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Summary

The project is about the conflict that arose after Miki Mistratis film 'the dark side of chocolate' was 

shown in Danish television. I locate four parties in the conflict this are respectively Toms, Save the 

Children Denmark, Ekstra Bladet and Miki Mistrati with his film. In the project I want to work with 

discourse theory, and thus the political.

Project's working question is: How can the conflict between Toms, Save the Children Denmark, the 

film 'the dark side of chocolate' and Ekstra Bladet be understood as a discursive struggle?

The analysis shows that Ekstra Bladet and Save the Children Denmark are in an antagonistic 

relationship. The analysis also shows that Ekstra Bladet deprives Save the Children's their identity, 

which Ekstra Bladet partly takes over (temporarily).

We can also see that Ekstra Bladet and Tom are in an agonistic relationship. This was immediately 

surprising (at least to me). This is due to the fact that Tom's acts as they do, on Ekstra Bladet article 

series, otherwise there was a possibility that it could have been an antagonistic relationship. This 

shows interesting enough that at least in some situations, both parties need to want the antagonistic 

relationship for that to happen. One aspect that is worth noting here is that Ekstra Bladet with their 

criticism of Toms attacks Tom's identity, but Tom manages to maintain their identity - as opposed to 

Save the Children Denmark.

We can also see that Tom and Save the Children Denmark as a minimum have an agonistic 

relationship. We know that Tom's once avoided an antagonistic relationship (with Ekstra Bladet), 

but I cannot say whether this is again the case Save the Children Denmark or not. On the other hand 

through discourse theory we see that all these various different relationships are political.

Through discourse theoretical analysis, we can see that the discrepancy that unfolds actually is a 

political struggle, a struggle of the meaning of child labor, and a struggle about what must be done 

to address child labor and a struggle for identity. I also show that the concept of child labor is 

political and that its meaning is not static but created and therefore can be changed. This means that 

the concept of child labor is a concept we can fight about.

So the answer to the working question is, if you want to understand the conflict from the discourse 
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theory, one must understand it as a political struggle about what child labor is. A fight that starts 

with two but ends up with three fronts. A fight where identities are at stake and where opponents' 

identities are not necessarily recognized.
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1. Indledning

I 2010 producerede Miki Mistrati, dengang medejer af Bastard Film og chef for de dybdeborende 

journalister på Ekstra Bladet, filmen 'Chokoladens mørke side'. Filmen handler om børnearbejde og 

børneslaver på kakaoplantager. I filmen interviewes folk på mange forskellige niveauer i 

chokoladeindustrien lige fra arbejdere på plantager, til kakaoopkøbere, til medarbejdere i 

chokoladekoncernerne. Endvidere interviewes børn, traffickere (altså menneskesmuglere), 

landsbyoverhoveder, Interpol og chefen for International Labour Organizations afdeling for 

bekæmpelse af børnearbejde (et arbejdsmarkedsagentur under FN1) mv. Filmen er meget kritisk 

overfor chokoladeproducenterne, som Mistrati mener, løber fra deres ansvar, hvilket han f.eks. 

baserer på, at de selv samme chokoladeproducenter i 2001 underskrev en protokol, der siger, der 

ikke må være børnearbejdere i chokoladeindustrien efter 20082. Filmens fokus er på de meget store 

aktører på markedet, f.eks. Nestlé, Kraft Foods, Cargill og Barry Callebaut.

Denne film medførte en artikelserie i Ekstra Bladet (fremover forkortet EB), hvor EB meget kraftigt 

kritiserer chokoladeindustrien. Filmen bliver derfor startskuddet til en konflikt mellem EB og 

chokoladeindustrien, hvor EB særligt er efter den danske del af chokoladeindustrien, hvilket 

hovedsagligt vil sige Toms. EB interviewer i artikelserien mange forskellige folk, bl.a. politikere, 

Toms' direktør, Red Barnets generalsekretær og tilfældige folk på gaden.

I 2001 udtaler daværende koncerndirektør for Toms Hans Rysgaard, at han er meget inspireret af 

bl.a. Mimi Jakobsens måde at se børnearbejde på3. Red Barnet (fremover forkortet RB) arbejder på 

at sikre børns rettigheder og ordentlige arbejdsforhold m.m. for børn i hele verden.

Toms har i 2009 offentliggjort deres første CSR-rapport, hvori de beskriver deres arbejde med at 

sikre de børn, der arbejder på kakaoplantagerne i Ghana, hvor Toms køber hovedparten af kakaoen 

til deres chokoladeproduktion. Allerede her kan man se, at der er alle ingredienserne til en konflikt. 

Hvor RB og Toms arbejder på at forbedre forholdene for børnearbejderne, mener Mistrati og EB, at 

der slet ikke bør være børnearbejdere i chokoladeindustrien.

Man kan også se, at parterne selv opfatter dette som en konflikt, særligt hos EB er dette meget 

tydeligt. F.eks. vil EB afkræve chokoladeindustrien et løfte – løftet skal være i form af en garanti 

1 'Chokoladens mørke side' minut 41:49 eller http://en.wikipedia.org/wiki/International_Labour_Organization
2 Minut 2:28
3 Tænk+test/nr. 16/august/2001 s. 15
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om, at der ikke er børneslaver involveret i produktionen af chokoladen. Men denne konflikt er 

meget en konflikt på ord. Derfor synes jeg, det kunne være spændende at undersøge den nærmere 

med en teori, der arbejder med talte (eller skrevne) ord og ords betydning. Eftersom mit studie 

handler om politisk kommunikation, synes jeg også, det kunne være spændende at se, om de 

forskellige opfattelser af konflikten kan ses som politisk. Denne kombination er lige præcis, hvad 

diskursteorien arbejder med.

Diskursteorien arbejder med den grundpræmis, at sproget er skabt af mennesker. Med dette menes, 

at f.eks. ordet hest ikke henfører til essensen af ren hest eller noget i den stil, men, enkelt sagt, er 

skabt af mennesker for at kunne forstå og kommunikere om verden. I teorien hævdes det, at når 

mennesker skaber ordet og knytter mening til det, kan mennesker også ændre, hvad ordet betyder. 

Ord kan altså skifte betydning. Men fordi der er nogle mennesker, der begynder at lægge en ny 

betydning i et ord, er det ikke sikkert, at ordet skifter betydning. Når ord skifter betydning, vil der 

som oftest være en kamp mellem dem, der bruger den gamle betydning, og dem der bruger den nye 

betydning. Dette vil være en diskursiv eller hegemonisk kamp, om man vil4.

Et eksempel på dette kunne være homoseksuelle – som måske nok altid har betydet, at to af samme 

køn var sammen – men også har været indbegrebet af en synd mod gud og samfundsundergravende 

aktivitet. Hvor der stadig er nogle, der er af den opfattelse, mener størstedelen i Danmark nu, at 

homoseksuelle er ganske almindelige mennesker ligesom alle andre. Her har der altså været en 

ændring; men hvis man ser mere globalt, er ændringen ikke nødvendigvis slået igennem, f.eks. er 

store dele af USA stadig af den opfattelse, at homoseksualitet er en synd mod gud og en 

samfundsundergravende aktivitet, ligesom man f.eks. også gør i Saudi Arabien.

Diskursteorien hævder også, at sådanne diskursive kampe er politiske. Det skyldes, at betydningen 

af ordet former verden. Med det mener jeg, at hvis homoseksuelle er normale mennesker ligesom 

alle andre, er der ikke nogen logisk begrundelse for, at de ikke skal have lige rettigheder som alle 

andre. Men hvis homoseksuelle er syndige og samfundsundergravende elementer, så er det logisk at 

bekæmpe dem. Det afhænger altså af, hvad homoseksualitet er, hvad det er logisk at gøre ifm. 

homoseksuelle.

De fleste vil normalt anerkende, at folk, der kæmper for lige rettigheder, kæmper en politisk kamp. 

Man kan sige, at diskursteorien arbejder med de ord, der ligger til grund for dette. Er homoseksuelle 

4 Se teoriafsnittet.
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andenrangs mennesker (eller, for nogle, endnu værre uden for guds nåde), eller er de lige som alle 

andre. Diskursteorien påpeger, at denne klamp; kampen om betydningen af ordene, også er politisk.

Diskursteorien har mest været brugt til studier af det politiske liv og det offentlige, men jeg kan ikke 

se nogen grund til, at den ikke skulle have fuld gyldighed i mere privat regi.

Derfor vil jeg se nærmere på mediestormvejret ud fra en diskursteoretisk tilgang. Med brug af 

diskursteorien vil jeg se nærmere på, hvordan det mediestormvejr, Toms kom ud i i 2010 ifm. 

Mistratis film ' Chokoladens mørke side', kan ses som en diskursiv kamp og derigennem som en 

politisk kamp. F.eks. ved at se om der er en kamp om, hvad ordet børnearbejde betyder. Derfor 

bliver min problemformulering, som følger.

Problemformulering

Hvordan kan konflikten mellem Toms, Red Barnet, filmen 'Chokoladens mørke side' og Ekstra 

Bladet forstås som en diskursiv kamp?

2. Læsevejledning

Projektet indeholder først et baggrundsafsnit, hvor jeg fortæller om de involverede parter. Derefter 

redegør jeg for diskursteorien i mit teoriafsnit. Så ser jeg på, hvordan jeg vil bruge teorien, og 

hvordan jeg vil konstruere min analyse, ligesom jeg vil redegøre for min empiri, alt sammen i 

metodeafsnittet. Derefter vil jeg udføre analyserne i mit analyseafsnit. Herefter vil jeg i 

diskussionsafsnittet diskutere det hensigtsmæssige i parternes ageren. Til sidst vil jeg i 

konklusionsafsnittet konkludere, hvad mit projekt viser og derefter i perspektiveringen argumentere 

for, hvad jeg mener, det kan bruges til.

3. Baggrundsafsnit

I baggrundsafsnittet vil jeg give lidt historisk baggrundsinformation om de involverede parter. Hhv. 

RB, Toms, EB og Miki Mistrati.
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3.1. Red Barnet

RB blev grundlagt i 1945 og er en humanitær hjælpeorganisation. RB blev stiftet for at hjælpe med 

at skaffe mad til børn i tyske byer,5 hvoraf en del var blevet tæppebombet mod slutningen af 2. 

verdenskrig. RB er en del af 'Save the Children', som blev grundlagt i 1919 af englænderen 

Eglantyne Jebb som reaktion mod de allieredes fødevareblokade af Centraleuropa.6 Man kan altså, 

fra et dansk perspektiv, sige, at hele organisationen har sin eksistens grundet verdensskrigene. I dag 

er 'Save the Children' verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation.

I starten af 1960'erne gik RB fra at være udelukkende en nødhjælpsorganisation til også at 

iværksætte langsigtede udviklingsprojekter i 3. verdens lande, dog stadig for børn og deres 

familier.7 I perioden 1966-1986 bevægede RB sig fra at være en idealistisk nødhjælpsorganisation 

over mod at blive en moderne børnerettighedsorganisation. Den umiddelbare strategi var ”Hjælp 

børn hvor det er muligt”, men man begyndte at forene nødhjælpsarbejde med samfundsudvikling 

for også på længere sigt at skabe bedre forhold for verdens børn.8

I 1989 blev FN's Børnekonvention vedtaget. Herfra kom FN's Børnekonvention til at tjene som RBs 

organisationernes børnepolitiske grundlov.9

RB ser den dag i dag sig selv som en vagthund for børnenes rettigheder baseret på FN's 

børnekonvention. Selv siger de: ”Vores mandat og værdigrundlag er FN’s børnekonvention, som 

skal sikre, at alle børn har rettigheder på lige fod med voksne. Det har Danmark og resten af  

verden det med at glemme, og derfor gør vi alt, hvad der står i vores magt for at sikre verdens børn  

en retfærdig behandling og et ordentligt børneliv. Vi er sat i verden for at råbe op, når børns  

rettigheder bliver overtrådt.”10

FN's Børnekonventions fire hovedprincipper er if. Caspar Strand:

1. Alle beslutninger vedrørende barnet skal tages ud fra, hvad der er til barnets bedste.

2. Barnet har ret til overlevelse og udvikling.

3. Barnet har ret til beskyttelse mod diskriminering.

5 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Privat_social_forsorg/Red_Barnet?
highlight=Red%20Barnet

6 http://www.redbarnet.dk/Om-os.aspx?ID=172
7 Caspar Strand, Red Barnets historie
8 Caspar Strand, Red Barnets historie
9 Caspar Strand, Red Barnets historie
10 http://www.redbarnet.dk/Om-os.aspx?ID=172
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4. Barnet har ret til deltagelse i beslutninger vedrørende sit eget liv.11

RBs arbejde er fokuseret på uddannelse og beskyttelse af børn. De udtrykker det selv således, 

”Uddannelse og beskyttelse er kernen i Red Barnets arbejde. Vi yder nødhjælp, når katastrofer og  

konflikter rammer verdens børn, og vi bekæmper børnearbejde, fattigdom, børnedødelighed og  

seksuelt misbrug.”12 Ud fra dette er det tydeligt, at RB stadig ser sig selv som værende både en 

nødhjælpsorganisation og en børnerettighedsorganisation.

RB mener, at de bedst kan beskytte deres integritet ved at arbejde ud fra FN konventionens første 

punkt, ”hvad der er til barnets bedste”. Derfor arbejder RB altid ud fra, hvad de mener er til barnets 

bedste. Selv udtrykker de det således: ”Vi stræber efter at leve op til høje etiske standarder. Vi  

sætter aldrig vores omdømme på spil, og vi arbejder altid ud fra barnets bedste.”13

Når det kommer til børnearbejde, har RB et pædagogisk ”børnearbejde trafiklys” med rød, gul og 

grøn, som de arbejder ud fra, når de skal finde ud af, hvad der er til barnets bedste, en model som de 

også gerne vil have andre til at arbejde ud fra – hvilket formentligt er årsagen til, den er så 

pædagogisk, som den er. Grøn er jobs, som er uskadelige eller ligefrem gavnlige for børns trivsel og 

udvikling. Disse jobs kan f.eks. være som bud eller lignende og findes som oftest i vesten14. Gul er 

potentielt farligt eller skadeligt for barnet uden nødvendigvis at være det. Disse jobs kan f.eks. være 

på plantager eller fabrikker15. Rød er uacceptabelt arbejde; arbejde der er til skade for barnet. Dette 

er alle former for prostitution og f.eks. forskellige former for minearbejde og arbejde på 

kemikaliefabrikker16.

3.2. Toms

Toms blev grundlagt af to apotekere Trojel og Meyer i 1924.17 Navnet Toms står for Trojel og 

Meyer tilføjet et s for, der ikke skulle stå Tom på slikautomater.18 I 1942 opkøbte Victor B. Strand 

11 Caspar Strand, Red Barnets historie, s. 107
12 http://www.redbarnet.dk/Om-os.aspx?ID=172
13 http://www.redbarnet.dk/Om-os.aspx?ID=172
14 Tænk+test/nr. 16/august/2001
15 Tænk+test/nr. 16/august/2001
16 Tænk+test/nr. 16/august/2001
17 http://toms.dk/Om%20Toms/Fakta.aspx
18 http://da.wikipedia.org/wiki/Toms  
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Toms,19 og han fik for alvor sat fart i udviklingen af forretningen i årene efter 2. verdenskrig.20 Det 

lykkedes f.eks. Strand at få en tidlig tildeling af kakaobønner efter krigsafslutningen ved at tilbyde 

de amerikanske styrker i Tyskland at fremstille en Yankie Bar.21

Strand købte i 1954 Anthon Berg22, i 1962 Pingvin Lakrids og i 1971 Galle & Jessen og 

grundlægger dermed Toms Gruppen23. Toms Gruppen fortsætter væksten og omfatter i dag bl.a. det 

engelske firma Taverner’s, danske Bonbon, svenske Webes og det tyske selskab Hanseatische 

Chocolade GmbH.24

I 2004 blev Jesper Møller administrerende direktør for Toms Gruppen, hvorefter Toms i 2005 

tilsluttede sig FN's Global Compact og påbegynde arbejdet med at lave en CSR-profil.25 Toms 

indgik herefter i forskellige samarbejder om kakaoforædling og uddannelse af børn i kakaoområder 

mv., f.eks. med DANIDA og IBIS26. I 2009 udsendte Toms deres første CSR-rapport om de 

projekter, de var involveret i, hvad de drejer sig om, hvor meget de hjælper, deres fremtidige planer, 

hvad Toms ser som deres ansvar, og hvordan Toms vil tage dette ansvar.

Selv siger Toms om deres ansvar ”In addition to being in control of the production it is important  

for Toms also to control our supply chain in order to ensure our desired quality of raw materials  

and in terms of reducing our environmental impact and promoting human rights & labour  

standards with our suppliers. In other words – quality and control is at the core of our business  

strategy and it is in this context that our CSR commitments are mainstreamed.”27

Dette betyder, at Toms arbejder med at informere om, hvor meget slik det er fornuftigt at indtage 

om dagen.28 Arbejder for at sikre menneskerettigheder i leverandørlandene.29 Arbejder for at øge 

sundhed og motion på arbejdspladserne i Danmark samt reducere arbejdsskader og arbejdsulykker.30 

Efteruddannelse af medarbejderne i Danmark og et fokus på at få flere kvindelige ledere i 
19 http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/TOMS_Fabrikker_

AS?highlight=Toms
20 http://toms.dk/Om%20Toms/Fakta.aspx
21 http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/Erhvervsliv/Erhvervsvirksomheder/TOMS_Fabrikker_

AS?highlight=Toms
22 http://da.wikipedia.org/wiki/Anthon_Berg
23 http://toms.dk/Om%20Toms/Fakta.aspx
24 http://toms.dk/Om%20Toms/Fakta.aspx
25 Artikel-id: e145f12d
26 Artikel-id: e0b9c7d0 og Artikel-id: e145f12d
27 Responsibility 2009, s. 3
28 Responsibility 2009, s. 4
29 Responsibility 2009, s. 5
30 Responsibility 2009, s. 6 og 7
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virksomheden.31 Arbejder for at få fabrikkerne ISO14001 mærkede og i den forbindelse reducere 

miljøbelastningen i forbindelse med spildevandet, reducere støjniveauet på fabrikkerne og mindske 

CO2 udledningen bl.a. ved at købe grøn energi.32 Endvidere arbejder Toms med at gøre 

kakaobønnerne sporbare, hvilket er opnået for bønnerne fra Ghana.33 Arbejder imod børnearbejde, 

bl.a. ved at forbedre undervisningen i skolerne, ved at efteruddanne lærere, tanken er, at jo bedre 

undervisning jo bedre chance for at børnene bliver sendt i skole i stedet for i marken.34 Endvidere 

har Toms startet nogle pigeklubber, der skal give pigerne nogle rollemodeller, for at pigerne skal få 

en uddannelse, og hvor pigerne får information om, hvordan man undgår seksuelt smitsomme 

sygdomme.35

3.3. Ekstra Bladet

EB er udgivet af A/S Dagbladet Politiken og startede som et ekstra blad til Politiken i 1904 for at 

dække krigskorrespondance i forbindelsen med den russisk-japanske krig (1904-1905).36 I 1905 

blev EB en selvstændig avis. Fra start af var stilen bidske angreb på alle slags autoriteter, men da 

EB begyndte at tabe terræn til BT fra 1955, begyndte de at eksperimentere med en blidere retorik.37 

Dette virkede ikke ift. oplag, og fra 1963 var EB igen sit eget bidske selv.38 Fra 1997 har EB også 

haft en internetavis og fra 2007 også haft internet-tv.39 Både papiravisen og den elektroniske version 

har været Danmarks største og hører stadig til blandt de større i Danmark.40

Allerede fra 1930'erne så EB sig selv som en rebelsk fortaler for den jævne mand,41 noget avisen har 

fastholdt siden. EBs slogans 'Tør – hvor andre tier', 'Find dig i Ekstra Bladet eller find dig i hvad 

som helst!' og 'uopdragen siden 1904' siger meget om avisens stil og selvforståelse som afslører af 

31 Responsibility 2009, s. 8 og 9
32 Responsibility 2009, s. 11og 12
33 Responsibility 2009, s. 15
34 Responsibility 2009, s. 16 og 17
35 Responsibility 2009, s. 18
36 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Eks

tra_Bladet?highlight=Ekstra%20Bladet
37 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Eks

tra_Bladet?highlight=Ekstra%20Bladet
38 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Eks

tra_Bladet?highlight=Ekstra%20Bladet
39 http://da.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet
40 http://www.fdim.dk/  , http://da.wikipedia.org/wiki/Aviser_i_Danmark, 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Eks
tra_Bladet?highlight=Ekstra%20Bladet, http://da.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet

41 http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Eks
tra_Bladet?highlight=Ekstra%20Bladet
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uretfærdigheder og vagthund overfor diverse magthavere.42 Ligesom titlen på en særudgave af EB, 

som EB lavede i april 2006, hvori man kunne følge de forskellige processer, der fører til avisens 

udgivelse, titlen var 'Tæt på Ekstra Bladet. En særavis om livet på Danmarks mest nødvendige avis'.

