne blev løsladt mod kaution og 
de europæiske ambassader og EU missionen i Dhaka blev mobiliseret 
til at følge retssagerne mod dem nøje.

Alt dette begyndte, da tekstilarbejderne i Bangladesh i 2010 begyndte 
at strejke, fordi de ikke kunne leve af deres løn.
I mange år har mindstelønnen i Bangladesh ligget på �66� taka (��0 
kr.) det har været den laveste industrimindsteløn i verden. Regeringen 
i Bangladesh tilbød at hæve lønnen til 3000 taka (250 kr.). Men dette 
ligger stadig meget langt under hvad der er nødvendigt for at det gøre 
det muligt for arbejderne at leve et ordentligt liv med råd til bolig, mad 
og skolegang til børnene. Deres krav er 5000 taka (420 kr.)
Da arbejderne gik på gaden blev der udstedt mange arretsordrer mod 
dem og mod deres faglige ledere.
BCWS blev især målet for denne forfølgelse og beskyldtes for at “ agi-
tere og opildne til uro i bekædningssektoren”. 
BCWS er en internationalt anerkendt arbejdstagerorganisation, som 
udførte helt lovligt arbejde. Der er ingen beviser, der kæder organisa-
tionen til den uro, der har præget industrien. Alt tyder derimod på, at 
forfølgelsen af BCWS er sket på foranledning af en fabrik, hvor arbej-
derne prøvede at danne en uafhængig fagforening. 
I november �0�� er der af fabriksejere blevet rejst �� falske anklager 
for kriminel aktivitet mod BCWS. Den amerikanske gigantvarehuskæde 
Walmart er hovedkunde.

Læs mere om sagen på www.cleanclothes.dk 

Svend Olling

Danmark har arbejdet for men-
neskerettigheder i Bangladesh 
siden landet blev uafhængigt 
i 1971. 

Ambassaden er koordinator 
for alle EU landes indsats på 
menneskerettighedsområdet i 
Bangladesh. 

Ambassaden har blandt andet 
fulgt med i sagen om Kalpona 
Akter 

at det er Danmark der koordinerer 
informationsudvekslingen. Det er en 
naturlig rolle, idet det danske men-
neskerettighedsprogram i Bangla-
desh gør, at ambassaden har gode 
kontakter til myndigheder, organi-
sationer og menneskerettighedsfor-
kæmpere. Vores konkrete håndtering 
af sagerne afhænger selvsagt af sa-
gens karakter og vores muligheder 
for at gøre en forskel. Ofte vil profi-
lerede sager blive drøftet i EU-lan-
denes menneskerettighedsgruppe i 
Bangladesh. Her vil man se på, om 
sagerne er veldokumenterede og tro-
værdige. Hvis man vil forfølge sagen 
kan der være tale om alt fra diskret 
diplomati for at løse en konkret sag, 
til mere formelt at tage sagen op 
med myndighederne. I enkelte til-
fælde kan man - normalt efter drøf-
telse med hovedstæderne - vælge 
at udsende en offentlig EU erklæring 
eller demarchere, det vil sige at en 
eller flere EU ambassadører mødes 
med en minister for officielt at prote-
stere.

Nogle generelle sager følger vi over 
lang tid og bringer ofte op over for 
myndighederne. Det kan fx. være be-
handlingen af anklagede under krigs-
forbryderdomstolen, intimidering af 
politiske modstandere, udenretslige 
drab eller beskyttelse af oprindelige 
folk.

Vi arbejder også aktivt med problem-
stillingerne i medierne, herunder i 
stigende grad sociale medier. Dan-
marks synspunkter er ofte reflekteret 
i de nationale medier og vi er kendte 
for at være ret direkte på menne-
skerettighedsspørgsmål. Måske der-
for var det for nylig Danmark der på 
vegne af alle donor-landene i Bang-
ladesh blev bedt om at føre ordet 
vedrørende menneskerettigheder og 
regeringsførelse over for Bangladesh’ 
regering. Det skete ved en højt pro-
fileret konference med alle donor-
lande og ministre. Det danske indlæg 
blev bragt på flere nyhedsudsendel-
ser om aftenen.

