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Kvindelige ølsælgere - Beer Girls - fra det Carlsberg-ejede bryggeri Angkor Beer i Cambodja er på gaden i protest mod manglende betalinger for arbejde på fridage. Det er sjældent kvinderne demonstrerer og ifølge Chorn Sokha fra Community Legal Education Centre i Phnom Penh, skyldes det angsten for at miste jobbet: "Ingen på bryggeriet gider lytte til dem og de er ikke vant til at tale deres egen sag," siger hun. 


Carlsberg beskyldes for underbetaling i Cambodja


600 beer girls får kun halvdelen af lovens krav på fire dollars om dagen på helligdage.

Carlsberg afviser anklagen, men er parat til en dialog med kvinderne efter en to dages strejke.
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Carlsberg beskyldes for at underbetale sine beer girls i Cambodja og dermed bryde landets arbejdslov. "Beer Girls" er kvinder klædt i bryggeriets uniformer og farver, der skal få kunder på restauranter og i ølhaver til at købe netop bryggeriets produkter. 

Det drejer sig om ca. 600 beer girls som kun får to dollars (ca. 10,50 kr.) i løn om dagen for at arbejde på søn- og helligdage. Ifølge fagforeningen forlanger loven, at de skal have det dobbelte eller fire dollar om dagen.

Hos Carlsberg afviser man at have brudt loven, eller at man betaler for lidt. Derfor vil bryggeriet heller ikke rette sig efter en voldgiftskendelse fra den 7. juli i år som ellers gav kvinderne ret.

Det førte til, at omkring 50 af kvinderne indledte en strejke i sidste uge - hvilket er meget usædvanligt - støttet af deres fagforening.

Beer girls er en stærkt udsat gruppe af medarbejdere i Cambodjas serviceindustri, der er direkte ansat af bryggerierne. De må leve med daglige chikanerier jævnlige trusler om vold og tvungen sex samt udbredt druk.

Selv om de største bryggerier som Carlsberg i 2006 indførte etiske regler, og har forbedret forholdene for disse medarbejdere, er der jævnligt rapporter om utålelige arbejdsvilkår.

»Loven i Cambodja siger helt klart, at man skal have dobbelt betaling for at arbejde på sine normale fridage og helligdage. Men siden 1997 har Cambrew (50 pct. ejet af Carlsberg, red.) kun betalt det samme som for en normal dag. Selskabet har brudt loven i 14 år og vil heller ikke rette sig efter voldgiftens afgørelse,« siger Mora Sar, der er formand for fagforeningen Cambodian Food and Service Workers Federation, CFSWF til Jyllands-Posten.

CFSWF har beregnet, at omkring 500 beer girls tilsammen har 62.000 dollars til gode (ca. 322.000 kr.) i manglende overtidsbetaling fra de seneste 14 år. Et relativt lille beløb efter dansk målestok, men en mindre formue for kvinderne, der tjener godt 312 kr. om måneden i fast løn.

»Vi mener ikke, at vi bryder loven i Cambodja. Alt taget i betragtning er vores lønninger fuldt på højde med konkurrenternes. Vi kompenserer pigerne på en anden måde for at arbejde på normale fridage. Det er da også kun en meget lille del af kvinderne, der har strejket. Men vi vil nu tage en forhandling med kvinderne om det, så vi kan finde en løsning,« siger senior vice president Anne-Marie Skov, der er øverste chef for bryggeriets kommunikation og CSR samt medlem af Executive Committee.

Jyllands-Posten er i besiddelse af en kontrakt mellem Cambrew og en beer girl - også kaldet Promotion Assistent. Heraf fremgår det:

¤ at månedslønnen er på 60 dollars,

¤ at man skal arbejde mellem kl. 16 og 23 seks dage om ugen op til 48 timer,

¤ at man er berettiget til en ugentlig fridag som skal godkendes af en overordnet. Hvis man arbejder på sin fridag er betalingen 2 dollars,

¤ at man er berettiget til godkendte officielle helligdage, men at man kan vælge at arbejde eller selskabet kan inddrage dem mod en kompensation på 2 dollars.

Foruden fagforeningen er også NGO’ organisationen Sirchesi uenig med Carlsberg i, at bryggeriet overholder lovgivningen. Sirchesi har i mange år været et meget højlydt kritiker af især Carlsberg og Heineken for ikke at gøre nok for at forbedre livsvilkårene for deres beer girls. Organisationen medgiver dog, at forholdende er blevet bedre, men langt fra gode nok.

Til gengæld er hjælpeorganisationen Care begejstret for de store bryggeriers indsats. Care International støttes af og samarbejder med bryggerierne i Cambodja. 

»Jeg har noteret mig, at i kontrakterne fra Attwood (Heinekens distributør i Cambodja, red.) fremgår det, at kvinderne skal betales med fire dollars på helligdage. Carlsberg og flere andre af medlemmerne af Beer Selling Industry in Cambodia, BSIC, overtræder dermed Cambodjas arbejdslovgivning og deres egne retningslinier,« siger professor Ian Lubek fra Sirchisi.

BSIC, som består af de store international bryggerier, vedtog i 2006 et fælles etisk kodeks. I den første paragraf står der, at medlemmerne forpligter sig til at overholde Cambodjas arbejdslovgivning fra 1997 og i det hele taget arbejde for ordentlige vilkår for de ansatte.

»Jeg kan kun gentage, at vi er uenige i, at vi skulle overtræde lovgivningen. Selv om der står i kontrakten, at vi kun betaler to dollars for arbejde på fri- og helligdage, så betaler vi på en anden måde. Dermed bliver den samlede løn højere end de to dollars,« siger Anne-Marie Skov.