EB er også kendt for at lave kampagner mod specifikke ting og personer, f.eks. bolighajer og 

skrankepaver43. Ved disse kampagner er EB til tider blevet beskyldt for at have 

troværdighedsproblemer og for ikke at tænke over konsekvenserne af deres kampagner.44 Dog har 

journalister på EB seks gange modtaget den mest prestigefylde journalistiske pris i Danmark, 

Cavlingprisen, senest i 2004 hvor et firkløver af journalister med bl.a. Miki Mistrati vandt prisen.45

3.4. Miki Mistrati

Mistrati er journalist og arbejder både med det skrevne ord og med filmmediet. Mistrati har arbejdet 

for bl.a. DR1, DR2, TV2-Nyhederne, Nordisk Film & TV.46 Mistrati er medstifter af Bastard Film 

og var, da han lavede 'Chokoladens mørke side', chef for EBs dybdeborende journalister og er 

stadig, da jeg skriver dette, nyhedschef på EB.47

Mistrati har vundet Niels Ufers Mindelegat for unge besværlige journalister i 2000, Årets tv-

aktualitetspris i 2002, Cavlingprisen i 2004 og Victorprisen i 2008, Dokumentar-prisen i 2009, 

UNDPI Bronze i 2011 og Tutti Nello Stesso Piatto International Film Festival 2011.48 Endvidere har 

han været nomineret til et hav af priser, f.eks. tre yderligere Cavlingpriser.49

I det følgende vil jeg se nærmer på mit teoretiske ståsted dette vil jeg gøre i teoriafsnittet.

42 April 2006. Tæt på Ekstra Bladet. En særavis om livet på Danmarks mest nødvendige avis og 
http://da.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet

43 Gregers Dirckinck-Holmfeld, En Krønike om Ekstra Bladet bind 2. og http://da.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet
44 Gregers Dirckinck-Holmfeld, En Krønike om Ekstra Bladet bind 2. og http://da.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet
45 http://da.wikipedia.org/wiki/Cavlingprisen
46 http://da.wikipedia.org/wiki/Miki_Mistrati
47 http://da.wikipedia.org/wiki/Bastard_Film   og Artikel-id: e1ec186d og http://da.wikipedia.org/wiki/Miki_Mistrati
48 Artikel-id: e1ec186d og http://da.wikipedia.org/wiki/Miki_Mistrati
49 http://da.wikipedia.org/wiki/Miki_Mistrati
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4. Teori

Først vil jeg gennemgå poststrukturalismen og dens betydning for, hvordan jeg vil konstruere mit 

projekt. Derefter vil jeg kort redegøre for, hvor Laclau og Mouffe ”kommer fra”, inden jeg 

gennemgår diskursteorien, og hvordan jeg vil bruge den.

4.1. Poststrukturalisme

Min tilgang til dette projekt er poststrukturalistisk. If. Esmark, Laustsen og Andersen opfattes 

poststrukturalismen oftest som en del af socialkonstruktivismen, men Esmark, Laustsen og 

Andersen gør meget ud af at skrive poststrukturalismen ud af socialkonstruktivismen50. Jeg vil i 

dette projekt lægge mig op ad deres tilgang. Udgangspunktet er, at post ikke skal forstås som efter 

strukturalismen som sådan, men markere et brud med visse tidligere strukturalistiske traditioner og 

markere, at poststrukturalismen er en videre udvikling af strukturalismen. For så vidt er 

poststrukturalister stadig strukturalister.51 Ligesom strukturalismen bygger poststrukturalismen på 

Ferdinand de Saussures lingvistik og strukturer (om end ikke udelukkende)52. Der, hvor 

poststrukturalismen har et af sine opgør med strukturalismen, er ved at åbne strukturen. Derrida 

laver distinktionen mellem en struktur med et centrum og en uden.53 Altså en tilgang, hvor man 

forsøger at klarlægge strukturerne i verden med faste centre og dermed faste, stabile og vedvarende 

strukturer over for en tilgang uden faste strukturer.54

Derrida skriver ”I fraværet af et centrum eller en oprindelse bliver alt til diskurs … det vil sige et  

system, i hvilken det centrale betegnede, det originalt og transcendentalt betegnede aldrig er til  

stede udenfor et system af forskelle. Fraværet af et transcendentalt betegnet forlænger  

meningsskabelsens spil uendeligt”.55 Det er altså erkendelsen af umuligheden af at fastholde 

”positionen”, der er kernen i poststrukturalismen.

Dette betyder ikke, at der ikke er strukturer. Det betyder bare som før nævnt, at de ikke er faste.

”Også for poststrukturalismen er strukturen et begreb om orden og fiksering af mening, og denne  

fiksering kræver stadig et centrum. Men til forskel fra strukturalismen ser poststrukturalismen 

50 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
51 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
52 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
53 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
54 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
55 Esmark, Laustsen og Andersen 2005 s. 27
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centreringen af en diskurs som noget, der i sidste ende altid vil slå fejl.”56 Dette betyder ikke, der 

ikke gøres forsøg på centrering – der er ingen strukturer uden forsøg på centrering – centreringen 

kan bare aldrig lykkes fuldt ud.57 Poststrukturalismen har altså flydende strukturer, og når disse 

forsøges fikseret et flydende centrum, hvorfor centreringen aldrig lykkes fuldt ud og aldrig holder.

Det andet store opgør er ved subjektet. Opgøret består i, at poststrukturalismens manglende faste 

centre videreføres til selvet.58 Det poststrukturalistiske subjekt bygger på Lacan, som siger, at ”Vi 

fødes uden nogen psykisk strukturering – som et æg, der 'splatter' ud.”59 Subjektet er et bærende 

teoretisk element i diskursteorien, da subjektet er det, der bruges til midlertidigt at lukke hullerne i 

den åbne struktur. ”En uafgørbar eller åben struktur er afhængig af noget uden for den selv, som 

kan lukke hullerne, noget ydre der kan sikre dens fortsættelse. Dette noget indfanges i  

diskursteorien af beslutningsbegrebet.”60 En introduktion af viljesfulde aktører (som f.eks. kunne 

drives af menneskelig essens f.eks. egennytteoptimering, eller strukturel determination f.eks. 

klasseplacering) som dem, der skal lukke hullerne ved beslutninger, ses i diskursteorien ikke som en 

løsning, da viljesfulde aktører, i diskursteorien, ville være noget, som skulle opfattes som en del af 

strukturen.61 Et subjekt kan derimod tage en beslutning via det ubevidste. Derved kan en beslutning 

tages uden at være bundet af strukturer, og derved har diskursteorien fundet det, der kan stå uden for 

strukturerne og lukke dem ved subjektets ubevidste beslutninger.

Dette betyder ikke, at subjektet er en almægtigt skabende kraft, der skaber alt omkring os. Subjektet 

er ikke et frit skabende 'væsen', men noget der udfylder mere eller mindre færdige positioner skabt 

af diskurser. ”Enhver diskurs indeholder en række positioner, det er muligt at indtage, og handling  

er kun mulig gennem en eller anden positionering. … Pga. deres ultimative uafgørbarhed åbner de  

altid for et vist rum for udfyldning, et rum hvis størrelse naturligvis varierer. Det er dette rum, der  

kræver et >>subjekt<< for at blive lukket gennem en beslutning”62

Derfor kan man i diskursteorien gå så langt som at sige.”Vi ”er” ikke noget ud over det, vi bliver til  

gennem forskellige diskursive positioneringer.”63 Disse positioneringer kan f.eks. være mand, far, 

akademiker, arbejdsløs og kan være mere eller mindre åbne, hvilket vil sige der kan være mere eller 

56 Esmark, Laustsen og Andersen 2005 s.28
57 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
58 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
59 Esmark, Laustsen og Andersen 2005, s.31
60 Hansen 2003, s. 46
61 Hansen 2003
62 Hansen 2003, s. 48
63 Esmark, Laustsen og Andersen 2005 s.181
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mindre frihed i, hvordan de kan udfyldes.

Jeg vil i mit projekt ikke arbejde med subjektet eller gå ned på subjektsniveau, men da det er en 

vigtig poststrukturalistisk/diskursteoretisk pointe, har jeg alligevel medtaget det i forklaringen af 

poststrukturalismen.

Poststrukturalismen har den gennemgribende betydning for mit projekt, at grundet dens åbne 

strukturer er verden grundlæggende ustabil og foranderlig. Dette betyder, at der ikke er noget fast 

holdepunkt i verden. Alt er diskurs, hvorfor der ikke er et sted uden for diskurser, hvorfra man kan 

stå og rette en kritik af verden, eller hvad der sker i verden. Altså kan man kun rejse kritik af en 

diskurs fra en anden diskurs. Dette kunne tolkes på den måde, at man aldrig kan kritisere noget, da 

man med kritikken bare retter en diskurs mod en anden diskurs. Dette er da også en grundlæggende 

konsekvens af, at alt er diskurs. Der er ikke noget sted, hvorfra men kan rette en universel, neutral 

apolitisk kritik. Men dette betyder ikke, at der ikke kan rettes kritik af noget, det betyder bare, at 

kritikken selv vil være en diskurs og selv vil være politisk – ligesom alt andet.

4.2. Laclau og Mouffe

Laclau står, if. Niels Åkerstrøm, bag en af de mest konsekvente genskrivninger af Foucaults 

diskursanalyse, hvor han sammen med Mouffe, ved at placere hegemonibegrebet centralt i deres 

diskursteori, konstruerer diskursteorien som en politisk teori.64 Laclau og Mouffe kommer fra den 

strukturelle marxisme, og deres diskursteori er postmarxistisk og har meget fokus på magt og 

konflikt.65 Men Laclau og Mouffe er også poststrukturalister66 og frasiger eller omformulerer derfor 

flere af de marxistiske ideer, f.eks. den klassiske klassekamp – for hvordan kan kampen starte ud fra 

forud givne klassepositioner, når der ikke er faste strukturer?

Jeg ser diskursteorien som et fælles projekt mellem Laclau og Mouffe. Jeg er opmærksom på, at de 

har udforsket forskellige aspekter af diskursteorien hver for sig (f.eks. har Mouffe haft et særligt 

fokus på demokrati67), men jeg mener alligevel, at de har lavet et så stort fælles bidrag, at det er 

forsvarligt, at 'diskursteorien' som sådan dækker dem begge; noget jeg ikke er ene om.68

Nedenfor vil jeg se nærmere på diskursteorien.

64 Andersen 1999
65 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
66 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
67 Hansen 2000 eller Esmark, Laustsen og Andersen 2005
68 Se f.eks. Hansen 2000, Hansen 2003 eller Esmark, Laustsen og Andersen 2005.
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4.3. Diskursteorien

Hvis vi starter med, hvad diskurser er, så er diskurser alle meningsfulde sekvenser i skrift, tale, 

handling og disse i kombination.69 Dvs., at det diskursive er sammenfaldende med det sociale, da 

alle sociale handlinger har en mening.70 Dette må siges at være meget bredt, og det må derfor være 

meget bredt, hvad diskursteorien kan bruges på, selvom dette måske ikke altid har været praksis. 

Nedenfor vil jeg gennemgå de diskursteoretiske begreber, jeg vil benytte i min analyse, og hvordan 

jeg vil bruge dem i mit projekt.

Ækvivalens betyder ”med lige værdi”.71 Dette skal forstås sådan, at forskellige ting, tegn m.v. har 

træk, der ud fra givne synspunkter er ens, f.eks. kan mænd og kvinder ses som ækvivalente, fordi 

begge er mennesker, eller kvinder og bøsser kan ses ækvivalente, fordi de begge undertrykkes i et 

mandsdomineret samfund.72 Dette viser også, at det ækvivalente er politisk, da det er det syn, man 

ser med, der afgør, hvad der er ækvivalent.

Med udgangspunkt i mit projekt kan man f.eks. se, at i Mistratis film er børnearbejde og 

slavearbejde ækvivalente, fordi børn, if. filmen, i begge tilfælde udnyttes af skruppelløse 

mennesker. Toms ser imidlertid børnearbejde og slavearbejde som værende meget forskelligt. Hvor 

slavearbejde, også for Toms, er udnyttelse af børn, er børnearbejde derimod, if. Toms, noget, der 

kan foregå under ordnede forhold på f.eks. forældrenes farm til gavn for alle parter, også børnenes. 

Her kan vi igen se, at hvad der er ækvivalent, afhænger af øjnene der ser. Dette viser også, at 

spørgsmålet, om hvad børnearbejde er (slavearbejde eller noget der kan være til gavn for børnene), 

er et politisk spørgsmål, da det afhænger af det (politiske)syn, man har/tager på sagen.

I diskursteorien samler begrebet ækvivalenskæde nogle af de andre begreber. Ud fra definitionen af 

ækvivalens kan man næsten regne ud, at en ækvivalenskæde er en kæde af elementer, der er 

forskellige fra hinanden samtidig med, at de, ud fra et bestemt synspunkt, er ækvivalente med 

hinanden. I diskursteorien forestiller man sig kæden som en cirkel uden start og slutning. Hvis 

kæden vokser, bliver det dermed ikke en længere lige kæde, hvor man sætter led på slutningen, men 

en større cirkel af lige elementer hvor de nye kan sættes ind hvor som helst i cirklen.

69 Hansen 2000
70 Hansen 2000
71 Laclau og Mouffe, Det radikale demokrati, 2002
72 Laclau og Mouffe, Det radikale demokrati, 2002
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Denne cirkel laves om et centrum. For at lave et centrum bliver et af de ækvivalente elementer tømt 

for indhold, hvilket inden for diskursteorien kaldes for tomme betegnere, tomme udtryk eller et 

nodalpunkt. ”Det tomme udtryk er kort sagt en partikularitet, der kommer til at stå for  

meningsindholdet i et hegemonisk projekt. For at opnå denne position for det hegemoniske projekt,  

må den pågældende partikularitet løsrive sig fra bindingen til et konkret indhold og bliver i den  

forstand tømt for mening.”73 Ift. mit projekt kunne man forestille sig, at et nodalpunkt f.eks. kunne 

være socialt ansvar eller børnearbejde.

Nodalpunkt fungerer altså som centrum for ækvivalenskæden. Dette vil sige, at det er det, alle 

elementerne i ækvivalenskæde skal være ækvivalent med samtidig med, at de skal være 

selvstændige elementer og altså forskellige fra det, samtidig med, at de er ækvivalente med og 

forskellige fra hinanden.74 Da der ikke findes faste strukturer, giver det sig selv, at der er tale om et 

midlertidigt centrum og skrøbelige strukturer. 

Ift. mit projekt er det RBs, 'Chokoladens mørke side' og EBs ækvivalenskæde og den 

ækvivalenskæde, Toms forsøger at skabe eller indskrive sig i, jeg skal lokalisere for at kunne lave 

min analyse.

Nodalpunkter skaber via ækvivalenskæder det, der i diskursteorien kaldes fiksering eller 

sedimentering.75 Sedimentering er perioder, hvor den givne strukturelle orden stabiliseres.76 Over 

for sedimentering står forskydning eller dislokation.77 Dislokation betyder, at noget ikke er på 

plads.78 I diskursteorien bruges begrebet dislokation til at beskrive de situationer, som danner 

udgangspunkt for etableringen af hegemoniske kampe79.80 Som følge af strukturel åbenhed og 

ufuldstændighed er der altid et element af dislokation81. Man kan altså hævde, grundet 

poststrukturalismes åbne strukturer, at dislokation er tingenes naturlige tilstand – hvorfor begrebet 

sedimentering bruges, når der er tale om en høj grad af stabilisering i modsætning til en høj grad af 

dislokation. Sedimentering kaldes derfor også for partiel fiksering, fordi fuldstændig fiksering ikke 

kan opnås som følge af poststrukturalismes åbne strukturer. 

73 Esmark, Laustsen og Andersen 2005 s.181
74 Andersen 1999
75 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
76 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
77 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
78 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
79 Jeg vender tilbage til begrebet hegemoni sidst i afsnittet.
80 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
81 Esmark, Laustsen og Andersen 2005
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Ift. mit projekt, så har RBs diskurs i 2001 en høj grad af sedimentering, da der ikke er nogle, der 

forsøger at bestride den, mens den har en ringe grad af sedimentering i 2010 hvor EB lancerer sin 

diskurs. Ift. mit projekt er der altså dislokation i 2010 ift. børnearbejde, da børnearbejde findes i 

mange diskurser med forskellig betydning.

Som nævnt før består ækvivalenskæder af relationer af forskelle og ligheder mellem elementer. Det, 

der skaber disse relationer, er artikulationer. ”Artikulation betegnes som enhver praksis, der  

etablerer relationer, dvs. forskelle og ligheder mellem elementer.”82 Det er altså artikulationer, der er 

de byggesten, der skaber en ækvivalenskæde.

I diskursteorien skabes sedimentering af diskurser, diskurser af ækvivalenskæder, og 

ækvivalenskæder skabes af artikulationer. Men artikulationer er også det, der skaber 

meningsændring.”Artikulation betyder, at forskellige størrelser, der ikke har noget nødvendigt  

forhold til hinanden, kædes sammen på nye måder, hvorved deres betydning forandres”83. 

Artikulationer er altså byggestenene både for skabelsen af sedimentering og dislokation. Derfor kan 

man sige, at artikulationer er diskursers byggesten. Altså det, diskurser konstrueres af, men også 

det, der nedbryder diskurser, det der gør, at der kan være diskursive kampe og det, diskursive kampe 

kæmpes med.

Dette, at artikulationer skaber forbindelser, virker umiddelbart som noget positivt, men en af 

pointerne i diskursteorien er, at det er negativt, ikke forstået som noget dårligt men som noget 

ekskluderende. Artikulationerne kæder ting, der ikke før havde noget nødvendigt forhold, sammen. 

Men dette kunne have været anderledes. De åbne strukturer gør altså, at artikulationer kan kæde 

ting sammen, men hver gang de gør det, ekskluderes derved andre muligheder for sammenkædning.

Når f.eks. en politiker vil have et budskab ud, gentager han/hun det ofte mange gange for at få det 

til at 'sidde fast'. Et eksempel på dette kunne f.eks. være Anders Fogh Rasmussens 'skattestop'. 

Denne metode kunne man forestille sig, at mange ville benytte, når man vil konstruere en diskurs. 

Dog findes gentagelse ikke som sådan i diskursteorien. Man kan sige, at en gentagelse vil være det, 

der var før plus gentagelsen, hvorfor der er tale om noget nyt og mere. ”Da det gentagende forhold 

får sin identitet gennem sin specifikke placering i en kontekst, som ændres ved tilføjelsen af en  

gentagelse, vil en gentagelse altid føre til en modifikation af det gentagede.”84 Så når der i diskurser 

82 Andersen 1999,s. 89
83 Esmark, Laustsen og Andersen 2005 s. 180
84 Hansen 2003, s. 40
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'gentages', er det ikke bare det samme, der siges, der sker en proces. Måske en meget lille proces, 

men dog en proces. Dette understreger, at diskurser altid er under udvikling (eller afvikling).

Selvom gentagelse ikke som sådan eksistere i diskursteorien, er det dog også en pointe, at selvom 

enhver artikulation er noget nyt, er den stadig en modificering af noget, der gik forud.85 Dvs., at 

selvom enhver artikulation er noget nyt, bliver den nødt til at have en relation til noget gammelt for 

at give mening. Artikulationer er altså ikke en konstant skabelse af noget radikalt nyt, men en 

modificering af noget gammelt til noget nyt.

Ift. mit projekt er artikulationer alle de udtalelser og skriverier, de forskellige involverede kommer 

med i deres forsøg på at komme med deres syn på sagen. Ift. mit projekt er det altså artikulationer, 

jeg skal studere for at konstruere hhv. RBs, Toms' og EBs ækvivalenskæder.

Poststrukturalismen er blevet kritiseret for at være post politisk, da de åbne strukturer gør, at der 

ikke er noget fast ståsted for ideologi. Argumentet går på, at når der fra et ideologisk ståsted ikke 

længere kan peges på den rigtige vej, bliver politisk handling umulig.86 Men i diskursteorien 

arbejdes der netop med det politiske.

I diskursteorien bruges poststrukturalismens åbne strukturer så at sige også på politikbegrebet. Når 

intet på forhånd har mening (i sig selv), men er noget der ændres og kan kæmpes om, optræder 

politik alle steder, hvor der er kamp om meningen. ”Et objekts væren er ikke givet på forhånd af en 

ekstradiskursiv essens, men skyldes kontingente fikseringer indenfor et altid bredere mulighedsfelt.  

Derfor kræves der kun tilstedeværelsen af forskellige og konkurrerende forsøg på fiksering inden  

for det samme felt for at vi kan tale om politik.”87 For diskursteorien er politik netop kampen om 

mening. Som Hansen skriver: ”Politik og hegemoni er præcis forsøget på at kæde et (potentielt  

tomt) udtryk sammen med ét specifikt indhold.”88 Dette fører til, hvad nogle har beskrevet som en 

eksplosion af det politiske, forstået på den måde at politik nu kan findes alle steder, hvor der er en 

kamp mellem to eller flere parter, om at kæde et udtryk sammen med et specifikt meningsindhold.