Står EUs medlemslande altid samlet 
i sager som f.eks. den i Bangladesh, 
eller arbejder medlemslandenes am-
bassadører mere uafhængigt?

n Vi arbejder både samlet og enkelt-
vis. Fx. udsendte EU ambassadørene 
en fælles offentlig erklæring i okto-
ber, hvor vi tog afstand fra brugen af 

Menneskerettighedsaktivist i 
Bangladesh, Kalpona Akter

Bangladesh  
indsats i

dødsstraf i Bangladesh. Men samtidig 
er Danmark det eneste EU-land der 
støtter Bangladesh’ Menneskerettig-
hedskommission og Antikorruptions-
kommission. Jeg har endnu ikke væ-
ret ude for større uenighed mellem 
EU landene på menneskerettigheds-
området. Kun at man har haft for-
skellig opfattelse af hvad der er den 
taktisk bedste vej frem. Men man er 
altid blevet enige.

Hvilken effekt mener du jeres arbejde 
gør?

n Danmark har været aktiv på men-
neskerettighedsområdet i Bangla-
desh lige siden uafhængigheden i 
1971, hvilket jeg synes vi kan være 
stolte af. Jeg er ikke i tvivl om, at vo-
res arbejde har haft en konkret posi-
tiv effekt på menneskerettighederne 
i Bangladesh og vi anerkendes ofte 
for det af andre lande.
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Et spørgsmål om ......

Hvordan startede det?

n Kasper Andersen og Thomas Dam 
(to af stifterne, red.) havde et bache-
lorprojekt i faget ”iværksætteri”, som 
handlede om hvordan man kunne 
skabe en virksomhed funderet i CSR. 
Kasper fik kontakt til en fabrik i for-
bindelse med en tur til Tanzania, 
som to danskere havde startet, med 
støtte fra DANIDA. Så var han nede 
og snakke med dem.

“A Question Of” startede i 2008. I 
starten havde vi kun en t-shirt. Vi 
solgte til NGO’er og virksomheder 
som skulle bruge t-shirts til en kam-
pagne eller internt medarbejdertøj, 
og så kunne vi hjælpe dem med at få 
tryk på. Men i 2009 skiftede vi fokus 
og gik mere i retning af at etablere 
et brand med vores eget snit og tryk. 
Efterhånden i løbet af 2010 blev vi 
kontaktet af nogle udenlandske op-
købere via vores webshop. 

I dag ligger vi i 35 butikker i DK, hvil-
ket er sket i løbet af halvandet år. Vi 
bliver målt på modeparameteren, 
og ikke etikken, og derfor er det ret 
pænt tal. Desuden er vi i 20 butikker 
i England og 5 i Italien og 10 stykker 
i Asien. Vi er den anden største ord-
regiver og får i øjeblikket produceret 
20.000 enheder om året på fabrik-
ken.
 
I har haft en hjemmeside hele tiden, 
men hvordan har den udviklet sig?

n Meget af designet af hjemmesi-
den og grafikken har vi fået hjælp 
til af vores netværk. Folk har været 
meget positivt stemt over for projek-

tet og derfor har vi fået hjælp til at 
lave ting, som ellers ville have kostet 
en masse penge. Da vi ikke havde 
et kæmpe markedsføringsbudget 
gjorde vi meget ud af at markeds-
føre os via nettet. Derfor lavede vi 
en hjemmeside hvor folk fik en ople-
velse når de gik ind på den. Man kan 
se nogle videoer, og den er integreret 
med facebook osv. Meget af det ko-
ster ikke penge, men bare tid, og det 
har vi investeret. Med de sociale me-
dier på nettet er det lykkedes os at 
skabe et kendskab til os som ellers al-
drig ville være muligt. Vi har en ægt-
hed i vores produkt som ikke bare er 
markedsføring. Derfor har folk lyst til 
at sprede budskabet. Men det hele 
handler heller ikke om etik og følel-
ser. Vi laver ikke følelsesporno og vi 
vil gerne have at det skal være stil-
rent samtidig med etisk.

