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"Det er ikke fair at tage udgangspunkt i vores overskud sidste år på 5 mia. kr."




Carlsbergs vice president og ansvarlig for CSR, Anne-Marie Skov, lover koncernens 600 Beer Girls i Cambodja en forhandling om måden at aflønne på for arbejde på fridage. 
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Carlsberg har i fem år arbejdet efter et etisk kodeks for sine kvindelige ølsælgere i Cambodja. Men på trods af fremgangen i arbejdsvilkårene skrev avisen The Cambodian Daily så sent som i foråret en større artikel om problemerne for kvinderne og deres sikkerhed.

De såkaldte beer girls er efterhånden Carlsbergs eneste internationalt højprofilerede etiske problem, hvis man ser bort fra den ældgamle diskussion for og imod alkohol. Kvinderne i Cambodja fik først for nylig en fagforening, men deres kamp for et værdigt liv støttes af en bred vifte af interessenter på nettet fra backpackers over NGO’ere og forskellige aids-organisationer til australske fagforeninger. 


Men det er første gang Carlsberg så direkte beskyldes for ikke at rette sig efter lovgivningen. Så hvorfor gør bryggeriet ikke det?

»Vi retter os selvfølgelig efter loven, men her er tale om en voldgiftssag, hvor én part (fagforeningen) har indgivet en klage, som de har fået medhold i. Den afgørelse kan man enten være enig i eller ej. Og her er vi ikke enige, men det betyder ikke, at vi ikke følger loven. Vi har en faglig disput om det er et rimeligt krav eller ej,« siger senior vice president Anne-Marie Skov fra Carlsbergs topledelse. 


Loven er vel ret klar. Hvis man arbejder en søndag eller på sin fridag skal man have dobbeltbetaling?

»Jeg kan kun sige, at vi følger loven«. 


Men der står 2 (to) dollars i kontrakten?

»Ja, men vi giver ekstra om søndagen, så vi mener, at vi følger loven. Vi ser på den samlede lønpakke for kvinderne. For os er det her ikke et spørgsmål om to eller fire dollar, men om det er en rimelig løn eller ej, og om vi betaler en fair løn. Det mener vi, at vi gør. Mange af pigerne tjener over 100 dollars (ca. 520 kr.) om måneden. Det er måske ikke meget set med vores standarder, men set fra Cambodja er det en rimelig løn. Men vi er også villige til at sætte os ned og diskutere med dem. Bare ikke mens de strejker.« 


I Heinekens kontrakter står der, at bryggeriet betaler fire dollars for arbejde på fridage. Men det gør I ikke?

»Nej, det står ikke i vores kontrakter, og det er fordi vi sammensætter kvindernes lønpakke på en anden måde.« 


Synes du personligt at to dollars om dagen er en rimelig betaling for at arbejde på en fridag?

»Når man sidder her i en vestlig sammenhæng synes jeg, at det er svært at afgøre om det skal være to, tre, fire eller et andet dollar-beløb. Det må den lokale ledelse håndtere. Derimod betyder det noget for mig at vide, om de alt i alt får en fair løn i forhold til, hvad man i øvrigt lønner til i området. Derfor er det også vigtigt, at vi finder en løsning efter strejken.« 



Ifølge fagforeningen drejer det sig om manglende betalinger på i alt 322.000 kr. for 500 beer girls over en periode på 14 år. Sidste år alene tjente Carlsberg over 5 mia. kr. efter skat. Hvor små sko skal man klemme sig ned i?

»Som sagt er vi ikke enige i den præmis, men jeg mener heller ikke, at man kan se på det på den måde. Man skal se det i forhold til de lokale lønforhold og sammenligne med markedet. Jeg kan sagtens se, at stiller man det op på den måde, så kan det virke helt urimeligt, men det er heller ikke en fair måde at sammenligne på.« 


Hvis I nu krævede en bryggeriarbejder i Fredericia på arbejde på en helligdag, så skulle vedkommende vel også kompenseres med en væsentlig højere løn. Så hvad er forskellen?