Der er, i diskursteorien, inden for det politiske to slags forskelsrelationer. Et fredeligt 

'forskelsforhold' eller et konfliktuelt 'oppositions-forhold'. Forskelsforholdene kaldes for agonistiske 

85 Hansen 2003
86 Hansen 2000
87 Hansen 2000, s. 31-32
88 Hansen 2000, s. 32
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og oppositions-forholdene kaldes for antagonistiske. Det er en vigtig at pointere, at både 

antagonistiske og agonistiske relationer er politiske.89

I diskursteorien er antagonismer forhold, hvor parterne ikke accepterer hinandens identitet, og hvor 

der er en kamp om, hvilken fortolkning der skal være dominerende.90 Hvis vi bruger et demokrati 

som eksempel (hvilket er det Laclau og Mouffe arbejder mest med), vil de demokratiske partier stå i 

et antagonistisk forhold til de ikke demokratiske partier/kræfter, f.eks. folk der ønsker totalitære 

styreformer.

Laclau bruger eksemplet: ”Det er ikke fordi jeg er helt og aldeles bonde, at jeg er i et antagonistisk  

forhold til herremanden, som bortviser mig fra jorden, men fordi jeg ikke kan være bonde.”91 Det er 

altså adskillelsen mellem, hvad ”jeg” er, og hvad ”jeg” kan være i en given situation - det umulige i 

at være, hvad man er – som er kilden til den antagonistiske relation.92

Ift. mit projekt kan et eksempel være, at Toms under EB artikelserie kan stå i et antagonistisk 

forhold til EB, hvis EB nægter Toms hele eller dele af Toms' identitet – dette ville i så fald 

formentligt være den del af Toms' identitet, hvor Toms ser sig selv som værende social ansvarlig.

Agonisme derimod er et forhold, hvor de uenige er enige om fælles grundprincipper og spilleregler, 

men er uenige om deres konkrete fortolkning.93 Hvis vi igen tager udgangspunkt i et demokrati, er 

agonisme den forskelsmarkering partierne imellem, der markere det ene parti fra det andet. I 

diskursteorien er der stadig et antagonistisk forhold, nemlig de demokratiske kræfter mod de ikke 

demokratiske, men internt i de demokratiske kræfter udspiller der sig også modsætningsforhold (på 

en anden skala), og disse modsætningsforhold er agonistiske.

Ift. mit projekt kan man f.eks. sige, at hvis RB og Toms er enige om de grundlæggende principper 

og regler for, hvordan man skal agere ift. børn og børnearbejde, kan de komme i et agonistisk 

forhold, hvis der er konkrete forhold, hvor de er uenige om den bedste fremgangsmåde, selvom de 

er enige om de overordnede principper.

89 Hansen 2000
90 Laclau og Mouffe 2002
91 Hegemoni – en ny politisk logik, Interview med Ernesto Laclau. s. 114
92 Hegemoni – en ny politisk logik, Interview med Ernesto Laclau.
93 Hansen 2000
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Jeg har tidligere skrevet, at hegemoni et helt centralt begreb i diskursteorien. Dette skyldes, at 

hegemoni eller hegemonisk kamp er det begreb, der dækker den politiske kamp, der sker, hver gang 

der er en antagonistisk eller agonistisk forskelsmarkering. Ordet hegemoni stammer fra oldgræsk og 

kan oversættes med ledelse eller herredømme.94 I diskursteorien betyder hegemoni, at en 

partikularitet kommer til at repræsentere det universelle.95 Når det lykkes en part i kamp med andre 

(hvad enten de har en antagonistisk eller angonistisk relation) at sedimentere en diskurs, har de 

vundet hegemoni, altså vundet den hegemoniske kamp, sådan at denne partikularitet kommer til at 

fremstå som det universelle. Som tidligere nævnt kan denne sejr selvfølgelig kun være midlertidig, 

da der altid vil være dislokation, hvilket også betyder, at sejren aldrig kan være fuldstændig. Dette 

illustrerer også, at hegemoni ligesom politik i diskursteorien er ekskluderende.

Ift. mit projekt åbner diskursteorien op for, at hvis f.eks. Toms og EB har så forskellige holdninger 

til børnearbejde, så de må siges at stå i enten en antagonistisk eller agonistisk relation til hinanden, 

så vil den eventuelle kamp, de kæmper om, hvad børnearbejde er, være en politisk kamp og en 

hegemonisk kamp.

I det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan jeg vil bruge teorien i praksis, og hvilke metodiske 

konsekvenser det har for mit projekt, at jeg benytter diskursteorien.

5. Metode

If. Andersen sker der med epistemologien en videnskabsteoretisk forskydning væk fra ontologi96 i et 

sådant omfang, at der ”I epistemologien arbejdes med en tom ontologi.”97. Dvs., at man observerer, 

hvordan verden bliver til – for Laclau via diskurser. Med dette menes, at verden konstrueres af det 

blik, der ser den.

Selvom Andersen siger, at der arbejdes med en tom ontologi, påpeger Hansen, at selvom ontologien 

drejes, når man arbejder med f.eks. diskursteori, sådan at det, der får ontologisk status, er af en helt 

anden karakter end, hvad man traditionelt kalder ontologi, er der stadig ontologi; men det er en 

94 Hansen 2003
95 Hansen 2003
96 Andersen 1999
97 Andersen 1999, s. 14
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ontologi af negativitet.98 I diskursteorien får umuligheden af, at sociale identiteter kan få en 

fuldstændig form, ontologisk status.99 Det, at der er åbne strukturer, og at alt konstrueres, er også et 

ontologisk vilkår; altså det, at alt konstrueres, er det eneste, der ikke er konstrueret.100 Dette kan 

virke selvmodsigende, at hvis alt konstrueres, at det at alt konstrueres, er det eneste, der ikke er 

konstrueret – men pointen er, at hvis det, at alt er konstrueret, er en konstruktion (ligesom alt andet), 

så er det en konstruktion, vi ikke kan sætte os ud over, hvorfor den får ontologisk status.

Men når alt konstrueres, hvad så med sandhedsbegrebet. Hvis alt konstrueres, hvad er så sandt, og 

hvordan kan man finde ud af, hvad der er sandt. Det grundlæggende svar er, at det kan man ikke. 

”The world is out there, but the truth is not.”101 Dette skal modificeres på to måder. For det første 

betyder det, at der ikke er nogle endegyldige sandheder, ikke, at alt er lige fornuftigt eller lige 

rigtigt, det betyder bare, at alle udsagn konstrueres uden adgang til endegyldige sandheder. ”It can 

not be thought that any viewpoint is as good as any other, but it can be acknowledged that all our  

points of view are ultimately without foundation.”102 Den anden modifikation er, at alle diskurser 

indeholder sandheder. Dette skal forstås sådan, at alle diskurser indeholder udsagn, der inden for 

den diskurs opfattes som sandheden. Man kan altså sige, at sandheden er indenfor 

verdensopfattelsen.

Derfor afhænger et udsagns sandhedsværdi af, fra hvilken diskurs man betragter det – sagt på en 

anden måde med hvilket blik man betragter det. Dette betyder selvfølge ikke, at man ikke kan blive 

taget i at hykle, altså sige et og gøre noget andet, eller at man kan blive taget i at modsige sig selv 

osv. Det betyder bare, at et udsagn inden for en diskurs er sandt, mens man fra en anden diskurs kan 

være uenig i udsagnet. Et eksempel fra min empiri kan f.eks. være, at for Mistrati er der ingen tvivl 

om, at der ikke må arbejde børn på plantagerne, fordi de store chokoladeproducenter har 

underskrevet en protokol, der siger, at børnearbejde skal være udryddet i chokoladeindustrien inden 

2008, mens Toms og RB mener, det er naturligt, at børnene hjælper deres forældre på plantagerne, 

som det også tidligere var naturligt for danske børn på landet at hjælpe til på forældrenes gårde. Her 

vil begge parter være uenige i den anden parts udsagn, selvom begge udsagn for folk uden for 

debatten normalt vil blive opfattet som 'sande'.

98 Hansen 2003
99 Hansen 2003
100Hansen 2003
101Torfing 2004, s. 11
102Hansen 2000, s. 106
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Dvs., at selvom der grundlæggende ikke er sandheder, kan udsagn stadig være mere eller mindre 

velbegrundede og altså gøre krav på mere eller mindre sandhedsværdi i folks opfattelser. Dette gør, 

at der stadig er udsagn, vi opfatter som sande, selvom de altid kan drages i tvivl fra andre diskurser.

Dette betyder selvfølgelig, at jeg ikke i dette projekt kan hævde at afdække sandheden. Det, jeg kan 

gøre, er at komme med nogle velbegrundede udsagn, som følger reglerne inden for den/de diskurs(-

er), som jeg skriver indenfor, det være sig den videnskabelige diskurs og diskursteoriens diskurs, og 

derved prøve at opnå så meget sandhedsværdi, som jeg kan. Et vigtigt element af den 

videnskabelige diskurs er mulighed for gentagelse. Altså at andre kan efterprøve ens forskning. I 

diskursteoriens diskurs, hvor alt konstrueres, sker dette ved, at man klarlægger, hvordan man 

konstruerer verden så andre har mulighed for at genskabe forskningen og dermed efterse ens 

resultater.

Epistemologien gør også op med kritikbegrebet, da der ikke ”findes et sted, en argumentativ  

platform, hvorfra man kan være kritisk i en universel forstand.”103 Dette ligger op af, hvad jeg var 

inde på under poststrukturalismen. Nemlig at man kun kan rejse kritik af en diskurs fra en anden 

diskurs. Som jeg også skrev der, betyder det ikke, at der ikke kan rettes kritik af noget, det betyder 

bare, at kritikken selv vil være en diskurs og selv vil være politisk – ligesom alt andet.

Men hvad kan man så bruge det til? Som nævnt før i anden sammenhæng – grundlæggende at ting 

skabes; for diskursteorien særligt, at begreber, institutioner mv. skabes politisk og er politiske. Og 

hvad så kan man spørge. Det mest ligetil svar er, at ting kan ændres – både ting man kan lide og ting 

man ikke kan lide. Hvis vi tager et eksempel som ytringsfrihed; hvis ytringsfrihed er en naturgiven 

ret, mennesker har, er det principielt ikke noget, der kan ændres, men en statisk ting. Men hvis 

ytringsfrihed er skabt politisk, er både begrebet ytringsfrihed, altså hvad det betyder og dækker, 

noget man kan kæmpe om, ligesom retten/muligheden for at have ytringsfrihed er noget, man 

må/kan kæmpe for. Dette virker også med ting, man er utilfreds med, hvis de er skabt politisk, kan 

de ændres ligegyldigt, hvor statiske og naturlige de virker.

Derfor kan man sige, at hovedmålet er at vise, at ting er politiske og foranderlige, og at man derfor 

må tage aktiv stilling til, om man ønsker at bibeholde det, som det er, eller at forandre det til noget 

andet – og at den beslutning er politisk.

103Andersen 1999, s. 20
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Et andet aspekt ved epistemologien er, at den er af anden orden. ”Den epistemologisk orienterede 

videnskabsteori er (derimod) pr. definition af anden orden.”104 Dette betyder, at epistemologer 

iagttager, hvordan andre iagttager verden. For diskursteorien er 2. ordens iagttagelser: Betegnelser 

af betegnelser,105 hvilket vil sige, at vi iagttager, hvordan andre betegner betegnelser. Dvs., at når jeg 

iagttager, hvordan Toms eller medierne betegner betegnelsen børnearbejde, er det pr. definition en 

iagttagelse af 2. orden.

Alt dette gør, at den klassiske metodetradition ikke giver mening inden for epistemologien.106 Ved 

epistemologien er der til gengæld andre vigtige overvejelser, man må gøre sig for at opnå 

videnskabelighed i forskningen. Disse kaldes af Andersen mfl. for analysestrategi for at forklare og 

markere, at der er tale om noget andet end metoderegler og/eller metodeovervejelser. 

Analysestrategi er derimod de valg og fravalg, man tager, når man konstruerer sin undersøgelse107.

Det, der er vigtigt for en epistemolog, er at være bevidst om sine valg og fravalg og at tydeliggøre 

dem for læserne. Derfor vil jeg i det følgende afsnit ”analysestrategi” redegøre for, hvordan jeg via 

valg og fravalg konstruerer verden.

6. Analysestrategi

Som nævnt ovenfor vil jeg her gennemgå de valg og fravalg, der konstruerer verden i mit projekt, 

samt hvordan jeg vil konstruere min analyse.

Det første helt store valg er, at jeg konstruerer verden gennem diskursteorien med de konsekvenser, 

som er nævnt ovenfor.

Hansen har i sin ph.d.-afhandling opstillet en punktrække for en diskursteoretisk analyse, som jeg 

synes virker god, hvorfor jeg vil benytte den som hjælper til at konstruere min analyse og dermed 

min analysestrategi.

104Andersen 1999, s. 13
105Andersen 1999, s. 19
106Andersen 1999
107Andersen 1999
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Første skridt er if. Hansen at søge efter dislokationer.108 

Det næste store valg er derfor, at jeg i projektet vil fokusere på debatterne om børnearbejde, der var 

i 2010 efter Mistratis film. Dette gør, at jeg gør mig blind over for alt andet. Dette kunne have været 

valgt anderledes. Et eksempel inden for samme emne kunne være, at Toms også var i uføre ift. 

børnearbejde i 2008 og 2012, hvorfor dette også kunne have fungeret som undersøgelsesperiode for 

en Toms-/børnearbejdeundersøgelse. Så hvorfor 2010? For det første er det min opfattelse, at 

Mistratis film i 2010 virkelig rusker op i debatten i langt højere grad, end det var tilfældet for 2008-

debatten og hans 2012-opfølger. Og for det andet synes jeg, at 2010 er mere interessant, fordi Toms 

der har forsøgt sig med at skabe en social identitet, som vi kan observere komme under pres for 

første gang.

Toms skriver selv ”In 2009 we finalized our CSR policy for the company putting into words our 

goals and our perspective on our responsibility.”109 Toms' CSR-rapport er 21 officielle sider om, 

hvilket socialt ansvar Toms gerne vil identificeres med og altså dermed et forsøg på at nedskrive en 

social identitet. Mistratis film i 2010 er således Toms' første store mediemodvind om børnearbejde 

efter, at de har lanceret deres CSR-rapport – altså lanceret deres sociale profil.

Toms har også en social identitet i 2012, men både er debatten større i 2010 end i 2012, 2012 er 

også en opfølger til 2010-filmen. Så på trods af at debatten i Danmark, som er mit fokuspunkt, er 

meget forskellig fra den ene film til den anden, synes jeg derfor, der ville mangle noget, hvis jeg tog 

2012 alene. Til gengæld synes jeg, at når jeg arbejder med 2010-debatten, så bidrager 2012-debatten 

ikke rigtigt med noget. Derfor har jeg valgt at fordybe mig i 2010-debatten.

Det andet skridt er grænsedragning.110 Med grænsedragning forstås, hvordan de forskellige parter 

konstrueres/afgrænses ift. hinanden.

Dette skridt er i mit projekt for de flestes vedkommende meget ligetil, RB og Toms er 

velafgrænsede og velsedimenterede organisationer. EB er for så vidt også en velafgrænset 

sedimenteret organisation, men Mistrati optræder både som afsender af 'Chokoladens mørke side' 

og som afsender af flere af EBs artikler. Dette kan forurene billede lidt. 

108Hansen 2000
109Responsibility 2009, s. 3
110Hansen 2000
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Jeg har valgt at konstruere filmen og EBs artikler som to separate diskursive sedimenteringsforsøg. 

Dette skyldes, at filmen mest har et globalt fokus med fokus på de helt store aktører såsom Nestlé, 

Kraft, Mars og Barry Callebaut, mens EB næsten udelukkende holder fokus på Danmark eller den 

danske vinkel på problemet, f.eks. at danske forbrugere kan komme til at købe chokolade 

produceret af børnearbejdere.

Man kunne også have valgt at behandle EB og filmen sammen. Jeg synes, at EBs diskurs udvikler 

sig og inddrager mere og andet, end filmen beskæftiger sig med, f.eks. en kritik af RB, mens jeg 

synes filmen, i hvert fald i min afgrænsning er mere statisk. Dette gør, at jeg synes, det giver det 

bedste billede at behandle EBs artikler og Mistratis film hver for sig.

Ift. mit projekt ser jeg filmen som værende statisk. Jeg er opmærksom på, at det, at filmen er statisk 

og derfor f.eks. ikke agerer, er min påstand, og det, at nogle spørger ud fra filmen, og at nogle 

udtaler sig ud fra filmen, kan hævdes at sætte filmen i at nyt perspektiv, hvorved der er en 

udvikling, og den derfor ikke er statisk. Filmen kommer heller ikke med hele budskabet på en gang, 

men udfolder det pædagogisk for seeren, hvilket i sig selv er et udtryk for udvikling. Mistrati laver 

også i 2012 en film, som er en egentlig opfølger til 'chokoladens mørke side', hvorfor man også der 

kan hævde, at der er en udvikling, og at filmen derfor ikke er statisk.

Jeg er altså opmærksom på, at filmen som statisk er min konstruktion. Jeg har valgt at holde på, at 

filmen er statisk af flere årsager. For det første fordi jeg ikke benytter 2012-filmen, da mit projekt 

omhandler konflikten i 2010, hvorfor den udvikling den kunne medføre, ikke er en del af mit 

projekt. For det andet ser jeg filmen som en færdig, nøje sammenklippet historie, der fortæller lige 

præcis den historie, Mistrati har sat sig for at fortælle – ikke som noget der bølger, bobler og 

udvikler sig. For det tredje så er det hovedsagligt EB, der tvinger folk til at tage stilling til filmen 

(når andre aviser interviewer folk er det på baggrund af 'EB skriver' eller 'EB skriver på baggrund af 

'Chokoladens mørke side'), derfor tager folk, når de tager stilling til filmen, også stilling til EBs 

diskurs, hvorfor jeg behandler det under analysen af EB.

Tredje skridt er at lede efter nodalpunkter.111

Det er her, jeg starter i mit analyseafsnit. Som jeg skrev i teoriafsnittet, er nodalpunkter center for 

111Hansen 2000
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ækvivalenskæder, som skabes af artikulationer. Det, jeg vil gøre, er derfor at se på de forskellige 

artikulationer, de forskellige parter kommer med. Jeg vil i mit projekt ikke bare finde de 

nodalpunkter, parterne hhv. bruger, men også de tilhørende ækvivalenskæder. Dette skyldes, at jeg 

vil bruge ækvivalenskæderne til at vise sedimentering, dislokation samt mulige konflikter.

Mit projekt kommer derfor til at bestå af flere mindre analyser, som jeg så sammenholder for bedst 

muligt at svare på min problemformulering. Først laver jeg fire analyser, hvor jeg konstruerer 

ækvivalenskæderne for hhv. RB, Toms, 'Chokoladens mørke side' og EBs artikelserie. De to første 

analyser viser, hvordan det diskursive billede så ud, inden de konkurrerende diskurser blev lanceret. 

De to næste analyser viser de nye diskurser og skal bruges under det næste punkt muligheden for 

konflikter, som jeg vil uddybe lidt længere nede.

Jeg vil først fremanalysere RBs ækvivalenskæde. Dette skyldes, at jeg kan se, RB har kunnet 

fremføre en erklæring om, hvad børnearbejde er og ikke er, samt hvad der er bedst at gøre ved det, 

uden at blive modsagt. RB er en kendt og anerkendt organisation, som netop beskæftiger sig med 

børns vilkår. Så når RB kommer med et meget klart statement om, hvad børnearbejde er, og hvad 

der er bedst for børnene, må man gå ud fra, at hvis der er nogle, der er uenige og vil gøre sig i 

sådanne ”debatter” og meningsskabelser, må de komme på banen der – det sker ikke. Hermed kan 

jeg altså finde en udlægning af, hvad børnearbejde er, og hvad der er bedst at gøre ved det, med en 

meget høj grad af sedimentering ved at fremanalysere RBs ækvivalenskæde. Min analyse af RBs 

ækvivalenskæde giver mig også mulighed for senere at kunne se, om RB holder sin diskurs, eller 

om RB presses så meget af f.eks. EB, at RB opgiver hele eller dele af sin diskurs.

Måden, jeg vil fremanalysere RBs ækvivalenskæde, er ved at arbejde med de artikulationer, som 

generalsekretær for RB Mimi Jakobsen kommer med, når hun forklarer hvad RB anser for at være 

børnearbejde, og hvad, de mener, er bedst for børn mv. Jeg vil se, hvad der kan fungere som 

nodalpunkt og konstruere deres ækvivalenskæde.

Derefter fremanalysere jeg Toms ækvivalenskæde ift. børnearbejde. Måden, jeg vil fremanalysere 

Toms ækvivalenskæde, er ved at arbejde med de artikulationer, som Toms offentliggør i deres CSR-

rapport fra 2009. Jeg er opmærksom på, at det Toms artikulerer om børnearbejde og tiltag i 

oprindelses lande, kun er en del af Toms diskurs om deres sociale ansvar. Toms konstruerer altså en 

diskurs, hvoraf jeg fokuserer på en del og konstruerer den som en selvstændig diskurs med eget 

nodalpunkt og ækvivalenskæde. Dette gør jeg, da resten af Toms diskurs, så som hvad Toms gør for 
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medarbejderes sundhed i Danmark, er udenfor, hvad jeg i dette projekt beskæftiger mig med.

