
PRESSMEDDELANDE 2006-05-19: Chokladens mörka baksida
Kakaon till den choklad du äter är ofta odlad av arbetare som saknar socialt skydd, får väldigt lite 
betalt och jobbar med bekämpningsmedel utan att kunna skydda sig. En stor del av arbetsstyrkan 
utgörs ofta av barn och ungdomar som jobbar under samma förhållanden som de vuxna. Chokladfö-
retagen kan ännu inte garantera att deras chokladprodukter tillverkats utan barn- och tvångsarbete. 
Detta visar en studie från Elfenbenskusten och i Ghana som SwedWatch genomfört i samarbete med 
Lutherhjälpen.

En stor del av den kakao som finns i välkända svenska chokladmärken såsom Marabou, Cloetta och After 
Eight kommer från Elfenbenskusten och Ghana. 

– Vi har upptäckt att det förekommer stora problem på kakaoodlingarna i Västafrika där merparten av ka-
kaon kommer ifrån. Chokladföretagen kan för närvarande inte garantera att kakaon till deras produkter har 
tillverkats på ett etiskt godtagbart vis, säger Örjan Bartholdson, kanslichef på SwedWatch. 

De värsta problemen på kakaoodlingarna är att barn och ungdomar utsätts för skadligt och hälsovådligt 
arbete, det förekommer tvångsarbete, att arbetarna saknar formella kontrakt och att de oftast inte har möjlig-
het att organisera sig. Många av arbetarna på kakaoodlingarna kommer från de fattiga grannländerna Bur-
kina Faso och Mali och hoppas kunna tjäna ihop pengar till sig och sin familj under ett par år på odlingarna. 
Arbetarna rekryteras ofta via mellanhänder som utnyttjar sitt övertag

Chokladindustrin, USA:s och Elfenbenskustens regeringar och olika människorätts-organisationer har kom-
mit överens om att införa ett kontroll- och certifieringssystem för att åtgärda de värsta problemen på kakao-
odlingarna. Systemet skulle ha trätt i kraft 1 juli 2005, men har skjutits fram till 1 juli 2008.

– Vi förstår att problemen är komplexa, men det är djupt otillfredsställande att processen drar ut på tiden. 
Problemen är akuta och i väntan på bättre system lider arbetarna på odlingarna svårt. Därför måste choklad-
företagen föra allt vad som står i deras makt för att förbättra situationen, säger Karin Lexén, internationell 
policychef vid Lutherhjälpen.

För hela rapporten och mer information, se: www.swedwatch.org
Örjan Bartholdson, SwedWatch: 08 - 602 89 50, 0733-940 975
Eva Berglund, pressekreterare, Lutherhjälpen: 0730-20 49 88

SwedWatch är en förening vars syfte är att undersöka hur företag med svenska kopplingar följer internatio-
nella konventioner, nationell lagstiftning och etiska riktlinjer om företagande. Medlet är offentlig informa-
tion till allmänheten. Lutherhjälpen och Svenska Naturskyddsföreningen är två av SwedWatchs fem med-
lemsorganisationer. 

Lutherhjälpen en del av Svenska kyrkan och arbetar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. 
Lutherhjälpen arbetar med opinionsbildning och bedriver utvecklingssamarbete och gör katastrofinsatser i 
samarbete med lokala partner i ett 40-tal länder.