Er efterspørgslen hos forbrugerne ef-
ter ”etik” udtryk for en tendens hos 
forbrugerne?

n Det tror jeg helt bestemt. Før 
finanskrisen var der en mere mate-
rialistisk tendens. Her efter har folk 
trukket sig lidt mere tilbage og de 
nære værdier spiller en større rolle. 
Desuden var mange virksomheder 
lukkede og sagde at det var dem der 
dikterede produkterne, ikke forbru-
gerne. Men denne taktik er ikke tids-
varende, hvilket man også kan se på 
de lidt uheldige eksempler der har 
været oppe i medierne på det sidste. 
Vi er skabt i en digital tid hvor vi er 
mere åbne og involverende, derfor 
har vi ikke behov for at skjule ting 

Har du indtryk af hvem der køber je-
res tøj?

n Det er de relativt unge, altså de 
18-35 årige. Det er forskelligt, for der 
er dem, som er meget engagerede 
i historien, og så er der dem som 
mere går efter moden og hvad der er 
smart. Derfor gælder det jo også om 
at gøre det så hipt og så smart som 
muligt. Det er den måde, man får 
folk til at få øjnene op for, at der er 
en anden måde at gøre tingene på. 
Det er også interessant, at det først 
og fremmest er økologien, som er 
salgsargumentet, og ikke så meget 
det med arbejdsforholdene. Det er li-
gesom om, at det er det folk kan for-
holde sig til.

Gør i noget for at få “de rigtige” folk 
til at gå med jeres tøj?

n Ja, helt klart. Vi bruger de kontak-
ter vi har, og de fleste er glade for 
det og vil gerne støtte op om det. I 

vores nye kampagne der kører fra 
november 2011 har vi netop fået Oli-
ver Bjerrehus til at være model. Det 
er noget han gør for at give en hånd 
med.

Hvordan påvirke det her med etikken 
jeres forretning?

n Vores indtjening er lavere pr. en-
hed end den ville være hvis vi fik pro-
duceret på en almindelig fabrik. Men 
det giver os også nogle muligheder 
for at komme ind på et marked.

I vandt etik-prisen ved Danish Fashion 
Awards. Hvad har den betydet for jer?

n Mest af alt er det en anderken-
delse af os fra den etablerede mo-
deindustri. Vi er jo bare tre drenge 
som laver t-shirts. At vi kunne blive 
en del af etablissementet er fedt. Vi 
har selvfølgelig også fået en masse 
presse på det, og det har gjort at mo-
debladene også er blevet opmærk-
somme på os.

Er fabrikken vokset mens I har været 
involveret?

n Ja, det vil jeg sige. De beskæftiger 
ca. 30 i øjeblikket. Men væksten sker 
langsomt, og det er mest pga. infra-
strukturen i landet, eller mangel på 
samme. Og korruption. Det gør det 
ineffektivt at producere i landet, men 
det er ikke pga. af arbejdskraften. De 
er ligeså dygtige som alle andre ste-
der.

Hvilke krav stiller I til fabrikken?

n Hvad angår GOTS certificeringen af 
bomulden, har de nogle samarbejds-
partnere, nogle leverandører, som 
får bomulden certificeret. Det er ikke 
noget fabrikken selv står for. Des-
uden fik de sidste år SA 8000 certifi-
cering.

CCC mener jo at fagforeninger er 
bedre end standarder

n Det kan man sige, men der skal 
også være mulighederne for det, og 
det afhænger jo fra land til land. SA 
8000 garanterer i hvert fald en vis le-
vestandard. På fabrikken i Tanzania 
ligger den et stykke over hvad der 
kræves i SA 8000

Var det Jer der bad om SA 8000 certi-
ficeringen?

n Fabrikken havde fra starten un-
derskrevet BSCI Code of Conduct. De 
har selv gerne ville have SA 8000 fra 
start, men det kræver en indkørings-
periode. Det har vi selvfølgelig støt-
tet op om.

Er det stadig danskere der leder fa-
brikken?

n Ja, det er det. Men der er også en 
lokal ledelse i hverdagen.

Hvad er jeres fremtidsscenarie?

Altså kun bomuld, så t-shirts, sweat-
shirts osv. Vi vil også arbejde med 
et design uden print, hvor det er de-
signet af tøjet der bærer det. Men 
umiddelbart holder vi os inden for 
vores eget univers.