Jeg vil se på, hvad Toms siger om børnearbejde, hvad de synes, der skal gøres ved det og deres 

tiltag i oprindelseslandende mv.. Jeg vil se, hvad der kan fungere som nodalpunkt og konstruere 

deres ækvivalenskæde.

Denne analyse sammenholder jeg så med RBs ækvivalenskæde for at se, om Toms lægger sig op ad 

RBs diskurs. Dette gør jeg for at se, om Toms lægger sig op af anerkendte tanker om, hvad 

børnearbejde er, og hvad der er bedst at gøre for børnene, eller om Toms forsøger at opstille deres 

eget ideal og dermed også må forvente at stå alene med ansvaret for det. Rent praktisk 

sammenholder jeg punkt for punkt Toms' tiltag med RBs idealer, altså hvert af Toms' ækvivalente 

elementer holder jeg op mod RBs ækvivalenskæde for at se, om de lægger sig op af eller falder 

udenfor. Min analyse af Toms' ækvivalenskæde giver mig også mulighed for senere at kunne se, om 

Toms holder sin diskurs, eller om Toms presses så meget af f.eks. EB, at Toms opgiver hele eller 

dele af sin diskurs.

Herefter kommer vi til de to 'nye' diskurser, hvor fremgangsmåden er meget lig de føromtalte 

analyser. Først vil jeg konstruere ækvivalenskæden for 'Chokoladens mørke side'. Jeg konstruerer 

ækvivalenskæden ved at studere de artikulationer, der kommer i filmen, ser hvad der kan fungere 

som nodalpunkt og konstruere ækvivalenskæden omkring det.

Så vil jeg konstruere EBs ækvivalenskæde. Måden, jeg vil fremanalysere EBs ækvivalenskæde, er 

ved at arbejde med de artikulationer, som EB kommer med i deres artikelserie. Jeg vil se på, 

hvordan EB italesætter, hvad de opfatter som et stort problem, nemlig børnearbejde. Jeg vil også se 

på, hvordan de italesætter virksomheders ansvar mv. Dette vil jeg gøre, så jeg kan finde, hvad der 

kan fungere som nodalpunkt og konstruere ækvivalenskæden.

Fjerde skridt er muligheden for konflikter.112

Her kommer vi til begreberne antagonisme og agonisme og dermed til, om vi kan tale om politik, 

hegemoni og konflikt.

112Hansen 2000

28 af 81



Jeg laver tre analyserer, hvor jeg benytter antagonisme-, agonisme- og hegemonibegreberne. Først 

en hvor RB er på den ene side, og EB og 'Chokoladens mørke side' er på den anden, derefter en 

hvor Toms er på den ene side, og EB og 'Chokoladens mørke side' er på den anden, og til sidst vil 

jeg lave en, hvor Toms og RB stilles overfor hinanden. Således kommer jeg systematisk alle 

parterne rundt. Jeg stiller ikke EB over for 'Chokoladens mørke side', da filmen er statisk, og EB 

aldrig undsiger filmen i deres artikelserie, hvorfor deres forhold, ift. mit projekt, er uinteressant.

Til RB/EB og 'Chokoladens mørke side' vil jeg bruge de tre ækvivalenskæder samt supplerende 

artikulationer i avisartikler. Grunden til, jeg benytter de supplerende avisartikler, er, at RBs diskurs 

ikke er statisk, så når EB og 'Chokoladens mørke side's diskurser kommer, er det interessant at se, 

hvad RB siger – også ift. mulige konflikter. Til Toms/EB og 'Chokoladens mørke side' vil jeg 

ligeledes bruge de tre ækvivalenskæder samt supplerende artikulationer i avisartikler, men også 

Toms' CSR-rapporter fra senere år. Både ved avisartiklerne og ved CSR-rapporterne er 

begrundelsen den samme som ovenfor ved RB. I Toms/RB vil jeg også bruge de to 

ækvivalenskæder samt supplerende artikulationer i avisartikler. Igen er diskurserne ikke statiske, 

hvorfor det igen er interessant at se på artikulationerne efter de konkurrerende diskursers 

fremkomst.

Når jeg nu har afklaret, hvordan parternes diskurser er, og hvordan de agerer over for hinanden, 

mener jeg, det vil være interessant at prøve at vende diskurserne mod sig selv, forstået på den måde 

at jeg vil se, om parterne agerer hensigtsmæssigt ud fra deres egen diskurs. Dette gør, at jeg kan 

rette en kritik af diskurserne så tæt på diskursernes egne præmisser som muligt, selvom det 

selvfølgelig stadig er min diskurs, de behandles fra. Samtidig med at jeg kan komme med en vis 

kritik at parternes ageren, mener jeg også, dette vil uddybe, hvordan situationen kan ses 

diskursteoretisk. Dette vil jeg gøre i diskussionsafsnittet.

Herefter vil jeg konkludere, hvad jeg kan konkludere i konklusionsafsnittet, og så vil jeg se på, hvad 

man i det hele taget kan bruge mit projekt til i min perspektivering.

Herunder vil jeg redegøre for mit valg af empiri samt hvilke dele der skal bidrage med hvad til min 

analyse.
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7. Empiri

Empirien til brug for undersøgelsen består af filmen 'Chokoladens mørke side', avisartikler fra 

landsdækkende dagblade, to artikler for bladet Tænk med hhv. generalsekretær for RB Mimi 

Jakobsen og daværende koncerndirektør for Toms Hans Rysgaard, og sidste del af empirien består 

af Toms' CSR-rapporter fra 2009-2012.

Avisartiklerne er alle fundet på Infomedia via en søgning på ”Toms børnearbejde”, hvor mindst et af 

ordene har skullet figurere i artiklen. Artiklerne om dette emne viser sig at ligge i klynger omkring 

DRs afsløring i 2008 og visningen af Mistratis to film. Derefter begrænsede jeg søgningen til kun at 

omfatte tidsperioden 1/1–2010 til 1/1–2011. Artiklerne består hovedsageligt af artikler fra EB og 

enkelte artikler fra andre dagblade, der kommenterede disse artikler. Det er disse artikler, jeg bruger 

som supplement til ækvivalenskæderne, når jeg arbejder med konfliktanalyserne. 

Fælles for min empiri er, at den er offentliggjort for at skabe, styrke eller forsvare en diskurs. Jeg 

har valgt denne empiri, fordi mit emne netop er en offentlig konflikt, der kørte i medierne (særligt i 

EB), hvorfor det er alle disse offentliggjorte forsøg på at skabe diskurser, der udgør kamppladsen, 

om man så må sige.

Det er tydeligt, at jeg artikulerer deres artikulationer i en ny sammenhæng, det er dog et problem, 

jeg mener, man må acceptere, hvis man vil kunne sige noget om noget udover sig selv.

Nedenfor vil jeg redegøre for empirien til hver af de fire ækvivalenskædeanalyser.

7.1. Empirien for Red Barnet

Empirien til analysen af RBs ækvivalenskæde og dermed RBs diskurs består hovedsaligt af et 

interview, Mimi Jakobsen giver til Tænk i 2001, hvor hun, som generalsekretær, beskriver RBs 

grundholdning til børnearbejde, hvad de menerer godt og skadeligt for børn og deres trafiklysmodel 

for børnearbejde. Dette suppleres af viden, jeg indsamlede fra bl.a. RBs hjemmeside til brug for 

konstruktionen af baggrundsinformationsafsnittet. Grunden til, jeg baserer analysen på så gammelt 

et interview, er, at interviewet er så stort, og Mimi Jakobsen får lov til at forklare så grundigt, hvad 

RB mener om børnearbejde. At interviewet stadig er relevant, bygger jeg på, at Mimi Jakobsen, på 
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vegne af RB, i 2010 i et læserbrev udtrykker de samme grundholdninger til børnearbejde dog uden 

at kunne gå lige så meget i dybden som i 2001-interviewet.113

7.2. Empirien for Toms

Empirien for analysen af Toms består af deres CSR-rapporter og af avisartikler fra perioden om 

emnet.

Toms' reklamer kunne være en del af Toms' kommunikation om socialt ansvar, men jeg har ikke 

kunnet finde nogle, der omhandler dette – at der ikke er nogle støttes af en udtalelse fra Toms' 

direktør Jesper Møller, hvor han siger, at de har valgt ikke at benytte deres CSR-arbejde i reklamer 

af frygt for kynisme114.

Toms' CSR-rapporter er hovedinformationskilden til ækvivalenskæden om Toms, særligt rapporten 

fra 2009, da den kom inden Mistrati lancerede sin film. Toms lavede den første CSR-rapport i 2009, 

og den seneste tilgængelige rapport i skrivende stund er fra 2012. Skønt rapporterne også kunne 

benyttes som intern kommunikation og værdiledelse, ses den i denne sammenhæng som ekstern 

kommunikation beregnet på at skabe et billede af Toms som værende en ansvarlig virksomhed.

Til analysen benytter jeg også avisartikler. Avisartiklerne er fundet som nævnt ovenfor og er fra den 

første gennemgang, altså inden jeg lavede tidsafgrænsning. Det er artikler fra før Toms' første CSR-

rapport og i perioden omkring lanceringen af deres første CSR-rapport og er hovedsagligt 

interviews med Toms' direktør. Avisartiklerne anses derfor som supplerende information om, 

hvordan Toms ønsker at ses.

7.3. Empirien for 'Chokoladens mørke side' 

'Chokoladens mørke side' er en kritisk dokumentar omhandlende trafficking, arbejdsforhold på 

kakaofarme, børnearbejde og slavearbejde. Det er en film, der har som mål at skabe opmærksomhed 

om, hvad skaberne af filmen ser som et problem (nemlig de føromtalte ting). Filmen handler ikke 

som sådan om Toms, men om større virksomheder som Toms køber fra.

113Se artikel-id: e1fc12d9
114Artikel-id e3255016
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7.4. Empirien for Ekstra Bladet

Empirien til analysen af EBs ækvivalenskæde består af alle EBs avisartikler fra perioden om emnet 

indhentet som nævnt ovenfor, med det tillæg at jeg satte søgekriteriet til kun at omfatte EB for at 

gøre indhentningen at disse artikler nemmere og sikre, jeg ikke overså nogle.

I det følgende afsnit vil jeg konstruere min analyse.

8. Analyseafsnittet

8.1. Nodalpunkter og de tilhørende ækvivalenskæder

Herunder vil jeg konstruerer ækvivalenskæderne for hhv. RB, Toms, 'Chokoladens mørke side' og 

EBs artikelserie.

8.1.1. Red Barnet

RB mener at hente spørgsmålet ”Hvad er til barnets bedste?” fra FNs børnekonvention § 3115 og 

bruger det lidt som en ledestjerne. For mig at se må nodalpunktet med en lille omskrivning være, 

barnets tarv. Forstået som 'hvad er barnets tarv?' der fungerer som nodalpunkt RBs 

ækvivalenskæde, f.eks. ”Og derfor kan man godt pakke alle sine færdige løsninger sammen, for  

hver eneste gang må man se på: Hvad er barnets tarv?”116.

Selvom barnets tarv kan være temmelig meget forskelligt – deraf at det er et tomt udtryk – har RB 

fyldt det med noget mening igen hovedsagligt ud fra FNs børnekonvention. Hvad barnets tarv er, 

for RB, vil jeg derfor vise med RBs ækvivalenskæde nedenfor.

Når man læser RBs materialer, virker det som om, RB opstiller to ting, som alle andre svar på, hvad 

der er barnets tarv, skal kunne harmonere med for at kunne være en del af ækvivalenskæden, 

nemlig; børn skal overleve og have en uddannelse. Hvor 'børn skal overleve' ofte kan virke som den 

overskyggende målsætning på den korte bane (selvom det selvfølgelig også er et langsigtet mål), og 

'børn skal have en uddannelse' fungerer som det forjættede land, der skal sigtes efter på den lange 

115Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 12
116Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
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bane, f.eks. ”Målet er stadig, i sidste ende, at få børnene i gang med en uddannelse.”117 

Dette, at nogle elementer skulle have forrang frem for andre elementer, passer ikke så godt med 

teorien. Nu skal man være forsigtig med at tilpasse empiri efter teori, og jeg vil hævde, at i hvert 

fald det - at børn skal overleve - logisk må have forrang frem for andre elementer, da et 

hjælpeprojekt falder til jorden, hvis ikke der er nogle levende at hjælpe. På den anden side i det 

øjeblik, der ikke er tvivl om, at børnene nok skal overleve, virker det som mål ganske 

irrelevant/overpylret, og måske ligefrem uambitiøst, hvorfor det logisk må træde i baggrunden for 

andre mål – altså være et af flere ligeværdige mål. At 'børn skal have en uddannelse' skulle have 

forrang frem for andre elementer er lidt sværere at se en nødvendig logisk konsekvens i. Det 

figurerer som det helt store mål for RB, men er dog ikke mere hævet over andre elementer end, at 

det tilsidesættes med det samme, hvis det f.eks. gælder barnets overlevelse.

Jeg vil derfor hævde, at ingen af elementerne har nødvendig forrang frem for andre elementer, og at 

empirien derfor passer til teorien. Men der er ingen tvivl om, at der er situationer, hvor det at 'børn 

skal overleve' kan komme til at virke som det eneste mål for RB, ligesom at 'børn skal have en 

uddannelse' kan fremstå som RBs helt store langsigtede mål.

Der kan dog ikke være tvivl om at, at børn skal overleve, og at børn skal have en uddannelse er 

en del af ækvivalenskæden. Jeg sagde tidligere, at RB hentede deres nodalpunkt fra FNs 

børnekonvention og de to elementer, der kunne virke, som om de havde forrang frem for andre 

elementer, er da også en del af FNs børnekonvention, og UNICEF har da også den dag i dag 

foldere, hvor UNICEF skriver, at det at overleve og gå i skole er en børnerettighed.118 Vi kan 

hermed se, at RB forsøger at give deres diskurs legitimitet fra FNs børnekonvention – hvilket ikke 

er videre overraskende, da vi fra baggrundsafsnittet ved, at RB anser FNs børnekonvention som 

deres mandat og værdigrundlag.

Der er mange, der kan/skal involveres i at give børn en uddannelse, men for RB er der to, for andre 

måske lidt overraskende, parter, som er meget vigtige i den proces. Den første er virksomhederne, 

og dermed bliver forbrugerne den anden – da de skal presse virksomhederne. Egentligt interessant, 

at NGO'er ikke udtalt har samme ansvar som forbrugerne for at presse virksomheder – men det er 

min opfattelse, at det ligger underforstået i diskursen og deres selvforståelse.

117Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
118http://unicef.dk/sites/default/files/mediafiles/FINAL_B__rnerettigheds_folder_090710.pdf
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Virksomheder har i RBs ækvivalenskæde et særligt ansvar eller forpligtelse. 

Et eksempel på RBs opfattelse af virksomheders forpligtelse kunne f.eks. være: ”... står 

virksomhederne med en forpligtelse over for børnene, en forpligtelse om ordentlige arbejdsforhold  

og om uddannelse og skolegang ved siden af.”119 eller ”En forpligtelse, som kræver involvering og 

stillingtagen fra virksomhedernes side.”120 I ækvivalenskæden har virksomheder forpligtelse til 

involvering og en forpligtelse til at sørge for/give plads til skolegang ved siden af.

Dette skal ikke forstås som om, regeringer og hjælpeorganisationer m.m. ikke skal stå for skolerne 

og undervisningen eller i hvert fald har størstedelen af ansvaret for dette. Men virksomhederne har, 

if. RB, et klart ansvar for ikke at stå i vejen for, at børnene kan komme i skole, og at børnene har 

ordentlige arbejdsforhold, når de arbejder for virksomhederne. Derudover ser RB selvfølgelig 

gerne, at virksomheder involvere sig ved f.eks. at finansiere skolebyggerier, 

undervisningsmaterialer eller andet, der bidrager til at give børn en uddannelse.

Krig, sygdom, hungersnød og fattigdom har været medvirkende til, at RB mener, børnearbejde skal 

nuanceres – et barns indtægt kan ganske enkelt betyde barnets overlevelse121. Denne nuancering 

kunne vi også se i baggrundsmaterialet, hvor jeg redegjorde for RBs trafiklysmodel, som netop 

bygger på et nuanceret billede af børnearbejde. Derfor er det vigtigt for RB, at børnearbejde ikke 

dæmoniseres, så forbrugere boykotter produkter, hvor børn har medvirket i produktionsprocessen 

”Boykotter man produkter på grund af brugen af børnearbejde, boykotter man også børnene”122 og 

dette selv om forholdene børnene arbejder under kan være ”som et fængsel”.123 Dette skyldes, at 

hvis børnene ikke længere kan arbejde, hvor de gør, skal de skaffe penge et andet sted fra. 

”Børnene vil være tvunget til at finde et andet job, som måske er meget værre end det, de har nu.  

Måske ender de i kriminalitet eller på gaden som prostituerede.”124 Dette bygger RB på en 

oplevelse, de havde i Bangladesh, hvor det netop var hvad der skete.125 Dette kan koges ned til en 

børnearbejde skal nuanceres, boykotter man børnearbejde boykotter man børnene, og stort 

set alt andet arbejde er bedre end prostitution.

119Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
120Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
121Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 12
122Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
123Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 12
124Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 12
125Tænk+test/nr. 16/august/2001
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Dette, at ”boykot og lukning er noget nær en katastrofe.”126, giver dog ikke carte blanche til 

udnyttelse af børn. Børn har rettigheder, ”Blandt andet har FN de seneste 12 år haft en  

børnekonvention”,127 ligesom Mimi Jakobsen understreger, at ”Ingen bryder sig om slaveri”.128 

Derfor mener RB, at det gælder om at holde emnet på dagsordenen. Her kommer vi til forbrugernes 

ansvar. Mimi Jakobsen opfordrer forbrugere til at ”… fortælle virksomhederne og omverdenen, at  

det er noget, der betyder noget.”129 Dette kan koges ned til, børn har rettigheder, og forbrugere 

har et ansvar.

Altså har vi en ækvivalenskæde, der ser ud som følger:

Som nodalpunkt: hvad er barnets tarv?

Omkring det ligger så:

Børn skal overleve

Børn skal have en uddannelse

Virksomheder har en forpligtelse til involvering

Virksomheder har en forpligtelse til at sørge for/give plads til skolegang ved siden af

Børnearbejde skal nuanceres

Boykotter man børnearbejde, boykotter man børnene

Stort set alt andet arbejde er bedre end prostitution

Børn har rettigheder

Forbrugere har et ansvar

Vi må kunne gå ud fra, at den energi, der bliver lagt i at sedimentere, at børnearbejde skal ses 

nuanceret af hensyn til børnene, er for, at menigmand, politikere og virksomheder skal tage denne 

konstruktion af børnearbejde til sig og bruge den, når de på hver deres måde behandler 

børnearbejde, f.eks. siger Mimi Jakobsen, at hun tror, at ”mange firmaer herhjemme er  

forvirrede”130, og at de ”har svært ved at skaffe sig et overblik over problemets omfang”,131 hvilket 

viser, at RB må mene, de kan være med til at fiksere, hvordan børnearbejde skal behandles af 

danske virksomheder. Vi må derfor også kunne gå ud fra, at hvis denne sedimentering trues, så vil 

126Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
127Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
128Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
129Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
130Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
131Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
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RB kæmpe for at bibeholde den.

Som nævnt i indledningen var der i Tænk to artikler om børnearbejde. I den anden artikel citeres 

den daværende koncerndirektør hos Toms Hans Rysgaard for at sige, at ”han lægger ikke skjul på,  

at han er blevet inspireret af blandt andre Mimi Jakobsens holdning til børnearbejde.”132 Han peger 

også på ”uddannelse som det vigtigste parameter for udvikling, og at man måske kan forestille sig  

'kakao-skoler' for de børn, der arbejder på plantagerne.”133 Vi kan altså se, at RBs diskurs i 2001 

har en høj grad af sedimentering, da virksomheder som Toms arbejder ud fra den. I 2001 var Toms 

dog ikke kommet så langt med deres CSR-arbejde, så selvom Toms lægger sig meget op af RB både 

ved at henvise til RBs generalsekretær og ved at sætte uddannelse i centrum for, hvad der skal gøres 

for børnene, altså svare ”uddannelse” til spørgsmålet ”hvad er barnets tarv?” som RBs diskurs 

kræver, kan der selvfølgelig ske meget, når først Toms begynder at arbejde mere med deres sociale 

ansvar.

Jeg vil nu se på, hvordan Toms forholder sig ift. RBs diskurs i 2009, hvor de offentliggør deres 

første CSR-rapport.

8.1.2. Toms

Vi ved fra analysen af RBs diskurs, at hvis Toms (som jo er en virksomhed) skal skrive sig ind i 

RBs diskurs, skal de arbejde med, at de som virksomhed har en forpligtelse til at involvere sig i 

sikringen af børns velbefindende, en forpligtelse til at sørge for/give plads til skolegang for børnene 

på kakaoplantagerne og anerkendelse og sikring af børnenes rettigheder.

Nedenfor vil jeg vise, hvad Toms i deres CSR-rapport giver udtryk for ved disse emner.

