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Förord

Choklad och kakao är en vara som tydligt länkar konsumtionsmönster i Nord med 
arbetsvillkor för bönder och lantarbetare i Syd. För de fl esta svenskar är choklad-
produkter av olika slag en källa till njutning och glädje. Men för många bönder och 
lantarbetare är kakaoproduktionen förknippad med usla arbetsförhållanden, undermå-
liga löner och stora hälsorisker.

Flera organisationer som arbetar med bistånd och mänskliga rättigheter har uppmärk-
sammat den allvarliga situationen. Under 2000 och 2001 kom fl era larmrapporter om 
att barn for illa på kakaoodlingar i Elfenbenskusten. Detta bidrog till att både kakao-
företag och politiska beslutsfattare tvingades agera, men utvecklingen går långsamt 
och alltjämt fi nns stora problem. Vår rapport bekräftar att förhållandena hittills bara 
har förändrats marginellt och att arbetsvillkoren för tusentals arbetare och bönder vid 
odlingarna är helt oacceptabla. 

Lutherhjälpen är positiv till de initiativ som tagits av de chokladproducerande företa-
gen som ett resultat av Harkin-Engels-protokollet . Vi anser dock att problemen fort-
farande är så pass allvarliga och att utvecklingen mot bättre villkor går för långsamt 
varför problemen måste lyftas fram mer än vad som hittills har skett i den svenska 
samhällsdebatten.

Vi anser att det är viktigt att handeln med barn och förekomsten av barnarbete på 
odlingarna uppmärksammas, men det är angeläget att också belysa problemet utifrån 
ett bredare arbetsrättsligt perspektiv. Diskussionen och arbetet måste utgå ifrån såväl 
barnarbetarnas som de äldres arbetsvillkor, vilket rapporten försöker belysa.

Vår förhoppning är att rapporten ska stimulera till en diskussion om hur företag och 
konsumenter ytterligare kan förbättra förutsättningarna för de människor som arbetar 
med kakaoproduktion.

Maj, 2006

Karin Lexén 
Policychef, Lutherhjälpen
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Sammanfattning

Vi möter positiva budskap om choklad överallt och kakaons egenskaper för folkhäl-
san prisas. Detta beror inte minst på chokladföretagens skickliga marknadsföring 
av chokladprodukter i Sverige. Reklam, artiklar och inslag i tidningar, radio och TV 
framhåller chokladens alla positiva fördelar.

Men det fi nns en mörk baksida av chokladen som sällan uppmärksammas i medierna. 
Kakaon i den choklad som säljs i Sverige är ofta tillverkad av människor som tvingas 
arbeta under mycket svåra förhållanden. Många av dessa är barn och ungdomar. 
SwedWatch har i samarbete med Svenska Kyrkan genom Lutherhjälpen låtit genom-
föra en undersökning av förhållandena för kakaoarbetare i Elfenbenskusten och i 
Ghana.

Chokladföretagens ansvar
Undersökningen visar att chokladföretag verksamma i Sverige, Kraft Food, Nestlé 
och Cloetta Fazer, inte kan garantera att deras produkter tillverkats på ett sätt som 
respekterar de mänskliga rättigheterna. Förhållandena för både odlare och arbetare är 
värst i Elfenbenskusten.

Kraft Food står bland annat bakom de kända chokladmärkena Marabou, Toblerone, 
Twist, Dajm och Japp. Cloetta Fazers säljer bland annat märkena Dumle, Kexchok-
lad, Geisha och Plopp, medan Nestlé marknadsför After Eight, Kit Kat och Smarties.

En grundläggande orsak till att arbetskraften på kakaoodlingarna är så utsatt beror på 
att odlarna får för lite betalt för sin kakao. Detta slår hårt mot både odlare och arbe-
tare. Närmare 90 procent av all kakao som produceras i Elfenbenskusten odlas av 
småbrukare, vars odlingar är mindre än fem hektar. Situationen i Ghana är likartad.

Lönsamheten är mycket låg. Priset på kakaobönor har sjunkit drastiskt sedan 1980-
talet och uppgår numera endast till en fjärdedel jämfört med för 20 år sedan. En av 
de strategier som kakaoodlarna använder för att försöka överleva krisen är att pressa 
priset på arbetskraften så mycket som möjligt.

Barnarbetare utnyttjas på odlingarna
Det som uppmärksammats allra mest i omvärlden är att det förekommit barnarbetare 
som arbetar under närmast slavliknande förhållanden på kakaoodlingar. Det är dock 
viktigt att betona att barn som far illa på odlingarna utgör en mindre del av arbets-
styrkan. De allra fl esta som lever under mycket svåra förhållanden på odlingarna 
är män över 18 år. Så gott som alla åtgärder som vidtas av internationella samfund, 
stater och enskilda organisationer syftar till att minska skadligt barnarbete. Däremot 
har de vanliga arbetarnas situation hamnat i skymundan, vilket är ett problem. Man 
måste hitta mekanismer som gör att båda gruppernas rättigheter respekteras. Den här 
rapporten visar dessutom att många vuxna börjat arbeta redan som barn och därefter 
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fortsatt in i vuxen ålder. Barnen, ungdomarnas och de vuxnas utsatthet på kakaood-
lingarna utgör en integrerad helhet.

Det har pågått en intensiv internationell debatt om hur stor handeln med barn, så 
kallad traffi cking, egentligen är. En sådan diskussion riskerar dock att dölja barnarbe-
tets sociala och ekonomiska struktur. Av allt att döma är det en mindre del av barnar-
betarna som säljs av professionella människosmugglare. Många ungdomar under 18 
år ger sig av på egen hand för att tjäna ihop pengar till familjen och sig själva. Ofta 
har de fått information om hur ska bete sig och vem de ska söka upp från någon släk-
ting eller vän. Majoriteten av dem som intervjuats i SwedWatchs undersökning har 
rekryterats av någon representant från en odling, oftast en släkting, som sedan sköter 
transporten till odlingen. Det fi nns även professionella mellanhänder som smugglar 
grupper av människor från Mali och Burkina Faso in i Elfenbenskusten och Ghana 
och därefter lämnar dem på olika kakaoodlingar.

Oavsett hur barnen och ungdomarna hamnar på kakaoodlingarna så kan de råka illa 
ut. De största problemen är bristen på formella avtal och alla former av kontroll som 
gör dem fullständigt skyddslösa. Många av barnen och ungdomarna är släkt med dem 
som äger odlingen, vilket brukar innebära att de behandlas lite bättre än de som inte 
har några band till ägaren alls.

De värsta problemen på kakaoodlingarna:

Skadligt barnarbete
Så kallat skadligt barnarbete förekommer främst i odlingar på Elfenbenskusten, men 
även i Ghana. Detta är dock en politiskt mycket känslig fråga och internationella 
rapporter och organisationer ger olika skildringar av detta fenomen. Både Elfenbens-
kusten och Ghana har ratifi cerat ILO-konvention 182 där länderna förbinder sig att 
se till att barn inte arbetar med sysslor som riskerar att förstöra deras hälsa. Enligt en 
nyligen genomförd undersökning som chokladindustrin varit med och fi nansierat så 
fi nns det drygt 200 000 barn och ungdomar som arbetar under farliga förhållanden i 
Elfenbenskusten.

Elfenbenskusten, till skillnad från Ghana, har ratifi cerat ILO-konvention 138 om 
minimiåldern för arbete. Enligt denna får barn under 14 år inte anställas och barn 
under 18 år får inte arbeta med hälsovådliga sysslor. Undersökningar av SwedWatch 
och andra organisationer tyder dock på denna konvention inte följs.

Arbetet på odlingarna är hårt och de tunga lyften kan ge upphov till skelett- och 
muskelskador. Många barn skadas också svårt när de arbetar med machetes. Ytterli-
gare ett problem är att barnen ofta hanterar farliga bekämpningsmedel, samtidigt som 
de saknar skyddsutrustning. Det fanns inte tillgång till skyddsutrustning på någon av 
odlingarna som ingick i SwedWatch undersökning. Arbetstiderna är dessutom sällan 
reglerade.
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Traffi cking av barn, ungdomar och vuxna
Människohandel och smuggling av arbetare till kakaoodlingar i både Elfenbenskus-
ten och Ghana förekommer. Arbetarna kommer främst från grannländerna Burkina 
Faso och Mali.

Det vanligaste är dock att mellanhänderna känner både odlaren och människor i de 
byar där de rekryterar arbetskraft. Den låga levnadsstandarden i grannländerna och 
behovet av att skaffa inkomster åt både sig själva och sina familjer är den främsta 
anledningen till barn och ungdomar söker arbete på kakaoodlingarna.
Det är viktigt att man i försöken att förbättra barnen och ungdomarnas situation tar 
hänsyn till alla former av rekrytering och inte bara fokuseras på så kallad traffi cking.

Migrantarbetarnas utsatthet
Majoriteten av arbetarna på kakaoodlingarna i Elfenbenskusten är utländska med-
borgare, främst från Burkina Faso och Mali. Dessa saknar oftast formellt uppehålls-
tillstånd i landet, vilket gör dem mycket utsatta. Detta försvårar också kravet på att 
ge dem formella anställningskontrakt. Den väpnade konfl ikten i Elfenbenskusten har 
ytterligare förvärrat deras situation. Regeringen har hävdat att många av migrantarbe-
tarna är lierade med rebellstyrkorna i norra delen av landet, vilket har medfört att de 
utsatts för repressalier från regeringsstyrkorna. Många arbetare och även odlare har 
tvingats fl y tillbaka till sina hemländer. Denna problematik drabbar såväl vuxna som 
barn och ungdomar.

Tvångsarbete
Av allt att döma förekommer tvångsarbete på kakaoodlingar i Elfenbenskusten. ILO, 
FN:s organ för arbetsrätt, defi nierar tvångsarbete som ett arbete eller en tjänst som 
utkrävs från en person under hot om straff. Några av dem som intervjuats i Swed-
Watchs undersökning uppger att de råkat ut för detta. Det vanligaste sättet att hindra 
arbetare att lämna en egendom är dock helt enkelt att de inte får lön förrän efter ett år, 
vilket gör att de inte vill eller kan lämna odlingen, trots att de behandlas illa.
Flera arbetare som intervjuats av SwedWatch uppger att de straffats på olika sätt när 
arbetsgivaren inte har varit nöjd med dem. Bland annat har arbetsgivare vägrat att ge 
mat till personer som har varit sjuka. 

Det är vanligt att arbetsgivarna betalat för resa och mutor för att arbetarna ska kunna 
ta sig till de berörda odlingarna från något av grannländerna. Därefter har de dragit 
av omkostnaderna från arbetarnas löner, vilket de inte alltid kommit överens om på 
förhand.

Bekämpningsmedel
De odlare och arbetare som intervjuats uppger att de inte har fått någon utbildning 
i att hantera bekämpningsmedel. Några säger att de informerats av dem som säljer 
bekämpningsmedel. Arbetarna berättar vidare att de använder preparaten utan någon 
skyddsutrustning alls, det vill säga utan handskar och ansiktsskydd. Detta leder till 
både akuta olyckor och kroniska förgiftningsskador. 
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Flera av de intervjuade på odlingarna i Ghana nekar till att barn används som arbets-
kraft vid användningen av bekämpningsmedel, utan endast för att hämta vatten att 
blanda ut medlen med. Andra säger att de använder barn som arbetskraft i samtliga 
faser i odlingen av kakao, också i användningen av bekämpningsmedel. Av detta 
kan man dra slutsatsen att de barn som används för att hämta vatten sannolikt också 
utsätts för bekämpningsmedlen då de går genom besprutade områden.

I Elfenbenskusten uppger samtliga intervjuade att de arbetat med bekämpningsmedel 
och fl era säger att de blivit sjuka efteråt. Ingen av dem har haft skyddsutrustning eller 
har fått läkarvård efteråt.

Ett av de bekämpningsmedel som arbetarna berättar att de använt är parakvat. Medlet 
utgör stora risker för både människor och miljö. Ögonskador, hudutslag och näsblod 
är vanligt förekommande bland dem som arbetar med medlet. Parakvat angriper 
lungorna och kan i värsta fall leda till döden genom kvävning. Parakvat ansamlas 
också i marken och riskerar därmed att förgifta grundvattnet.

Brist på formella kontrakt
Bland de arbetare som SwedWatch intervjuade förekom inga formella kontrakt, 
varken i Elfenbenskusten eller i Ghana. Detta innebär att det är svårt för arbetarna 
att hänvisa till kontraktsbrott. De får ingen övertidsersättning, även om den överens-
komna arbetstiden överskrids. Det fi nns ingenting som slår fast vilka arbetsförhål-
landen som ska gälla, inget socialt skydd och ingen garanti för att arbetarna får den 
inkomst som de kommit överens med arbetsgivaren om från början.

Svårighet att organisera sig kollektivt
Både Ghana och Elfenbenskusten har för fl era decennier sedan ratifi cerat ILO-kon-
ventionerna 87 och 98 om rätten till fri organisering och kollektivavtal. Detta verkar 
dock inte ha lett till några reella förbättringar för arbetarna inom kakaoproduktionen.

Arbetarna i både Ghana och Elfenbenskusten som intervjuats av SwedWatch uppgav 
att de inte ens hade hört talas om att det förekommer fackföreningar. I Ghana har den 
fackliga landsorganisationen, TUC, försökt att organisera lantarbetare. Detta arbete 
har dock inte lyckats täcka hela Ghana. Dessutom har lantarbetarna ofta ansett att de 
inte har tid och möjlighet att delta i fackföreningarnas arbete.

I Elfenbenskusten verkar det i praktiken inte förekomma någon som helst organise-
ring av arbetarna. Detta gör att arbetarna inte har någon part som kan företräda dem 
vid konfl ikter eller representera dem i olika fora.

Löner som inte går att leva på
Arbetarna uppger själva att deras största problem är den låga ersättningen som gör att 
de inte kan försörja sig och sina familjer. SwedWatchs undersökning visar dessutom 
att arbetsgivarna ofta betalar ut en lägre lön än vad som avtalats från början. Allra 
lägst lön får de barn och ungdomar som arbetar på odlingarna.
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Vad som görs för att förbättra situationen
Larmrapporterna om att barn for illa på kakaoodlingar i Elfenbenskusten, som spreds 
under 2001, bidrog till att både kakaoföretag och politiska beslutsfattare tvingats 
agera. Chokladindustrin, USA:s och Elfenbenskustens regeringar och människorätts-
organisationer kom överens om en åtgärdsplan, det så kallade Harkin-Engel-proto-
kollet, för att åtgärda missförhållandena. Åtgärdsplanen innehöll fem tidsbestämda 
mål som skulle uppnås. De viktigaste målen var att genomföra en ordentlig studie av 
problemens omfattning och att ta fram ett kontroll- och certifi eringssystem av kakao-
produktionen, som är helt fristående från chokladindustrin. Detta system skulle vara 
färdigt senast den 1 juli 2005. Avsikten var att kontrollörer skulle göra stickprovsin-
spektioner på kakaoodlingar, i syfte att kunna garantera att kakaon producerats under 
drägliga arbetsförhållanden.

Kakaons väg till konsumenten är snårig. Det fi nns för närvarande en rad mellanled 
mellan chokladproducenterna och odlarna, vilket medför svårigheter att spåra kakaon 
tillbaka till den enskilda odlingen. Detta är en av orsakerna till att införandet av ett 
övergripande kontroll- och certifi eringssystem försenats. Enligt de senaste uppgif-
terna ska det träda i kraft först den 1 juli 2008. FN:s organ för arbetsrättsfrågor, ILO, 
är rådgivare till protokollet.

2002 bildades stiftelsen International Cocoa Initiative (ICI), med säte i Geneve. I 
stiftelsen ingår både den internationella kakao- och chokladindustrin och människo-
rättsorganisationer. Det huvudsakliga syftet är att verka för att de värsta formerna av 
barnarbete (ILO-konvention 182) avskaffas inom kakaoproduktionen. Detta ska ske 
både genom ett kontrollarbete på plats i Västafrika och genom ett politiskt lobbyar-
bete. ICI har även påbörjat pilotprojekt i Elfenbenskusten och Ghana som ska kunna 
fungera som modeller för en hållbar och rättvis produktion av kakao. ILO:s program 
för att avskaffa barnarbete, IPEC, stödjer ICI med resurser, rådgivning och statistiska 
underlag.

De svenska chokladproducenterna deltar i utvecklingen av det kontrollsystem som 
beskrivits ovan genom sitt medlemskap i branschorganisationen CAOBISCO. Denna 
organisation är i sin tur en av parterna som är drivande i att ta fram det kontroll och 
certifi eringssystem som skjutits upp till den 1 juli 2008. För närvarande saknar dock 
den svenska chokladindustrin kontroll över förhållandena på kakaoodlingarna.

Flera enskilda organisationer strävar också aktivt efter att förbättra situationen för de 
barn som arbetar på kakaoodlingarna. Rädda Barnen Kanada har ägnat stor kraft åt 
frågan. Man har bland annat bedrivit lobbyverksamhet för att försöka förmå de olika 
parterna att hålla tidsplanen för den handlingsplan som specifi ceras i Harkin-Engel-
protokollet.

Sustainable Tree Crops Programme är ett institut som bildats av både stater och 
chokladindustrin. Det driver projekt med målsättningen att öka kakaoodlarnas kun-
skap i hållbar kakaoodling, för att de på så sätt ska kunna öka sina inkomster. Detta 
sker genom utbildning riktad till kakaobönder, så kallade Farmer Field Schools. Om 
bönderna uppnår ökad lönsamhet innebär detta bland annat att de kan behandla sin 
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arbetskraft bättre och minska användningen av barnarbetare. Sustainable Tree Crops 
Programme sorterar under det internationella institutet International Institute for 
Tropical Agriculture.

Både Rädda Barnen Kanada och FN:s barnrättsorganisation UNICEF bedriver verk-
samhet i Burkina Faso och Mali för att förhindra att barn och ungdomar utnyttjas på 
kakaoodlingar i Elfenbenskusten och Ghana.

Även om de fl esta människorättsorganisationer anser att Harkin-Engel-protokollet 
utgör ett steg i rätt riktning så är de noga med att påpeka att det främsta skälet till 
att människor far illa på kakaoodlingen beror på att odlarna får för lite betalt för sin 
kakao.

SwedWatch och Lutherhjälpen rekommenderar bland annat att chokladföretagen 
måste försöka skapa ett temporärt kontrollsystem av produktionen i Elfenbenskusten 
och i Ghana innan det internationella kontroll- och certifi eringssystemet träder i kraft 
den 1 juli 2008.

För en fullständig lista över SwedWatchs och Lutherhjälpens rekommendationer se 
längre fram i rapporten.
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Del 1: Chokladens mörka hemlighet

Choklad tillhör livets goda. Många är myterna kring kakaobönans egenskaper. 
Genom århundraden har den använts både som medicin och som afrodisiakum. Carl 
von Linné som ägnade hela sitt liv åt att ge latinska och grekiska namn till fl oran 
och faunan gav kakaoträdet namnet Theobroma, gudarnas föda. Numera fi nns det 
hyllmeter med olika chokladprodukter i varje snabbköp. Produkter med välkända 
varumärken som funnits bland oss sedan första delen av nittonhundratalet och som 
väcker positiva känslor. Sverige och Norge är storkonsumenter av choklad. Norge 
ligger på femte plats och Sverige på åttonde plats i världen när det gäller konsumtion 
av choklad per person och år.1  

Men bortom färgglada omslagspapper och välredigerade reklamfi lmer fi nns en annan 
verklighet. En verklighet som inbegriper både människohandel och arbete under 
slavliknande förhållanden. 

I september 2000 visade det brittiska TV-bolaget, Channel 4 Television, en doku-
mentär om hur unga pojkar från Mali utnyttjas som slavar på kakaoodlingar i Elfen-
benskusten. Många internationella organisationer följde upp och rapporterade om 
att arbetsförhållandena vid kakaoproduktionen i Västafrika ofta är både undermåliga 
och oreglerade. Forskningsinstitutet International Institute of Tropical Agriculture 

beräknar att drygt 600 000 barn och ungdomar arbetar på kakaoodlingar i Elfen-
benskusten.2 Ungefär en tredjedel av dessa barn uppskattas arbeta under farliga och 
hälsovådliga förhållanden.

