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Bystyret i Phnom Penh betaler Carlsbergs gæld til Beer Girls
 

Det er næppe tidligere sket, at verdens 4. største bryggeri skal hjælpes af en borgmester.
Carlsberg/Cambrew har tabt en voldgift om betaling af sine beer girls, men nægter at betale. 
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Carlsberg og bryggeriets partner Cambrew har tilsyneladende fuldstændig mistet lysten til selv at løse problemerne med underbetalingen af sine ansatte Beer Girls i Cambodja.
 For at undgå mere ballade i form af protester og afbrænding af bildæk har bystyret i Phnom Penh af egen lomme betalt de demonstrerende Beer Girls deres retsmæssige krav for at undgå ”yderligere forstyrrelse af den offentlige orden”. Det drejer sig om foreløbigt 320 dollars (ca. 1600 kr.) til hver kvinde for manglende overarbejdsbetaling i tre år.
»Det fremgår ikke af de lokale avisartikler, at Cambrew faktisk har arbejdet tæt sammen med det lokale bystyre for at få afsluttet strejken. Noget der i en dansk sammenhæng kan se ud som en lidt mærkelig fremgangsmåde, kan i en cambodjansk kultur være en måde at "redde ansigt" på,« siger vice president Anne-Marie Skov, Communications & CSR, Carlsberg.
 Pigerne er siden gået i arbejde igen, men ikke uden at blive chikaneret, skriver lokale medier. De strejkende piger klager over, at de efterfølgende er blevet tildelt de dårligste arbejdssteder og generet på anden måde. En opførsel der tyder på, at Carlsbergs samarbejdspartner ikke respekterer retten til frit at kunne organisere sig.
 Det er ellers en af de vigtigste ting som Carlsberg har skrevet under på i forbindelse med bryggeriets underskrivelse af FN's Global Compact. Det er et charter om, at virksomheden forpligter sig til at overholde de basale menneskerettigheder.
 Carlsberg/Cambrew har omkring 600-700 Beer Girls ansat og i deres kontrakter står der, at de skal have 2 dollars for at arbejde på en fridag. Men ifølge Cambodjas arbejdslovgivning skal de have 4 dollars. Tvisten er blevet prøvet ved en voldgift, og her fik kvinderne ret. Alligevel vil Cambrew og Carlsberg ikke rette sig efter afgørelsen.
 Ifølge Phnom Penh Post har byens viceguvernør - en form for borgmester - opfordret Cambrew/Carlsberg til at rette sig efter voldgiften, men foreløbigt uden resultat.
»Det er vigtigt at forstå, at Carlsberg tager denne sag meget alvorligt. Men at betale de 40 strejkende kvinder og deres fagforening et beløb er ikke en holdbar løsning. Lige nu arbejder vi sammen med Cambrew på at finde en bedre og mere permanent løsning på lønstrukturen for alle 600 beer promoters, en løsning som rækker ud over denne konkrete arbejdskonflikt. Men det vil tage nogle uger, at få det er på plads,« siger Anne Marie Skov.
 Det maksimale beløb Carlsberg kan komme af med er omkring 322.000 kr. til sammenlagt 500 Beer Girls som mangler betaling 14 år tilbage i tiden. Carlsberg havde i 2010 et overskud på omkring fem mia. kr. efter skat.