I deres CSR-rapport indleder Toms afsnittet om deres arbejde med leverandører med at gøre 

opmærksom på, at ”We know that these topics are often complicated”.134 Dette falder godt i tråd 

med RBs syn på tingene og deres forventninger til, hvad virksomheder ”tænker”. Det er dog også en 

let måde at sige, det her er kompliceret, og det kan godt være, vi ikke har helt styr på det, men vi 

prøver. Altså en form for ansvarsafvisning.

132Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 15
133Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 15
134Responsibility 2009, s. 5
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If. Toms arbejder de sammen med andre på at afskaffe børnearbejde på kakaoplantagerne samtidig 

med, at de arbejder på at sikre børns rettigheder.”We are actively engaged in the elimination of  

child labour through the membership of the International Cocoa Initiative (ICI), which is a  

partnership between NGOs, labour unions, cocoa processors and the major chocolate brands … 

especially focussing on children and their rights.”135 Endvidere skriver Toms sig ind i RBs diskurs 

ved at arbejde i en gruppe, der fokuserer på børns rettigheder. Altså arbejder Toms her med en 

gruppe, der gradvist vil begrænse eller helt afskaffe børnearbejde på kakaoplantagerne, samtidig 

med at de arbejder for børns rettigheder (når børn på kakaoplantagers rettigheder også er et 

arbejdsområde, må vi kunne gå ud fra, at man i gruppen ikke regner med, at man kan afskaffe 

børnearbejde på plantagerne lige med et), så rammer man perfekt ned i RBs diskurs, hvor det er 

vigtigt ikke at smide børnene ud fra plantagerne, så børnene risikerer at havne i prostitution eller 

kriminalitet samtidig med, at man anerkender børnenes rettigheder og arbejder for, at de overholdes.

Det er meget typisk for Toms' CSR-rapport, at vi her kan se Toms indgår i et samarbejde med andre, 

ligesom Toms også arbejder meget med certificeringer136, altså en måde at få andre til at sige god for 

deres indsats, så det ikke bare er Toms selv, der siger, det her gør vi, og det må I (læseren) bare tro 

på.

Toms sponsorerer også et debat/undervisnings-tiltag, der skal føre til oplysning om børnearbejde og 

børns rettigheder i de kakaodistrikter i Ghana, hvor Toms indkøber kakao fra. ”A sponsored weekly  

radio programme and community meetings being organised in the project districts have created  

opportunity for the cocoa farmers to discuss and learn the dos and don’ts in children’s involvements  

in the cocoa production process.”137 Her har Toms altså taget et initiativ, der gerne skulle medføre, 

at bønderne via debat og undervisning udvider deres horisont vedr. rettighederne for de børn, der 

arbejder på deres plantager.

Hvis vi ser på RBs ækvivalenskæde, kan vi se, at Toms her har påtaget sig sin forpligtelse til 

involvering samtidig med, at involveringen omhandler børns rettigheder, som er et andet emne i 

ækvivalenskæden.

Det, bønderne lærer via dette debat/undervisnings-tiltag, er, at børnene skal undgå ”hazardous 

activities such as carrying of heavy loads, the use of machete/ cutlass, working alone on the farm 

135Responsibility 2009, s. 16
136Se f.eks. Responsibility 2009, s. 11
137Responsibility 2009, s. 19
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without the supervision of adults, following their parents while they spray the cocoa farms with  

insecticides and so on”138, hvilket er præcis de ting, RBs trafiklysmodel har i det røde felt, altså lige 

præcis de ting, RB i deres diskurs siger, børn aldrig må. Her skriver Toms sig altså igen lige ind i 

RBs diskurs.

Toms arbejder også med skolegang for børnene, men begrunder det ikke 'bare' som RB med, at det 

er godt for barnet, men også med, at det i sig selv er med til at afhjælpe børnearbejde, f.eks. ”In a 

study commissioned by the Government of Ghana, poor quality of education was identified as one  

of the major causes of child labour in Ghana’s cocoa sector.”139 Ikke desto mindre må man sige, at 

det, at Toms arbejder med skolegang for børnene på plantagerne, falder helt i tråd med RBs diskurs. 

Desuden er både skolegang for børn og hensynsfuld afskaffelse af børnearbejde mærkesager for 

RB, hvorfor jeg mener, det falder helt i tråd med RBs diskurs.

Toms arbejder med flere ting i deres uddannelsesprogram: uddannelse af lærere, uddannelse af 

piger, børns rettigheder samt tilgængelighed og brug af undervisningsmaterialer. ”Two years into  

the implementation of the Toms Education Project, there has been significant impact in the area of  

improved capacity of teachers, girls’ education, awareness of childrens rights and access to and 

utilisation of teaching and learning materials in the project districts”.140

En kritik, der kan rejses mod dette initiativ, er, at det egentligt ikke involverer de distrikter, Toms 

selv siger, de køber deres kakao fra. Projektet kører i distrikterne Asunafo South and Tano South,141 

mens Toms køber deres kakao i Bibiani, Sefwi-Wiaso og Sankore142. Sankore er dog slet ikke et 

distrikt, men en by i Asunafo South-distriktet,143 skønt Toms kalder det et distrikt i deres rapport, 

muligvis for at lette forståelsen. Dog havde det vel været mere naturligt, om projektet omhandlede 

Bibiani- og Sefwi-Wiaso-distrikterne i stedet for Tano South-distriktet. Bibiani og Sefwi-Wiaso er 

begge distrikter i den vestlige region (Western Region)144, mens Tano South ligesom Asunafo South 

er distrikter i Brong Ahafo-regionen145.

138Responsibility 2009, s. 19
139Responsibility 2009, s. 16
140Responsibility 2009, s. 16
141Responsibility 2009, s. 16
142Responsibility 2009, s. 15
143http://www.ghanadistricts.com/districts/?r=10&_=31&sa=392   eller 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asunafo_South_District
144http://www.ghanadistricts.com/region/?r=5   eller http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Ghana
145http://www.ghanadistricts.com/region/?r=10  eller http://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Ghana
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Det er ikke sådan, at RB vil have noget imod, at Toms gør noget for børn i andre distrikter end der, 

hvor de er forretningsmæssigt aktive, men det ligger i forpligtelsesforståelsen, at virksomhederne er 

forpligtet over for de børn, der hjælper virksomhedernes produktion, hvorfor det ikke ligger helt i 

tråd med RBs diskurs, at Toms ikke har Bibiani- og Sefwi-Wiaso-distrikterne med i deres 

uddannelsesprojekt. Uddannelsesprojektet har Toms sammen med den ghanesiske regering, 

forskellige organisationer og andre selskaber, hvorfor det selvfølgelig kan være svært at bestemme, 

hvor det skal udfoldes – men for at det rigtigt skulle give genklang i RBs diskurs, skulle Toms i det 

mindste kunne sandsynliggøre i deres rapport, at de har til hensigt at få det rullet ud, så distrikterne 

Bibiani og Sefwi-Wiaso også bliver en del af det.

At sikre at børn kommer i skole, og at skolerne er gode, er selvfølgelig ikke en opgave, en 

chokoladeproducent vil føle ligger inden for deres naturlige kompetencer. Derfor er det helt 

naturligt, at Toms samarbejder med den lokale regering og forskellige organisationer med erfaringer 

og idéer indenfor dette område, når de påbegynder deres CSR-arbejde inden for netop dette område. 

Hvis vi skal være helt nøgterne, så beroliger det vel både RB og alle andre, at chokoladeproducenter 

ikke alene går i gang med at stå for skolegangen i tredje verdens lande. Altså er det, at de arbejder 

med at forbedre eller måske endda fremskaffe skolegang for børnearbejderne på plantagerne noget, 

der ligger i tråd med RBs diskurs, og det, at Toms samarbejder med andre om det, må ses som helt 

naturligt, at Toms så ikke kan bestemme alt vedr. projektet og derfor ikke kan sørge for, det har 

fuldstændig overlap med deres forretningsmæssige aktivitetsområde i opstartsfasen af deres CSR-

arbejde er derfor, hvis ikke naturligt så noget der ikke kan rettes en meget hård kritik af. Alt i alt 

rammer det altså meget godt RBs diskurs, selvom RB gerne så, at der var tale om et fuldstændigt 

overlap med Toms' forretningsmæssige aktivitetsområde.

Når det nu er fastslået, så er det interessant at se på, hvad det er, uddannelsesprojektet arbejder med, 

både for at se hvor godt det passer med RBs diskurs og for at se, hvad Toms har mulighed for at 

lære noget om – ud fra projektet.

Projektet arbejder med uddannelse og videreuddannelse af lærere, f.eks. ”The Toms Education 

Project has provided financial support for 330 untrained teachers to pursue a distance learning  

programme (Untrained Teachers Diploma in Basic Education (UTDBE))”.146 Noget af det, lærerne 

får med sig fra denne uddannelse, kan virke meget common sense for normale danskere, men er 

ganske relevant i Ghana, i hvert fald hvis man skal tro Toms' CSR-rapport, f.eks. ”Honestly, the  
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UTDBE programme has helped me to understand the fact that I have to take individual differences  

into consideration when I am teaching. Another important thing I have learnt is that, it is not good 

for us teachers to be caning the children. It puts unnecessary fear into some children and they don’t  

enjoy being in school”147. Selvom det kan virke utroligt for mange danskere, at lærere ikke selv kan 

regne dette ud, må det uden tvivl glæde RB, at lærerne nu får at vide, at børnene ikke nødvendigvis 

nyder at være i skole, hvis de bliver slået, og at børn er individuelle individer – altså rammer både 

uddannelse af lærere overordnet ind i RBs diskurs, men også i lavpraksis passer det, at lærerne lærer 

at skabe trygge rammer og trivsel for børnene, ind i RBs diskurs.

Projektet har også et aspekt med specifikt fokus på uddannelse af piger med pigeklubber, 

rollemodeller, seksualundervisning, der skal afhjælpe uønskede graviditeter, og forskellige 

udflugter, der skal udvide deres horisont148. ”... girls who live in the very remote and deprived rural  

communities with little or no opportunities for interaction with role models. The objective of the  

clinic is to increase school retention and achievement rates among school girls, by offering them 

the opportunity to develop the virtues of selfconfidence and assertiveness through socialisation and 

interaction with their peers and role models.”149 Alt sammen for at hjælpe dem med at få en 

uddannelse. Dette har noget nær perfekt sammenfald med RBs diskurs om, at ALLE børn skal have 

en uddannelse, og at uddannelse altid er et af de rigtige svar på spørgsmålet, ”hvad er barnets 

tarv?”. Så selv hvis kulturen i nogle af disse distrikter/landsbyer, hvor projektet kører, siger, at 

kvinderne skal giftes unge og derefter holde hus, eller at de skal holde geder eller blive medier for 

ånder eller Guder, eller hvad lokale kulturer rundt om i verden kunne foreskrive af andre ting, så er 

Toms med til at bryde denne kulturarv (på godt og ondt) til RBs glæde.

Alt i alt må man sige, at Toms ligger meget op af RBs diskurs. Det eneste sted, hvor Toms ikke er 

fuldt ud i overensstemmelse med RBs diskurs, er som nævnt før, at Toms i deres første CSR-rapport 

ikke har formået at få det uddannelsesprojekt, de er involveret i, til at omfatte alle de områder, Toms 

er aktive i, i Ghana. Men selv med dette minus må man altså sige, at Toms ligger rigtigt fint op af 

RBs diskurs. Ligesom man må sige, der ikke er nogle vigtige elementer af RBs ækvivalenskæde, 

som Toms har udeladt.
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Nodalpunktet og ækvivalenskæden bliver derfor som følger:

Nodalpunkt: Socialt ansvar. Med min konstruerede underkategori 'børnearbejde og 

oprindelseslande'.

Ækvivalenskæde:

CSR er kompliceret

Problemerne (skal) afhjælpes ved et bredt samarbejde

Oplysning (af lokalbefolkningen) skal afhjælpe farligt børnearbejde

Oplysning (af lokalbefolkningen) skal sikre børns rettigheder

Toms sponsorerer (den nødvendige) oplysning

Børn kommer ikke i skole, hvis skolerne er for dårlige

Børnearbejdere skal have ordentlige skoler

Piger skal også have en uddannelse

Toms sikrer (ved samarbejder med andre) børnearbejderne en uddannelse

8.1.3. Delkonklusion

Vi kan altså konkludere at Toms lægger sig op af RBs definition af børnearbejde, og hvad der skal 

gøres for børnearbejderne. Vi kan derfor konkludere, at Toms lægger sig op af en sedimenteret 

opfattelse af børnearbejde. Vi kan også konkludere, at RB har haft succes med at få andre end dem 

selv til at bruge deres diskurs. Vi må derfor også kunne gå ud fra, at hvis denne sedimentering om 

børnearbejde, som RB har skabt (eller været med til at skabe), trues, så vil RB kæmpe for at 

bibeholde den.

Umiddelbart kan der være to årsager til, at Toms udfører alt dette arbejde og lægger sig op ad RB. 

Et: Af deres hjerters godhed. To: For at sikre sig mod negativ omtale. Da Toms har et ansvar overfor 

sine ejere, må vi kunne gå ud fra, at den anden årsag om ikke andet har været medvirkende.

I det følgende vil jeg konstruere analysen af først 'Chokoladens mørke side' og derefter af EBs 

artikelserie.
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8.1.4. 'Chokoladens mørke side' 

Filmen handler om, hvorvidt der eksisterer trafficking af børn til kakaoplantager og børnearbejdere i 

kakaoindustrien. Filmen er opbygget sådan, at Mistrati interviewer forskellige folk fra 

chokoladeindustrien, lokale folk i Vestafrika og optagelser, han selv laver eller får andre til at lave 

med skjult kamera både på forskellige plantager og rundt om i landene. Disse optagelser sættes så 

op mod hinanden, f.eks. starten af et interview med Ali Lakiss administrerende direktør og ejer af 

SAF-Cacao ”Allerførst er der én ting, I bør vide. Jeg er født ind i kakaobranchen, og jeg har aldrig  

set et barn på 10, 15, 16 eller 13 år, der har arbejdet på en plantage. Der arbejder ikke børn i  

plantagerne,”150 hvorefter der klippes over til optagelser med skjult kamera fra Mistratis 'hjælpere' 

”Vores hjælper tjekker en tilfældig kakaoplantage i den nordlige del af Elfenbenskysten. Her finder  

de flere børn. Nogle af børnene går med macheter, der bruges til at høste kakaofrugter.”151 Et andet 

eksempel kunne f.eks. være, at vi ser Ali Lakiss udtale ”Jeg kan forsikre hele verden ikke kun USA 

eller Europa om, at Elfenbenskysten er et land, hvor der ikke findes børneslaver. Der arbejder ikke  

børn i plantagerne. Det er blevet bekræftet. Man har ladet komitéer undersøge det, og der har ikke  

været én rapport, der viser, at der er børneslaver. Heller ikke ved grænserne.”152 Efter det ser vi et 

interview med den ansvarlige for bekæmpelsen af børnearbejde i Elfenbenskysten, som bekræfter, 

at børnearbejde ikke er et problem i Elfenbenskysten, hvorefter Mistrati besøger, hvad han kalder en 

tilfældig plantage i det område, hvor SAF-Cacao køber deres kakao fra og konstaterer følgende:

”Mistrati: - Arbejder børnene her? 

Plantagearbejder: - Ja. 

Mistrati speaker: - Der er fire små drenge og en mand alle fra nabolandet Burkina Faso. … 

Plantageejeren fortæller, at børnene er i alderen 10 til 12 år. Ingen af børnene går i skole, og ingen  

af dem kan tale landets sprog. Ifølge de internationale arbejdslove er dette strengt ulovligt. Vi leder  

videre i andre plantager. Her er masser af børn.”153

Filmens gennemgående tema, som sammenfattes i et spørgsmål, som Mistrati stiller seerne til sidst i 

programmet, er ”Vi er ikke længere i tvivl om problemets omfang, men hvordan kan de store 

chokoladeselskaber undgå at have den samme viden?”154. At det ikke kan passe, de ikke ved det, 

støttes af, at Mistrati i starten af filmen har interviewet f.eks. Patrick Hautphenne, vicepræsident for 

Barry Callebaut i Nordeuropa, som har et tusinde mennesker ansat i 'oprindelseslandene' i 
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forbindelse med indkøb af kakao, hvorfor det er svært at forestille sig, de er uvidende om de ting, 

Mistrati på relativ kort tid finder frem til; Mistrati konstaterer da også lige efter sit spørgsmål, at 

”De (store chokoladeselskaber) har hver i sær flere hundrede medarbejdere i Elfenbenskysten”.155

At der ikke må være børn i chokoladeproduktionen, som er en grundlæggende forudsætning for 

filmen, begrunder Mistrati med en protokol, som chokoladeproducenterne selv har underskrevet: 

”Trafficking af børn til kakaoindustrien burde ikke kunne lade sig gøre. Verdens største  

chokoladeproducenter har nemlig skrevet under på et løfte i 2001, den såkaldte 'Harkin Engel  

protokol'. Aftalen betyder, at børnearbejde og trafficking af børn ikke må forekomme i  

chokoladeindustrien efter 2008.”156

Filmen viser to forskellige syn på trafficking og børnearbejde, en europæisk og en afrikansk. 

Grundlæggende er filmen fyldt med en europæisk forargelse over trafficking og børnearbejde, mens 

de afrikanere, der interviewes, har et mere broget syn på sagen. Et eksempel på dette kan være, at 

Mistrati besøger en landsby, hvor der if. filmen er mange børn, der er blevet lokket væk fra af 

traffickere, men det, der piner landsbyens overhoved, er, at traffickerne ikke har snakket med 

børnenes forældre.157 I Afrika ser man altså ikke nødvendigvis noget galt i, at børn arbejder, f.eks. 

siger en pige, som if. filmen bliver reddet lige inden hun skal transporteres over grænsen fra Mali til 

Elfenbenskysten, følgende, når hun bliver spurgt om, hvad hendes forældre vil sige, hvis hun 

kommer hjem uden penge

”Interviewer: - Hvad vil dine forældre sige, hvis du kommer hjem uden penge?

Pigen: - De bliver vrede på mig.”158

Dette er lidt en modstrøm til det meget sort/hvide billede, filmen ellers skaber, hvor store firmaer og 

skrupelløse mennesker udnytter børnene. Børnenes forældre ønsker, at børnene får et arbejde, og 

eftersom filmen selv siger, at det er nogle af de fattigste lande i verden, er det nærliggende at tænke, 

at forældrene har svært ved at forsørge børnene, hvorfor børnearbejde muligvis ikke kun er 

udnyttelse af børn, det er muligvis også børnenes overlevelse. Dette fremgår kun via de afrikanere, 

der interviewes i forbindelse med børn, der tages, og er altså ikke et gennemgående tema i filmen, 

men mere en afstikker så at sige.
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Der er altså nogle afstikkere, men grundlæggende har filmen en meget klar fortælling og dermed 

diskurs. Fortællingen er, at der er masser af børnearbejde og børneslaver i Elfenbenskysten og 

dermed i chokoladeindustrien og dette på trods af, at selskaberne har lovet verden, at det vil der 

ikke være. Temaet i filmen er altså spørgsmålet, kan det passe, de store chokoladeselskaber ikke 

ved, at der er børnearbejdere og børneslaver? Og filmens eget svar på spørgsmålet er 'nej!' ”...  

Nestlé sidder på over 12 % af verdensmarkedet og har været til stede i Elfenbenskysten i over 50 år.  

De må kende til problemet med trafficking og børnearbejde.”159

Men det eneste rigtigt meningstømte, mener jeg, er børnearbejde. Hvilket, jeg mener, fungerer 

som nodalpunkt. Børnearbejde har egentligt en klar betydning, nemlig at børn arbejder, hvorfor man 

kan hævde, at børnearbejde ikke er en tom betegner. Men vi behøver bare at se på RBs 

trafiklysmodel for at se, at børnearbejde betyder meget mere end, at børn arbejder. Det kan være 

uddannende for barnet, det kan være skadeligt for barnet, og det kan være i direkte strid med FNs 

konventioner. Det kan være under ordnede forhold, og det kan være under slavelignende forhold. 

Børnearbejde kan altså være så meget, at børnearbejde i sig selv ikke betyder noget – udover at det 

på en eller anden måde involvere mindst et barn, der arbejder med et eller andet. For Mistrati er 

børnearbejde dog forbundet med noget dårligt og via Harkin Engel-protokollen ulovligt,160 og dette 

ligger derfor som en underforstået del af ækvivalenskæden.

Men når nodalpunktet er børnearbejde, hvad er så ækvivalenskæden. For det første at det, denne 

film viser, er sandheden. Der er selvfølgelig ikke noget usædvanligt i, at dem der konstruerer en 

diskurs, mener, den bygger på sandheden, men det er dog udtalt i usædvanlig grad. Det siges meget 

tydeligt, da Mistrati skal forklare, hvorfor han ind imellem bruger skjult kamera i filmen ”Men det  

kan være farligt at afsløre sandheden.”161 Filmen viser altså meget klart, at for diskursen er det 

sandheden, Mistrati fremviser i filmen – i modsætning til hvad chokoladeindustrien og afrikanske 

regeringer fortæller, og alle, der vil være en del af diskursen, må være indforstået med dette. Dette 

er som sagt helt normalt. Selvfølgelig skal folk mene, at en diskurs bygger på sandheden for at være 

med i diskursen. Det usædvanlige er, at det nævnes, så det bliver en udtalt del af ækvivalenskæden.