Institutet konstaterade att på Västafrikas kakaoodlingar deltar barn i arbetet med 
att hålla odlingarna fria från sly och annan undervegetation med hjälp av mache-
tes, de använder bekämpningsmedel, skördar och bearbetar kakaon. Arbetet är hårt 
och skador vanligt förekommande, barn som arbetar på kakaoodlingar utsätts bland 
annat för risker som muskel- och skelettskador orsakade av det monotona arbetet 
och tunga lyft. Arbetet med machetes förorsakar både mindre skador och regelrätta 
amputationer av kroppsdelar till följd av olyckor. Dessutom ger arbetet med bekämp-
ningsmedel upphov till olika åkommor på grund av undermålig skyddsutrustning vid 
hanteringen av bekämpningsmedel.3 

I USA blev reaktionen stark på de rapporter som lanserades. En kongressledamot för 
demokraterna, Eliot Engel, lämnade in ett förslag om en lagändring till den ameri-
kanska kongressen. I förslaget föreslog man ett märknings- och kontrollsystem som 
garanterade att chokladprodukter med märkningen inte producerats med hjälp av 
arbetare som hålls kvar mot sin vilja och de värsta formerna av barnarbete. Repre-
sentanthuset godkände lagförslaget. I senaten ställde sig senator Tom Harkin bakom 
förslaget. 

För att undvika risken av konsumentbojkott och en lagändring som skulle medföra att 
chokladindustrin skulle hamna i en situation där den begår lagöverträdelser medde-
lade dess representanter att man skulle vidta åtgärder för att lösa problemen förknip-
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pade med barnarbete. En åtgärdsplan togs fram i samarbete mellan chokladindustrin, 
USA:s och Elfenbenskustens regeringar, människorättsorganisationer och interna-
tionella fackförbund. Handlingsplanen döptes till ’The Harkin-Engel Protocol’ och 
offentliggjordes hösten 2001.

SwedWatch och Lutherhjälpen vill med denna rapport göra en kartläggning av hur 
situationen för närvarande ser ut i Elfenbenskusten och Ghana, två av de största 
kakaoproducerande länderna. Vi vill samtidigt veta hur chokladföretag med verk-
samhet i Sverige hanterar frågor rörande arbetsförhållanden på kakaoodlingar i 
Elfenbenskusten och Ghana. De chokladproducenter med verksamhet i Sverige som 
granskats är Cloetta/Fazer, Marabou/Kraft samt Nestlé.

Odlingen av kakao
Kakao är efter spannmål, socker och kaffe den största jordbruksråvaran på världs-
marknaden.4 Produktion, försäljning och förädling av kakao har utvecklats till en 
global industri. 2003-04 uppgick världsproduktionen till 3,1 miljoner ton kakao. 5
Världsmarknaden för chokladprodukter omsatte drygt 550 miljarder svenska kronor 
år 2001, en ökning med cirka en femtedel sedan 1996. Den europeiska marknaden är 
den enskilt största och svarar för 42 procent av all import. 6 

Kakao odlas i ett bälte runt ekvatorn. Västafrika (Elfenbenskusten, Nigeria, Ghana 
och Kamerun) är den största producenten med en produktion på 2,2 miljoner ton. 
Därefter följer Asien med 435 000 ton och Central- och Sydamerika med 258 000 
ton. Den största enskilda kakaoproducenten är Elfenbenskusten, med Ghana och 
Indonesien på andra respektive tredje plats. År 2002 stod Västafrika för nära 70 pro-
cent av världsproduktionen. Mindre mängder kakao produceras också av fl era länder 
i Syd- och Mellanamerika, till exempel Brasilien, Ecuador och Venezuela. 7
Cirka 3,5 miljoner människor i Elfenbenskusten uppskattas vara sysselsatta i produk-
tionen av kakao. Motsvarande siffra för Ghana är 3,2 miljoner.8

Amsterdam i Holland, är den hamn som tar emot den största andelen kakao i världen, 
ungefär en femtedel av världsproduktionen vilket motsvarar 600 000 ton årligen.9 
Största delen av förädlingen av kakao sker i Västeuropa, drygt 35 procent. Malning 
och andra processer görs huvudsakligen i Tyskland och Holland.10 

Kakaoprisets utveckling — en dålig affär för odlaren
För de Västafrikanska ländernas exportinkomster spelar priset på kakao en avgö-
rande roll. Elfenbenskustens ekonomi är helt beroende av världsmarknadspriset på 
kakao. Det starka beroendet av inkomster från kakaon tillsammans med råvaruprisets 
fl uktuationer leder till ekonomiska svängningar med sociala konsekvenser som följd. 
Den dåliga prisutvecklingen på kakao har bidragit till att många västafrikanska länder 
har kroniska underskott i sina handelsbalanser. 

Liksom för andra handelsvaror varierar priset på kakao beroende på tillgång och 
efterfrågan. Kakaons pris fastställs på råvarubörser i London och New York.
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Kakaoträdet
Kakaoträdet kan bli upp till 15 meter högt och har stora, blanka, mörkgröna blad. 
Kakaofrukterna växer direkt på stammen och på de grova grenarna. De är cirka 20 
cm långa och påminner om stora valnötter eller meloner. Under mogningsprocessen 
växlar färgen från gult till orange till rött och slutligen till rödbrunt. Varje frukt inne-
håller 20-50 mandelliknande kakaobönor omgivna av ett klibbigt, vitt fruktkött. 
Det tar 3-5 år innan ett kakaoträd ger frukt, trädet ger sedan frukt i cirka 25 år.

Botaniskt delar man in de kommersiellt odlade kakaoträden i tre huvudarter:
Criollo: Dominerade marknaden fram till mitten av 1800-talet, men i dag fi nns bara 
några få exemplar kvar av arten.
Forastero: Den största arten. Odlade och vilda plantor fi nns i stora delar av Brasilien, 
Västafrika, Ecuador och Mexico.
Trinitario: Räknas ofta till Forastero även om den egentligen är en korsning mellan 
Criollo och Forastero. Odlingen började på Trinidad och har idag spritt sig till Venezu-
ela, Ecuador, Kamerun, Samoa, Sri Lanka, Java och Papua Nya Guinea.

Kakaoskörden 
Kakao skördas regelbundet då frökapslarna mognar vid olika tidpunkter. Skörden 
äger runt året om, men är som mest intensiv i december och juni. Maskiner kan inte 
användas eftersom frukterna på ett och samma träd är olika mogna och blommorna 
som sitter intill de mogna frukterna inte får skadas. Mogna frökapslar som innehåller 
kakaobönor skärs ner för hand med hjälp av långa macheteknivar. Inom en sju till tio 
dagar öppnas frökapslarna och de våta kakaobönorna plockas ut för att torkas innan 
de packas på säckar för export till främst Europa och USA. Därefter genomgår kakao-
bönorna olika förädlingsprocesser till kakaosmör, kakaopulver och kakaomassa.71 

Kakaons historia 
Kakaoträdet har sitt ursprung i djungelområden kring fl oden Orinoco och Amazon-
fl oden i Sydamerika. Det var i mayaindianernas rike som bönderna för första gången 
började odla kakao. Mayafolket bodde i ett område som motsvarar nuvarande 
Mexico, Guatemala, Bolivia och Honduras. De äldsta lämningarna efter denna kultur 
kan spåras tillbaka till 1500 f.Kr. De trodde att kakao hade helande egenskaper och 
använde den som medicin. Kakaobönor användes också i samband med olika ceremo-
nier. Kakaobönor var eftertraktade, hållbara och lätta att bära med sig, och användes 
därför i stor omfattning som betalningsmedel. När mayarikets handelsmän gav sig ut 
på sina resor var kakaobönorna en viktig del av lasten. På detta sätt spreds kunska-
pen om kakao.

Det var spanjorerna som efter att ha erövrat Mexico i början på 1500-talet tog 
med sig kakaobönor till Europa. Kakaon blev en modedryck i Europas fi nare kretsar. 
Drycken hade dessutom ett rykte om sig att vara ett afrodisiakum som berikade såväl 
själen som kärlekslivet. Den ökande efterfrågan på kakao i Europa medförde att de 
koloniserande staterna spred odlingen av kakao också till Asien och Afrika.70
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Under senare delen av 1980-talet ökade produktionen av kakao markant som en följd 
av att fl er exportländer bröt sig in på marknaden, lockade av ett relativt gynnsamt 
världsmarknadspris. För närvarande är världsproduktionen av kakao nästan dubbelt 
så stor som den var under 1980-talet.11 Följden har blivit att priset på kakaobönor 
sjunkit drastiskt och är numera endast en fjärdedel jämfört med för 20 år sedan.13

Av EU:s totala varuhandel med andra länder har andelen jordbruksprodukter minskat 
från nio procent 1995 till sex procent år 2003. Importen består främsta av tropiska 
produkter som kakao, kaffe, te och kryddor.15 Det fallande världsmarknadspriset 
har drabbat småodlarna hårt som dras in i en ond cirkel av minskade möjligheter 
att investera i sina odlingar och att hantera oförutsedda kostnader. Till exempel har 
odlarna mindre pengar till att bekämpa sjukdomsangrepp på sina odlingar. Detta 
medför i sin tur en risk att få sämre avkastning. 16 

Arbetet på kakaoodlingarna
I Västafrika är kakao den småskalige bondens gröda och arbetet utförs i stort sett helt 
manuellt utan användning av maskiner. International Cocoa Organisation uppskat-
tar att nära 90 procent av all kakao produceras av småbrukare med mindre än fem 
hektar odlingsbar mark. Avkastningen för småbrukare i Ghana är 300 kilo per hektar 
och i Elfenbenskusten 450 kilo. Många av bönderna som odlar kakao äger inte själva 
odlingsmarken. Kostnaden för att arrendera uppgår till 50 och 66 procent av kakao-
skörden.17 

Kakaoodlare kan delas in i tre huvudgrupper:18

Odlare som brukar sin egen mark.
De fl esta odlare som äger och brukar sin egen mark har kakao som en 
del av andra grödor. Detta är den vanligaste formen i de mer väletable-
rade produktionsområdena.

Från kakaoböna till choklad

Varje frukt innehåller 25-30 bönor som får jäsa i fem till sex dagar. Efter jäsningen 
skall bönorna torkas i en till två veckor. Därefter paketeras bönorna och transporte-
ras till uppköparna.

Den övriga bearbetningen sker hos chokladtillverkarna. Bönorna ska först rostas. 
Rostningen har stor betydelse för hur chokladen kommer att smaka. Innan bönorna 
krossas ska skal och groddar sugas bort. När bönorna så krossats mals de till en 
massa, kakaomassa, ur vilken man pressar bort minst hälften av fettet för att kunna 
framställa kakaopulver. Det bortpressade fettet blir till kakaosmör.
För att framställa choklad blandas kakaomassa, socker och kakaosmör som sedan 
valsas. Därefter omvandlas chokladen till en fl ytande konsistens. Olika smakämnen 
tillsätts, såsom vanilj eller kanel.
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Odlare som odlar någon annans mark mot en andel av avkastningen. 
(Sharecroppers)
Denna kategori delar avkastningen med markägaren vanligtvis i förhål-
landet ett till två, eller mindre vanligt ett till ett. Systemet har funnits 
under lång tid, men är vanligast förekommande i områden i Elfenbens-
kusten som tagits i bruk senare. Många av dessa så kallade ”sharecrop-
pers” är invandrare från Mali och Burkino Faso. Eftersom dessa odlare 
får mindre del av avkastningen än de som äger sin egen odling är det 
ovanligt att man använder sig av betald arbetskraft. 

Odlare som förvaltar en odling.
Förvaltarna ansvarar för odlingen och avlönas antingen genom en avgift, 
lön eller löfte om en framtida andel i odlingen. Detta är vanligast före-
kommande på odlingar som är under utveckling, det vill säga innan man 
börjat med kommersiell produktion. Det är också vanligt att småodlare 
utöver den egna odlingen tar uppdrag som förvaltare åt större odlingsä-
gare. Samma problem att använda betald arbetskraft som för ”sharecrop-
pers” gör sig gällande.

I både Elfenbenskusten och Ghana har invandrare spelat en viktig roll i uppbyggna-
den av kakaoindustrin. Det uppskattas att hälften av odlarna i Elfenbenskusten och 
30 procent i Ghana ursprungligen kommer från grannländerna, främst Burkina Faso 
och Mali. Invandrarna har i huvudsak arbetat med att röja nya odlingsområden, då de 
är mer rörliga än de lokalt förankrade odlarna.19

Arbetskraften som används på odlingarna kan delas in i:
• Odlarens eget arbete

• Arbete utfört av odlarens närmaste familj

• Arbete utfört av odlarens släkt

• Dagavlönad arbetskraft

• Långtidsanställd arbetskraft

• Illegal arbetskraft (tvingad arbetskraft, slavarbetare, barnarbetare)20

Barnarbete och handel med barn i Västafrika
Användningen av barnarbetskraft i den Västafrikanska (Kamerun, Elfenbenskusten, 
Ghana och Nigeria) kakaoindustrin har fått ökad uppmärksamhet under de senaste 
åren. 

Elfenbenskusten kriminaliserade barnarbete under 14 års ålder 1995, men lagen 
tillämpas bara för den formella sektorn och inte för bland annat familjejordbruk.21 
Ghanas lagstiftning förbjuder barn under 13 års ålder att arbeta. Barn under 15 års 
ålder får endast utföra ”lätt arbete”, det vill säga arbete som inte påverkar barnets 
hälsa, skolgång eller möjlighet till utveckling.22  
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Det är svårt att få fram exakt information rörande omfattningen av användningen av 
barnarbetskraft. Svårigheterna utgörs bland annat av att det saknas möjlighet att göra 
ett slumpmässigt urval av odlare då dessa inte fi nns registrerade hos någon myndig-
het. Vidare är utnyttjandet av barnarbetskraft ett känsligt ämne som inte exponeras 
och de utnyttjade vågar inte träda fram. Detta gör att informationen över antal barn 
som arbetar på kakaoodlingar varierar beroende på källa och använd metod.

Hälsofaror för barn som arbetar på kakaoodlingar, enligt ILO: 23

• Muskel- och skelettskador på grund av monotona och rörelser 
samt tunga lyft.

• Värmeslag

• Både mindre skador och regelrätta amputationer av kroppsdelar orsakat 
av arbetet med machetes

• Förgiftning av olika bekämpningsmedel

• Långa arbetsdagar

• Orm- och insektsbett

Fattigdom skapar barnarbete
För att klara sitt uppehälle är de småskaliga kakaobönderna helt beroende av inkom-
sten från kakao. Det är en gröda som är beroende av ett stabilt klimat, samtidigt som 
den är känslig för angrepp av sjukdomar och insektsangrepp. Tillsammans med ett 
fl uktuerande världsmarknadspris och att bonden ofta betalar en arrendeavgift för den 
mark han brukar, är verksamheten ekonomiskt sårbar.  

Kakaoproduktionen är arbetskraftsintensiv och mekaniserade hjälpmedel är sällsynta.
Ett sätt för kakaoodlarna att hålla kostnaderna nere är att använda sig av så billig 
arbetskraft som möjligt. Ofta arbetar hela familjen, det vill säga också barnen på 
odlingen. Efterfrågan på billig arbetskraft är ofta större än tillgången lokalt. Detta 
utgör en grogrund för rekrytering av människor utifrån som utnyttjas. En studie från 
FN:s organ för arbetsrättsfrågor, ILO, pekar på att upp till en tredjedel av kakaood-
lingarna använder sig av arbetare som inte tillhör familjen.24  

Det går inte att ge en enda bild av hur migrantarbetarnas situation ser ut. Vissa får 
lön för sitt arbete, medan andra hamnar i en situation där de utsätts för övergrepp och 
tvingas arbeta kvar mot sin vilja. Andra utnyttjas kraftigt, men kan åtminstone lämna 
odlingen när de vill.

Många av kakaobönderna i Elfenbenskusten kommer ursprungligen från Burkina 
Faso. En av dessa beskriver hur rekryteringen kan gå till när han berättar hur han 
hämtar arbetare från sin gamla hemby i Burkina Faso: 

”När jag behöver arbetare reser jag tillbaka till min by i Burkina Faso 
och berättar för mina släktingar att jag behöver folk till min kakaood-
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ling. Om de har barn som är kvar i byn skickas de med mig. Jag kommer 
överens med fadern om ett pris för varje barn och hur många år de ska 
arbeta. Deras far skickar dem till odlingen och om de är för små för att 
hitta vägen åker min bror och hämtar dem. Jag betalar cirka 100 000 
CFA (cirka 1 300 SEK) för ett äldre barn och cirka 70 000 CFA ( cirka 
950 SEK) för ett mindre barn.” 25

Den framtid som dessa barn går till mötes är osäkert. Sannolikt blir de kvar i hårt 
jordbruksarbete under många år. Eftersom merparten av dem inte skrivits in i skol-
systemet så har de inte heller någon möjlighet att få formell utbildning. De är utläm-
nade till bondens godtycke rörande bestraffningar och fysiska övergrepp samt under 
vilka arbetsvillkor de kommer att arbeta. Vissa av barnen återvänder till sin hemby 
efter avtalad tid med en intjänad slant, medan andra inte får ut den ersättning de 
kommit överens med bonden om och tvingas bli kvar på odlingarna betydligt längre 
period än planerat. Det är främst föräldrarnas fattigdom som gör att de ofta anser att 
de är beroende av att deras barn kan bidra till hushållets inkomster genom att arbeta 
på en kakaoodling.
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Produktion i utvecklingsländer

Metod
SwedWatchs slutsatser om förhållandena för arbetarna på kakaoodlingarna i Elfen-
benskusten och Ghana bygger på en rad källor. SwedWatch lät Kemby Consultants, 
under ledning av doktor Yao Bah Noel, genomföra en studie i regionen Abengourou i 
Elfenbenskusten, som är ett viktigt område för kakaoodling. Denna studie översattes 
till svenska av Lennart Rahm. På grund av det spända läget i Elfenbenskusten valde 
vi dessutom att genomföra tolv djupintervjuer med kakaoarbetare, som befann sig i 
Burkina Faso, på gränsen till Elfenbenskusten. Dessutom gjordes fyra djupintervjuer 
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med ägare till kakaoodlingar. Av dessa återges i delen som handlar om Elfenbens-
kusten intervjuer med två arbetare och två kakaoodlare. Intervjuerna genomfördes av 
forskningsassistenten Denis Batienon. Det är vikigt att betona att dessa intervjuer inte 
återger ett representativt urval av personer, utan endast genomfördes på stickprovsba-
sis.

Sigrun Helmfrid, socialantropolog som bedriver forskning med inriktning på Burkina 
Faso, var ovärderlig i arbetet med att samla in och värdera material om migrantarbe-
tare från Burkina Faso.

SwedWatchs egen undersökning kompletterar den mycket omfattande rapport om 
utbredningen och förhållandena för barnarbetare på kakaoodlare i Elfenbenskusten 
som genomförts av African National Research Institutes/ International Institute for 
Tropical Agriculture/ILO, i samarbete med bland annat chokladindustrin. Denna rap-
port täcker alla Elfenbenskustens 20 kakaoproducerande regioner. Utredarna besökte 
250 byar över hela landet.

SwedWatchs fältstudie i Ghana utfördes av Institute of African Studies vid Univer-
sity of Ghana under ledning av Dr Osman A-R Al Hassan. Undersökningen gjordes i 
Sefwi-Wiawso distriktet i västra Ghana. Sefi -Wiawso är ett jordbruksområde och ett 
av de ledande kakaoproducerande områdena i Ghana. Distriktet är också det första 
som migrantarbetare från det fattigare norra Ghana kommer till på sin jakt efter 
försörjning. Sefi -Wiawso ingår i WACAP/IPEC:s pilotprojekt rörande barnarbete. 
SwedWatch valde slumpmässigt ut tre bosättningar, Fawokabra, Kramokrom och 
Bonwire, där intervjuer genomfördes med ägare till kakaoodlingar, arbetare, kakaoin-
köpare samt företrädare för lokala myndigheter.  

Dessa studier som SwedWatch låtit genomföra kompletterades med rapporter som 
tagits fram av Världsbanken, biståndsorganisationen Terre de Homme, Unicef, Afri-
can National Research Institutes/ International Institute for Tropical Agriculture/ILO 
och enskilda forskare. 