Skal I være større?

n Ja, helt klart. Vi skal også se os om 
efter andre leverandører, da vi bliver 
nødt til at sprede vores risiko. Vi vil 
ikke flytte vores produktion, men vi 
vil finde en ny producent i takt med 
at vi bliver større. Vi har det sådan 
at vi ikke vil få produceret i Kina. Der 
er jo også fabrikker hvor tingene er i 
orden, men det er langt sværere at 
føre kontrol med produktionen der.

Fra firmaets video-
optagelse om pro-
duktionen i Tanza-
nia.

Eksempler på tryk 
på T-shirts fra ”A 
Question Of” 

Fakta om A Question Of :

A Question Of er en dansk tøj-
virksomhed der er funderet i 
tanken om at producere bære-
dygtigt og socialt ansvarligt. 

Virksomheden startede i 2008 
og kan i dag findes i 35 butik-
ker i Danmark og tilsvarende i 
lande i Europa og Asien.  

I 2011 vandt virksomheden 
etik-prisen ved Danish Fashion 
Awards

Interview med Mads 
Ulrik Greenfort, _
medejer af tøjfirmaet 
”A Question Of”,.
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SA 8000: global standard for 
social ansvarlig produktion. 
Standarden er baseret på FNs 
menneskerettighedserklæring 
og ILO konventionen. På globalt 
plan er omkring 1,3 mio arbej-
dere omfattet af standarden.

GOTS: Global Organic Textile 
Standard er en standard for 
økologisk tekstil. Udover øko-
logi omfatter den også visse 
sociale rettigheder, samt stiller 
miljøkrav til hele produktions-
kæden.

BSCI: Bussiness Social Comp-
liance Initiative er et virksom-
hedsdrevet initiativ der arbej-
der for at forbedre arbejdsfor-
holdene i produktionskæden

CSR: Corporate Social Respon-
sibility.

CoC: Code og Conduct. En virk-
somheds retningslinjer for god 
praksis, socialt og etisk ansvar i 
leverandørkæden.

Kan du fortælle lidt om de udfordrin-
ger, I har haft i forbindelse med jeres 
indsats for at forbedre arbejdsforhol-
dene hos jeres producenter?

l	Vi har i Bestseller arbejdet syste-
matisk med forbedringer af arbejds-
forholdene på vores leverandørers 
fabrikker siden vi nedskrev vores 
første Code of Conduct i 2002. Vi be-
stræber os på at skabe tætte og lang-
varige relationer med vores leveran-
dører, og ser man på Bestsellers leve-
randørbase, vil man konstatere, at de 
30 største leverandører af i alt 350 
leverer mere end halvdelen af alle 
vores varer. Kendetegnende for disse 
leverandører er, at de har været leve-
randører til Bestseller i mange år. Fra 
5-20 år med et gennemsnit på 10 år. 
I disse samarbejder har vi gode erfa-
ringer med at skabe forbedringer af 
arbejdsforholdene. Det giver mening 
for alle involverede parter. Bestsel-
lers indflydelse er stor – leverandø-
rens motivation er tilsvarende stor.
Det kan derimod være en væsentlig 
større udfordring i den del af vores 
leverandørbase, hvor samhandelen 

er mindre. Vi har et bredt produkt-
sortiment, der indeholder alt fra klip-
klappere til solbriller til hårspænder 
til børn. Det giver ikke en betydelig 
samhandel og den samme mulighed 
for at påvirke forholdene positivt. 
Her lægger vi naturligvis tilsvarende 
vægt på, at udgangspunktet er ac-
ceptabelt dog vel vidende, at vi ikke 
får den samme form for indflydelse. 

Hvordan forholder Bestseller sig til 
begrebet menneskerettigheder? 

l	Menneskerettighederne er ikke 
direkte benævnt i vores nuværende 
code of conduct, men vi har i ud-
formningen vurderet, hvilke emner 
der har været anset relevante i for-
hold til leverandørkæden, og disse er 
således adresseret.