Den sandhed, det if. Mistrati kan være farligt for ham at afsløre, er, igen if. Mistrati, at der er 

børnearbejde på plantagerne i Elfenbenskysten. Som tidligere nævnt har Mistrati ikke svært ved at 

finde børn på plantagerne illustreret med eksemplet, hvor han går ind i, hvad han i filmen omtaler 
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som en tilfældig plantage, og finder masser af børn i 10-12 års alderen. Børnene er gerne mellem 11 

og 14 år, når de tager af sted, f.eks. ”De børn, der tager til Elfenbenskysten, er 12-14 år. Pigerne er  

11-12 år.”162 og de bliver både sendt af deres forældre og lokket uden forældrenes viden og 

samtykke, som vi allerede har set med pigen, hvis forældre ville blive vrede, hvis hun kom hjem 

uden penge eller, f.eks. ”Plantageejerene kommer tit på landsbyens marked og henter børnene  

uden at sige det til forældrene.”163 

Det er ikke alle plantageejere, der selv henter børn til deres plantage. Mistrati har fulgt og filmet 

børn blive bragt over grænsen fra Mali, så for at bevise, hvor nemt det er at få børnearbejdere i 

Elfenbenskysten, giver han sig ud få at ville købe nogle børn til 'hans plantage'.

”Mistrati speaker: Vi møder en plantageejer. Han er fra nabolandet Burkina Faso.

Mistrati: - Hvad gør vi, hvis vi har brug for nogle børn til at arbejde for os?

Plantageejeren: - Min storebror er derhenne. Fortæl ham, hvor mange I skal bruge, så kan han 

skaffe dem til jer.

Mistrati: - Hvad koster det at få børnene hertil?

Plantageejeren: - Priserne begynder ved 150.000 CFA.

Mistrati speaker: Et barn fra nabolandet Burkina Faso kan købes for, hvad der svarer til 1600 kr. og 

så har vi ikke engang forhandlet om prisen. Prisen er inklusiv transport og i de fleste tilfælde gratis  

arbejdskraft på ubestemt tid. De fleste børn får nemlig aldrig løn.”164

Mistrati har nu på bånd, hvad man kan købe børn for, at der arbejder børn på plantagerne i 

Elfenbenskysten, at det er ret almindeligt, og at børnene ofte begynder at arbejde i 10-12 års 

alderen. Men det er stadig kun hans oplevelser og hans optagelser, derfor kan man høre hans glæde, 

da han opdager, at Interpol i Elfenbenskysten har lavet en aktion mod børnearbejde. Her får 

skeptikere udsagn fra en anden mere uvildig og anerkendt kilde.

”Henri Blémin politiefterforsker, Interpol: - Operationen foregik på vejene, og den foregik på 

markederne, og den foregik på plantagerne, hvor vi overvågede området i to dage for at finde  

børnene. Den følgende dag kørte vi ind i byerne. Men da vi kom til sidste dag, var folk klar over, at  

politiet var der. Så begyndte de at skjule børnene. Børnene blev skjult i husene, som vi ikke havde  

adgang til.

Mistrati: - Hvor mange børn blev reddet under Operation BIA?
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Henri Blémin politiefterforsker, Interpol: - Alt i alt reddede vi 65 børn.”165

Der er altså filmdokumentation fra to forskellige kilder, der dokumenterer, at der er børnearbejde på 

plantagerne i Elfenbenskysten. I diskursen er dette altså hævet over enhver tvivl, og det styrker alt, 

hvad Mistrati ellers har fundet og filmet.

Hverken i Mali eller Elfenbenskysten, som er de lande Mistrati undersøger, finder han, at 

regeringerne gør noget for at stoppe børnearbejdet. F.eks. har han ikke været længe i Mali, før han 

konstaterer, ”Myndighederne (i Mali) benægter problemer med trafficking af landets børn.”166. Men 

det står endnu værre til i Elfenbenskysten, hvor kakao er en stor del af landets indtægtskilde. F.eks.

”Mistrati speaker: Rygtet om vores tilstedeværelse er nået landets (Elfenbenskystens) øverste  

ansvarlige for bekæmpelse af trafficking og børnearbejde. Manden, vi skal møde, er præsidentens  

højre hånd og har bedt os komme til et møde, da han har hørt, at vi undersøger kakaoindustrien.

Præsidentens højre hånd: - Goddag, hvordan har du det?

Mistrati: - Fint, glæder mig at træffe dig.

Præsidentens højre hånd: - Hvad laver du hernede?

Mistrati: - En dokumentar om kakaobranchen. Og om de problemer, der har været i kakaobranchen.

Præsidentens højre hånd: - Hvilket problem? 

Mistrati: - (Latter)

Præsidentens højre hånd: - Hvilket et af dem?

Mistrati: - Hvilket? Jo børnene...

Præsidentens højre hånd: - Børnearbejde?

Mistrati: - De er klar over problemet.

Præsidentens højre hånd: - Der er ikke noget problem. Vi ved, hvad der foregår, og hvad vi skal gøre 

ved det, så det er ikke et problem mere.”167

Ikke desto mindre finder Mistrati, som beskrevet ovenfor, if. ham selv, masser af børn på 

plantagerne. Hvilket vil sige, at enten ved Elfenbenskystens regering ikke, hvad de skal gøre ved 

problemet, hvorfor præsidentens højre hånd løj, eller også gør de bare ikke noget ved problemet. I 

begge tilfælde gør regeringen, hvad de kan for at tysse problematikken ned.
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Da Mistrati første gang interviewer Ali Lakiss fra SAF-Cacao, udtaler denne som nævnt tilligere, at 

han er født ind i kakaobranchen og aldrig har set et barn i plantagerne. Ud fra hvad Mistrati finder, 

når han går ind i en plantage, er der i diskursen ingen tvivl om, at hvis ikke Ali Lakiss ved, der er 

børn på plantagerne, så er det fordi, han ikke vil vide det.

”Mistrati: - Sidste gang fortalte du mig, at der ikke fandtes børnearbejdere. Men Interpol har  

reddet 65 børn under en operation.

Ali Lakiss: - Det er en katastrofe for Elfenbenskysten. Det er i aviserne og i tv. Man fandt ét barn 

eller fem børn, og de ansvarlige kom i fængsel. Så staten er i gang med en kampagne mod 

børnearbejde i plantagerne.

Mistrati: - Direktøren anerkender altså nu at der er et problem.”168

Man skal vist være meget opsat på at se en indrømmelse af børnearbejde, som et problem for at få 

det, at det er en katastrofe for Elfenbenskysten, at man har fundet ét barn eller fem børn, hvorefter 

de 'ansvarlige' er fængslet, som en indrømmelse. For mig at se, er det en erkendelse eller frygt for, 

at det kan komme til at koste rigtig mange penge, og det er al den indrømmelse, Mistrati får. Ikke 

desto mindre anser Mistrati det for nok indrømmelse til at rykke videre til, hvad han igennem 

filmen har kaldt de store chokoladeselskaber.

Mistrati ville gerne have konfronteret de store chokoladeselskaber med, at der var børnearbejde på 

plantagerne, selvom de havde skrevet under på, at der ikke måtte være det længere, ligesom han 

gerne ville vide, hvordan de kunne være uvidende om dette – men ingen af de store selskaber 

ønsker at give interviews. Til gengæld får han et brev fra en fælles talsmand, som 

forklarer/undskylder det med følgende begrundelse ”Langt de fleste kakaoplantager er ikke ejet af  

kakaoproducenterne. Vi har derfor ikke direkte kontrol med plantagernes arbejdsforhold”169, 

hvorfor Mistrati konkluderer følgende ”Chokoladeselskaberne mener altså ikke, at børnearbejde i  

kakaoplantagerne er deres ansvar.”170 Det siger næsten sig selv, at i Mistratis diskurs er det 

chokoladeselskabernes ansvar, hvorfor selskaberne løber fra deres ansvar, og når de ikke 

konfronteres med problemet, lukker de øjnene for det og lader som om, alt er i den skønneste orden. 

Sagt på en anden måde, for Mistrati er der ingen tvivl om, at de folk, han interviewer på 

chokolademessen i starten af filmen, de ved udmærket godt, at der er børnearbejdere på plantagerne 

i Elfenbenskysten, og hvis de ikke ved det, er det ligesom med Ali Lakiss fra SAF-Cacao, fordi de 

ikke vil vide det. Det gennemgående tema i filmen er altså, 'hvordan kan de store 

168Minut 40:22
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chokoladeselskaber undgå at vide, hvad der foregår?' og svaret er altså, 'det kan de ikke'.

Dette kan samles til følgende:

Nodalpunkt: Børnearbejde

Ækvivalenskæde:

Afsløring af sandheden

Regeringer (prøver at) skjule(r) sandheden

De store chokoladeselskaber (prøver at) skjule(r) sandheden

Der er (masser af børnearbejdere og) børneslaver på plantagerne

Alle (der arbejder med kakao) ved dette, hvis de vil vide det

Alle der (siger, de) ikke ved noget om børnearbejde (i chokoladeindustrien), lukker bevidst 

øjnene for sandheden

Interessant ift. det videre forløb i Danmark, men ikke for filmen, er, at Toms kun nævnes en gang og 

kun som køber fra de store selskaber. ”Vi har spurgt verdens største chokoladeselskaber om 

interview, selskaber som også leverer chokolade til Toms og Cocio i Danmark, men ingen ønsker at  

give interview.”171

I det følgende vil jeg konstruere EBs nodalpunkt og ækvivalenskæde.

8.1.5. Ekstra Bladet

I 2010 sendes Mistratis film 'Chokoladens mørke side' på DR2, men allerede dagen før filmen 

sendes første gang, kommer EB med en teaser for filmen, hvor tonen overfor chokoladeindustrien 

slås an. I en artikel beskrives filmen ind imellem et interview med manden bag filmen Mistrati. 

Mistrati siger, at hans bevæggrund med filmen er, at ”Jeg vil ønske, at forbrugeren, når de har set '  

Chokoladens mørke side', vil tænke: 'Har jeg samvittighed til at købe alle disse guldbarrer på  

tilbud, når jeg nu ved, at de er skabt af børneslaver'.”172 Dette udsagn ligner meget en opfordring 

til, at samvittigheden gerne skal diktere boykot af chokoladeprodukter – den diametrale modsætning 

af RBs diskurs; boykotter man børnearbejde, boykotter man børnene. Man har i artiklen heller ikke 

171Minut 44:11
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meget tilovers for RB, som mere eller mindre indirekte bliver beskyldt for at føre folk bag lyset 

eller selv være blevet ført bag lyset. ”Da jeg første gang drog af sted til Mali … følte jeg mig slet  

ikke sikker på, at det ikke var et problem, som var løst for længst. Og den usikkerhed blev bestyrket,  

da de første, vi mødte – tre repræsentanter fra Red Barnet – klart afviste, at der var børneslaver på  

kakaoplantagerne, fortæller Mistrati.”173 Her må vi sige, at Mistrati ganske effektivt undergraver 

RBs rolle som eksperter i området børnearbejde, der kæmper for børnene – enten ved RB ikke, hvad 

der foregår, eller også fortier de det. 

Her er altså tale om et klart angreb på ikke bare RBs diskurs (som angribes), men også RBs identitet 

og selvforståelse.

Hvis man ser på slutningen af artiklen, får man let det billede, at EB hælder mod, at alle der 

beskæftiger sig med dette må/bør være vidende om, at der er børnearbejde og børneslaveri i vidt 

omfang. ”Men problemet må jo være enormt, når en dansk journalist uden særlige forudsætninger  

kan vade lige ind på arenaen og vise masser af børn på plantagerne.”174 Her siger Mistrati ret 

tydeligt, at det jo ikke er ret svært at finde ud af, at der er masser af børn på plantagerne og lægger 

op til en undren over, hvorfor andre ikke er fuldt ud vidende om dette og taler om det.

Hvilket igen undergraver RBs autoritet og i bund og grund også deres integritet.

Børnearbejde og børneslaver/slavebørn bruges meget i artiklen f.eks. ”... sidder store virksomheder  

og skovler penge ind på blandt andet børnearbejde og på, at et slavebarn kan købes for meget små 

penge.”175 Som man kan se fra citatet ovenfor, skabes der også et billede af, at børnearbejde laves af 

børneslaver, altså en mere eller mindre sidestilling af det at udføre børnearbejde, og det at være 

børneslave, hvilket understøttes af f.eks. ”... underskrive fine aftaler om, at de er imod 

børnearbejde … når de tilsyneladende samtidig sætter kikkerten for det blinde øje og køber deres  

kakao fra lande, hvor slavebørn er mere reglen end undtagelsen”176 eller ”Det er kun ved at stille  

krav til producenterne, at man kan redde de fattige afrikanske børn fra en slavetilværelse.”177

Hvis vi ser på RBs diskurs, så var fængselslignende forhold at foretrække, frem for at børnene 

sættes på gaden igen; boykotter man børnearbejde, boykotter man børnene. EB vil gerne have, man 

173Artikel-id: e1ec186d, s. 1
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ikke køber chokolade lavet af børneslaver – altså boykot af chokolade lavet af børneslaver – hvilket, 

hvis det blev gennemført, ville gøre, at børnene blev smidt ud fra plantagerne – hvilket EB ser som 

en god ting, og som if. RBs diskurs vil være noget nær en katastrofe.

En anden interessant ting er, at EB lægger op til en omvendt bevisbyrde – nu har EB bevist, at der 

findes børnearbejde og børneslaver, og så må chokoladeproducenterne så bevise, at de ikke bruger 

kakao fra plantager, hvor der er børn involveret i produktionen.”Som det er nu, er der ingen garanti  

for, at de dominerende chokoladeproducenter på markedet ikke benytter sig af børnearbejdere eller  

slavebørn.”178 Dette rejser spørgsmålet, ´hvordan beviser man så det?' Det giver artiklen ikke svar 

på, men senere i forløbet kommer EB med et bud.

Et andet interessant aspekt er, at selv om debatten i Danmark kommer til at handle meget om Toms, 

nævnes Toms ikke i artiklen. Det gør derimod Nestlé, Kraft Foods og Barry Callebaut. Til gengæld 

omtales alle chokoladeprodukter konsekvent i artiklen som 'guldbarre' som vel er Toms mest kendte 

brand, hvorfor læsere næppe kan undgå at få associationer til Toms, når de læser artiklen.

Her ser vi starten på en diskurs, der i vidt omfang sidestiller børnearbejde og børneslaver, og hvor 

børnearbejde kun er en negativ ting med store negative konsekvenser for børnene. Grunden til, at 

børnearbejde bliver benyttet, er, fordi virksomhederne er grådige, og grunden til, vi ikke hører mere 

om det, er, at de involverede parter, det være sig plantageejere, chokoladeproducenter, 

kakaoopkøbere, NGO'er og regeringer, lukker øjnene for problemerne. Men det overordnede 

samlende punkt, nodalpunktet, mener jeg, må være en fortsættelse af filmens nodalpunkt nemlig 

børnearbejde – som noget dårligt.

Altså bliver nodalpunktet: Børnearbejde

Med ækvivalenskæden:

(Man bør have en) dårlig smag i munden, hvis man spiser chokolade

Virksomheder er grådige

De (involverede parter) lukker øjnene for børnearbejde/børneslaveri

Børnearbejdere er slavearbejdere

Børnearbejde skal stoppes øjeblikkeligt (eventuelt ved boykot)

178Artikel-id: e1ec186d, s. 1
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Denne start udvikles gennem forløbet, f.eks. bliver Toms direkte en del af kritikken, men 

nodalpunktet forbliver det samme, og EB fastholder, at man bør have dårlig samvittighed, hvis man 

køber chokolade. Nedenfor vil jeg gennemgå diskursens udvikling til dens slutresultat, da EB 

stopper sin artikelserie.

D. 16. marts, altså den dag filmen vises i dansk tv, kommer EBs næste artikler i føljetonen. Helt 

generelt holdes ækvivalenskæden med et par tilføjelser, men retorikken bliver stærkere. Ved 

virksomheder er grådige f.eks. ”hver gang vi køber noget af den mest almindelige chokolade på 

det danske marked, er vi med til at understøtte en modbydelig og hjerteskærende industri.”179 eller 

”griske plageånder”180 eller ”Børnene er udsat for trafficking i en iskold industri, som hvert år  

tjener milliarder …”181 Dette kan sammenfattes til en tilføjelse, virksomhederne er ikke bare 

grådige, nej chokoladeindustrien er en iskold industri.

Ved børnearbejdere er slavearbejdere styrkes retorikken også ved, at børnearbejde, altså børn der 

har et arbejde, som de bliver betalt for, så de kan hjælpe familie eller sig selv, bliver blandet 

kraftigere sammen med slavearbejde, altså en situation, hvor børnene ikke har noget valg, frihed 

eller får penge for deres arbejde. ”Helt ude i det fjerneste led er kakao-arbejderne ofte små børn.  

Handlet som slaver i en omfattende trafficking”182 eller ”Kakaobønner fra Elfenbenskysten findes i  

stort set al chokolade, der ligger på hylderne i de danske supermarkeder og kiosker. Så danske  

forbrugere støtter dermed indirekte børnearbejde og trafficking af børn fra Vestafrika”183 eller 

”Men ofte får børnene ingen penge. I stedet bliver de udnyttet, tæsket og truet på livet, hvis de  

brokker sig eller forsøger at flygte.”184 Hvis vi tager det sidste citat, så kan det ske, at arbejdere ikke 

får løn af forskellige uheldige årsager, men der er ikke mange jobs, man decideret må flygte fra, 

hvis man ikke ønsker det længere – det eneste jeg kan komme i tanke om, er som soldat, hvor man 

kender begrebet desertører. Her fjernes altså grænsen mellem, om det er et job, man ikke får penge 

for, eller om det er slavearbejde, der er repressalier for at flygte fra. Dette mener jeg ikke, er nogen 

ondsindet mesterplan fra EBs side for at få chokoladeproducenterne til at virke endnu værre end 

ellers, men mere en skildring af hvordan EB opfatter det, der foregår. Børn der måske, måske ikke, 

leder efter arbejde, men som udnyttes af skruppelløse mennesker og ender som slavearbejdere.

179Artikel-id: e1ecb696, s. 1
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Den dag filmen vises i dansk tv, indblandes Toms i første sætning i en ledende artikel i EB. 

”Chokoladens grimme vej fra Afrika og ud i Tom's guldbarrer med nødder har nok stået noget tåget  

for de fleste – indtil i dag.”185 Her er det ikke længere slet skjulte hentydninger, som at 

chokoladeprodukter kaldes guldbarrer. Nu er det chokoladens grimme vej, en vej fyldt med 

børnearbejde, til Toms guldbarrer. Toms bliver her inddraget som det danske holdepunkt eller det 

danske ansigt for den griske og grådige chokoladeindustri, som uden betænkning udnytter børn.

Her kommer EB også med deres bud på, hvordan virksomheder skal kunne bevise, at de ikke har 

kakao fra en produktion, hvor børn har været involveret i deres chokolade. Nemlig ved sporbar 

kakao. ”Desværre – vi ved ikke, om vores kakaobønner kommer fra slaveplantager eller ej. Hele  

handlen er sløret og pakket ind i en kæde af mellemhandlere. Det bliver de nødt til at få styr på.”186 

Altså vil EB have, at kakaoen skal kunne spores tilbage til den plantage, hvor kakaoen stammer fra, 

så hvis man finder en plantage, der benytter børnearbejde/børneslaver, så kan man se, hvor den 

plantages kakao er endt henne.

Det nye, der bringes d. 17. marts, er, at Toms nu beskyldes for at misinformere, og at EB har 

interviewet erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen, samt at EB opfordrer til, at man støtter 

deres kamp mod børneslaveri ved at opfordre læserne til, at ”giv os din stemme”187, hvilket man gør 

inde på EBs hjemmeside.

Brian Mikkelsen tager skarpt afstand fra det, programmet viser, men støtter op om de danske 

virksomheder, som han mener, er langt fremme i kampen mod børnearbejde. ”Jeg opfatter det som 

slaveri af børn og fik væmmelse ved at se programmet. Det var chokerende og må være en  

øjenåbner for de førende internationale selskaber”188 og ”Danske virksomheder er langt fremme på 

det her område.”189 Dette støtter diskursen, at det børnearbejde, der foregår, er slaveri, men ikke 

diskursen mod Toms. Til gengæld svækkes diskursen mod Toms heller ikke, for da EB spørger, eller 

rettere konstatere ”De danske virksomheder har godt nok fået garantier fra deres leverandører, men 

de garantier er jo ikke meget værd?”190 hvorefter de opfordrer ministeren til at kommentere på det, 

er det eneste ministeren svarer ”Jeg vil bede Rådet for Samfundsansvar undersøge, om der er behov 

185Artikel-id: e1ecb696, s. 1
186Artikel-id: e1ecb696, s. 1
187Artikel-id: e1ed2a43, s. 2
188Artikel-id: e1ed2a44, s. 1
189Artikel-id: e1ed2a44, s. 1
190Artikel-id: e1ed2a44, s. 1

52 af 81



for nye initiativer på det her område”191. Så selvom ministeren for erhverv og økonomi blev 

involveret i debatten, kom der ikke meget ud af det.