SwedWatch  ●   Chokladens mörka hemlighet           21

Kakaofrukterna skördas med machetes och det är vanligt att arbetare på odlingarna skadar 
sig på de vassa eggarna. Foto: Anders Gunnartz.
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Del 2: Miljöproblemen

I Västafrika har odlingen av kakao knutits samman med avverkning av tropisk skog. 
En kakaoodlare röjer tropisk skog för att anlägga en ny kakaoodling. Fram till cirka 
arton år efter plantering växer den årliga avkastningen successivt. Därefter avtar 
avkastningen på grund av utarmning av näringsämnen i jorden, erosion och ökande 
angrepp av skadeinsekter och sjukdomar. Mellan tjugo och trettio år efter plantering 
står odlaren inför ett beslut. Antingen investera i återplantering som innebär att först 
ta bort de gamla kakaoträden, genomföra åtgärder för att förbättra jordmånen och 
minska angrepp av sjukdomar och skadeinsekter eller att röja ett nytt område tropisk 
skog. I mindre befolkade områden är det oftast lättare att röja ny skog. För de mindre 
odlarna är alternativet med återplantering oftast för dyrt. Under de senaste tio åren 
har Elfenbenskustens skog halverats.26

Kakaoträdet är känsligt för angrepp av insekter och svampar. Detta har fått tillföljd 
att kemiska bekämpningsmedel används i stor omfattning. De bekämpningsmedel 
som används främst är Propoxur (Unden 200EC) och Lindan (Gamma BHC). Båda 
dessa preparat är förbjudna i Sverige. Förtäring av Propoxur leder till akut förgift-
ning och kan vara direkt dödande. Lindan är giftigt inte bara vid förtäring utan även 
vid hudkontakt och inandning. Båda preparaten är mycket farliga för vattenlevande 
organismer och kan påverka vattenmiljön under lång tid.27
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Del 3: De hårda villkoren 
i Elfenbenskusten

Elfenbenskusten — ett land i konfl ikt
Elfenbenskusten är ett land i kris. Men när landet blev självständigt från Frankrike 
1960 såg framtiden ljus ut. Det var Västafrikas mest välmående land, med en snabbt 
växande produktion av kaffe, kakao, ananas och palmolja. Sedan 1979 är Elfenbens-
kusten världens ledande exportör av kakao.

I början av 1980-talet bidrog sjunkande priser på kakaon, den allmänna lågkonjunk-
turen i världen samt en svår torka till en ekonomisk kris och att brottsligheten i landet 
sköt i höjden.

Lågkonjunkturen bidrog också till att öka de etniska motsättningarna i landet. I norra 
delen av landet härstammar en stor del av befolkningen från grannlandet Burkina 
Faso. Under många år lockade kakaoindustrin i Elfenbenskusten gästarbetare från 
grannländer, främst från Burkina Faso.

President Henri Konan Bedié använde sig av de etniska motsättningarna för att 
behålla makten. Under 1990-talet lyckades han få en av sina politiska huvudmotstån-
dare, Alassane Ouattara, förvägrad rätten att kandidera till president. Orsaken var att 
en av hans föräldrar kom från Burkina Faso. Bedié ökade också de etniska motsätt-
ningarna inom armén. Detta ledde till en militärkupp 1999 och Bedié tvingades fl y 
till Frankrike. 

Vid det påföljande presidentvalet år 2000 ogiltigförklarade Högsta domstolen Ouat-
taras kandidatur, vilket ledde till våldsamma protester från befolkningen i norra delen 
av landet. Elfenbenskusten kom allt mer att präglas av en konfl ikt mellan de männis-
kor som anser sig vara ”äkta” medborgare i Elfenbenskusten och de som betraktades 
som invandrare från Burkina Faso, detta trots att de kunde ha bott i Elfenbenskusten 
i fl era generationer. Konfl ikten späddes på ytterligare genom religiösa motsättningar, 
eftersom befolkningen i norr härstammar från Burkina Faso till övervägande del är 
muslimer medan den övriga befolkningen främst är kristna och animister.

Elfenbenskusten är för närvarande i praktiken delat i två delar efter ett misslyckat 
kuppförsök mot president Laurent Gbagbo i september 2002. Den norra delen av 
landet kontrolleras till stor del av rebeller, medan de södra delarna styrs av reger-
ingen. Området däremellan utgörs av en zon bevakad av fransk militär och FN-
styrkor. Våldet blossade upp på nytt i början av november 2004 sedan den forna 
kolonialmakten Frankrike förstört nästan hela Elfenbenskustens fl ygvapenfl otta, som 
en hämnd för att nio franska soldater hade dödats i en bombräd mot en rebellkontrol-
lerad stad. Landet befi nner sig för närvarande i ett mycket spänt läge och risken för 
att nya strider bryter ut är överhängande. 
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Civilbefolkningen har drabbats hårt på grund av den kaotiska situationen i landet. 
Minst en miljon människor beräknas vara på fl ykt i Elfenbenskusten. I staden Bouaké 
beräknas hälften av de 800 000 invånarna ha lämnat staden.28 Enligt FN-organisatio-
nen United Nations Children’s Fund (UNICEF) lider cirka 15 procent av barnen av 
undernäring i den rebellkontrollerade norra delen av landet och i den regeringskon-
trollerade västra delen av landet. 29

Det fi nns fl era rapporter om massakrer och andra övergrepp på civila. Både reger-
ingstrupper och rebeller har upprättat vägspärrar där civilbefolkningen trakasseras 
och krävs på mutor för att inte utsättas för övergrepp. Det rapporteras också om att 
båda sidor genomför godtyckliga avrättningar av människor som man misstänker har 
samröre med motståndarsidan.30

Livsvillkoren i landet skiftar påtagligt mellan fattiga och rika, tillgången till mat, 
bostad och arbete är högst varierande. Till viss del beror detta på den omfattande kor-
ruptionen i landet, där vissa har möjlighet att tillgodogöra sig betydande tillgångar. 

Många barn måste på grund av bristen på pengar lämna skolsystemet redan vid 12-14 
års ålder. Skolundervisningen i stora delar av Elfenbenskusten har legat nere sedan 
konfl ikten började. Uppgifter fi nns om att knappt 50 procent av barn och ungdomar 
mellan 6 och 18 år går i skolan och att omkring hälften av befolkningen i landet är 
läskunniga. 31

Arbetarna på odlingarna säger till SwedWatch att deras största problem är den låga lönen. 
Foto: Anders Gunnartz. 
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Kakao — ett medel i konfl ikten
I en tid när utländskt bistånd kraftigt skurits ner på grund av konfl ikten i landet bidrar 
vinsten från kakaoproduktion till att fi nansiera såväl de regeringstrogna styrkorna 
i syd som de kakaosmugglande rebellstyrkorna i norr. Kakao står för 43 procent 
av Elfenbenskustens bruttonationalprodukt. I en intervju med nyhetsbyrån Reuters 
säger rebellernas politiska ledare Guillaume Soro att den kakao som produceras i 
rebellkontrollerade områden smugglas till de angränsande länderna Guinea, Togo och 
Ghana för att undvika att Elfenbenskustens regering beskattar kakaon och på så sätt 
får ytterligare medel till att fi nansiera sina styrkor.32

Elfenbenskustens handelsstruktur
I Elfenbenskusten fi nns cirka en miljon små familjeodlingar som vardera producerar 
cirka ett ton kakaobönor.33 I Elfenbenskusten styrs kaffe och kakaohandeln av Bourse 
du Caffé et du Cacao (BCC) och Coffee and Cocoa Regulatory Authority (ARCC). 
BCC:s styrelse består till två tredjedelar av odlare, exportörer och representanter för 
förädlingsindustrin. Styrelsen har till uppgift att varje kvartal sätta ett minimipris 
på kakao som betalas ut till odlarna.34 ARCC är ett oberoende offentligt organ med 
kontroll och internationell representation som uppgift. I ett försök att undvika att 
stora exportörer får en monopolställning har man från statligt håll begränsat mängden 
kakao en enskild exportör kan köpa per kvartal.

Utländska multinationella exportörer har tagit ett allt fastare grepp om exporten av 
kakao från Elfenbenskusten medan inhemska exportföretag förlorat infl ytande vilket 
påverkar landets ekonomi. När Elfenbenskustens regering 2001 försökte öka sina 
intäkter av handeln med kakao genom att höja tullarna, svarade de stora exportörerna 
med att avbryta exporten till dess att de nya tullavgifterna sänkts.35 

Exporten styrs av tio stora företag med de amerikanska företagen Cargill och Archer 
Daniels Midland (ADM) i spetsen. Under säsongen 2001/2002 var Cargill Group 
den största uppköparen av kakao med 13 procent av den totala skörden. Näst störst 
var ADM med 10 procent av den totala kakaoskörden, följt av det franska företaget 
Bollore group med åtta procent. Störst av de lokala exportörerna var Coopyca som 
kom på nittonde plats med inköp motsvarande 12 631 ton eller mindre än en procent 
av skörden. 36 

Kringresande inköpare besöker odlarna för att samla in kakaon. Dessa arbetar 
antingen direkt för eller är kontraktsbundna till någon av de stora exportörerna.
Odlarna betalas kontant. Ett garanterat minimipris för export är satt av BCC men 
beroende på efterfrågan kan detta pris överstigas. Vanligtvis fraktas kakaon till 
inköpscentraler belägna i större städer där det säljs vidare till inköpare. Kakaon trans-
porteras därefter till någon av hamnarna i städerna Abidjan eller San Pedro. Systemet 
innebär att exportörer ersätts för eventuella förluster om priset på kakao faller och 
återbetalningsskyldighet om priset stiger.

En statligt kontrollerad fond etablerades 2002/2003 med syftet att stabilisera priser 
kvartalsvis. BCC sätter kvartalsvis ett garanterat minimipris för kakao inköpt på 
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odling. Man har också fastställt pris för insamling och transport från landsbygd till 
hamnarna i Abidjan och San Pedro.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt i Elfenbenskusten
Krisen i landet efter statskuppsförsöket påverkar situationen i landet när det gäller 
mänskliga rättigheter. Rapporter under senare år har pekat på förekomsten av hund-
ratals försvinnanden under kortare eller längre tid, summariska avrättningar och god-
tyckliga frihetsberövanden samt tvångsrekrytering. Flera massgravar har upptäckts. 
I den södra delen av landet är trakasserier mot utlänningar och personer från norr 
vanligt förekommande. Tortyr, kroppslig bestraffning och annan omänsklig behand-
ling är förbjudet enligt konstitutionen. Dock förekommer uppgifter om kraftigt våld 
och övergrepp mot försvunna och frihetsberövade personer i syfte att bestraffa dem 
eller tvinga fram erkännanden. 

Landets konstitution från 2000 innehåller en detaljerad lista över mänskliga fri- och 
rättigheter. Som nämns nedan är efterlevnaden för fl era av dessa fri- och rättigheter 
bristfälligt.37

Elfenbenskusten
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Arbetsrätt
Det har tidigare i princip inte förekommit någon diskriminering i arbetslivet på grund 
av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, nationalitet eller liknande. I och med den 
pågående krisen fi nns sedan några år en tendens att myndigheterna rekommenderar 
arbetsgivarna att i första hand anställa medborgare i Elfenbenskusten i stället för 
personer från andra länder. 

Myndigheterna fastställer minimilöner som varierar beroende på vilken sektor och 
vilken typ av anställning det gäller. Den senaste översynen gjordes år 1996. Den 
lägsta minimilön sattes då till 36 000 CFA per månad (cirka 500 SEK) för en indu-
striarbetare, vilket inte räcker för att försörja arbetstagaren och dennes familj. För 
arbetstagare gäller en lagstadgad arbetstid om 40 timmar per vecka, ersättning för 
övertid och minst en viloperiod om 24 timmar per vecka. Inom den informella sek-
torn, där de fl esta arbetar gäller ofta sämre vilkor. 

Tvångsarbete är förbjudet enligt Elfenbenskustens lagstiftning. Alla medborgare 
utom poliser och militärer har enligt konstitutionen rätt att bli medlemmar i arbets-
tagarorganisationer och förhandla kollektivt. Det är endast en liten del av landets 
arbetstagare som är organiserade eftersom de fl esta arbetar inom den informella 
sektorn. Många större arbetsgivare inom den offentliga och privata sektorn är bundna 
av kollektivavtal. Strejkrätten garanteras i konstitutionen men vissa formella krav, 
såsom förhandlingar och varsel, måste först vara uppfyllda. Rätten att strejka utnytt-

ELFENBENSKUSTEN 
Statsskick: republik 
Yta: 322 460 km2 
Huvudstad: Yamoussoukro (200 000 invånare 1998) 
Högsta berg: Nimba (1 752 m ö h) 
Viktigaste fl oder: Bandama, Komoé, Cavally, Sassandra 
Invånarantal: 16,7 miljoner (uppskattning 2002) 
Invånare/km2: 55 
Medellivslängd: män 50 år, kvinnor 52 år 
Läs- och skrivkunnighet: män 60 %, kvinnor 38 % 
Folkgrupper: baulé, bété, senufo, malinké, dioula, agni m fl  
Språk: franska är offi ciellt språk, ett 60-tal inhemska språk talas också 
Religion: traditionella religioner ca 35%, islam ca 40 %, kristendom ca 25 % 
BNP/invånare: 698 US dollar (2002) 
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 26 %, industri 26 %, service och övrigt 
48 % (1999) 
Naturtillgångar: timmer, olja, gas och diamanter 
Viktigaste exportvaror: kakao, timmer, kaffe, konserverad fi sk, bomull 
Medlemskap i internationella och regionala organisationer: Afrikanska utvecklings-
banken, den västafrikanska ekonomiska samarbetsorganisationen ECOWAS, FN, IMF, 
OAU, Världsbanken 

Uppgifterna är hämtade ur Länder i fi ckformat, Utrikespolitiska Institutet, 2004
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jas tämligen ofta av landets fackföreningar och respekteras vanligtvis av myndighe-
terna. 

Barnarbete på odlingarna i Elfenbenskusten
I konfl iktens spår har humanitära organisationer rapporterat om barn som utnyttjats 
som soldater och arbetare. Hemlösa barn är vanligt förekommande i städerna. Ofta 
försörjer sig dessa barn på eget arbete. Även om minimiåldern för att arbeta är 14 år 
är barnarbete vanligt förekommande. En stor del av de barn som arbetar på kakao- 
och kaffeodlingen kommer från andra närliggande länder och har lockats till Elfen-
benskusten med löften om höga löner och bra arbetsförhållanden. För många har det 
emellertid inneburit arbete under mycket hårda förhållanden. Samarbete har inletts 
med vissa grannländer för att stävja barnhandeln. Ett av dessa länder är Mali, varifrån 
handeln av barn organiseras av mellanhänder mot betalning.

Det är små familjeodlingar som står för merparten av kakaoproduktionen i Elfen-
benskusten. Dessa odlingar sköts både av kärnfamiljer med några få medlemmar 
och av storfamiljer, som kan omfatta 10-90 personer.38  Arbetskraften på de fl esta 
småodlingar består av oavlönade familjemedlemmar. Däremot så får de mat, husrum 
och stöd om de blir sjuka. Antalet kakaoodlingar i Elfenbenskusten beräknas uppgå 
till mellan 600 000 och en miljon.39 Merparten av dessa odlingar är mycket små och 
uppgår i genomsnitt till mellan en och tre hektar.

Under skördeperioden arbetar fl era miljoner människor på odlingarna. Barn och ung-
domar utgör en del av arbetskraften. Under de senaste åren har det kommit många 
larmrapporter om barnarbete på kakaoodlingarna. Det innebär inte att alla far illa. För 
barn och ungdomar som växt upp på kakaoodlingar är det naturligt att de hjälper sina 
släktingar, på samma sätt som skedde på den svenska landsbygden förr i tiden.

Dessvärre utnyttjas barn och ungdomar i stor skala på mängder av odlingar. Det är 
både lättare att pressa priset på deras löner och att kontrollera dem, än det är med 
fullvuxna arbetare. I Elfenbenskusten uppges lönen för en genomsnittlig fullvuxen 
kakaoarbetare uppgå till motsvarande cirka 1 200 SEK till 1 500 SEK per år, medan 
ett barn under 18 år endast tjänar drygt 700 SEK.

Elfenbenskusten är speciellt hårt utsatt. Drygt 600 000 barn och ungdomar under 
18 år arbetar på kakaoodlingar i Elfenbenskusten.40.Av dessa beräknas 12 000 barn 
sakna släktskapsband med odlarna. När Institute of Tropical Agriculture genomförde 
en stor studie år 2002 över omfattningen av barnarbete på kakaoodlingar i Västafrika, 
fann man att hela 200 000 barn och ungdomar i Elfenbenskusten arbetar med farliga 
sysslor.41 Detta visar att släktskap med odlarna inte utgör en garanti för att barnen ska 
undvika att skadas i arbetet.

De barn och ungdomar som kommer från grannländerna Burkina Faso och Mali löper 
de största riskerna. I en studie som bland annat utfördes av Världsbanken visade 
det sig att drygt 60 000 av de barn och ungdomar som arbetar på kakaoodlingarna 
i Elfenbenskusten kommer från Burkina Faso.42 I en studie som SwedWatch låtit 
genomföra i regionen Abengourou i Elfenbenskusten kom drygt 80 procent av arbe-
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tarna från Burkina Faso. Resten av arbetarna var jämt fördelade mellan Elfenbens-
kusten, Ghana och Togo.

I en studie utförd av kanadensiska Rädda Barnen slås det fast att barn från Elfen-
benskustens grannländer har utgjort en mycket viktig del i uppbyggnaden av landets 
kakaoproduktion.43 Upptakten till larmrapporterna om barnarbete på kakaoodlingarna 
i Elfenbenskusten var en dokumentär från BBC, som hävdade att mängder av barn 
och ungdomar från Mali levde i slavliknande förhållanden på odlingarna. Dokumen-
tären ledde till mängder av reportage i media över hela världen och lade grunden 
till det så kallade Harkin-Engel-protokollet. Det fanns fl era problem med både det 
ursprungliga och de efterföljande reportagen. Dessa gäller bland annat omfattningen 
och formen av människosmuggling och själva begreppet slavhandel. 

Det har pågått en intensiv debatt om hur stor handeln med barn, egentligen är. En 
sådan diskussion riskerar dock att dölja barnarbetets sociala och ekonomiska struktur. 
Av allt att döma är det en begränsad del av barnarbetarna som säljs av professionella 
människosmugglare. Många ungdomar under 18 år ger sig av på egen hand för att 
tjäna ihop pengar till familjen och sig själva. I en stor undersökning av barnarbete 
uppgav drygt hälften av de tillfrågade avlönade barnarbetarna att de gav sig av för 
att hjälpa sig och sin familj att få ett bättre liv. Ingen av de tillfrågade hävdade att de 
tvingats att ge sig av mot sin vilja.44 Samtliga uppgav också att de visste att de skulle 
arbeta med att skörda kakao.