I hvilken udstrækning mener I, at I har 
ansvaret for jeres produktionskæde? 
Hvor langt ned i kæden, og hvor hører 
jeres ansvar op og statens begynder? 

l	Vi føler os i udgangspunktet med-
ansvarlige for enhver krænkelse, der 
måtte forekomme i den komplette le-
verandørkæde. Vi vedstår, at kædens 
opbygning og kompleksitet er vores 
store udfordring. Vi vælger dog i dag, 
at se det som en udfordring, vi skal 
arbejde med – ikke som en undskyld-
ning for, at vi ikke kan tage medan-
svar. Vi må dog også erkende, at vi 
møder en række problemstillinger, 
som vi som enkeltstående virksom-
hed ikke kan ændre på. Et godt ek-
sempel er Sumangali problemstillin-
gen. En problemstilling, som forefin-
des bredt på spinderier i et helt om-
råde i Indien. Selv om man ikke køber 
sine tekstiler i Indien, er der stadig 
stor risiko for, at der er ’Sumangali 
bomuld’ i ens produkter. Spinderier 
i Indien leverer bomuldsgarner til en 
række andre tekstil producerende 
lande. Det er altså hele industriens 
problem, men samtidig er det et dybt 
forankret kulturelt problem ligesom 
det er forankret i den fattigdom, der 
findes i Indien. Et godt eksempel på 
en problemstilling, som kræver at 
industrien, lokale organisationer, lo-
kale myndigheder, lokale branche 
organisationer osv. må have en fæl-
les interesse i at samarbejde omkring 
løsningerne. Vi har fra Bestsellers 
side netop valgt at involvere os i det 
lokale arbejde omkring elimineringen 
af Sumangali. Jeg mener også, det er 
vores ansvar og forventeligt at vi ta-
ger vores andel i arbejdet, når vi er 
bekendt med problemet – jeg mener 
derimod ikke, man kan give enkelt-
stående virksomheder ’skylden’ for, 

at det kan identificeres i deres kæde, 
så længe de tager deres andel i ind-
satsen for at finde løsninger. 
     
Kan der i nogen tilfælde være et mod-
sætningsforhold mellem jeres indsats 
på CSR området i bred forstand, og så 
at drive en forretning?

l	Nej. Om end vi helt konkret kan 
stå i en konflikt på den korte bane, 
tror vi grundlæggende på, at CSR skal 
være en naturligt integreret del for 
at kunne drive en god og sund forret-
ning på den længere bane.

FNs særlige udsending John Ruggie 
har for nylig færdiggjort en rapport 
(Ruggie framework) om bussiness og 
menneskerettigheder, som er blevet 
vedtaget i FNs menneskerettigheds-
kommite. Den siger blandt andet at 
virksomheder skal udvise “due dili-
gence”, altså at tage forholdsregler 
så der ikke sker menneskerettigheds-
krænkelser i deres produktionskæde. 
Er det noget I har taget stilling til?

l	Vi er naturligvis opmærksomme på 
Ruggies Framework, og vi planlæg-
ger at gennemgå både vores Code of 
Conduct samt vores tilgang til ind-
satsen i det lys. Vi vil konkret lave en 
vurdering af, om vi endnu mener, vi 
har alle relevante menneskerettig-
heder med ligesom vi vil vurdere om 
den proces tilgang vi i forvejen arbej-
der med er fyldestgørende.  

Hvad er de vigtigste udfordringer 
fremover?

l	At få identificeret endnu flere mu-
ligheder for at arbejde med problem-
stillinger, som ligger længere tilbage 
i leverandørkæden. Fra bomuldspro-
duktion til hjemmearbejde i lokale 
landsbyer. Emner hvor vi igen kom-
mer til at involvere os på industrini-
veau for at kunne få en reel indfly-
delse.

Bussiness og menneskerettig-
heder - FNs Framework
FNs særlige repræsentant for menneskerettigheder 
og transnationale selskaber udgav i marts 2011 en 
rapport om virksomheders forpligtelser på men-
neskerettighedsområdet, formuleret som et fra-
mework. Frameworket sætter på mange måder en 
ny dagsorden for hvilket ansvar virksomheder har 
i forhold til deres leverandørkæde. Frameworkets 
anbefalinger kan koges ned til de tre ord beskyt, re-
spektér og forebyg.

Beskyt: Staten har en forpligtelse til at beskytte 
borgere mod krænkelser af menneskerettigheder 
gennem lovgivning.