Så det egentlige nye er, at Toms i en artikel og i et interview med Jesper Møller, Toms' direktør 

anklages for misinformation. ”For Toms tegner et billede, der er så rosenrødt, at det ikke kan  

betegnes som andet end misinformation.”192 Problemet for Toms er, at de har skrevet, at 98 % af de 

kakaobønner, der bruges i deres produktion, stammer fra Ghana, hvilket kun er korrekt iht. den 

kakaomasse, Toms selv laver, men Toms køber også kakaosmør fra større virksomheder, og de 

køber kakao fra bl.a. Elfenbenskysten. ”Der står på jeres hjemmeside, at 98 procent af de kakao-

produkter, der anvendes i Toms produkter, kommer fra Ghana. Det er jo ikke korrekt?”193”Omkring 

en fjerdedel af de bønner, som Toms bruger i deres produkter, stammer fra Elfenbenskysten … Alt i  

alt får Toms 1600 ton kakaobønner fra Elfenbenskysten via det kakaosmør, som er nødvendigt i  

produktionen.”194

Dette gør, at EB også kan falde over, at Toms har skrevet, at deres kakao er sporbar. ”Koncernen 

skriver også, at 'Toms har som noget særligt alligevel sporbarhed på samtlige kakaobønner.”195 

Denne sporbarhed gælder kun for de kakaobønner, Toms selv køber i Ghana, mens Toms ikke ved, 

hvor kakaobønnerne, der går til den kakaosmør, de køber, kommer fra. ”Men ingen af de 1600 ton 

kakaobønner fra Elfenbenskysten, som havner i Toms produkter, er på nogen måde sporbare, og 

derfor aner koncernen intet om, hvilke forhold der hersker på plantagerne.”196

En anden ting er, at EB begynder at opfodre til interaktion avis og læser imellem. ”Nu afkræver vi  

chokolade-producenterne et håndfast løfte. Industrien skal give os forbrugere en garanti for, at  

deres chokolade-produkter i fremtiden bliver produceret uden brug af børneslaver. Vil du bakke op 

om vores krav, så giv os din stemme på ekstrabladet.dk/chokolade.”197 Heri ligger der flere ting. Et, 

EB vil afkræve producenterne et løfte, som EB ved, at producenterne ikke mener, producenterne 

kan afgive. To, EB skriver ikke, hvilke sanktionsmuligheder de forestiller sig, hvis ikke 

producenterne afgiver den krævede garanti, men der er vel ikke mange andre sanktionsmuligheder 

end, at de, der støtter kravet om garantien, boykotter chokoladeproducenternes produkter, indtil de 
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afgiver garantien. Tre, EB forsøger at mobilisere sine læsere til at støtte kampen mod børneslaveri. 

Og fire, EB skriver børneslaver, men det står uklart, hvad forskellen er mellem børnearbejde og 

børneslaveri hos EB. Det er altså svært at se, om børn skal helt ud af produktionen, eller om det 

bare skal være ordentlige forhold, børnene arbejder under, til en nogenlunde rimelig løn. Jeg hælder 

til, og det tror jeg de fleste læsere også vil mene, at EB mener, at børnene skal ud af produktionen.

Altså bliver der føjet til ækvivalenskæden, at Toms er utroværdige og/eller, at Toms 

misinformerer. Boykotretorikken styrkes med en opfordring til at tage stilling og vise ens 

holdning, altså føjes til ækvivalenskæden: tag stilling og vis din holdning.

D. 18. marts inddrager EB også Arla via selskaberne Cocio og Matilde. Arla får kakaoen fra Cargill, 

som ”skal levere dokumentation på Arlas forespørgsel”198, hvilket EB kritiserer via et interview 

med Ole Thyssen professor ved CBS. Artiklen kritiserer Arla for at vaske hænder ift. børnearbejde, 

men ellers bidrager artiklen mest til at vise, at det er et udbredt problem, EB har afdækket.

Til gengæld tager EB også kampen mod chokoladeproducenterne ud på gaden d. 18., ligesom de har 

interviewet flere politikere, Mimi Jakobsen fra RB, Chokoladeselskabets199 formand Tom Hansen, 

FDB, pressechefen for Fairtrade-mærket og Toms' direktør Jesper Møller. 

EB tager kampen mod chokoladeproducenterne ud på gaden ved at lave et stort fad med chokolade 

med advarsel mod børneslaveri, som de bød af til forbipasserende. ”De forbipasserende måtte tage  

så meget chokolade, de overhovedet ville have. De skulle bare kunne affinde sig med, at der stod  

'Advarsel – kan være produceret af børneslaver' på chokoladen. Og det var der ikke mange, der  

kunne.”200 De fleste, EB citerer, mener ikke overraskende, at børneslaveri er forfærdeligt, og mange 

af dem citeres for at ville købe produkter uden brug af børneslaver, andre produkter eller boykotte 

chokolade indtil problemet er løst. F.eks. ”Danmark skal boykotte chokolade, indtil vi ved, at der  

ikke har været børneslaveri indblandet.”201 Eller ”Fremover må vi bare være nødt til at købe noget  

andet, som vi er sikre på, ikke er lavet af børn.”202 
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Dette er igen en optrapning af boykotretorikken og stillingtagenskravet. Tilfældigt forbipasserende 

tvinges til at tage stilling til børneslaveri, og der rapporteres, om folk, der har taget stilling til fordel 

for boykot af produkter, hvor børneslaver har indgået i produktionen. Man kan sige 

boykotretorikken får en variant, der hedder, vi må købe noget, som vi er sikre på, ikke er lavet af 

børn.

Chokoladeselskabets formand Tom Hansen er if. EB chokeret, men alligevel prøver han at forklare, 

at det desværre nok er et helt generelt problem, da stort set alle køber kakaosmør fra de samme 

udbydere. ”Selv virksomheder, der har fuld kontrol og sporbarhed i forhold til deres kakaobønner – 

og måske endda laver chokolade med fair trade-certificerede kakaobønner – kan have problemer 

pga. deres brug af indkøbt kakaosmør, der i mange tilfælde helt eller delvist vil stamme fra  

Elfenbenskysten.”203 Dette passer fint ind i EBs diskurs med, at hele chokoladeindustrien er en 

iskold industri, men samtidig undergraver det, at Toms skulle være særlig slemme – det eneste, der 

adskiller Toms fra alle andre, er, at Toms er danske. Stadigvæk understreger det, at hele 

chokoladeindustrien er en iskold industri.

EB interviewer politikere fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti. Frank Aaen fra Enhedslisten 

”Det er totalt uacceptabelt … . Jeg vil nu igen fremsætte et forslag, vi tidligere har stillet, om et  

forbud mod salg af varer produceret ved hjælp af børneslaveri eller andre grove krænkelser af  

menneskerettighederne”204 Steen Gade fra SF ”Det er skræmmende, at en stor dansk virksomhed 

som Toms ikke kan garantere, at produktionen af deres chokoladebarrer er udført fra ende til anden  

af ordentlig betalte voksne”205 Rene Christensen fra DF ”Jeg vil have klarlagt, om det er i  

overensstemmelse med dansk lovgivning at benytte børnearbejdere i sin produktion”206 Alle tre 

klare med selvretfærdig harme og fordømmelse – uden konkrete bud på, hvordan børnearbejde skal 

undgås, udover ved at forbyde det. Altså egentligt ikke noget nyt til debatten, men en styrkelse af 

forargelsen og afstandtagen. Det eneste, der kan siges at være nyt, er, at der er så klart et fokus på 

Danmark. Det, forargelsen omhandler, sker egentligt i Elfenbenskysten, men det er det, at sådanne 

produkter kan komme til Danmark, og at danske virksomheder (særligt én) benytter produkter 

fremstillet under sådanne forhold, eller de i hvert fald ikke kan garantere, at det kakaosmør, de 

køber, ikke er fremstillet under sådanne forhold, der virker til at forarge mest. Man kan derfor sige, 

der tilføjes et Produkter der sælges i Danmark bør være børnearbejdsfrie til ækvivalenskæden.
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Fairtrade-mærket angribes også, ”Nogle forbrugere vælger at betale ekstra for chokoladen ved at  

købe Fairtrade-mærkede varer, men det er heller ingen garanti for, at chokoladen er produceret  

uden børn.”207 Dette markerer, at det er hele industrien, den er gal med og altså ikke kun Toms, som 

EB har været efter. En interessant ting er, at angrebet på fairtrade-mærket kommer efter, at EB har 

citeret generalsekretær i RB for at udtale ”Det er så grelt, at jeg faktisk slet ikke kalder det  

børnearbejde, men ren børnemishandling”208 for derefter at opfordre forbrugerne til at købe netop 

fairtrade ”... og opfordrer forbrugerne til at købe fair trade-chokolade, hvis de vil have en bedre  

smag i munden.”209 Her underkendes RB altså igen af EB. Først vidste RB ikke, at børneslaveri var 

overalt i Elfenbenskysten, og nu ved RB ikke, at faitrade-chokolade benytter kakaosmør fra de 

samme udbydere som alle andre og altså er lige så slemme. Så udover at underkende RB er dette 

bare en understøttelse af positionen, chokoladeindustrien er en iskold industri.

Den eneste, der i EB citeres for noget, der passer rigtig godt ind i RBs diskurs fra 2001, er FDB, ” 

Bliv ved at købe chokolade, selv om produktionen har involveret børnearbejde. … Børnearbejde er  

et fattigdomsproblem, som bare bliver større, hvis man boykotter.”210 Dette udsagn står FDB ret 

alene med i 2010. Det virker ret ironisk, at FDB citeres lige efter RB, som opfordrer forbrugere til 

at købe fairtrade, altså andre produkter – hvilket vel i praksis er en lille boykot af de ”slemme” 

chokoladeproducenter. Interessant nok passer dette udsagn på ingen måde ind i EBs diskurs. Det er i 

direkte modstrid med deres boykotretorik, og det fremstiller ikke FDB som kyniske købmænd, så 

det at chokoladeindustrien er en iskold industri kunne udvides til at omhandle alle, der 

forhandler chokoladeprodukter også de færdige produkter i Danmark. Altså passer udsagnet ikke 

ind i diskursen – men må vel ses som en nuancering af debatten, en måde at vise andres 

synspunkter, hvis det er tilfældet, er det dog en meget ufarlig person, en specialkonsulent i FDB, der 

skal give modspillet til diskursen – et modspil, der let kan afvises ved at sige, at FDB bare sikrer 

deres røv mod kritik af, at de sælger chokolade produceret af børnearbejdere.

Toms' direktør Jesper Møller citeres for at sige, ”Alle, der producerer chokolade, må desværre leve  

med børnearbejde, som det er i dag. Alle skal bruge chokoladesmør til at producere chokolade, og  

det kan kun fås fra nogle få store udbydere.”211 Her anerkender Toms klart brug af børnearbejde, 

som de har været under anklage for, men samtidig siger de, det gør alle. Om det, at alle gør det, er 

en god undskyldning, kan vel diskuteres, men det er vel en god argumentation for, at man ikke skal 

207Artikel-id: e1ed99c6, s. 3
208Artikel-id: e1ed99c6, s. 3
209Artikel-id: e1ed99c6, s. 3
210Artikel-id: e1ed99c6, s. 3
211Artikel-id: e1ed99c6, s. 4
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være særligt hårde ved Toms. Argumentet er, at man ikke kan købe det fra nogle, der ikke bruger 

kakao fra Elfenbenskysten, men hvorfor man ikke kan lave det selv, når man nu er 

chokoladeproducent, siger man intet om, ligesom man intet siger om, hvorfor alle disse velmenende 

chokoladeproducenter ikke kan gå sammen og kræve at kunne købe kakaosmør produceret med 

sporbare kakaobønner, hvorfor det virker som en lidt let undskyldning. Umiddelbart understøtter det 

anklagerne mod Toms – ingen kan være i tvivl om, at Toms har benyttet børnearbejde – at alle andre 

også har, gør vel ikke den store forskel i den forbindelse.

EBs intense artikelserie slutter d. 19. marts med et interview med Chokoladeselskabets formand 

Tom Hansen, der udtaler sig om, hvad for noget chokolade, der er børneslavefrit212. Han fortæller 

meget om, at to selskaber Santanders og Valrhona213 fører opsyn med plantagerne, hvor de køber 

deres kakaobønner, men han fortæller intet om, hvor de får deres kakaosmør fra, eller om de selv 

kan lave det – dette er lidt mærkeligt, når hele problematikken har været, at der ikke var styr på 

kakaosmørret. Alt i alt virker artiklen mest som en lidt fesen afslutning på artikelserien, sådan lidt, 

folk vil have chokolade – nå jamen, så kan I købe det her; og slutter artikelserien. Den næste artikel 

om dette emne jeg har fundet fra EB er fra d. 21. april altså over en måned senere. Artiklen er 

skrevet af Mistrati og ligger op ad diskursen her beskrevet, men selv om det helt sikkert er 

irriterende for Toms, at der bliver ved med at dukke en artikel op i ny og næ, er det ikke nok til at 

holde det pres, de var under, hvorfor jeg ikke vil behandle artiklen og mener, vi har et klart billede 

af, hvordan diskursen så ud.

Altså ser ækvivalenskæden sådan her ud:

Nodalpunktet: Børnearbejde

Med ækvivalenskæden:

(Man bør have en) dårlig smag i munden, hvis man spiser chokolade

Virksomheder er grådige

De (involverede parter) lukker øjnene for børnearbejde/børneslaveri

Børnearbejdere er slavearbejdere

Børnearbejde skal stoppes øjeblikkeligt (eventuelt ved boykot)

Chokoladeindustrien er en iskold industri

212Artikel-id: e1ee61ff
213Artikel-id: e1ee61ff
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Toms bruger børnearbejde

Kakao skal kunne spores

Toms er utroværdige

Toms misinformerer

Tag stilling

Vis din holdning

Vi må købe noget, som (vi er sikre på,) ikke er lavet af børn

Produkter (der sælges i Danmark) bør være børnearbejdsfrie

8.1.6. Delkonklusion

'Chokoladens mørke side' bringer stærke anklager via en temmelig stærk film, der f.eks. har Interpol 

som uvildig kilde til bekræftelse af eksistensen af børnearbejde i Elfenbenskysten. Anklagerne går 

på 'hvordan kan de store chokoladeselskaber undgå at vide, hvad der foregår?' og svaret er som 

nævnt – det kan de ikke. Derfor følges dette op med en anklage om at de store chokoladeselskaber 

er ligeglade med de menneskelige omkostninger og prøver at skjule problemerne; en anklage, der 

også sendes til regeringer i Vestafrika.

EB kritiserer ligeledes chokoladeindustrien, men også Toms og RB. Chokoladeindustrien er iskolde 

griske mennesker, der ufortrødent udnytter børn for at skabe profit, og Toms er det danske eksempel 

på dette, og som ikke er bange for at misinformere og hykle, for at folk ikke skal opdage det. RB er 

inkompetente og ved ikke rigtig, hvad der sker i chokoladeindustrien og særligt ikke i 

Elfenbenskysten. EB bringer opfordringer til boykot af chokoladeproducenter, hvilket er i direkte 

modstrid med RBs diskurs og opfordrer alle til at tage stilling til og afstand fra børnearbejde og 

børneslaver, som i EBs optik går meget, hvis ikke helt, ud på et. Dette viser med alt ønskelig 

tydelighed, at der er dislokation ved begrebet børnearbejde.

Herefter vil jeg søge efter mulige konflikter.

8.2. Mulighed for konflikter

Her vil jeg ved at sammenholde de analyser af parternes ækvivalenskæder, jeg tidligere har lavet, 

undersøge de mulige konflikter, der er parterne imellem. Først RB overfor EB og 'Chokoladens 

mørke side' derefter Toms overfor EB og 'Chokoladens mørke side' og til sidst Toms overfor RB.
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8.2.1. Red Barnet overfor Ekstra Bladet og 'Chokoladens mørke side'

Når vi holder ækvivalenskæderne op mod hinanden, kan vi se, at der er store uenigheder. Jeg har 

undervejs i ækvivalensanalysen allerede berørt de mulige konfliktområder mellem RB på den ene 

side og EB og 'Chokoladens mørke side' på den anden. I det følgende vil jeg gå mere i dybden med 

dette og se, om der er tale om en konflikt, og hvis der er tale om en konflikt, hvilken slags konflikt 

der er tale om.

I EBs diskurs blev børnearbejde og slavearbejde i vidt omfang sidestillet. Der har været meget tale 

om boykot og om at købe ting, der med garanti ikke er lavet af børn – altså en fravælgelse af 

børnearbejde; RBs diskurs sagde, boykotter man børnearbejde, boykotter man børnene, altså 

fravælger man børnearbejde, fravælger man, if. RB, børnene.

En grundlæggende forudsætning for RBs arbejde er, at børnearbejde kan nuanceres og inddeles i tre 

kategorier, godt, mellem og dårligt. Når EB sidestiller børnearbejde og slavearbejde og dermed 

siger, at alt børnearbejde er dårligt, underkender de dermed denne arbejdspræmis. RB og EB har to 

grundlæggende forskellige syn på børnearbejde. Hvis man accepterer, at når man skal arbejde med 

børnearbejde, så er definitionen af, hvad børnearbejde er, en af de grundlæggende regler, kan vi 

altså konstatere, at RB og EB står i et antagonistisk forhold – i hvert fald her.

RB opstiller præmissen, boykotter man børnearbejde, boykotter man børnene. Dette gør de ud fra 

ideen om, at børnene skal have mulighed for at tjene penge til deres overlevelse. EB mener, man 

skal det præcis modsatte, nemlig boykotte. Dette sker ud fra den opfattelse, at børnene er 

slavearbejdere, og måden, man får slaver fri på, er ved at gøre det urentabelt at have slaver. Begge 

parter vil børnenes bedste, men RB mener at kæmpe for børnenes overlevelse, mens EB mener at 

kæmpe for børnenes frihed. Dette peger tilbage på spillereglerne for, hvad børnearbejde er, som jeg 

var inde på ovenfor og understeger, at parterne er dybt uenige om denne.

Men det er ikke kun RBs diskurs, der er under angreb, også RB er under angreb. Mistrati møder tre 

repræsentanter fra RB, som klart afviser eksistensen af børneslaver på plantagerne, hvorefter 

Mistrati finder børnearbejdere, som i hvert fald if. ham, er børneslaver. Dette, samtidig med at det 

if. Mistrati er så nemt at finde beviser på børneslaver, er et voldsomt angreb på RB, der, hvis 

Mistrati har ret, virkelig ikke gør sit arbejde ordentligt. EB kommer med en enkelt stikpille mere, 

nemlig at gøre opmærksom på at alle chokoladeproducenter formentligt har samme problem, uanset 
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om det er fairtrade eller ej, da de bliver nødt til at købe kakaosmørret fra de samme producenter (og 

det er ved kakaosmørret problemet er), lige før de bringer en opfordring fra Mimi Jakobsen om at 

købe fairtrade, hvis man vil have en bedre smag i munden; som en lille understregning af at RB 

virkelig ikke forstår, hvad eller hvor problemet er.

Man kan sige, at RB ikke ville have noget problem med, at der var børnearbejdere på plantagerne, 

hvis det var under ordentlige forhold, hvorfor det, at RBs repræsentanter siger, der ikke er 

børneslaver på plantagerne, kunne føres tilbage til uenigheden om, hvordan børnearbejde skal 

defineres. Men RBs generalsekretær kalder de forhold, børnene lever under, for direkte 

børnemishandling, hvilket vel underkender den mulighed. RB kan heller ikke acceptere forholdene, 

hvorfor det er meget uheldigt for dem, at de ikke kender noget til det, når de har repræsentanter i 

området, og det øjensynligt (i hvert fald if. Mistrati) er meget nemt at finde ud af.

Her er EB inde og pille ved RBs selvforståelse som en kompetent og overvågen vagthund for børn 

og børns rettigheder. Dette er også en antagonistisk relation, da EB nægter RB, RBs identitet.

Det naturlige og forventelige ville være for RB at angribe EB for at lave et unuanceret billede af 

børnenes situation og for at ville stoppe børnearbejdet med det samme, hvorefter børnene vel bare 

skulle vende hjem, hvis de har et. En situation hvor RB kunne henvise til Bangladesh, som de 

gjorde i deres diskurs, for at vise hvor katastrofalt, det kan ende for børnene med kriminalitet og 

prostitution. Dette er ikke hvad RB gør.