Ofta har barnen fått information om hur ska bete sig och vem de ska söka upp från 
någon släkting eller vän.45 Majoriteten av dem som intervjuats i SwedWatchs under-
sökning har rekryterats av någon representant från en odling, oftast en släkting, som 
sedan sköter transporten till odlingen. Hela 94 procent av de avlönade barnarbetarna 
uppger att de känner den mellanhand som rekryterat dem.46

Det fi nns även professionella mellanhänder som smugglar grupper av människor från 
Mali och Burkina Faso in i Elfenbenskusten och Ghana och därefter lämnar dem på 
olika kakaoodlingar. En studie som publicerats av International Labor Rights Fund 
(ILRF) år 2002 uppgav att mängder av kakaoodlare var beroende av mellanhänder 
som försåg dem med arbetskraft från grannländerna för att de skulle kunna skörda 
och paketera sin kakao.47

Även om uppgifterna i ILRF:s studie kanske var aningen överdrivna och inte tog 
hänsyn till de rådande sociala och ekonomiska förhållandena i området, visar bland 
annat en omfattande undersökning av Världsbanken och Terre des Hommes att pro-
blemet med barnarbetarna är allvarligt.48 Undersökningen fokuserades på migratio-
nen från grannlandet Burkina Faso. En tiondel av barnen i Burkina Faso hade lämnat 
sina föräldrar för att arbeta. Av dessa levde en tredjedel utomlands, merparten av dem 
i Elfenbenskusten. Medelåldern för barn som reser från sina föräldrar för att arbeta 
var 13 år. Enligt rapportens statistik så gav sig den överväldigande majoriteten av 
barnen iväg med en släkting eller vän. En femtedel reste dock bort med någon som 
de antingen inte kände alls eller hade haft en mycket fl yktig kontakt med. Nästan alla 
barn som ger sig av för att arbeta på kakaoodlingar är pojkar, förmodligen beroende 



30          SwedWatch  ●  Chokladens mörka hemlighet

på att det är ett så tungt arbete. De mellanhänder som smugglar barn och ungdomar 
in i Elfenbenskusten föredrar dessutom också pojkar, eftersom kakaoodlarna betalar 
betydligt mer för dessa.49

Fattigdom var det främsta skälet som föräldrarna angav till att de lät sina barn åka 
iväg för att arbeta. Det är dock intressant att detta gällde färre än hälften av barnen. 
Många föräldrar ser sina barns och ungdomars arbete som en del i deras uppfost-
ran, som en möjlighet att skapa ett bättre liv och som en integrerad del av familjens 
försörjning.50

Oavsett hur barnen och ungdomarna hamnar på kakaoodlingarna så kan de råka illa 
ut. Barnens föräldrar och representanter för odlarna ingår ofta muntliga avtal i föräld-
rarnas byar. Väl på plats på kakaoodlingarna kan bönderna bryta mot avtalen utan att 
barnen har möjlighet att hävda sina rättigheter. Det saknas skriftliga avtal och bristen 
på formella avtal och kontroll gör barnen fullständigt skyddslösa. Många av barnen 
och ungdomarna är släkt med dem som äger odlingen, vilket brukar innebära att de 
behandlas lite bättre än de som inte har några band till ägaren alls.

Arbetet på odlingarna är hårt och de tunga lyften kan ge upphov till skelett- och 
muskelskador. Många barn skadas också svårt när de arbetar med machetes. Ytter-
ligare ett problem är att barnen ofta tvingas arbeta med farliga bekämpningsmedel 
och att de saknar skyddsutrustning. Det är ett brott mot ILO:s konvention 182 när 
barn utsätts för arbete som riskerar att ge upphov till allvarliga och långvariga skador. 
Konvention 182 kräver omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av 
barnarbete. Elfenbenskusten har ratifi cerat denna konvention, men färska undersök-
ningar tyder på att dessa former av barnarbete fortfarande förekommer i landet.

Det är inte lätt att hitta någon bra och snabb lösning för att komma till rätta med 
förekomsten av barnarbete i Elfenbenskusten. Barnens inkomster behövs ofta i deras 
hushåll i Burkina Faso och Mali och om de inkomsterna skulle försvinna är det san-
nolikt att föräldrar skulle bli än mindre benägna att sända sina barn till skolan. Flera 
olika åtgärder måste vidtas. Inköpspriset på kakao måste höjas och både myndighe-
terna och de chokladproducerande företagen måste informera odlarna om att skadligt 
barnarbete inte accepteras. Dessutom måste man skapa ett effektivt stickprovssystem 
för att kunna kontrollera hur informationen når ut och vilka effekter den fått.

En studie som genomfördes av Världsbanken 1998 visar klart att fallande inköps-
priser på kakao leder till ökad rekrytering av barn på odlingarna.51  Prisfallen leder 
också till att kakaoodlarna drar ned på den betalda arbetskraften och istället utökar de 
arbetsuppgifter som läggs på familjen. Detta innebär att arbetsbördan för deras egna 
barn ökar och det riskerar att gå ut över deras skolutbildning. I Elfenbenskusten så 
står barn i genomsnitt för ungefär en fjärdedel av familjernas sammanlagda arbete 
med kakaon.52

Studien påvisar också att knappt två tredjedelar av samtliga barn på landsbygden i 
Elfenbenskusten inte gått klart grundskolan och att en tredjedel av barnen överhu-
vudtaget inte går i skolan. Den genomsnittliga utbildningslängden för barnarbetare 
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inom jordbrukssektorn i Elfenbenskusten är drygt ett år.53 Det såg dock extra illa ut 
för barnen och ungdomarna som lönearbetade inom kakaoproduktionen. Av dessa 
hade 88 procent överhuvudtaget aldrig gått i skolan.54

I de fall då barnen ingår i de familjer som äger odlingarna så är det bara två tredjede-
lar av dem som har gått i skolan vid något tillfälle. Ungefär 60 procent av de odlare 
som använder sig av betalda barnarbetare är från Elfenbenskusten, resterande del av 
odlarna kommer från Burkina Faso.55 

Tvångsarbete
Av allt att döma är tvångsarbete vanligt förekommande på Elfenbenskustens kakao-
odlingar. ILO defi nierar tvångsarbete som ett arbete eller en tjänst som utkrävs från 
en person under hot om straff. Några av de arbetare som intervjuats uppger att de 
råkat ut för detta. Det vanligaste sättet att hindra arbetare att lämna en egendom är 
dock helt enkelt att de inte får lön förrän efter ett år, vilket gör att de inte vill eller 
kan lämna odlingen, trots att de behandlas illa. SwedWatchs undersökning visar att 
det är vanligt att arbetare får lön först efter ett år och att deras möjlighet att förändra 
detta förfarande är mycket begränsat.
Kakaoodlare uppger också att barn och ungdomar ofta inte får betalt av odlarna 
själva, utan genom en mellanhand. Detta innebär att risken för att barn och ungdomar 
inte får den avtalade summan är mycket stor.

Flera arbetare som intervjuats av SwedWatch uppger att de straffats på olika sätt när 
arbetsgivaren inte har varit nöjd med dem. Bland annat har arbetsgivare vägrat att ge 
mat till personer som har varit sjuka.

Det är vanligt att arbetsgivarna betalat för resan och mutorna för att arbetarna ska 
kunna ta sig till den berörda odlingen från någon av grannländerna. Därefter har de 
dragit av dessa summor från arbetarnas löner, vilket parterna antingen inte kommit 
överens om på förhand eller arbetarna inte förstått skulle ske.

Bekämpningsmedel
 Flera odlare och arbetare som intervjuats uppger att de inte har fått någon utbildning 
i att hantera bekämpningsmedel. Några säger att de informerats av dem som säljer 
bekämpningsmedel. Flera av arbetarna berättar vidare att de använder preparaten 
utan någon skyddsutrustning alls, det vill säga utan handskar och ansiktsskydd. Detta 
leder till både akuta olyckor och kroniska förgiftningsskador. 

Samtliga intervjuade uppger att de arbetat med att bespruta och fl era säger att de 
blivit sjuka efteråt. Ingen av dem har haft skyddsutrustning eller har fått läkarvård 
efteråt.

Ett av de bekämpningsmedel som arbetarna berättar att de använt är parakvat som 
förbjöds i Sverige 1983. Medlet utgör stora risker både för människor och miljö. 
Ögonskador, hudutslag och näsblod är vanligt förekommande bland dem som arbetar 
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med medlet. Parakvat angriper lungorna och kan i värsta fall leda till döden genom 
kvävning. Parakvat ansamlas i jorden och riskerar därmed att förgifta grundvattnet.

Ett annat medel som är vanligt förekommande på odlingarna är det kraftigt hälsovåd-
liga lindan.

I SwedWatch undersökning i regionen Abengourou uppgav knappt 40 procent av 
arbetarna att de arbetat med besprutning. Barn och ungdomar besprutar av allt att 
döma i samma utsträckning som de vuxna.56

Drygt en tredjedel av dessa uppgav att de inte skyddar sig själva när de besprutar 
med bekämpningsmedel. De som säger sig använda skyddsutrustning hävdar dock 
att de inte har tillgång till fullgott skydd. I vissa fall har de bara använt handskar och 
stövlar. Det fanns inte kompletta skyddsutrustningar på någon av de odlingar som 
besöktes. En fullständig skyddsutrustning ska bestå av en overall med långa armar, 
hatt, skyddsglasögon, stövlar, handskar och munskydd. I regionen Abengourou lät 
odlarna enligt egen utsago dock oftast speciellt utsedda skadedjursbekämpare sköta 
besprutningen.

De svåra förhållandena för arbetarna
Drygt hälften av dem som arbetar på kakaoodlingarna i Elfenbenskusten kommer 
från grannländerna Burkina Faso och Mali. I Ghana utgör de så kallade migrantar-
betarna ungefär en tredjedel av arbetsstyrkan. Situationen för migrantarbetarna har 
försämrats drastiskt det senaste decenniet. En del personer som har påbrå från grann-
länderna har berövats sin rösträtt trots att de har levt i Elfenbenskusten i fl era gene-
rationer. Ett av de största problemen för många invandrade är att de också förlorat 
rätten till den mark de odlat kakao på i hela sitt liv.

Inbördeskriget har drabbat migranterna extra hårt, eftersom regeringsstyrkorna 
betraktar dem som en säkerhetsrisk. För närvarande lever många fl yktingar, både 
kakaoarbetare och odlare, i fl yktingläger i Burkina Faso och Mali.

Nästan all uppmärksamhet i medier och rapporter har ägnats de barn som arbetar 
på odlingarna. Men oftast är det ingen större skillnad mellan barnens, ungdomarnas 
och de vuxnas situation. Många av arbetarna har rekryterats som barn och fortsatt att 
arbeta på kakaoodlingar in i vuxen ålder för att försöka tjäna ihop lite pengar åt sig 
och sin släkt. Det är vikigt att kräva att även vuxna migrantarbetares rättigheter måste 
respekteras.

Bland de arbetare som SwedWatch intervjuade förekom inte skriftliga kontrakt, 
varken i Elfenbenskusten eller i Ghana. Detta innebär att det är svårt för arbetarna 
att hänvisa till kontraktsbrott. De får ingen övertidsersättning, även om den överens-
komna arbetstiden överskrids. Om en konfl ikt uppstår så har arbetarna enbart munt-
liga avtal att hänvisa till. Detta innebär att uppgifter om vilka arbetsförhållanden som 
ska gälla ofta går isär, att arbetarna saknar socialt skydd och att de inte har någon 
garanti för att de ska få den inkomst som de från början kommit överens med arbets-
givaren om.
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En stor del av arbetarna på kakaoodlingarna i Elfenbenskusten kommer från grannländerna 
Burkina Faso och Mali. Dessa saknar ofta socialt skyddsnät och har drabbats svårt av den 
väpnade konfl ikten i Elfenbenskusten.
Foto: Gustaf Eneroth
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Arbetarna uppger själva att deras största problem är den låga ersättningen som gör 
att de inte kan försörja sig och sina familjer. SwedWatchs undersökning visar dess-
utom att arbetsgivarna ofta betalar ut en lägre lön än vad som avtalats från början. 
Genomsnittslönen per år för arbetare på kakaoodlingarna ligger på drygt 1 500 SEK 
per år, men Swedwatch har uppgifter på arbetare som fått mindre än 1000 SEK. Som 
noterats ovan får barn och ungdomar än lägre löner.

Elfenbenskusten har för fl era decennier sedan ratifi cerat ILO-konventionerna 87 och 
98 om rätten till fri organisering och kollektivavtal. Detta verkar dock inte ha lett till 
några reella förbättringar för arbetarna inom kakaoproduktionen. Ingen av de arbe-
tare som intervjuats har ens hört talas om att det förekommer fackföreningar. Det 
förekommer ingen som helst organisering av arbetarna. Detta gör att arbetarna inte 
har någon part som kan företräda dem vid konfl ikter eller representera dem i olika 
fora. I den studie som SwedWatch låtit genomföra i regionen Abengourou var drygt 
97 procent av de tillfrågade arbetarna analfabeter.

Intervjuer med kakaoarbetare

”Giftet rann över våra ryggar”
Bouba Bassole är 30 år gammal och kommer från Burkina Faso, precis som så många 
andra arbetare på kakaoodlingar i Elfenbenskusten. Första gången han begav sig till 
Elfbenskusten för att arbeta på kakaoodlingar var han endast 13 år gammal.

– Jag har jobbat med allt på odlingarna, röjt undervegetationen, plockat frukterna 
och skalat dem, med mera. De tyngsta sysslorna var helt klart att fl ytta säckarna med 
kakao. De vägde uppemot hundra kilo och vi hade inga hjälpmedel.

Men den uppgift han ändå tyckte var allra värst var besprutningen. De använde sig 
av en liten pump för att spruta. Ett av ämnena som användes var parakvat. Arbetarna 
hade ingen skyddsutrustning alls. 

– Vi som jobbade med att bespruta var själva tvungna att hitta tygbitar som vi 
använde till att täcka för näsan med. Det stack i halsen efteråt, men vi fi ck ändå inget 
att dricka. Giftet läckte ofta ut från pumpen och rann över våra ryggar så att vi fi ck 
blåsor. När jag mådde dåligt och ville vila efter besprutningen sade odlingsägaren att 
jag var lat.

Det gick överhuvudtaget inte att vara sjukskriven. Arbetarna på odlingen var tvungna 
att arbeta, annars fi ck de ingen mat.

Precis som så många andra begav sig Bouba till Elfenbenskusten för att försöka tjäna 
ihop lite extrapengar. I sin hemby hade han hankat sig fram på att vakta boskap. Det 
var en avlägsen släkting som övertalade Bouba att ge sig av. Släktingen betalade 
transporten och de mutor till gränspolisen som krävdes för att Bouba skulle kunna ta 
sig in i Elfenbenskusten. Pengarna drogs sedan av från lönen.
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”När chefen inte var nöjd fi ck vi ingen mat!”
Augustin Ouedraogo, 21, kommer från orten Bobo-Dioulasso i Burkina Faso.
Han gav sig av till Elfenbenskusten när han var 17 år. I nästan fyra år har han jobbat 
på kakaoodlingar i landet.

– Hemma i byn vaktade jag boskap. Men det gav inga pengar. Jag såg ungdomar från 
byn som återvände med cyklar, radioapparater, och tjusiga kläder. Jag beslutade mig 
för att åka till en släkting som odlar kakao i Elfenbenskusten för att även jag skulle 
kunna få tag i sådana varor. Vi var 4 personer som gav oss av tillsammans. En mel-
lanhand skötte själva transporten och betalade vår resa.

– Jag skulle få 65 000 franc (knappt 1 000 SEK) för ett år, men arbetsgivaren vägrade 
att betala några pengar innan vi hade varit där ett helt år. Han tillät oss inte att ge oss 
av för att jobba någon annanstans, men däremot kunde vi använda vår lediga dag för 
att jobba på någon annans odling och få lite fi ckpengar.

Augustin skrev aldrig under något kontrakt och det fanns inga skriftliga garantier 
alls. Någon fackförening som företrädde arbetarna hörde han aldrig ens talas om.

Arbetet bestod av att bearbeta jorden och rensa bort undervegetation och ogräs med 
hjälp av machete i kakao- och kaffeodlingen.

– Det hårdaste arbetet var att transportera kakaon från odlingen till lagringsplatsen. 
Det allra värsta var att bespruta kakaobuskarna. Vi använde bland annat parakvat, 
som är jättefarligt. Jag hade inget att skydda mig med. Jag hade mina vanliga kläder 
på mig, och inga handskar.

– En dag fi ck jag yrsel och föll omkull mitt under arbetet. Min arbetsgivare såg till att 
jag fi ck lagat ris med massor av olja och lite senare kände jag mig bättre. Men till och 
med nu, ett par år efteråt, så känner jag mig inte bra.

Augustin berättar att arbetet började klockan halv sju på morgonen. De fi ck 30 minu-
ters rast för att äta. Sen fortsatte jobbet till klockan fem.

– Vår chef gav oss mat och husrum. Vi fi ck tillräckligt med mat, men den var knappt 
ätlig. Ibland höll han oss i arbete även den dag vi skulle ha vilat. Han betalade oss 
inte allt som han var skyldig oss. Dessutom straffade han oss om han inte var nöjd 
med vårt jobb. Då fi ck vi inte äta på hela dagen. Det kanske värsta av allt var att vi 
inte fi ck nån hjälp alls om vi blev sjuka eller om det hände en olycka. Chefen sade 
bara vi fi ck leta efter medicinalväxter i naturen, även om vi skadat oss på en machete.

Intervjuer med ägare till kakaoodlingar

”Kakaoföretagen har jag aldrig mött”
Zongo Koudraogo är 42 år och kommer från Burkina Faso. Han har haft ett litet 
kakaoodling på tre hektar i Elfenbenskusten sedan 1985. Trots att han tjänat väldigt 
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lite på kakaon var den ändå den mest lönsamma av alla grödor. Någon hjälp från stat 
eller företag var det inte tal om.

– Jag vet att vi mätte upp odlingen en gång när vi skulle skaffa papper på att vi ägde 
den. Det var enda gången som det kom en statligt anställd jordbrukstekniker till oss. 
För övrigt har jag aldrig fått något stöd.

Han säljer via en mellanhand som kommer till hans gård. De företag som köper upp 
och exporterar kakaon har han aldrig mött.
– Det svåraste av allt är att sälja kakaon. Det fi nns alldeles för många uppköpare och 
de är skickliga på att pressa ned priset.

– Det brukar vara jag själv som besprutar min odling. Jag skyddar mig inte. Efter 
behandlingen dricker jag mjölk och vinäger. Mina grannar har ofta bett mig komma 
och behandla deras odlingar också.

Zongo har några få anställda, enbart män.
– Arbetsuppgifterna är inte uppdelade, vi gör allt tillsammans. Det är röjningen av 
skogen som är det jobbigaste. Framförallt när man ska fälla stora träd. Dessutom är 
transporten av kakaon skadlig för hälsan. Det är mycket tungt att bära kakaon.

Samtliga odlingsägare som intervjuats hävdar att de behandlat sin arbetskraft väl. 
Zongo är inget undantag.

– Om en arbetare vill så kan han bryta sitt kontrakt. Det händer ibland. Det fi nns dom 
som är bra arbetare, men som har dålig karaktär. När man fått nog av en arbetare så 
är det bäst att betala för den tid han har arbetat och låta honom gå.

”Barn under 14 år orkar inte bära kakaosäckarna på huvudet”
Adama Bationo är 43 år gammal. Han är från Burkina Faso, men har ägt en kakaood-
ling på några hektar i Elfenbenskusten sedan 1980. Efter att den väpnade konfl ikten 
uppstod så har han fl ytt till Burkina Faso med sin familj. Just nu lever han i ett läger 
vid gränsen till Elfenbenskusten.

– Jag köpte min markbit, dels genom att betala och dels genom att jobba för den 
gamle ägaren. När jag hade fått marken delade jag upp den i tre delar som jag arren-
derade ut. Jag övervakade hur de jobbade tills de hade skördat kakaofrukterna.

– De första åren var svåra. Det dröjde hela tio år innan jag kunde arrendera ut 
marken. Förutom kakao odlade jag ris, jams och majs. Kakaon odlade jag för pengar-
nas skull och det andra var för att äta.

Adama kunde tjäna motsvarande cirka 50 000 SEK per år. Efter det att han hade 
betalat alla utgifter så återstod mindre än hälften av pengarna. Men inbördeskriget 
gjorde att inkomsterna mer än halverats.

– Det betalar sig inte längre att odla kakao. Det enda som är billigt är ens lidande!
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Adama var medlem i ett kooperativ för odlare, COOPAN. Kooperativet delade ut 
utrustning som stövlar, machetes och insektsmedel till odlarna. Dessutom betalade 
kooperativet bättre för kakaon än andra uppköpare. Kooperativets uppköpare trans-
porterade därefter kakaon till kooperativet för vägning. Det var vanligt att kooperati-
vet betalade först i efterhand för kakaon.

Priset per kilo brukar ligga på drygt tre kronor och varje säck innehåller 80 kilo.
– Jag har aldrig sålt direkt till ett multinationellt företag. Det fi nns mellanhänder som 
åker runt till odlingarna medan man skördar och lägger anbud på kakaon. Om priset 
verkar bra accepterar man, annars får man vänta. Jag har ofta accepterat priset direkt, 
eftersom jag oftast inte har råd att vänta.

Det var Adama och hans bror och deras två fruar som drev odlingen. För närvarande 
har Adama sju arbetare som han betalar. De har arbetat för honom i åtta år. Alla 
kommer från Burkina Faso.