Respekt: Virksomheder har en forpligtelse til at re-
spektere menneskerettigheder, hvilket betyder at 
de bør handle med “due diligence”, altså ved proak-
tivt/med rettidig omhu at forhindre at menneske-
rettighedskrænkelser finder sted. 

Opfølgning på krænkelser: Både staten og virk-
somheder har en forpligtelse til at følge op på 
krænkelser både juridisk og ikke-juridisk. Det kræ-
ves at der etableres et system til at løse konflikter 
uden at skulle gå rettens vej. 

Essensen er at virksomheder nu har en forpligtelse 
til at forhindre krænkelser af menneskerettigheder 
i deres produktionskæde, uanset hvad lovgivningen 
i et enkelt land siger. Hidtil har opfattelsen været at 
det alene var statens ansvar. 

Frameworket blev enstemmigt vedtaget i FNs men-
neskerettighedsråd i april 2011.

socialt ansvar ......

Tina Divantier Larsen

Fakta om Bestseller:

Bestseller er et af Danmarks største tøjfirmaer og 
omsætter for omkring 15 mia. kr. årligt.

Firmaet blev stiftet i 1975 og er i dag repræsente-
ret i 46 lande Europa, Asien, Mellemøsten og Nord-
amerika. 

Firmaet ejer ikke fabrikker selv, men får produceret 
på forskellige fabrikker primært i landene Kina, In-
dien, Bangladesh, Tyrkiet og Italien. 

Blandt deres brands er: VeroModa, Jack & Jones, 
Pieces og Only.

Interview med Tina 
Divantier Larsen,  
ansvarlig for bære-
dygtig produktion i 
Bestseller. 
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� Clean Clothes Campaign Danmark

Verden består ikke bare af 
økonomiske supermagter, si-
ger Ian Manners. Sociale be-
vægelser har en afgørende be-
tydning for hvordan verden i 
fremtiden kommer til at se ud.

EUs økonomiske magt er blevet væ-
sentligt mindre ikke mindst i forhold 
til et land som Kina. Er det overhove-
det realistisk at EU kan lægge pres på 
Kina på menneskerettighedsområdet?

n Det kommer an på hvordan man 
mener verden ser ud. Hvis man me-
ner, at verden nu og i fremtiden vil 
blive domineret af fem store globale 
økonomiske kræfter, Kina, Indien, 
Rusland, USA, EU og måske Brasilien 
og Sydafrika, så er vi i alvorlige pro-
blemer. Så er fremme af handelsrela-
terede sociale og menneskelige ret-
tigheder, som EU ønsker, en død sild. 
Men jeg tror, at hvis man rent faktisk 
ser på, hvor meget aktivisme der fin-
der sted, så består verden ikke kun af 
supermagter. Og det har den sand-
synligvis aldrig gjort. Hvis man tæn-
ker over, hvad der sluttede den kolde 
krig, var det en progressiv social be-
vægelse. Det er en meget anderledes 
måde at anskue, hvordan den globale 
politik ser ud.

Når jeg forsker i det her området er 
jeg ikke kun interesseret i at inter-
viewe folk i Bruxelles og i udviklings-
landene. Jeg er interesseret i at få 
en fornemmelse af alle de sociale 
netværk, der fungerer. Det er ikke 
bare “facebook-generationen”, det 
er en  generation af mennesker, der 
er langt mere åbne og i stand til at gå 
i dialog og til at forstå, at der er for-
skellige magtniveauer i den globale 
økonomi.

Hvordan bør vi så gribe det an efter 
din mening, hvis vi gerne vil lave om 
på nogen af de her strukturer, altså os 
som NGO, og dig som akademiker?

n I min erfaring er første stadie at 
oplyse den vestlige offentlighed. Næ-
ste stadie er at ændre regeringens 
politik. Det var nogenlunde sådan det 
foregik i 90’erne hvor visse NGO’er 
blev internationale og fik en hel del 
magt. Udfordringen i det 21. århund-
rede er at komme videre end simpel 
aktivisme og frem til et bredere sam-
arbejde, som skaber opmærksomhed 
langs produktionskæden. Sådan er 
det, ligemeget om det er menneske-
rettigheder, miljø, sociale rettigheder. 
Problemerne vi prøver at tage fat på 
er langt foran os. Vi er 30 år bagud. 
Hvis man ser på de første model-
ler på værdikæder fra bilindustrien, 
så startede den første outsourcing i 
70’erne. Vi prøver bare at indhente 
det tabte terræn.