»Der er i princippet ingen forskel og derfor siger jeg også, at det kan sagtens være, at kvindernes lønpakke skal sammensættes på en anden måde på sigt, men vi bryder ikke nogen love.« 


Det vælter hele tiden ud med dårlige beretninger om forholdene for disse kvinder. Synes du at I gør det godt nok efter så mange år i landet?

»Jeg synes, at vi helt klart kan gøre det bedre, og at vi skal fortsætte med at forbedre forholdene for kvinderne. Men hvis jeg ser over årene kan jeg også se konstant forbedring, og at kvinderne inden for vores samarbejde (BSIC) har klart bedre forhold end beer promoters uden for samarbejdet,« siger Anne-Marie Skov


"Vi overtog en forretning i Cambodja i 2005, og vi kunne se, at det ville blive en lang og hård kamp at få ændret kulturen omkring disse Beer Girls. Det gav os så mange ridser i renommeet, at vi i 2006 en overgang diskuterede, om vi skulle blive eller forlade Cambodja," husker Anne-Marie Skov, Senior Vice President, Group Communications og CSR hos Carlsberg.


¤ Beer Girls er ansat af bryggerierne til at promovere de enkelte bryggeriers produkter på barer, restauranter og ved særlige begivenheder. Pigerne er typisk mellem 18 og 30 år og optræder i uniformer med de enkelte ølmærkes farver og logo. Deres egentlige stilling er Beer Promoters, men de kaldes oftest Beer Girls.

¤ Beer Girls er et udbredt fænomen i Asien, når der skal sælges øl. Men problemerne med chikane, vold, ufrivillig sex og druk er især forbundet med Cambodja. 

¤ Overordnet viser den seneste revision af bryggeriernes opførsel, at indførelsen af de etiske regler har øget kvindernes tilfredshed ved jobbet. Uniformerne er blevet "tækkeligere".

¤ De fleste piger har fået en kontrakt og der er opsat et delvist fungerende klagesystem til indberetning af værtshusholdere, chauffører og kunder i tilfælde af problemer. Samtidig fungerer transporten bedre end tidligere.

¤ Til gengæld er der stadig alt for meget druk i forbindelse med kvindernes arbejde. 

¤ Det nøjagtige antal Beer Girls i Cambodja er ukendt, men NGO’er taler om op til 4.000-5.000. 

¤ Der findes også spiritus-girls , cigarette-girls og sågar cigar-girls, der turnerer mellem barer og restauranter.

#

Få mere at vide på nettet:

www.beergirls.org , www.ethicalbeer.com og www.fairtradebeer.com .

#

Uddrag af det etiske kodeks hos BSIC fra oktober 2006

Beer Selling Industry Cambodia, BSIC, er en sammenslutning af APB, Cambodia Brewery, Carlsberg, Cambrew, Heineken, Guinness, Interlocal, Attwood og Dimars. 

* Der skal laves ansættelseskontrakter med en grundløn, og bonusdelen må aldrig blive så stor, at det tilskynder til usunde og farlige situationer. 

* Beer Girls skal vide nøjagtig, hvilken leder de kan henvende sig til, hvis de får problemer på arbejdet. 

* Uniformerne skal tydeligt signalere, at det er en arbejdsuniform, og når man ikke er på arbejde, skal uniformen ikke bæres. 

* Arbejdsgiveren skal sørge for sikker transport til og fra arbejde. 

* Beer Girls skal tilbydes en standard undervisningspakke, som bl.a. hjælper dem med at tackle besværlige kunder og 

brugen af seksuelle beskyttelsesmidler. 

* Medlemmerne af BSIC indfører en nul-tolerance politik overfor seksuel eller anden form for chikane af Beer Girls. 

* Ølpigerne skal ikke drikke med kunderne i arbejdstiden, og de vil modtage træning i at lære at afslå tilbud fra barkunderne. 

#

BSIC fik tidligere sine rapporter om forholdene omkring sine beer girls udarbejdet af Center for Advanced Studies, CAS, i Cambodja, men den seneste rapport er udarbejdet af Indochina Research. Indochina Research er ikke en ngo, men et kommercielt bureau, der også foretager markedsanalyser for sine kunder.