– Jag fi xar arbetarna själv, genom kontakter. Jag tycker att det är viktigt att känna 
föräldrarna till arbetarna. Det blir mindre problem då. Om du tar dit en arbetare vars 
föräldrar du inte känner, så kan han ge dig problem så att du blir av med odlingen. De 
har själva fått betala för sin transport hit.

På Adamas odling görs ingen uppdelning av sysslorna. Han påpekar att ungdomarna 
lär sig hantverket genom att arbeta med de vuxna. Men när barnen är under 14 år så 
orkar de inte bära kakaosäckarna på huvudet som de vuxna. Den allra mest ansträng-
ande sysslan är när man anlägger odlingen, enligt Adama. Träden som står på marken 
måste huggas ned, ogräset tas bort och kakaoträden planteras. Innan träden börjat 
producera så har odlarna inget att sälja och därmed inga inkomster.

– Jag har använt många kemiska medel på mina odlingar; bland annat parakvat. Om 
jag befi nner mig på odlingen så är det jag som besprutar, annars får nån av arbetarna 
göra det. Vi brukar ha handskar och en mask när vi besprutar. Vi ser också till att inte 
bespruta medan folk arbetar.

Adama betalar drygt motsvarande 2000 kronor per år till sina anställda.
– När jag betalar barnen så ger jag pengarna till den mellanhand som jag använt för 
att rekrytera dem och han ger i sin tur dem vidare till barnen. Jag vet inte om han 
själv tjänar nåt på det, det angår inte mig.

Adama anser att barnen och ungdomarna som jobbar för honom har det bra.
– Mitt allra största problem är att jag inte har tillräckligt med pengar. Man bör till 
exempel spruta sex gånger om året, men det är svårt att ha råd med allt bekämp-
ningsmedel. Men när kakaon väl har växt klart så är den enklare att sköta än de fl esta 
andra grödor.

Slutsats: Elfenbenskustens onda cirkel
I Elfenbenskusten staplas problemen på varandra. Kakaosektorn lider av en gam-
malmodig teknologi, avkastningen är låg och lönsamheten mycket dålig. Allt detta 
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bidrar till att odlarna försöker skära ned på en av de få faktorer som de har kontroll 
över: arbetskraften. Detta lider till att arbetarna har urusla löner och till att de saknar 
formella kontrakt och all form av social säkerhet.

Den allra billigaste arbetskraften är dels odlarnas släktingar och dels löneanställda 
barn och ungdomar. Merparten av arbetarna kommer dessutom från grannländerna 
Burkina Faso och Mali, vilket gör dem extra utsatta.
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Del 4: Problemen i Ghana

Kakao har odlats i Ghana sedan mitten av 1800-talet. Mellan åren 1911 och 1976 
var Ghana den största producenten av kakao med 30-40 procent av världens totala 
kakaoproduktion. Kakao är fortfarande en av landets viktigaste inkomstkällor. Reger-
ingen arbetar för att etablera en marknadsstyrd ekonomi, detta innebär bland annat att 
subventioner på vad som tidigare ansetts vara offentliga nyttigheter som vatten och el 
avvecklas, vilket drabbar fattiga människor hårt. Grundläggande skolgång är gratis i 
teorin, men i praktiken är olika former av skolavgifter mycket vanliga, följden blir att 
många barn aldrig får möjlighet till skolgång. 57 81 procent av männen och 64 procent 
av kvinnorna är läskunniga enligt Unicef.58 Omkring hälften av alla ghananer saknar 
tillgång till sjukvård.59

Handelsstruktur i Ghana
Kakaons betydelse för Ghanas ekonomi medförde att den brittiska regeringen under 
1930-talet tog kontroll över kakaoproduktionen i landet. Situationen är idag i stort 
sett oförändrad. Efter landets självständighet tog den ghananska regeringen över 
monopolet. Ghana är det enda land där staten fortfarande har full kontroll över han-
deln med kakao. Den statliga organisationen Ghana Cocoa Board, COCOBOD, har, 
med ett fåtal undantag, monopol på all handel med kakao i Ghana. 
COCOBOD:s aktiviteter omfattar i stort sett alla aspekter av kakaoodling i Ghana, 
såsom inköp, export, forskning, marknadsföring och lagring. Sedan början på 1990-
talet har licensierade privata företag rätt att köpa kakao till ett fast pris och sälja till 
COCOBOD:s dotterbolag The Producing Buying Company (PBC).60 Under skörde-
säsongen år 2000 meddelades att dessa privata företag skulle få rätten att exportera 
upp till 30 procent av sina inköp direkt utan inblandning av statliga organ, men enligt 
Day Chocolate Company har detta inte genomförts ännu.61 För att reducera risken 
att påverkas av sjunkande världsmarknadspris genomför COCOBOD försäljning 
av skördar på upp till ett år innan skörd. Priset på framtida skörd, tillsammans med 
prognoser för prisutvecklingen, utgör basen för det fasta pris som erbjuds odlaren.

Rent praktiskt går handeln av kakao i Ghana till så att odlare transporterar sin skörd 
av kakao till olika inköpscentraler som drivs av COCOBOD. Kakaon vägs, kvali-
tetsbestäms och förpackas i exportsäckar. Odlaren får betalt till ett fast pris. Kakaon 
transporteras därefter till COCOBOD:s insamlingscentraler, där den säljs till COCO-
BOD:s dotterbolag ”The Cocoa Marketing Company (CMC). CMC säljer i sin tur 
vidare kakaon på export eller till inhemska förädlingsföretag som i sin tur exporterar 
den förädlade produkten.62

Det förekommer också att odlare säljer sin kakao till kooperativ som fungerar som 
mellanhand och som i sin tur säljer vidare till COCOBOD. 

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt i Ghana
Respekten för de mänskliga rättigheterna i Ghana har långsamt vunnit terräng alltse-
dan övergången till civilt styre 1993. Dock förekommer fortfarande slaveriliknande 
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situationer och landet saknar en lag som förbjuder handel med kvinnor och barn 
vilket fortfarande förekommer.

Arbetsrätt
Fackföreningar verkar fritt men måste genomgå en registreringsprocess hos myn-
digheterna. Andelen av arbetskraften som är medlemmar i en fackförening är dock 
låg. Förhandlings- och strejkrätten är lagstadgad. Det fi nns en arbetsrättslig lagstift-
ning som reglerar arbetstider och säkerhetsföreskrifter och i den formella sektorn är 
arbetsförhållandena ordnade. Problemen återfi nns framförallt i ekonomins ryggrad, 
den informella sektorn, till vilken arbetarna i kakaoindustrin räknas. Här är lönerna 
oftast lägre än den fastställda minimilönen, arbetstiderna längre, säkerhetsrutinerna 
obefi ntliga och fackföreningar ett okänt begrepp.

Ghana
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Barnets rättigheter
Ghana har ratifi cerat FN:s barnkonvention. Ett program för implementeringen av 
barnkonventionen bedrivs i samarbete med olika biståndsgivare. Dessutom har en 
handlingsplan för att avskaffa skadligt barnarbete tagits fram i samarbete med ILO.

Ghana är både mottagare, ursprungs- och transitland för handel med kvinnor och 
barn. Orsaken till detta är bland annat att det saknas en specifi k lag som entydigt 
kriminaliserar människohandel. Inom ramen för de initiativ för att bekämpa före-
komsten av människohandel som nu tas av den regionala samarbetsorganisationen 
ECOWAS har Ghana förbundit sig att upprätta en ”National Commission on 
Traffi cking”. 

Barnarbete
Barnarbete är trots förbud vanligt förekommande i Ghana. Enligt en av ILOs gransk-
ningar av förekomsten av barnarbete uppskattas 1,27 miljoner barn under 15 år i 
Ghana arbeta under svåra och riskfyllda förhållanden. År 2002 genomförde lnterna-
tional Institute of Tropical Agriculture en undersökning av 85 byar i distrikten Brong 
Ahafo, Ashanti, Eastern- och Western region, områden som tillsammans represen-
terar cirka 90 procent av Ghanas totala kakaoproduktion.63 De fann att uppskatt-
ningsvis arbetar 38 700 barn i Ghana med att röja mark för kakaoodling. Av dessa är 
majoriteten 15-17 år, 44 procent är barn mellan 10 och 14 år och 3 procent av barnen 
som arbetar med att röja mark är under 10 år. 

GHANA
Statsskick: republik 
Yta: 238 537 km2 
Högsta berg: Mt Afadjato (885 m ö h) 
Längsta fl oder: Mouhoun/Svarta Volta, Nakambe/Vita Volta 
Huvudstad: Accra (2,0 miljoner invånare 2000, inklusive förstöder) 
Största sjö: Voltasjön (ca 8 500 km2, konstgjord) 
Invånarantal: 20,2 miljoner (uppskattning 2002) 
Invånare/km2: 79 (2000)  
Läs- och skrivkunnighet: män 74 % (kvinnor 66 %) (2002) 
Folkgrupper: akan (bl a ashanti och fanti), mole-dagbani, ewe, ga-andangme 
Språk: engelska offi ciellt språk, akan, ewe, mole-dagomba och ga är största inhemska 
språken 
Religion: kristna 64 %, animister 7-30 % (uppgifterna varierar), muslimer ca 15 % 
BNP/invånare: 299 US dollar (2002) 
Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 36 %, industri 25 %, service, handel och 
örigt 39 % (2001) 
Naturtillgångar: guld, diamanter, mangan, bauxit 
Viktigaste exportvaror: guld, kakao, trävaror, diamanter 
Medlemskap i internationella och regionala organisationer: FN, Samväldet, AU, 
ECOWAS, IMF, Världsbanken 

Uppgifterna är hämtade ur Länder i fi ckformat, Utrikespolitiska institutet, 2004 
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Ofta sker barnens arbetsinsats inom ramen för ett mindre familjeföretag. Även 
tvångsarbete och slaveriliknande förhållanden förekommer. 

Den ghananska staten har vidtagit vissa åtgärder för att minska förekomsten av barn-
arbete. Regeringen har ratifi cerat ILO:s konvention 182 om ett förbud av de värsta 
formerna av barnarbete.

Arbetskraften på kakaoodlingarna i området har tidigare främst utgjorts av famil-
jemedlemmar, men med en ökad infl yttning till städerna har det uppstått brist på 
arbetskraft, speciellt under högsäsong i juni och december/januari. Detta lockar 
migrantarbetare att söka sig till området. Migrantarbetarna utgörs till största delen av 
familjemedlemmar som följer med familjeförsörjarna från landets norra delar. Barn 
från dessa familjer utgör en väsentlig del av arbetskraften.

Narook Samuel, en tjänsteman på the Produce Buying Company (PBC) i Sefwi-
Wiawso, förklarar att barnarbetskraft är ett allmänt förekommande problem inom 
många sektorer i samhället. Produktionen av kakao är inget undantag. Barnen som 
arbetar på kakaoodlingarna är ofta medlemmar i familjer som migrerat från landets 
norra delar. På senare tid har dock andelen barn som migrerar på egen hand till områ-
det, ökat. Narook understryker att de barn som frivilligt begett sig till området är 
lika utsatta som barn som förmedlas via mellanhänder. Majoriteten av de intervjuade 
uppgav fattigdom som den drivande orsaken till barnarbete.

Förekomst av barnarbete
Stephen Obeng Nyamekye, som är ansvarig för barnrättsfrågor vid the Child Labour 
Monitoring System (CCLMS) i byn Fawokabra, berättar hur handeln med barn går 
till i området.

”I Sefwi-Wiawsoområdet är det främst förvaltarna på kakaoodlingarna 
som sysslar med handel av barn. Det går till så att när förvaltaren 
ska på besök i sin hemby i norra delen av landet underrättas ett antal 
kakaoodlare om den förestående resan och man diskuterar eventuella 
behov av arbetskraft. Förvaltaren tar upp beställningar på antal barn 
och ansvarar för rekrytering och transport av barnen.

Väl på plats i sin hemby kontaktar mellanhanden barnens föräldrar 
eller andra vårdnadshavare. Beroende på fattigdomen i norr lockas 
många av möjligheten till en extra inkomst eller enbart av det faktum att 
man får en mun mindre att mätta. Detta gör att det i många fall inte ges 
någon ekonomisk ersättning till föräldrar eller vårdnadshavare. Vissa 
föräldrar överlåter frivilligt sina barn till mellanhanden, dock händer 
det att barn från norr anländer klädda i sin skoluniform. Detta kan vara 
ett tecken på att barnen plockats upp under skoltid utan föräldrarnas 
samtycke. Samtidigt kan man inte vara säker på om skoluniformen är de 
enda passande kläder barnet har för att genomföra resan. 
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Den avtalade kontraktstiden för barnen sträcker sig vanligtvis mellan ett 
och två år, efter vilken en ny kontraktsperiod kan inledas. Ersättningen 
utgörs vanligtvis av både kontanter och i annan form. Till exempelvis är 
det vanligt med ersättning i form av dels kontanter och dels en cykel till 
pojkarna vid kontraktstidens slut. Motsvarande ersättning till fl ickor är 
en symaskin. 

När barnen sedan överlämnas till kakoodlaren får den som förmedlar 
barnen ersättning. Ansvar som mat, boende, sjukvård och beskydd tas 
nu över av kakaoodlaren. Kakaoodlaren är förpliktigad att rapportera 
barnets uppförande till personen som förmedlat barnet. Mellanhanden 
ska fungera som ställföreträdare i föräldrarnas frånvaro.”

I kakaons olika produktionssteg skiljer sig arbetskraften åt, vissa steg utförs av män, 
vissa av kvinnor och andra av barn. Barn från 15 år och uppåt används för att bereda 
mark för nya odlingar. Pojkar används för att röja vegetation, fl ickor för att samla in 
det som avverkats.

När ett område avverkats planteras nya plantor detta genomförs främst av vuxna, 
men barn från 15 år och uppåt deltar ofta i arbetet.

När Institute of African Studies intervjuar områdeschefen för jordbruk i Sefwi-
Wiawso säger hon att man på grund av personalbrist endast har kunnat utbilda ett 
fåtal odlare i hanteringen av bekämpningsmedel. Man inriktar sig först och främst på 
att utbilda odlare som i sin tur kan föra informationen vidare i sina respektive byar. 

Intervjuade odlare bekräftar att de inte har fått någon utbildning i att hantera bekämp-
ningsmedel. Några säger att de informerats av den lokale återförsäljaren. Odlarna 
säger vidare att de använder preparaten utan någon skyddsutrustning. Vid intervjuer 
i Bonwire berättar odlare om kollegor som drabbats av kroniska hud- och ögonsjuk-
domar på grund av bekämpningsmedlen. Flertalet av de intervjuade nekar till att 
barn används som arbetskraft vid användningen av bekämpningsmedel, utan endast 
för att hämta vatten att blanda ut medlen med. Andra säger att de använder barn som 
arbetskraft i samtliga faser i odlingen av kakao, också i användningen av bekämp-
ningsmedel. Av detta kan man dra slutsatsen att de barn som används för att hämta 
vatten sannolikt också utsätts för bekämpningsmedlen då de går genom besprutade 
områdena.

Arbetsförhållanden
Fackföreningar var något okänt för de intervjuade arbetarna. Enligt Institute of Afri-
can Studies är det bara arbetskraft i den formella sektorn som är anslutna till fackför-
eningar.  

Arbetarna i Fawokabra berättar att regelbunden lön främst betalas ut till tillfälligt 
anställda, som arbetar under två till tre veckor under högsäsong. Genomsnittslönen 
i området är för en man motsvarande cirka 10 svenska kronor per dag och för en 
kvinna eller för barn mellan 14 och 17 år, ungefär hälften. De som arbetar på kakao-
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odlingarna på mer permanent basis har lägre löner. Det är vanligt att förvaltaren av 
kakaoodlingen avlönas först efter tre till sex månaders arbete. Det förekommer att de 
inte avlönas innan kakaon är såld. Vid dessa tillfällen har man avtalat en kontrakts-
summa som utbetalas efter varje skörd. Ersättningen varierar beroende av såväl arbe-
tarens hälsa och ålder som kakaoodlingens storlek. En summa som nämns är 2 700 
SEK. Förutom ekonomisk ersättning omfattar ofta förvaltarens avtal rätten att få odla 
grödor för den egna familjens uppehälle på mark som tillhör kakaoodlingen. 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance är en oberoende organisa-
tion som utvecklat certifi eringssystem för olika 
produktgrupper. För närvarande har Rainforest 
Alliance certifi erat kakaoodlingar i Ecuador och 
Brasilien. Ett projekt för att certifi era kakaoodlingar i Ghana och i Elfenbenskusten 
har just inletts. Målsättningen är att på sikt kunna erbjuda certifi era kakao också 
från dessa länder.

Rainforest Alliance har satt upp sociala och miljömässiga kriterier. Producenterna 
måste arbeta för att reducera användningen av bekämpningsmedel. De medel som 
används måste ha godkänts av nationella myndigheter, USA:s miljöbyrå (EPA) och de 
får inte fi nnas med på Pesticide Action Networks lista*. Kemikalier som är förbjudna 
i sina ursprungsländer eller av nationella eller internationella överenskommelser får 
inte användas. Det fi nns regler om skyddskläder och hur bekämpningsmedel ska han-
teras. Kriterierna slår också fast att ekosystem ska bevaras och tillåtas återhämta sig 
när det är möjligt. Nya och expanderande odlingar får inte skada ekosystemen.

Anställda ska tjäna minst i nivå med minimilönen. Mellan-
händer för arbetskraft tillåts inte. Arbetsmiljön måste vara 
säker och hälsosam och anställda ska utbildas i hantering av 
bekämpningsmedel. Säsongsarbetare ges samma rättigheter 
som fast anställda. Barn och ungdomars medverkan i arbetet 
regleras också av kriterierna. Kontroller genomförs av spe-
cialister från lokala miljö- och utvecklingsorganisationer. På 
detta sätt är det meningen att certifi eringen får en lokal förankring. Kontrollerna 
sker varje år och ibland är de oannonserade. Såväl ledning som anställda intervjuas 
under arbetet.

Källor: Rainforest Alliance, Sustainable Agriculture Standard och Additional Criteria 
and Indicators for Cocoa Production, 2000.

* På PAN:s lista fi nns 17 ytterst riskfyllda medel uppsatta, bland annat parakvat.
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Del 5: Initiativ för att motverka 
barnarbete i kakaoproduktionen

Handeln med barn och användningen av barn som arbetskraft i kakaoindustrin har 
fått stor internationell uppmärksamhet. Som en effekt av detta har myndigheter, stat-
liga organisationer, FN-organ och chokladföretag startat olika projekt för att komma 
tillrätta med problemet.

Amerikanskt förslag till lagändring 
tvingar företagen att agera
Som tidigare beskrivet i kapitel 1 kom under 2001 fl era rapporter om att barnar-
betskraft användes på västafrikanska kakaoodlingar. Den demokratiske kongressle-
damoten Eliot Engel lämnade in ett förslag till en lagändring till den amerikanska 
kongressen. Förslaget lade fram ett märknings- och kontrollsystem som garanterade 
att chokladprodukter med märkningen inte producerats med hjälp av tvångsarbete. 
Representanthuset godkände lagförslaget och senator Tom Harkin ställde sig också 
bakom det. 

För att undgå risken av konsumentbojkott och att hamna i en situation där man begår 
lagöverträdelser meddelade representanter för chokladindustrin att man skulle vidta 
åtgärder för att lösa problemet med barnarbete.
 
En åtgärdsplan togs fram i samarbete mellan chokladindustrin, USA:s och Elfen-
benskustens regeringar, människorättsorganisationer och internationella fackförbund. 
Handlingsplanen kallad, ”The Harkin-Engel Protocol”, offentliggjordes hösten 2001.