For mig var en af de mest interes-
sante cases apartheid-sagen, i for-
hold til hvordan man laver sanktio-
ner. Det klogeste ud fra et britisk per-
spektiv, var at spørge ANC: Hvad skal 
vi gøre? ANC var på det tidspunkt 
baseret i London. ANC sagde, at selv-
følgelig kunne alle de store firmaer 
boykottes, men det vigtigste område 
var sport. Boykot sydafrikansk sport, 
så kommer sagen hjem i stuerne hos 
det hvide Sydafrika. Det siger noget 
om vigtigheden i at udvikle meget 
stærkere græsrods og internationale 
kontakter.

Hvad med betydningen af organiseret 
arbejde? Historisk set har dette haft 
en enorm betydning for levevilkårene.

n Helt sikkert. Folk taler om den 
franske revolution som begyndel-
sen af menneskerettighederne. Den 
er helt klart vigtigt. Men de største 
fremskridt i de sidste hundrede år i 
sociale rettigheder er kommet via ar-
bejdstagerrettigheder. Kernen i det, 
der gør Europa til Europa er dette so-
ciale perspektiv.

Så dette bliver en udfordring, når 
man overfører det  til det globale 
plan. Andre aktører har i stigende 
grad mobiliseret sig på tværs af 
grænser, gennem transnationale 

selskaber, transnationale kapital, 
internationale handelsorganisatio-
ner og aktivist grupper. Det eneste 
manglende led er gruppen af fagfor-
eninger, som undskyld min genera-
lisering, i store træk er meget rod-
bundne og meget lokale. Det er en 
enorm ulempe. Når man uden for 
Europa spørger: ”Hvem er arbejds-
markedets parter?” Ender man stort 
set med NGO grupper.

Jeg tror virkelig, hvis vi ser fremad, 
lad os sige om 50 år, og ser på den 
fremtidige globale produktion og 
vores globale samfund, så bliver 
spørgsmålet: Hvordan kan vi sikre, at 
udviklingen i det økonomiske globale 
samfund fører til færre konflikter, 
mindre polarisering, mindre uret-
færdighed. Et eller andet sted i den 
historie skal der være plads til repræ-
sentation af arbejderne, og det in-
debærer en styrket forbindelse med 
fagorganiserede grupper. Vi taler her 
ikke kun om relationer med Kina og 
Sydøstasien, men også Japan og USA. 
Historisk set har USA haft en stærk 
organisering i de tidlige industrisek-
torer. Men det er kollapset i 80’ernes 
teknologiske revolution med støtte 
fra mere eller mindre alle i det poli-
tiske spektrum. Så måske er Occupy-
Wall Street vejen frem.

Kan EU gøre noget for at fremme 
dette?

n Det som “det arabiske forår”  
blandt andre har vist er, at dem vi vir-
kelig har brug for at arbejde sammen 
med, er partnerne nede på jorden. 
Det er ikke kun NGO’erne, men også 
andre former for sociale bevægelser. 
Og det er her, fagforeningerne kom-
mer ind. Ikke fordi de er for demo-
krati eller mod regeringen, men fordi 
de er naturlige centre for organise-
ring hvis man forsøger at tilskynde til 
et bredt baseret civilsamfund i lande, 
der har lidt under 50-100 års post-
kolonialisme, hvor deres egen sociale 
organisation blev ødelagt af autori-
tære regimer.

Lektien herfra er yderst interessant, 
altså nytænkningen af hvordan vi gri-
ber det an og hvordan det kan indgå 
i udviklingspolitikken. Der har været 
en tendens til at fokusere for me-
get på CSR uden at tænke på, at der 
mangler noget her mellem NGO’erne 
og CSR. Det er denne sektor, sekto-
ren for den organiserede arbejds-
kraft.
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Clean Cloth Campaigns internationale forum med 230 deltagere fra 51 forskellige lande. De mødtes i Tyrkiet i november 
2010 for at diskutere menneskerettigheder og planlægge kampagnestrategier.