Protokollet innehöll fem tidsbestämda mål som skulle uppnås:

1. En studie av barnarbete i Elfenbenskusten ska slutföras
2. De deltagande organisationerna skulle enas om en mer detaljerad 
handlingsplan senast den 1 december 2001.
3.Alla deltagande organisationerna skulle ha ingått ett bindande avtal 
senast den 1 maj 2002.
4. Den 1 juli 2002 skulle en stiftelse som arbetar i Elfenbenskusten 
grundas. Stiftelsen ska fi nansieras, men inte kontrolleras av chokladin-
dustrin. Stiftelsens styrelse skulle innehålla representanter från samtliga 
deltagande organisationer. Målet med stiftelsen var att stödja projekt 
som syftar till att frige, rehabilitera och återföra barn och förslavade 
vuxna från kakaoodlingar.
5. I juli 2005 skulle det fi nnas ett fungerande kontroll-, verifi erings- och 
certifi eringssystem som var helt fristående från chokladindustrin. Avsik-
ten var att man skulle göra stickprovsinspektioner på kakaoodlingar och 
därmed kunna garantera att kakaon som köps är helt fri från alla former 
av skadligt barnarbete.
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Många människorättsorganisationer ansåg att Harkin-Engel-protokollet var ett steg i 
rätt riktning, samtidigt som man kritiserade det för att inte angripa roten till barnar-
bete i kakaoindustrin, vilket man menar utgörs av det instabila och alltför låga priset 
på kakao. 

Som ett resultat av protokollet bildades i juli 2002 stiftelsen International Cocoa 
Initative (ICI) med säte i Geneve. Dess medlemmar är den internationella kakao- och 
chokladindustrin, via sina internationella organisationer och NGOs som Free the 
Slaves, Global March Against Child Labor, Child Labor Coalition och internationella 
arbetstagar- och konsumentorganisationer. Dessutom är ILO rådgivare till stiftelsen. 
ICI är fi nansierad av den internationella chokladindustrin och har till uppgift att 
stödja projekt för att utveckla metoder att få slut på de värsta formerna av barnarbete 
inom kakaoproduktionen, utveckla program för forskning, informationsutbyte och 
aktiviteter mot barnarbete och på så sätt införa internationellt överenskomna standar-
der inom kakaoproduktionen, samt utveckla ett oberoende kontrollsystem system för 
att granska och rapportera om hur dessa standarder efterföljs.

I februari 2005 meddelade senator Tom Harkin att förhandlingar med chokladindu-
strin nära nog kollapsat och att tidsplanen med ett kontrollsystem på plats den 1 juli 
2005 inte kommer att kunna hållas.64 

Då parterna inte lyckats införa ett kontrollsystem som eliminerar de skadliga for-
merna av barnarbete på utsatt tid meddelar chokladindustrin i ett gemensamt utta-
lande med senator Tom Harkin att den internationella chokladindustrin förbinder sig 
att ha ett fungerande certifi eringssystem som täcker hälften av kakaoodlingarna i 
Elfenbenskusten och Ghana inom tre år, det vill säga 1 juli 2008.65    

Ytterligare ett resultat av att chokladindustrin inte lyckats införa ett trovärdigt 
kontrollsystem vid avtalad tidpunkt är att amerikanska medborgarrätts- och männis-
korättsorganisationer lämnat in en stämningsansökan mot de stora kakaoinköparna 
Nestlé, Archer Daniels Midland och Cargill, den 14 juli 2005. Då det lagförslag som 
lämnats in av Eliot Engel ännu inte tagits upp i senaten stödjer man sig på de två 
federala lagarna ”the Torture Victims Protection Act” och ”the Alien Torture Claims 
Act”.

I ett uttalande konstaterar Jacob Patton, chef för organisationen Free the Slaves:

”Visst är det ett misslyckande att vi inte hållit utsatt tidsplan, vår ambi-
tionsnivå har varit för hög. Jag ser det som positivt att ideella orga-
nisationer, internationella chokladindustrin och myndigheter kommit 
samman och samarbetar för att lösa problemen i kakaoindustrin. Vi 
kommer att fortsätta samarbetet med chokladindustrin för att nå målet 
att utrota slavarbete i kakaoproduktionen.”
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Del 6: Hur arbetar chokladföretagen 
för att motverka problemen?

Cloetta Fazer
Cloetta Fazer säger i sin uppförandekod att företaget respekterar FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter och accepterar sitt ansvar att upprätthålla de anställdas och 
samhällets rättigheter i sin verksamhet. Beträffande råvaror och då speciellt kakao 
påtalas att Cloetta Fazer är aktiva i internationella samarbeten i syfte att förbättra 
villkoren för företagets råvaruproducenter. Frågor som rör rätten till kollektiva avtal 
och föreningsfrihet samt barnarbete tas i företagets uppförandekod upp under rub-
riken ”Relationer med anställda” och kan därför inte anses omfatta några andra av 
företagets intressenter än de direkt anställda av företaget.

Cloetta Fazer köper inte oförädlade kakaobönor. Råvarorna de köper in för sin chok-
ladtillverkning är i form av kakaosmör, kakaomassa och kakaopulver som förädlas 
av Cloetta Fazers underleverantörer i Holland och Tyskland. Till exempel Gerkens 
kakao i Holland, ett dotterbolag i den världsomspännande koncernen Cargill. Priset 
Cloetta Fazer betalar utgörs dels av priset på kakaobönan som sätts på kakaobörsen i 
London, dels av förädlingskostnaden som är leverantörens påslag samt av valutakost-
naden då kakaon köps i engelska pund.

Produktionsdirektör Jon Sundén säger att företaget huvudsakligen köper kakao som 
odlats i Ecuador samt Västafrika och då främst från Elfenbenskusten och Ghana. 
Han säger att medvetandet om förhållandena på kakaoodlingarna i Västafrika ökat 
inom företaget och som ett resultat av detta gick det med i World Cocoa Foundation 
i december 2005. Han anser att denna organisation arbetar med konkreta stödprojekt 
relaterade till kakaonäringen i Västafrika. Som medlem i WCF deltar Cloetta Fazer 
i de projekt som organisationen driver idag. Företaget är inte direkt knutet till något 
specifi kt projekt, men Jon Sundén säger att Cloetta Fazer har beredskap att avsätta 
medel och aktivt gå in och fi nansiera enskilda projekt. Cloetta Fazer är även medlem 
i Caobisco (Choclate, Biscuit & Confectionary Industries of the EU), som stöder 
International Cocoa Initiatives arbete.

Cloetta Fazer har ingen egen representation i något av ursprungsländerna till den 
kakao de använder. Företaget gör inte heller några kontroller av arbetsförhållanden 
på kakaoodlingar. Den kontroll som genomförs är en årlig kontroll av underleve-
rantören, enligt Jon Sundén. Kontrollen går till så att man är fysiskt på plats hos 
underleverantören, går igenom och kontrollerar att dokumentation, policies och krav 
på hur anskaffningen av kakaobönerna skett överensstämmer med Cloetta Fazers 
egna policies. I sina generella leverantörskrav kräver Cloetta Fazer att leverantörerna 
skall följa företagets Code of Conduct, där man tar ställning till de här frågorna. Jon 
Sundén säger att han inte vet om företagets undetleverantörer genomför någon kon-
troll av enskilda odlingar avseende arbetsrättsliga eller sociala aspekter.
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Angående det certifi eringssystem som är under utveckling som ett resultat av Harkin-
Engels protokollet säger Jon Sundén:
– Problemen som fi nns på kakaoodlingarna är inte lättlösta. Det är olyckligt att man 
inte upprättade en realistisk tidsplan från början.  

Han ställer sig frågande till om ett fungerande certifi eringssystem kommer att vara på 
plats enligt den nya tidsplanen.  
– Det är mycket som spelar in och om man inte kommer tillrätta med inbördeskriget i 
Elfenbenskusten är det svårt att få tillstånd ett fungerande kontrollsystem.

Kraft Food
Kraft Foods har en generell uppförandekod som gäller hela koncernens verksamhet, 
inklusive inköp och bearbetning av kakao. Enligt uppförandekoden förbinder sig 
Kraft Foods att arbeta aktivt med sina leverantörer och andra intressegrupper för att 
eliminera barn- och tvångsarbete.

Annemieke Wijn är hållbarhetschef på företagets internationella enhet, Kraft Foods 
International.
– Till största delen köper vi in förädlad kakao från underleverantörer i Europa. 
Andelen kakaobönor som köps in direkt från exportörer utgör endast en mycket liten 
del av företagets totala inköp av kakao. Kraft Foods har ingen egen representation i 
Ghana eller Elfenbenskusten och utför för närvarande inte några kontroller av arbets-
förhållandena.

Annemieke Wijn säger vidare att i dagsläget kontrollerar hennes företag endast att 
dess leverantörer och underleverantörer har en policy som överensstämmer med 
Kraft Foods. 
– Medvetenheten om vikten av att undvika skadligt barn- och tvångsarbete har ökat 
allt längre ner i leverantörsleden.

Kraft Foods håller för närvarande på att certifi era delar av sina kaffeinköp, enligt 
cerifi eringsorganet Rainforest Alliances kriterier. De planerar även att försöka certi-
fi era delar av den kakao som odlats i Väst Afrika, enligt Rainforest Alliances krav.
– Den huvudsakliga målsättningen är att på sikt skapa förutsättningar så att barn inte 
längre behövs som billig arbetskraft.

Annemieke Wijn hävdar att Kraft Foods redan har inlett den här certifi eringsproces-
sen.

I samarbete med den tyska biståndsorganisationen GTZ, den amerikanska bistånds-
organisationen USAID och Kraft Foods har två områden i centrala och östra Elfen-
benskusten (Delao och Abengourou) valts ut. I dessa har man helt nyligen startat ett 
pilotprojekt som syftar till att stödja odlarna. Genom bland annat utbildning i uthållig 
odling ska förutsättningar skapas så att odlingar på sikt kan certifi eras enligt Rainfo-
rest Alliances kriterier. Inom en treårsperiod ska 3-4000 kakaoodlingar omfattas av 
projektet. Planen är att successivt öka omfattningen av detta projekt. 
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Irene Gulbrandsen, nordisk informationschef på Kraft Foods i Norge, understryker 
att internationella chokladföretag tillsammans med andra har ett ansvar att komma 
tillrätta med problemen som råder på kakaoodlingarna. Flera initiativ har redan 
tagits i samarbete mellan internationella och lokala organisationer samt berörda 
länders myndigheter för att stödja odlarnas försök att skapa en hållbar utveckling. 
Hon nämner speciellt tre områden där Kraft Foods är aktiva: Företagets stöd till 
Rädda Barnens arbete för att undvika att barn rekryteras som barnsoldater och istället 
återförenas med sina familjer och erbjuds utbildning; samarbetet med biståndsor-
ganisationen Winrock International som erbjuder barn och ungdomar utbildning i 
jordbruksteknik och bidrag till fi nansieringen av Farmer Field Schools. Dessa syftar 
till att öka kakaoodlarnas kunskap i hållbar kakaoodling och därmed också förbättra 
odlingarnas lönsamhet.
 
– Det är viktigt att det fi nns en ömsesidig respekt mellan de parter som är involve-
rade i arbetet med att förbättra situationen för kakaoodlarna. Istället för att konkur-
rera om på vilket sätt detta ska göras eftersträvar Kraft Foods ha en öppen dialog i 
arbetet mot det gemensamma målet, att uppnå bättre levnadsförhållanden i de fattiga, 
råvaruproducerande länderna, säger Irene Gulbrandsen.

Nestlé
Nestlé-koncernen är världens största livsmedelsproducent. Nestlé grundades 1866 
och har för närvarande 247 000 anställda och verksamheter i nästan alla världens 
länder. 2004 gjorde koncernen en vinst på 40 miljarder SEK. Omsättningen uppgick 
samma år till 522 miljarder SEK66.

I koncernens affärsprinciper slår Nestlé fast att företaget ska följa FN:s etiska direk-
tiv för företagande, Global Compact, samt ILO:s konventioner. Nestlé kräver att 
företagets leverantörer ser till att produktionen inte har skett med hjälp av barn- eller 
tvångsarbete, att alla anställda behandlas med respekt och att de har en säker arbets-
miljö. Nationell lagstiftning om arbetstider, löner och övertidsersättning ska följas 
och fackliga rättigheter ska respekteras. 

När SwedWatch tar kontakt med Nestlé får vi veta av informationschefen Marie 
Louise Elmgren att koncernens amerikanska jurister uppmanat henne att inte svara 
på våra frågor rörande företagets handel med kakao. Motivet till detta uppger hon är 
den pågående rättsprocessen i USA som företaget är inblandat i. Bakgrunden är att 
företagen Nestlé, Archer Daniels Midland (ADM) och Cargill, som alla är stora aktö-
rer i handeln med kakao, stämts av den amerikanska människorättsorganisationen, 
International Labour Rights Fund (ILRF) för att använda sig av kakao som odlats 
och skördats med hjälp av barnarbetskraft. Processen bygger på vittnesmål från en 
grupp personer som förts från Mali till Elfenbenskusten och tvingats arbeta tolv till 
fjorton timmar per dag utan lön, minimalt med sömn och föda samt utsatts för uppre-
pad misshandel. De tre som fungerar som representanter för den målsägande parten 
processar anonymt på grund av rädsla för vedergällning från odlingsägare och lokala 
uppköpare av kakao”.
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ILRFs juridiska ombud Natacha Thys säger i ett uttalande:

”Det är uppenbart att Nestlé, ADM och Cargill under fl era år har igno-
rerat upprepade och väldokumenterade rapporter om att de odlingar 
som förser företagen med kakao använder sig av barnarbetare som 
lever under slavlika förhållanden. De hade för länge sedan kunnat få 
till en förändring men har valt att se mellan fi ngrarna. Vi ser det som en 
sista utväg att föra detta inför domstol.”67

Målet har ännu inte prövats rättsligt.
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Del 7: Initiativ för att förbättra 
odlarnas situation

Kakaoodlare är oftast småbönder utan möjlighet att själva förhandla om priset på sin 
skörd och som saknar tillgång till marknadsinformation. Detta gör dem helt utläm-
nade till kakaoinköparna. Deras möjlighet till försörjning är avhängig utvecklingen 
av världsmarknadspriset på kakao. Det fi nns fl era olika initiativ som arbetar för att 
stärka odlarnas situation.

Rättvise- och KRAV-märkt choklad
Rättvisemärkt är en etisk och social produktmärkning som främjar mänskliga rättig-
heter. Rättvisemärkt är medlem av Fair Trade Labeling Organizations International 
(ILO), som arbetar med 522 producentorganisationer i 52 länder världen över.

Odlare som är rättvisemärkta garanteras ett minimipris som satts upp. På så sätt gar-
deras odlarna mot stora prisvariationer. 

Fair Trade-organisationer som Rättvisemärkt arbetar för att minska odlarnas bero-
ende av världsmarknadspriset. Om världsmarknadspriset överstiger det minimipris 
som Fair Trade erbjuder får odlaren en premie per ton kakao utbetalad. I tillägg 
förbinder sig importören att ingå ett långsiktigt avtal med odlaren. Detta innebär att 
odlaren långsiktigt får en stabil inkomst som kan försörja hans familj. Odlaren för-
binder sig att bedriva odling på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Numera 
fi nns det Rättvisemärkt choklad från elva länder, däribland Ghana. Hittills omfattas 
dock inga odlare i Elfenbenskusten av Rättvisemärkt.

IFOAM är en världsomspännande paraplyorganisation för den ekologiska rörelsen 
i 108 av världens länder. Organisationen ackrediterar kontrollorgan, som KRAV i 
Sverige. KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 
KRAV-märkt choklad innebär bland annat att produktionen skett utan kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel. Ingen KRAV-märkt kakao kommer från Afrika.

Kooperativ
Efter liberaliseringen av kakaohandeln i Ghana bildades kooperativet Kuapa Kokoo 
1993. Avsikten var att köpa och sälja medlemmarnas kakao till den statliga inköpsen-
heten, The Cocoa Buying Board, samtidigt som man satte odlarnas intressen främst. 
Genom åren har Kuapa Kokoo utvecklats till en kraft att räkna med på den Ghanan-
ska kakaomarknaden. Man har idag mer än 35 000 odlare från drygt 937 samhällen 
spridda i fem av de sex regioner där kakao odlas i Ghana.68 Kuapa Kokoo består idag 
av fem enheter.69

• Kuapa Kokoo Farmers Union, som utgörs av byförbund som väljer sina represen-
tanter till det nationella förbundet.

• Kuapa Kokoo Limited, som sysslar med handel av kakao.



52          SwedWatch  ●  Chokladens mörka hemlighet

• Kuapa Kokoo Farmers Trust. Ansvarar för fördelningen av premium avsett för 
samhällsprojekt.

• Kuapa Kokoo Credit Union. Erbjuder krediter och banktjänster till odlarna.

• Day Chocolate Company. London baserat produktions- och försäljningsbolag av 
chokladen Divine.

Kuapa Kokoo drivs enligt demokratiska principer och utöver att man köper och säljer 
kakao ger man även service som kreditgivning, utbildning och rådgivning rörande 
odlingsteknik. Dessutom driver kooperativet samhällsstödjande projekt som skolor, 
dricksvatten, etc. 
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Slutsats

Chokladföretagen har de senaste åren drivit en skicklig marknadsföring av choklad-
produkter i Sverige. Marknadsföringen har gett stort eko i samhället. Reklam, artiklar 
och inslag i både radio och TV framhåller chokladens alla positiva fördelar.

Men det fi nns en mörk baksida av chokladen som sällan uppmärksammas i medi-
erna. Kakaon i den choklad som säljs i Sverige är ofta producerad av människor som 
tvingas arbeta under mycket svåra förhållanden. SwedWatchs undersökning påvisar 
att svenska chokladföretag som Kraft Food, Nestlé och Cloetta/Fazer inte kan garan-
tera att deras produkter tillverkats på ett sätt som respekterar de mänskliga rättighe-
terna.

Kraft Food står bland annat bakom de kända chokladmärkena Marabou, Toblerone, 
Twist, Dajm och Japp. Cloetta/Fazers säljer bland annat märkena Dumle, Kexchok-
lad, Geisha och Plopp, medan Nestlé marknadsför After Eight, Kit Kat och Smarties.
SwedWatch har låtit genomföra tre undersökningar, en i Ghana och två stycken i 
Elfenbenskusten. Undersökningarna visar att förhållandena för både odlare och arbe-
tare är värst i Elfenbenskusten.

En av de grundläggande orsakerna till att arbetskraften på kakaoodlingarna är så 
utsatt beror på att inköpspriset på kakao är alltför lågt. Detta slår mycket hårt mot 
både odlare och arbetare. Närmare 90 procent av all kakao som produceras i Elfen-
benskusten odlas av småbrukare, vars odlingar är mindre än fem hektar. Situationen i 
Ghana är likartad.
Lönsamheten är mycket låg. Priset på kakaobönor har sjunkit drastiskt sedan 1980-
talet och uppgår numera endast till en fjärdedel jämfört med för 20 år sedan. Dess-
utom har nya tillverkningsmetoder lett till en minskad efterfrågan på kakao, vilket 
ytterligare pressat inköpspriset. En av de strategier som kakaoodlarna använder för 
att försöka överleva krisen är att pressa priset på arbetskraften så mycket som möj-
ligt.

Det som uppmärksammats allra mest i omvärlden är att det förekommer barnarbetare 
som arbetar under närmast slavliknande förhållanden på kakaoodlingar. Det är dock 
viktigt att betona att barn som far illa på odlingarna utgör en mindre del av arbets-
styrkan. De allra fl esta som lever under mycket svåra förhållanden på odlingarna är 
män över 18 år. Nästan alla åtgärder som vidtas av internationella samfund, stater 
och enskilda organisationer syftar till att minska skadligt barnarbete. Däremot har de 
vanliga arbetarnas situation hamnat i skymundan, vilket givetvis är ett problem. Det 
är av stor vikt att hitta mekanismer som gör att båda gruppernas mänskliga rättigheter 
respekteras. Den här rapporten visar dessutom att många vuxna börjat arbeta redan 
som barn och därefter fortsatt i vuxen ålder. Att gå från barn till vuxen i Västafrika-
innebär oftast en gradvis övergång. Därför har människor i Västafrika många gånger 
svårt att ta till sig direktiv som bygger på en skarp gräns mellan barn och vuxna.
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Det har pågått en intensiv debatt om hur stor handeln med barn, eller så kallad traf-
fi cking, egentligen är. Det är viktigt att denna fråga uppmärksammas men en sådan-
diskussion riskerar dock att dölja barnarbetets sociala och ekonomiska struktur. Av 
allt att döma är det en mindre del av barnarbetarna som säljs av professionella män-
niskosmugglare. Många ungdomar under 18 år ger sig av på egen hand för att tjäna 
ihop pengar till familjen och sig själva. Ofta har de fått information om hur ska bete 
sig och vem de ska söka upp från någon släkting eller vän. Majoriteten av dem som 
intervjuats i SwedWatchs undersökning har rekryterats av någon representant från 
en odling, oftast en släkting till ägaren, som sedan sköter transporten till odlingen. 
Det fi nns även professionella mellanhänder som smugglar grupper av människor från 
Mali och Burkina Faso in i Elfenbenskusten och Ghana och därefter lämnar dem på 
olika kakaoodlingar.

Oavsett hur barnen och ungdomarna hamnar på kakaoodlingarna så kan de råka illa 
ut. De största problemen är bristen på formella, skriftliga avtal och kontroller, vilket 
gör att barnen och ungdomarna i praktiken är rättslösa. Många av barnen och ungdo-
marna är släkt med dem som äger odlingen, vilket brukar innebära att de behandlas 
lite bättre än de som inte har några band till ägaren alls. Detta kan dock variera.

SwedWatch har funnit att de främsta problemen 
på kakaoodlingarna är följande: 

Skadligt barnarbete
Så kallat skadligt barnarbete förekommer främst i odlingar på Elfenbenskusten, men 
även i Ghana. Detta är dock en politiskt mycket känslig fråga och internationella 
rapporter och organisationer ger olika skildringar av detta fenomen. Både Elfenbens-
kusten och Ghana har ratifi cerat ILO-konvention 182, där länderna förbinder sig att 
se till att barn inte arbetar med sysslor som riskerar att förstöra deras hälsa. Enligt en 
nyligen genomförd undersökning så fi nns det drygt 200 000 barn och ungdomar som 
arbetar under farliga förhållanden i Elfenbenskusten.

Elfenbenskusten, till skillnad från Ghana, har dessutom ratifi cerat ILO-konvention 
138 om minimiålder för arbete. Enligt denna får barn under 14 år inte anställas och 
barn under 18 år får inte arbeta med hälsovådliga sysslor. Undersökningar av Swed-
Watch och andra organisationer tyder dock på denna konvention inte följs.

Arbetet på odlingarna är hårt och de tunga lyften kan ge upphov till skelett- och 
muskelskador. Många barn skadas också svårt när de arbetar med machetes. Ytterli-
gare ett problem är att barnen ofta hanterar farliga bekämpningsmedel, samtidigt som 
de saknar skyddsutrustning. Det fanns inte tillgång till fullgod skyddsutrustning på 
någon av odlingarna som ingick i SwedWatch undersökning. Arbetstiderna är dess-
utom sällan reglerade.

Traffi cking av barn, ungdomar och vuxna
Människohandel- och smuggling till kakaoodlingar i både Elfenbenskusten och 
Ghana förekommer. Arbetarna kommer främst från grannländerna Burkina Faso och 
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Mali. Den vanligaste formen av rekrytering i SwedWatchs undersökning var dock att 
representanter från odlingarna skötte hela transportkedjan. Den låga levnadsstandar-
den i grannländerna och behovet av att skaffa inkomster åt både sig själva och sina 
familjer är den främsta anledningen till barn och ungdomar söker arbete på kakaood-
lingarna.

Det är viktigt att försöken att förbättra barnen och ungdomarnas situation tar hänsyn 
till alla former av rekrytering och inte bara fokuserar på så kallad traffi cking.

Migrantarbetarnas utsatthet.
Majoriteten av arbetarna på kakaoodlingarna i Elfenbenskusten är utländska medbor-
gare, främst från Burkina Faso och Mali. De saknar oftast formellt uppehållstillstånd 
i landet, vilket gör dem mycket utsatta. Vidare försvårar detta även kravet på att ge 
dem formella anställningskontrakt. Den väpnade konfl ikten i Elfenbenskusten har 
ytterligare förvärrat deras situation. Regeringen har hävdat att många av migrantar-
betarna är lierade med rebellstyrkorna i norra delen av landet, vilket har gjort att de 
utsatts för repressalier från regeringsstyrkorna. Många arbetare och även odlare har 
tvingats fl y tillbaka till sina hemländer. Denna problematik drabbar såväl vuxna som 
barn och ungdomar.

Tvångsarbete
Av allt att döma förekommer tvångsarbete på kakaoodlingar i Elfenbenskusten. ILO 
defi nierar tvångsarbete som ett arbete eller en tjänst som utkrävs från en person under 
hot om straff. Några av dem som intervjuats i SwedWatchs undersökning uppger att 
de råkat ut för detta. Det vanligaste sättet att hindra arbetare att lämna en egendom 
är dock helt enkelt att de inte får lön förrän efter ett år, vilket gör att de inte vill eller 
kan lämna odlingen, trots att de behandlas illa.

Flera arbetare som intervjuats av SwedWatch uppger att de straffats på olika sätt när 
arbetsgivaren inte har varit nöjd med dem. Bland annat har arbetsgivare vägrat att ge 
mat till personer som har varit sjuka.
Det är vanligt att arbetsgivarna betalat för resan och mutorna för att arbetarna ska 
kunna ta sig till de berörda odlingarna från någon av grannländerna. Därefter har de 
dragit av omkostnaderna från arbetarnas löner, vilket de inte kommit överens om på 
förhand.

Bekämpningsmedel
De odlare och arbetare som intervjuats uppger att de inte har fått någon utbildning 
i att hantera bekämpningsmedel. Några säger att de informerats av dem som säljer 
bekämpningsmedel. Arbetarna berättar vidare att de använder preparaten utan någon 
skyddsutrustning alls, det vill säga utan handskar och ansiktsskydd. Detta leder till 
både akuta olyckor och kroniska förgiftningsskador. 

Flera av de intervjuade på odlingarna i Ghana nekar till att barn används som arbets-
kraft vid användningen av bekämpningsmedel. De hävdar att barn endast används 
för att hämta vatten att blanda ut medlen med. Andra säger att de använder barn som 
arbetskraft i samtliga faser i odlingen av kakao, också i användningen av bekämp-
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ningsmedel. Av detta kan man dra slutsatsen att de barn som används för att hämta 
vatten sannolikt också utsätts för bekämpningsmedlen då de går genom besprutade 
områden.

I Elfenbenskusten uppger samtliga intervjuade att de arbetat med att bespruta och 
fl era säger att de blivit sjuka efteråt. Ingen av dem har haft skyddsutrustning eller har 
fått läkarvård efteråt.

Ett av de bekämpningsmedel som arbetarna berättar att de använt är parakvat. Medlet 
utgör stora risker för både människor och miljö. Ögonskador, hudutslag och näsblod 
är vanligt förekommande bland dem som arbetar med medlet. Parakvat angriper 
lungorna och kan i värsta fall leda till döden genom kvävning. Parakvat ansamlas 
också i marken och riskerar därmed att förgifta grundvattnet.

Brist på formella kontrakt
Bland de arbetare som SwedWatch intervjuade förekom inga formella, skrifttliga 
kontrakt, varken i Elfenbenskusten eller i Ghana. Detta innebär att det är svårt för 
arbetarna att hänvisa till kontraktsbrott. De får ingen övertidsersättning, även om den 
överenskomna arbetstiden överskrids. Det fi nns ingenting som slår fast vilka arbets-
förhållanden som ska gälla, inget socialt skydd och ingen garanti för att arbetarna får 
den inkomst som de kommit överens med arbetsgivaren om från början.

Svårighet att organisera sig kollektivt
Både Ghana och Elfenbenskusten har för fl era decennier sedan ratifi cerat ILO-kon-
ventionerna 87 och 98 om rätten till fri organisering och kollektivavtal. Detta verkar 
dock inte ha lett till några reella förbättringar för arbetarna inom kakaoproduktionen.

I SwedWatchs undersökning uppgav de intervjuade arbetarna i både Ghana och 
Elfenbenskusten att de inte ens hört talas om att det förekom fackföreningar i områ-
det. I Ghana har den fackliga landsorganisationen, TUC, försökt att organisera 
lantarbetare. Detta arbete har dock inte lyckats täcka hela Ghana. Dessutom har 
lantarbetarna ofta ansett att de inte har tid och möjlighet att delta i fackföreningarnas 
arbete.

I Elfenbenskusten förekommer av allt att döma ingen som helst organisering av 
kakaoarbetarna i merparten av landet. Detta gör att arbetarna inte har någon part som 
kan företräda dem vid konfl ikter eller representera dem i olika fora.

Ytterligare en faktor som försvårar organisering av arbetare är att de ofta befi nner sig 
på geografi skt isolerade platser.

Löner som inte går att leva på
Arbetarna uppger själva att deras största problem är den låga ersättningen som gör att 
de inte kan försörja sig och sina familjer. SwedWatchs undersökning visar dessutom 
att arbetsgivarna ofta betalar ut en lägre lön än vad som avtalats från början.



SwedWatch  ●   Chokladens mörka hemlighet           57

Vad görs för att förbättra situationen?
Larmrapporterna om att barn for illa på kakaoodlingar i Elfenbenskusten, som spreds 
under 2001, bidrog till att väcka frågan hos kakaoföretag och politiska beslutsfattare. 
Chokladindustrin, USA:s och Elfenbenskustens regeringar och människorättsorga-
nisationer kom överens om en åtgärdsplan, det så kallade Harkin-Engel-protokollet, 
för att åtgärda missförhållandena. Åtgärdsplanen innehöll fem tidsbestämda mål som 
skulle uppnås. De viktigaste målen var att genomföra en ordentlig studie av proble-
mens omfattning och att ta fram ett kontroll- och certifi eringssystem för kakaopro-
duktionen, som är helt fristående från chokladindustrin. Detta system skulle vara 
färdigt senast den 1 juli 2005. Avsikten var att kontrollörer skulle göra stickprovsin-
spektioner på kakaoodlingar, i syfte att kunna garantera att kakaon producerats under 
drägliga arbetsförhållanden.

Kontroll- och certifi eringssystemet är dock försenat och enligt de senaste uppgifterna 
ska det träda i kraft först den 1 juli 2008. FN:s organ för arbetsrättsfrågor, ILO, är 
rådgivare till protokollet. 2002 bildades stiftelsen International Cocoa Initiative (ICI), 
med säte i Geneve. I stiftelsen ingår både den internationella kakao- och choklad-
industrin och människorättsorganisationer. Det huvudsakliga syftet är att verka för 
att de värsta formerna av barnarbete (ILO-konvention 182) avskaffas inom kakao-
produktionen. Detta ska ske både genom ett kontrollarbete på plats i Västafrika och 
genom ett politiskt lobbyarbete. ICI har även påbörjat pilotprojekt i Elfenbenskusten 
och i Ghana som ska kunna fungera som modeller för en hållbar och rättvis produk-
tion av kakao. ILO:s program för att avskaffa barnarbete, IPEC, stödjer ICI med 
resurser, rådgivning och statistiska underlag.

Ett stort projekt i Västafrika, som bland annat stöds av ILO och ICI, är WACAP. 
Detta projekt syftar till att förmå barn till jordbrukare i Västafrika att gå i skolan. 
Detta ska bland annat ske genom stöd och utbildning till jordbrukarna.
De svenska chokladproducenterna deltar i utvecklingen av det kontrollsystem 
som beskrivits ovan genom sitt medlemskap i branschorganisationen CAOBISCO 
(Association of the Chocolate, Biscuit & Confectionery Industries of the EU – Asso-
ciation). CAOBISCO i sin tur är en av parterna som är drivande i att ta fram det 
kontroll- och certifi eringssystem som skjutits upp till den 1 juli 2008. För närvarande 
saknar dock den svenska chokladindustrin kontroll över förhållandena på kakaood-
lingarna.

Flera enskilda organisationer strävar också aktivt efter att förbättra situationen för de 
barn som arbetar på kakaoodlingarna. Save the Children Canada har ägnat stor kraft 
åt frågan. Man har bland annat bedrivit lobbyverksamhet för att försöka förmå de 
olika parterna att hålla tidsplanen för den handlingsplan som specifi ceras i Harkin-
Engel-protokollet.

Det internationella institutet Sustainable Tree Crops Programme of the International 
Institute for Tropical Agriculture strävar efter att öka kakaoodlarnas produktivitet 
och förmåga att marknadsföra kakaon. En av avsikterna med detta stöd är att ökad 
lönsamhet för bönderna får till följd att de kan behandla sin arbetskraft bättre och 
minska användningen av barnarbetare.
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Både Save the Children Canada och FN:s barnrättsorganisation UNICEF bedriver 
verksamhet i Burkina Faso och Mali för att förhindra att barn och ungdomar utnyttjas 
på kakaoodlingar i Elfenbenskusten och Ghana.

Även om de fl esta människorättsorganisationer anser att Harkin-Engel-protokollet 
utgör ett steg i rätt riktning så är de noga med att påpeka att det främsta skälet till att 
människor far illa på kakaoodlingen beror på det låga inköpspriset på kakao.
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Rekommendationer 

SwedWatch riktar tillsammans med sin medlemsorganisation Lutherhjälpen följande 
rekommendationer till de chokladtillverkande företagen, till konsumenter och till 
myndigheter. Rekommendationerna grundar sig bland annat på vad organisationen 
Anti-Slavery International och Rädda Barnen Kanada för fram.

Rekommendationer till de chokladtillverkande företagen

• Chokladtillverkarna har för närvarande dålig eller ingen information om vilka 
odlare som producerar den kakao de köper. Det är viktigt att företagen strävar 
efter att kunna identifi era de områden varifrån deras kakao kommer ifrån om man 
ska kunna åtgärda sociala och miljömässiga missförhållanden.

• Chokladtillverkarna bör skapa ett temporärt kontrollsystem av produktionen i 
Elfenbenskusten och i Ghana innan det internationella kontroll- och certifi erings-
systemet träder i kraft den 1 juli 2008.
För det första bör de utveckla policydokument och uppförandekoder som förbju-
der barnarbete och tvångsarbete och slår fast att rimliga arbetsförhållanden i alla 
led av kakaoproduktionen ska råda. Policyn och koderna ska förankras från före-
tagsledningarna och nedåt i organisationen. Policyn bör också förankras hos alla 
intressenter; såsom anställda, underleverantörer, konsumenter, arbetare och lokala 
myndigheter i de kakaoproducerande länderna.

• Företagen bör genomföra stickprovskontroller för att ta reda på förhållandena i de 
olika regioner kakaon kommer från. Företagen får därmed möjlighet att upptäcka 
och åtgärda problem inom produktionen. Det är viktigt att kontrollerna inte enbart 
fokuserar på barnarbete, utan även inkluderar kontroller av förhållanden för alla 
arbetare.

• Företagen bör uppmuntra alla intressenter företaget samarbetar med att rapportera 
om dessa upptäcker brott mot de mänskliga rättigheterna och de ILO-konven-
tioner som nämns ovan. Detta innebär att företagen måste informera anställda, 
underleverantörer och övriga intressenter om de krav som är en del av företagens 
policy och uppförandekoder.

• Företagen bör vara aktivt pådrivande för att se till att kontroll- och certifi erings-
systemet som baseras på Harkin-Engel-protokollet verkligen träder i kraft den 1 
juli 2008. Branschorganisationernas arbete är viktigt men företagen måste själva 
driva på arbetet. De bör också redovisa hur de agerar för att driva på processen.

• Företagen bör söka samarbete med det internationella samfundet och med både 
de kakaoimporterande och de kakaoproducerande länderna i avsikt att gemensamt 
angripa bristen på respekt för mänskliga rättigheter och miljöproblemen. Samtliga 
aktörer bör försöka verka i Harkin-Engel-protokollets anda, även innan kontroll- 
och certifi eringssystemet tas i bruk den 1 juli 2008.
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• Företagen bör kräva att de internationella konventioner som de kakaoproduce-
rande länderna ratifi cerat verkligen följs. Om det förekommer regelmässiga brott 
mot konventionerna bör detta rapporteras till ILO.

• Företagen bör arbeta aktivt för att på sikt införa och/eller öka sitt sortiment av 
Rättvise- och Kravmärkta chokladprodukter eller produkter vars märkningar 
håller minst lika hög standard som de nämnda.

Rekommendationer till myndigheter

• Regeringen är den instans som har det slutgiltiga ansvaret för att landets lagar och 
internationella regler som de förbundit sig att följa efterlevs. De arbetsrättsliga 
regler som fi nns i Ghana respektive Elfenbenskusten ska fungera som ett skydd 
för människors arbetsförhållanden. Båda länderna har ratifi cerat ILO-konvention 
182 som slår fast att skadligt barnarbete inte får förekomma. De har även ratifi ce-
rat FN:s barnkonvention, såväl som ILO-konventionerna 87 och 98, om rätten till 
fri organisering och rätten att teckna kollektivavtal. Regeringarna i de båda län-
derna har ett ansvar att informera arbetsgivarna om det regelverk som råder samt 
att se till att detta efterlevs. Det är samtidigt regeringarnas ansvar att allmänheten 
i landet får kunskap om arbetarnas rättigheter. Regeringar och deras myndigheter 
bör skärpa tillsynen och efterlevnaden av de lagar som stiftas till skydd mot de 
värsta formerna av barnarbete och för att garantera arbetstagarnas rättigheter.

Rekommendationer till konsumenter

• Konsumenterna bör också ta sitt ansvar och ställa krav på chokladföretagen och 
på detaljhandel som säljer choklad. De bör fråga både företag och detaljhandeln 
hur de kan garantera att chokladen tillverkats på ett sätt som tagit hänsyn till 
både sociala och miljömässiga krav. De bör även efterfråga Rättvise- och KRAV-
märkt choklad i de butiker där de handlar, så att butikerna utökar sitt sortiment av 
KRAV- och Rättvisemärkt choklad.



SwedWatch  ●   Chokladens mörka hemlighet           61

Fotnoter
1 www.chokladsajten.com
2 Child labour in the Cocoa Sector of West Africa, International Institute of Tropical 

Agriculture, Augusti 2002
3 International Programme on elimination of Child Labour, International Labour 

Organization, Hazardous Child Labour in Agriculture, Cocoa, March 2004
4 Hur många svenskar tål världen? Miljöeffekter i Syd av svensk konsumtion
Naturskyddsföreningen, Karin Gregow 2000
5 www.chokladsajten.com
6 www.chokladsajten.com
7 www.chokladsajten.com
8 International cocoa organisation, 2 May 2000, www.icco.org
9 www.chokladsajten.com
10 www.chokladsajten.com
11 LMC International
12 ICCO, Annual Report 2002/2003
13 Tidningen Lutherhjälpen, nummer 1, 2005
14 www. ICCO.org, september 2003
15 www.eu-upplysningen.se
16 FIVH-Rapport, 1/2004, Oslo 2004
17 Anti Slavery, 2004, The Cocoa Industry in West Africa, sid 49
18 Working practices in cocoa in Cote d´Ivoire-A report for the BCCA, January 2001
19 Anti Slavery, 2004, The Cocoa Industry in West Africa, sid 14
20 Working practices in cocoa in Cote d´Ivoire-A report for the BCCA, January 2001
21 Code du travail, 1995, no. 95/15, Titre II, Chapter 2, Article 22.2, 22.3, och 23.8 (http://

natlex.ilo.org/txt/F95CIV01.htm)
22 The Childrens Act, Act 560, 1998, Section 90 (http://natlex.ilo.org/txt/E98GHA01.htm)
23 International Programme on elimination of Child Labour, International Labour 

Organization, Hazardous Child Labour in Agriculture, Cocoa, March 2004
24 ILO, Community Survey 2002
25 Anti Slavery, 2004, The Cocoa Industry in West Africa, sid 50
26  Anti Slavery, 2004, The Cocoa Industry in West Africa, sid 11
27 Telefonintervju med Kemikalieinspektionens bekämpningsmedels jour 050404
28 Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Fredstidningen Pax 04/1 och Amnesty Press 

2004-03-25, Ulf B Andersson
29 European Union/UNICEF project: Support with the health facilities affected by crisis, 

2005.
30 Human Rights Watch, december 2005, Cote d’Ivoire: The Human Rights Cost of Political 

Impasse 
31 Rapport om Mänskliga rättigheter 2004, Utrikesdepartementet 27 januari, 2005
32 Peter Murphy, Reuters, 25 november 2005, Ivory Coast rebels say cocoa funds their fi ght
33 www.kraftfoodsnordic.com
34 USDA Foreign Agricultural Service, Cote d’ Ivoire New Marketing System For Cocoa and 

Coffee 2001
35 Global Exchange, The news on chocolate is bittersweet, juni 2005, sid 2 



62          SwedWatch  ●  Chokladens mörka hemlighet

36 Global Exchange, The news on chocolate is bittersweet, juni 2005, sid 2
37 Rapport om Mänskliga rättigheter 2004, Utrikesdepartementet 27 januari, 2005
38 Toulmin, Camilla och Gueye, Bara. 2003. Transformations in West African Agriculture and 

the Role of the Family Farms. In OECD SAH/D.
39 Lunde, John och Stuart, David. 2003. Development of a Sustainable Cocoa Supply Chain. 

The Global Chocolate Group.
40 Seth, Anita. 2003. Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of West 

African child workers in the multi-billion dollar industry. I A Working Paper Series: 
Children in the Global Trade. Number 1. Save the Children Canada.

41 IITA. 2002. Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of fi ndings in 
Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoire and Nigeria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org)

42 Fieland, Anne och Sanogo, Ibrahim. 2002. Burkina Faso. Child Labor Migration from 
Rural Areas: The Magnitude and the Determinants. The World Bank and the International 
Federation Terre Des Hommes.

43 Seth, Anita. 2003:59. Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of 
West African child workers in the multi-billion dollar industry. I A Working Paper Series: 
Children in the Global Trade. Number 1. Save the Children Canada.

44 1 197 avlönade barnarbetare tillfrågades. Nästan inga fl ickor rekryteras till kakaoodlingar. 
De arbetar istället som hembiträden eller inom serviceyrken. IITA. 2002. Child Labor 
in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of fi ndings in Cameroon, Ghana, Côte 
d’Ivoire and Nigeria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org).

45 Fieland, Anne och Sanogo, Ibrahim. 2002. Burkina Faso. Child Labor Migration from 
Rural Areas: The Magnitude and the Determinants. The World Bank and the International 
Federation Terre Des Hommes.

46 IITA. 2002:13 Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of fi ndings in 
Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoire and Nigeria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org)

47 Utdrag ur studien står att fi nna på www.laborrights.org
48 Fieland, Anne och Sanogo, Ibrahim. 2002. Burkina Faso. Child Labor Migration from 

Rural Areas: The Magnitude and the Determinants. The World Bank and the International 
Federation Terre Des Hommes.

49 Ibid.
50 Thorsen, Dorte. 2005. Child Migrants in Transit. Strategies to Become Adult in Rural 

Burkina Faso. Development Research Centre on Migration, Globalisation & Poverty. 
University of Sussex.

51 Grootaert, Christian. 1998. Child Labor in Côte d’Ivoire: Incidence and Determinants. 
Social Development Environmentally and Socially Sustainable Development Network. 
The World Bank. 

52 IITA. 2002:13. Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of fi ndings in 
Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoire and Nigeria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org).

53 Ibid.
54 IITA. 2002:13. Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of fi ndings in 

Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoire and Nigeria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org).
55 Ibid.
56 IITA. 2002:16. Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A Synthesis of fi ndings in 

Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoire and Nigeria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org).
57 Rapport om Mänskliga rättigheter 2004, Utrikesdepartementet 27 januari, 2005
58 Human Development Report, år 2001.



SwedWatch  ●   Chokladens mörka hemlighet           63

59 Human Development Report, år 2000
60 Gilbert, Cocoa Market Liberalisation: Its effects on Quality, Futures Trading and Prices, 

The Cocoa Association of London 1997
61 Anti Slavery, 2004, The Cocoa Industry in West Africa, sid 19
62 Ghana Cocoa Board.
63 International Institute of Tropical Agriculture, Child labor in the cocoa sector of West 

Africa, 2002 
64 Foss, februari 14, 2005, www.CBSNEWS.com
65 Joint statement from U.S. senator Tom Harkin, representative Eliot Engel and the 

Chocolate/Cocoa industry on efforts to address the worst form of child labour in cocoa 
growing.

66 Uppgifter från www.nestle.com 
67 International Labor Rights Fund,  Wiggins, Childs, Quinn & Pantanzis, July 14, 2005
68 Anti Slavery, 2004, The Cocoa Industry in West Africa sid 16
69 www.kuapakokoo.com
70 Ghana Cocoa Board, www.cocobod.gh /  Kraft Foods Norden, www.kraftfoodsnordic.com
71 Ghana Cocoa Board, www.cocobod.gh /  Kraft Foods Norden, www.kraftfoodsnordic.com



64          SwedWatch  ●  Chokladens mörka hemlighet

Referenser

Andersson, Ulf. B. 2004. Amnesty Press. 2004-03-25. 31 döda i Abidjan” – fredspro-
cessen i Elfenbenskusten hotad

Anti Slavery International. 2004. The Cocoa Industry in West Africa. 

Cloetta Fazer. 2006. www.cloettafazer.se (2006-01-19)

Fieland, Anne och Sanogo, Ibrahim. 2002. Burkina Faso. Child Labor Migration 
from Rural Areas: The Magnitude and the Determinants. The World Bank and the 
International Federation Terre Des Hommes.

Fremtiden i Våre Hender. 2004.Rapport. 1/2004.

Ghana Cocoa Board. 2006. www.cocobod.gh (2006-02-15)

Gilbert, Christopher L. 1997. Cocoa Market Liberalisation: its effects on quality, 
futures trading and prices. London, The Cocoa Association of London. 

Global Exchange. 2005. The news on chocolate is bittersweet. www.globalexchange.
org. (2006-01-27)

Gregow Karin. Naturskyddsföreningen. 2000. Hur många svenskar tål världen? Mil-
jöeffekter i Syd av svensk konsumtion www.snf.se (2005-11-21)

Grootaert, Christian. 1998. Child Labor in Côte d’Ivoire: Incidence and Determi-
nants. Social Development. Environmentally and Socially Sustainable Development 
Network. The World Bank. 

Harkin Tom. July 1, 2005. Joint statement from U.S. senator Tom Harkin, represen-
tative Eliot Engel and the Chocolate/Cocoa industry on efforts to address the worst 
form of child labour in cocoa growing. http://harkin.senate.gov (2005-12-06)

Human Rights Watch. 2005. Cote d’Ivoire: The Human Rights Cost of Political 
Impasse 
 www.hrw.org (2006-01-23)

Human Rights Watch. 2005. Humanitarian Consequences of the “No War No Peace” 
Impasse.  Project: Support with the health facilities affected by crisis. www.hrw.org 
(2006-02-10)

International Institute of Tropical Agriculture. 2002. Child Labor in the Cocoa Sector 
of West Africa: A Synthesis of fi ndings in Cameroon, Ghana, Côte d’Ivoire and Nige-
ria. USAID/USDOL/ILO. (www.iita.org)



SwedWatch  ●   Chokladens mörka hemlighet           65

International cocoa organisation. 2005. www.icco.org  (2005-11-23)

International Labor Organisation. 2002. Combating Child Labour in cocoa growing. 
www.ilo.org. (2005-10-16)

International Labor Organisation. 1995. Code du travail, 1995, no. 95/15, Titre II, 
Chapter 2, Article 22.2, 22.3, och 23.8 (http://natlex.ilo.org/txt/F95CIV01.htm)

International Labor Organisation. 1998. The Childrens Act, Act 560, 1998, Section 
90. (http://natlex.ilo.org/txt/E98GHA01.htm)

International Labor Rights Fund, Wiggins, Childs, Quinn & Pantanzis. 2005. July 
14,. Presssrelease 2005. July 14. www.wcqp.com (2006-02-08) 

Kakaons historia. 2005. www.chokladsajten.com (2005-10-15)

Kouadjo, Jean Marc; Keho Yaya; Mosso, Rosine Addy; Toutou Kobéhi Guillaume. 
2002. Production et offer du cacao et du café en Côte d’Ivoire. Programme Pour la 
Durabilité des Cultures Arbustives. International Institute of Tropical Agriculture.

Kraft Foods. 2006.www.kraftfoodsnordic.com (2006-01-20)

Kuapa Kokoo. 2005. www.kuapakokoo.com (2005-11-13)

Livsmedelsstandarder. 2006. www.eu-upplysningen.se (2006-01-17)

Lunde, John och Stuart, David. 2003. Development of a Sustainable Cocoa Supply 
Chain. The Global Chocolate Group. www.gov.mu. (2006-01-08)

Nestle. 2006. www.nestle.com (2006-01-23)

Murphy Peter. 2005. Ivory Coast rebels say cocoa funds their fi ght. Reuters 2005, 25 
november .www.today.reuters.com

Seth, Anita. 2003. Children in the chocolate trade: The buying, selling and toiling of 
West African child workers in the multi-billion dollar industry. I A Working Paper 
Series: Children in the Global Trade. Number 1. Save the Children Canada.

Svarfar Sofi a. 2005. Så påverkar vi en global värld. I Tidningen Lutherhjälpen, 
nummer 1.  

The Biscuit, Cake, Chocolate and Confectionery Association. 2001. Working practi-
ces in cocoa in Cote d´Ivoire. A report for the BCCA.

Thorsen, Dorte. 2005. Child Migrants in Transit. Strategies to Become Adult in Rural 
Burkina Faso. Development Research Centre on Migration, Globalisation & Poverty. 
University of Sussex.



66          SwedWatch  ●  Chokladens mörka hemlighet

Toulmin, Camilla och Gueye, Bara. 2003. Transformations in West African Agricul-
ture and the Role of the Family Farms. I OECD SAH/D.

UNDP. 2001. Human Development Report. www.hdr.undp.org/ 

Utrikesdepartementet. 2005. Rapport om Mänskliga rättigheter 2004.  www.reger-
ingen.se 
(2005-10-12)



SwedWatch  ●   Chokladens mörka hemlighet           67

Bilaga 1 — Företagens kommentarer

Cloetta Fazers kommentar

Arbete för en hållbar kakaoodling
Den internationella choklad- och kakaoindustrin arbetar sedan fl era år tillsammans 
med de kakaoproducerande länderna för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbar utveckling av kakaoodling. 

Cloetta Fazer är sedan december 2005 medlem i World Cocoa Foundation (WCF) 
som grundades år 2000. WCF är ett samarbetsorgan där företag, organisationer och 
regimer runt om i världen arbetar för en hållbar kakaoodling.

Vi är även sedan många år medlem i EU:s organisation Caobisco (Association of 
chocolate, biscuit and confectionery industries of the European Union), som också 
stöder arbetet för en hållbar kakaoodling. 

Konkret innebär arbetet att man tillsammans med expertorganisationer samlar den 
bästa expertisen och kunskapen för att hjälpa de kakaoodlande länderna att genom-
driva internationella arbetsstandarder inom kakaoodling samt dra upp riktlinjer för 
hur dessa standarder ska övervakas och rapporteras. Genom att sträva till ett heltäck-
ande certifi eringssystem kan man övervaka odlingsförhållandena inom kakao. 

Kakao odlas idag i Västafrika, Sydamerika och i Sydostasien. I Västafrika odlas cirka 
70 procent av världens kakao. Cloetta Fazer köper årligen 10.000 ton kakaoråvaror, 
till ett inköpsvärde av cirka 240 miljoner kronor, från europeiska råvaruleverantörer 
i form av massa, fett eller pulver. I våra generella leverantörskrav förutsätter vi att 
leverantörerna följer vår uppförandekod, Code of Conduct, där även denna fråga 
berörs.

Vi fortsätter även att utveckla våra egna insatser i denna fråga tillsammans med 
organisationer som WCF och Caobisco och vet att vi som företag har mycket att 
lära oss. Vi anser att vi bäst kan påverka och utveckla förhållandena på detta sätt. En 
förändring kräver dock samarbete inom hela värdekedjan. Ensam är ingen stark, men 
tillsammans går det att göra skillnad.
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Kraft Foods kommentar

Kraft Foods arbetar för en bättre framtid för kakao
På Kraft Foods tycker vi det är positivt att fokus riktas mot utvecklingen i de länder 
där vi hämtar råvaror till våra produkter. Vi har sedan tidigare ett stort engagemang i 
frågan kring långsiktigt hållbar kaffeodling, bl a genom vårt globala samarbete med 
Rainforest Alliance. Sedan år 2000 har vi också engagerat oss i kakaofrågan, både i 
samarbete med andra och genom egna initiativ. 

Den kritiska frågan om barnarbete är ett av de mer talande symptomen på några av 
de större utmaningar som kakaoodlare i Västafrika brottas med – fattigdom, brist på 
utbildning och ekonomisk utveckling. En regering, ett företag eller en organisation 
kan inte själv lösa dessa stora frågor. Det är därför Kraft och andra ledande aktörer 
inom chokladindustrin arbetar tätt tillsammans med regeringar och icke-vinstdri-
vande organisationer för att åstadkomma förbättrade förhållanden både på kakaood-
lingar och i de kakaoodlande samhällena. 

Kraft arbetar på både kort och lång sikt. Dels, genom organisationer som sörjer för 
omedelbar humanitär hjälp, dels för att åstadkomma långsiktiga lösningar. Exempel 
på det senare är arbetet med ett gemensamt certifi eringssystem för att övervaka och 
förbättra arbetsförhållandena på kakaoodlingarna. Kortsiktigt har vi riktat in oss på 
de kritiska utmaningar som möter odlare och barn i Västafrika, särskilt i Elfenbens-
kusten.

• Vi stödjer Rädda Barnens i deras arbete i Elfenbenskusten som syftar till att 
skydda barn från att bli rekryterade till att delta i väpnade konfl ikter och återför-
ena barn som skiljts från sina familjer och ordna informell utbildning i områden 
där skolsystemen har sönderfallit.

• Krafts fi nansiella stöd till Action Contre la Faim hjäpte till vid anskaffningen av 
en mobil ”hjälpstation” i Elfenbenskusten som bidrar med akutmediciner och mat-
paket till barn i behov av akut hjälp. 

• Vårt stöd till World Cocoa Foundation (WCF) bidrar till the West Africa Cocoa 
and Commercial Agriculture Project (WACAP), vilket systematiskt räddar barn 
från farliga arbetssmiljöer och i stället placerar dem i skolor och yrkesutbild-
ningar.

• Kraft delfi nansierar också, genom WCF, ett projekt i Västafrika med Winrock 
International som heter Child Labour Alternatives through Sustainable Systems 
in Education (CLASSE) (ungefär: “Alternativ till barnarbete genom långsiktiga 
utbildningssystem”). Detta projekt erbjuder yrkesutbildning för barn som arbetar 
under riskfyllda förhållanden på kakaoodlingar.

Kraft kommer att främja långsiktigt hållbar utveckling för kakaoodlare och deras 
familjer genom att medverka till att förbättra de underliggande sociala, ekonomiska 
och miljömässiga förhållandena på kakaoodlingar. Genom att stödja ett antal ick-
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evinstdrivande organisationer fi nansiellt och genom att arbeta med regeringar och 
andra ledande aktörer inom chokladindustrin, hjälper vi till att:

• Eliminera de värsta formerna av barn- och tvångsarbete vid kakaoodling i Västa-
frika genom Internatioinal Cocoa Initiative, som stödjer olika fältprojekt och 
sprider kunskap om de bästa arbetsmetoderna. 

• Erbjuda praktisk utbildning för kakaoodlare, för att på så sätt medverka till att 
odlingsfamiljernas inkomster ökar och att ansvarsfulla arbetsmetoder främjas. 
Denna utbildning, ”Farmer Field Schools” stöds bl a av ledande chokladföretag, 
International Labour Organization (ILO) och International Institute for Tropical 
Agriculture (IITA).

• Utveckla odlingskooperativ som ger odlarna bättre ekonomisk kontroll än tidigare 
och möjligheter till att skapa extrainkomster för deltagande odlingsfamiljer, famil-
jer som står som försörjare för tiotusentals barn.

I tillägg till samarbetsprojekten arbetar Kraft också direkt med några partners i syfte 
att bygga möjligheter att åstadkomma odling av långsiktigt hållbart odlad kakao i 
Elfenbenskusten. Projektet kommer att börja med utvalda kooperativ i Daloa- och 
Abengourou-regionerna. Aktiviteterna inkluderar etableringen av farmer fi eld schools 
och stödjande marknadsåtgärder, såväl som kartläggning behoven hos de barn som 
fi nns inom projektområdet. Vi räknar med att den första långsiktigt hållbart odlade 
kakaon från projektet kommer att kunna levereras i början av 2007. Baserat på våra 
erfarenheter i början av projektet, kommer projektdeltagarna också att utveckla 
planer för att utvidga projektet till andra närliggande odlingar och områden. Vi tror 
starkt på att våra insatser bidrar till en bättre framtid för barn och vuxna i de kakao-
odlande distrikten i Västafrika.



70          SwedWatch  ●  Chokladens mörka hemlighet

Nestlés kommentarer
Eftersom vi på Nestlé tyvärr inte kan kommentera en pågående rättsprocess, har vi 
inte heller någon möjlighet att berätta om hur arbetar. Vi är emellertid övertygade om 
att denna process saknar grund och vi bestrider därför dessa anklagelser. 
Det är viktigt att poängtera i sammanhanget att Nestlé inte tolererar vare sig illegala 
eller diskriminerande arbetsmetoder.

Nestlé stödjer en global, bred industriell strävan mot ett hållbart kakaojordbruk och 
ansvarsfulla arbetsmetoder på kakaoodlingarna. Genom att arbeta i partnerskap med 
producerande länder, intresseorganisationer, myndigheter och utvecklingsorganisatio-
ner, kan dessa insatser leda till högre inkomster för kakaoodlarna, tillgång till utbild-
ning och arbetslagar på kakaofarmerna.

Idag fi nns det miljontals småskaliga kakaobönder runt ekvatorn. För många av dessa 
odlare är skörden av kakao, familjens största inkomstkälla. Trots detta, står de varje 
år inför många utmaningar, som innebär att exempelvis mer än trettio procent av 
skörden kan gå förlorad, på grund av gamla jordbruksmetoder och att det inte fi nns 
någon professionell hjälp att tillgå.

Under 2002, utfördes en oberoende undersökning av kakaoproducenter i västra 
Afrika, av jordbruksexperter från ”International Institute for Tropical Agriculture”. 
Undersökningen gav vid handen att majoriteten av kakaobönderna odlar på ett 
ansvarsfullt sätt. Trots detta påvisade granskningen att fl era förhållanden borde åtgär-
das. Frågor som att barn arbetar i familjens jordbruk istället för att gå i skolan, bär 
tunga bördor och deltar i jordbruksprocessen genom att spruta bekämpningsmedel.

Både Nestlé och inom övrig industri har klargjorts att de värsta formerna av barn-
arbete är oacceptabla. Vi arbetar tillsammans med andra bolag för att stödja en rad 
initiativ som verkligen gjort stor skillnad för kakaojordbruken världen över.

Exempel på sådana initiativ:

• The World Cocoa Foundation (WCF), spelar en ledande roll när det gäller att 
hjälpa jordbruksfamiljer att utveckla effektiva grundprogram, som exempelvis 
fältskolor, som kommit mer än 170 000 kakaoodlare till del. 
För mer information, läs www.worldcocoafoundation.org.

• The Harkin-Engel Protocol, som tar upp frågor kring arbetsförhållandena på 
kakaoodlingar och förslag till specifi ka åtgärdsprogram. 
Läs mer på www.responsiblecocoa.org.

• The International Cocoa Initiative (ICI), en gemensam instans, som har sitt 
ursprung i Hardin-Engel Protocol, och som sammanför industri- och icke-indu-
striexperter för att främja ett ansvarsfullt arbete på kakaogårdarna, och samtidigt 
minska exponeringen av farliga uppgifter på odlingarna. 
Information om ICIs program kan läsas på www.cocoainitiative.org. 
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Tillsammans med andra initiativ bidrar dessa åtgärder till att kakao-producerande 
familjer får bättre skördar, bra betalt för sina råvaror, utbildning till sina barn, och en 
ökad medvetenhet om ansvarsfullt arbete samt engagemang kring arbetsrelaterade 
frågor. 

Trots att många signaler tyder på att mycket har hänt, återstår det trots allt mycket att 
göra. För Nestlés del, innebär det att vi är engagerade i att på lång sikt, ta tag i dessa 
frågor tillsammans med andra intressenter, som ett led i ett grundläggande välbefi n-
nande för världens kakao odlare. 
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