I stedet kommer de med nogle forskellige udtalelser, der virker som om, RB gerne vil bibeholde 

deres diskurs, men ikke rigtig tør. Til Ritzau udtaler Mimi Jakobsen ”Producenterne er pinedød 

ansvarlige for at bidrage til at løse problemet ved roden og for at vise åbenhed om problemets  

omfang.”214 Dette passer fint ind i deres diskurs fra 2001 f.eks. Virksomheder har en forpligtelse 

til involvering, og virksomheder har en forpligtelse til at sørge for/give plads til skolegang ved 

siden af. Samtidig virker kravet om åbenhed, som om de er sig pinligt bevidst, at Mistrati har RBs 

repræsentanter på bånd sigende, at børneslaver ikke er et problem på plantagerne – hvilket det da 

også er svært at forestille sig, de ikke er.

214Artikel-id: e1ed867f, s. 1
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Til EB udtaler Mimi Jakobsen ”Det er så grelt, at jeg faktisk slet ikke kalder det børnearbejde, men  

ren børnemishandling.”215 Her holder RB selvfølgelig fast i, at der er flere grader af børnearbejde, 

og at dette er direkte børnemishandling. Problemet er, at børnemishandling vel er udenfor 

kategorierne for børnearbejde, hvilket vel åbner op for, at disse børn har det værre end 

gadeprostituerede og børn, der arbejder med farlige kemikalier mv., altså de børn, der er i kategori 

rød i trafiklyset, det børnearbejde, der aldrig kan tillades. Ud fra diskursen fra 2001 er det svært at 

forestille sig, at RB virkelig mener, at disse børn springer rammen for deres model, selvom de 

formentligt vil høre til et sted mellem den gule og røde kategori – dog tættere på den røde end den 

gule. En knap så ordkløvende forklaring kunne være, at RB finder at arbejde, der befinder sig i den 

røde kategori, er børnemishandling, og at Mimi Jakobsen derfor bare understreger, at forholdene er 

så grelle, at det hører til i den røde kategori – jeg har dog ikke fundet det italesat sådan før; selvom 

det virker rimeligt fornuftigt.

Endvidere udtaler hun, ”Det siger sig selv, at ingen ved deres sansers fulde fem her i Danmark ville  

acceptere, at små børn blev tvunget væk fra deres forældre på ubestemt tid, arbejdede 12 timer i  

døgnet uden løn og under umenneskelige forhold. Det er selvfølgelig heller ikke o.k. i ulandene”216 

Problemet er her, at RB tidligere har fastslået, forholdene er forskellige i i- og ulande, så forskellige 

at de reelt ikke kan sammenlignes, og at fængselslignende arbejdsforhold er bedre, end de 

alternativer arbejderne på disse steder som oftest har217. Det virker, som om RB føler sig nødsaget til 

kraftigt at tilkendegive, at de ikke mener, børn skal behandles sådan i stedet for at indgå i en 

konstruktiv debat om, hvad man kan gøre ved det. Det eneste RB kommer med i den henseende er 

en opfordring til at købe fairtrade i stedet for andet chokolade. Altså at boykotte de fabrikanter, der 

ikke har denne certificering. Altså det stik modsatte af, hvad de ville have man gjorde i 2001, hvor 

boykot var ”noget nær en katastrofe”218. Derudover må det siges, at opfordringen til boykot af ikke 

fairtrade-chokolade også er meget uheldig, fordi fairtrade-chokolade øjensynligt ikke er bedre end 

de andre. 

RB ligger lidt mellem diskurser i denne periode. De lægger sig lidt op ad EB uden at blive ”lukket” 

ind og nok uden rigtigt at ville ind, men samtidig har de stort set opgivet deres egen diskurs, som de 

støtter og modsiger uden at fastholde dens essens nemlig, hvad er barnets tarv – i hvert fald som de 

selv forstod barnets tarv i 2001.

215Artikel-id: e1ed99c6, s. 3
216Artikel-id: e1ed99c6, s. 3
217Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 12-13
218Tænk+test/nr. 16/august/2001, s. 13
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Ud fra analysen af RBs diskurs og analysen af Toms' placering ift. den kunne man have troet, at RB 

og Toms kunne have lavet en vis form for fælles front. Toms har trods alt samarbejdsparterne ved de 

fleste projekter, de er involveret i, som bevis for, at der sker noget, og har netop engageret sig som 

RB ønsker/kræver og på nogenlunde de præmisser, RB opstillede; uddannelse og afskaffelse af 

farligt børnearbejde.

Allerede ved den begyndende sidestilling af børnearbejde og slavearbejde angribes både RB og 

Toms arbejdspræmis nuanceret børnearbejde. I det øjeblik, der kun er dårligt børnearbejde, bryder 

både RBs og Toms arbejde sammen i meningsløshed, hvorfor det eneste logiske ville være for 

begge parter at forsvare præmissen om nuanceret børnearbejde. Både Toms/EB og Toms/RB vil 

jeg vende tilbage til senere, her vil jeg blot konstatere, at den logiske fælles front ift. et forsvar af 

arbejdspræmissen nuanceret børnearbejde ikke sker.

En interessant ting er, at lidt over en måned senere lyder RBs retorik i høj grad, som den gjorde i 

2001. D. 25. april var Mimi Jakobsen ude som generalsekretær for RB og forklare, hvorfor de 

støttede regeringens forslag, som havde fået nogle til at anklage RB for at støtte børnearbejde. ”Red 

barnet støtter selvfølgelig ikke børnearbejde! Vi støtter børnearbejderne, og det er en ganske anden  

sag.”219 ”Red Barnet skelner mellem 'børnearbejde' og 'arbejde for børn', for det er vigtigt at  

forstå, at FN ikke ønsker at forbyde alt arbejde, børn har. Børn må gerne hjælpe til, hvis arbejdet  

ikke er skadeligt – og passende til børnenes alder – og de samtidigt kan gå i skole.”220 ”Derfor  

nytter forskellige former for boykot ikke. I stedet kæmper Red Barnet hårdt for at bekæmpe  

fattigdom og støtte børnearbejderne. Samtidig forsøger vi at sikre, at en tiltrængt nuancering af  

debatten om arbejdende børn finder sted – ellers gør vi børnene en bjørnetjeneste.”221 Ved disse 

citater kan vi se, at RB igen er imod boykot, igen vil have en nuanceret debat om børnearbejde og 

igen skelner mellem forskellige former for børnearbejde. Det er altså ikke fordi RB har ændret 

holdning til disse spørgsmål, at de ikke forsvarer deres diskurs. Dette kunne tyde på, at det er EBs 

relative hårde angreb på en organisation, der ikke plejer på den måde at skulle stå for skud, der har 

fået RB så meget i defensiven, at de midlertidigt har opgivet deres diskurs. RB kritiseres 

selvfølgelig også ved denne debat, men her er det for et holdningsspørgsmål ikke for fysisk og 

praktisk inkompetence, hvilket må siges at være en væsentlig forskel.

219Artikel-id: e1fc12d9, s. 1
220Artikel-id: e1fc12d9, s. 1
221Artikel-id: e1fc12d9, s. 2

62 af 81



Når man bare læser artiklerne igennem, kan det måske virke som om, der ikke er de store 

uoverensstemmelser mellem RB og EB. Men ved at stille RBs og EBs ækvivalenskæder overfor 

hinanden kan man se, at de står i et antagonistisk forhold til hinanden. I EBs diskurs nægtes RBs sin 

identitet. RB er ikke længere børnenes beskytter – det er EB. RB har ikke styr på, hvad der foregår i 

Elfenbenskysten eller i chokoladeindustrien – det har EB. Hele RBs identitet afvises af EB. Men 

ikke bare RBs identitet afvises, også RBs diskurs/program med ordentlige forhold og skolegang for 

børnearbejdere afvises – der skal slet ikke være børnearbejdere, og de børn, der er på plantagerne, 

er slavearbejdere. Der er altså alt, hvad RB står for, der afvises af EB. 

Derfor undrer det så meget mere, at den hegemoniske kamp, der burde finde sted, aldrig rigtigt 

udspiller sig. RB opgiver mere eller mindre fra starten at kæmpe og underkaster (midlertidigt) sig 

EBs diskurs for senere (så vidt jeg kan se) at lade som om, den aldrig har eksisteret. At den 

forventede hegemoniske kamp aldrig finder sted, mener jeg, kan tolkes på den måde, at den 

antagonistiske relation er så stærk, at RB faktisk mister sin identitet så meget, at de ikke har et 

ståsted at rette en kritik fra, altså mulighed for (eller nerver til) at fortsætte sin diskurs og i den rette 

en kritik af EBs (for RBs) unuancerede diskurs.

8.2.2. Toms overfor Ekstra Bladet og 'Chokoladens mørke side'

”EB: - Kunne I ikke købe chokoladesmørret et andet sted, så I undgår at bruge bønner fra  

Elfenbenskysten?

Toms' direktør Jesper Møller: - Nej, det kan vi desværre ikke. Du kan ikke købe det fra andre end de 

store producenter, der laver det. Dem er der ikke ret mange af, og de bruger alle bønner fra en 

række lande, herunder Elfenbenskysten.”222 Dette er det svar, Toms bruger hver gang, snakken 

kommer på kakaosmør, vi kan ikke gøre noget, vi kan ikke få det andre steder fra.

Toms indrømmer med det samme, da de konfronteres med, at deres kakaosmør er produceret med 

bønner fra Elfenbenskysten, at dette er rigtigt ”Ja, vi køber noget kakaosmør, og vores leverandører  

har så bl.a. købt nogle bønner i Elfenbenskysten for at kunne producere det smør. Det er rigtigt.”223 

Toms ser intet forkert i det, de gør, og mener ikke selv, de kunne gøre det anderledes.

222Artikel-id: e1ed2acb, s. 1
223Artikel-id: e1ed2acb, s. 1
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Når lejligheden byder sig, refererer Toms til deres CSR-arbejde, som de stadig er rimeligt stolte af, 

f.eks. ”Vi arbejder på en løsning med sporbare bønner fra Ghana. Dem betaler vi en merpris for.  

Halvdelen går ind i en fond, hvor vi er med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til i  

landsbyerne. De er eksempelvis blevet brugt til drikkevandsboringer eller malaria-net, der kan  

beskytte børn mod myg om natten.”224

Gennem angrebet holder Toms altså sin diskurs. De er fortsat glade ved deres CSR-arbejde og 

mener ikke, at de har mulighed for at ændre noget ved, at deres leverandører køber kakaobønner fra 

Elfenbenskysten, da Toms er en relativ lille producent på det store marked.

Det kan der være flere årsager til, men Toms kan jo i hvert fald ikke nægte, der benyttes 

børnearbejdere til at producere deres kakao, da de selv har skrevet det i deres CSR-rapport. Det er 

if. Toms under nogle helt andre forhold end det, Mistratis film viser i Elfenbenskysten og i, hvad 

RB ville have markeret som kategorien gul. Men når EB begynder at skrive børnearbejde og 

slavearbejde sammen, har Toms reelt ikke andre muligheder, hvis de vil fortsætte produktionen og 

ikke kan/vil købe plantagerne og drive dem selv, end at holde på deres og RBs diskurs om, at 

børnearbejde skal nuanceres, og at børnene gerne må hjælpe til, bare de får en uddannelse.

Således ligner Toms' 2010 CSR-rapport også meget den fra 2009 bare med endnu mere vægt på 

børnearbejde og at forklare, hvad børnearbejde er, og hvorfor det sker. Helt generelt er børnearbejde 

opprioriteret i 2010-rapporten fra at starte på side 16 i 2009-rapporten, starter det på side 4 af 2010-

rapporten, altså lige efter de indledende formaliteter.

Vha. en undersøgelse, regeringen i Ghana har fået foretaget, fastslår Toms, at det meste af 

børnearbejdet i Ghana sker på familiens egne plantager ”Most child labour in the cocoa sector in  

Ghana takes place within the rural families.”225 Det er altså inden for familien, at børnearbejdet 

sker og ikke importerede børneslaver, som det if. Mistratis film er i Elfenbenskysten.

Her vender Toms tilbage til undervisning, som de også pegede på i 2009. Grunden til, at nogle børn 

ikke går i skole, og det dermed er svært at afhjælpe børnearbejdet, er if. Toms ikke fordi, børnene 

tvinges til at blive hjemme for at arbejde under slavelignende forhold, men fordi forældrene er 

utilfredse med uddannelsessystemet, ”Rural parents must be seen as dissatisfied clients of the  

224Artikel-id: e1ed2acb, s. 1
225Responsibility 2010, s. 4
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education system”226. Dette fører over til Toms' uddannelsesprogram, som nu er afsluttet, (det var et 

tre år program), og Toms og Ghanas regering evaluerer programmet som en succes. Det er da også 

en markant forbedring, der er opnået, ”in 2006 59% passed the grade 9 examine and Tano South  

was 24th best District in the country, in 2009 89% passed and Tano South became the third best  

performing district.”227 

Selvom det er et godt resultat, er det stadig ikke et projekt, der har haft et særligt stort overlap med 

de områder, Toms har købt deres chokolade fra. Dette vil Toms nu lave om på. ”In September 2010 

Toms entered a new engagement with IBIS and now also International Cocoa Initiative in  

proposing a 3-year project that builds on and further continues the Education Project. Since the  

described school project was initiated in 2007, Toms has established full traceability of cocoa to  

society level in three specific districts in Ghana, Sankore, Bibiani and Sefwi Wiaso. We therefore  

wish to carry out educational improvement directly in our value chain, thus improving the lives of  

children and families that produce cocoa for Toms.”228 Herefter vil Toms køre et lignende 

uddannelsesprogram for de distrikter, hvor Toms køber sine kakaobønner. Dette var altså det 

område, hvor Toms i deres forrige rapport ikke passede så godt ind i RBs diskurs. Det bliver der nu 

lavet om på. Herefter ligger Toms faktisk fuldstændig op af RBs diskurs – bortset fra med købet af 

deres kakaosmør, som Toms selv mener, de intet kan gøre ved, da de mener, de er en så lille aftager, 

at de store producenter er ligeglade med, hvad de siger til dem.

Et lidt provokerende svar til det kunne være: så lav det dog selv! Det enten kan eller vil Toms dog 

ikke, men ikke desto mindre mener Toms i deres 2012-rapport, at de fra 2013 har løst problemet. 

”Traceable cocoa butter is more difficult to achieve than traceable cocoa. Most of the existing 

cocoa butter factories do not have facilities to segregate the traceable cocoa butter from the rest.  

Furthermore, due to variations of the melting curve of cocoa butter depending on where and the  

cocoa beans have grown and when they have been harvested, cocoa butter is normally a blend of  

several origins to achieve specific physical melting specifications. However, in 2012 Toms has been  

very much engaged in dialogue with suppliers in finding a solution and we aim to initiate  

traceability in 2013. The goal is thereby to ensure that at the source of this supply chain sustainable  

practices will take place.”229 Her nævner Toms selvfølgelig ikke børnearbejde eller børneslaver, 

men det middel, som EB og andre peger på, nemlig sporbarhed af kakaobønnerne – så man kan se, 

226Responsibility 2010, s. 4
227Responsibility 2010, s. 5
228Responsibility 2010, s. 5
229Responsibility 2013, s.19
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hvor de kommer fra og så tjekke de plantager. Hermed kan vi altså konstatere, at hvad der var 

fuldstændig umuligt for tre år siden, nu er muligt via samarbejde med en af de store producenter, 

der i 2010 ikke ville høre på Toms, men som i 2013 har et system, der gør fuld sporbarhed mulig. 

Man kunne fristes til at tænke, at Toms i 2009 har fokuseret på deres egne indkøb, hvilket er meget 

naturligt, når man starter op, og er blevet taget lidt på sengen, da EB begynder at rode i, hvor deres 

kakaosmør kommer fra. Dette støttes f.eks. af udtalelser såsom 

”EB: - Der står på jeres hjemmeside, at 98 procent af de kakao-produkter, der anvendes i Toms 

produkter, kommer fra Ghana. Det er jo ikke korrekt?

Toms direktør Jesper Møller: - Det er korrekt, når det gælder de bønner, vi selv modtager og maler  

til kakaomasse

EB: - Der står ikke et eneste sted på jeres hjemmeside, at I køber noget som helst fra  

Elfenbenskysten?

Jesper Møller: - Nej, for sådan opfatter vi det ikke, fordi vi ikke køber direkte.

EB: - Men ikke desto mindre bruger I jo bønner fra Elfenbenskysten for at kunne producere jeres  

produkter?

Jesper Møller: - Ja, vi køber noget kakaosmør, og vores leverandører har så bl.a. købt nogle bønner  

i Elfenbenskysten for at producere det smør. Det er rigtigt.

EB: - Men hvorfor skriver I så ikke bare det på jeres hjemmeside?

Jesper Møller: - Ja, det kan jeg godt følge dig i, og det er også muligt, at vi vil revidere det. Vi har  

ikke været så opmærksomme på den vinkel. Det kan jeg godt se er en fejl.”230

Der er selvfølgelig den mulighed, at Toms bare har villet tage kredit for mere, end de gjorde og ikke 

regnede med, at nogen nogensinde ville finde ud af det. Men med det arbejde, de har lagt i deres 

CSR-arbejde, må man sige, at det vil være så stor en dumhed, at det virker mere sandsynligt, at de 

ganske enkelt, som Jesper Møller så småt indrømmer, ikke har tænkt på kakaosmørret også var 

deres ansvar. En fejl der bliver forstærket ved, at de har skrevet, at 98 % af deres kakaoprodukter 

kommer fra Ghana og yderligere af, at de skriver, at de kan spore størstedelen af det kakao, de får 

fra Ghana.

Ved at stille Toms og EBs ækvivalenskæder overfor hinanden kan man se, at også Toms og EB står i 

et antagonistisk forhold. For det første, ligger Toms op af RBs diskurs, som vi har set, at EB 

underkender, hvilket i sig selv er nok. Når RBs diskurs forkastes, forkastes de præmisser Toms har 

arbejdet ud fra også, hvorfor det arbejde, Toms har udført, måske ikke naturligt men i dette tilfælde 

også forkastes. For det andet, angribes Toms også direkte og bliver udstillet som det danske 

230Artikel-id: e1ed2acb, s. 1
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eksempel på den iskolde chokoladeindustri. En skarp kontrast til Toms' eget syn på sig selv. Det er 

altså både Toms selvforståelse og værdigrundlag, EB angriber.

Toms' svar på dette angreb er nogenlunde, hvad man kunne forvente. Hvor Toms bliver fanget i at 

have lavet fejl – såsom ikke at oplyse, at de køber færdigt kakaosmør produceret med ikke-sporbare 

kakaobønner – indrømmer Toms, at det er en beklagelig fejl, og ellers gentager de deres diskurs 

igen og igen for at styrke den. Toms angriber dog heller ikke EBs diskurs for at være unuanceret, 

hvilket den ellers, ud fra Toms' arbejdspræmisser, er. Dette kan godt undre lidt, men det kan 

skyldes, at man hos Toms har følt, at det at komme med alt for mange kritiske kommentarer om de 

meget stærke billeder fra Mistratis film meget nemt kunne give bagslag. Derfor bliver den 

hegemoniske kamp, vi får bare, at EB angriber Toms. Toms giver lidt indrømmelser og ellers halv 

passivt eller defensivt, om man vil, gentager og gentager sin diskurs til alle, der gider høre den.

8.2.3. Toms overfor Red Barnet

Der er ikke meget materiale til denne del af analysen – hvilket i sig selv er meget sigende. I 

udgangspunktet kunne man have troet, at Toms og RB skulle have været på samme side over for EB 

og 'Chokoladens mørke side', da jeg fandt, at Toms lagde sig op af RBs definition af børnearbejde, 

og hvad der skal gøres ved det. Men da først EB lancerede sin diskurs, kom RB, som jeg har vist, 

med nogle lidt ambivalente udtalelser.

Både udtalelsen om, at producenterne pinedød er ansvarlige for at bidrage til at løse problemet ved 

roden og opfordringen til at købe fairtrade stikker lidt til Toms. Man kan sige, at Toms har sit på det 

tørre ved udtalelsen om, at producenterne er ansvarlige for at bidrage, da Toms netop er med til at 

bidrage i Ghana. Men det udtales om en situation i Elfenbenskysten, hvor Toms får nogle bønner fra 

uden at vide hvor mange og præcis hvorfra i Elfenbenskysten – altså en situation hvor RB nok har 

ment, at Toms har haft et større ansvar, end Toms har troet. Den anden udtalelses opfordring til at 

købe fairtrade er faktisk en opfordring til at boykotte (blandt andre) Toms. Dette er næppe det 

resultat, Toms havde håbet på, da Toms besluttede sig for at lægge sig op af RBs diskurs. Dette er, 

hvad der kommer af artikulationer – RB nævner ikke Toms med navn, og Toms refererer ikke en 

gang i denne periode til RB.

Derfor er det svært at sige noget om deres forhold. Det er ikke til at vide, om Toms opfatter det som 

en del af spillereglerne, at hvis der rettes en kritik af diskursen, så er det alle mand for sig, eller om 
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de forventede en vis form for sammenhold og beskyttelse. Da RB ikke nævner Toms, er det også 

svært at sige noget fra den side. Det eneste, der med sikkerhed kan siges, er, at når RB opfordrer til 

boykot af Toms' produkter, må de som minimum have et agonistisk forhold – Toms og RB må være 

uenige om, hvorvidt det er en god ide. Om de er enige i nogle overordnede spilleregler eller ej, kan 

jeg ikke afgøre, men jeg vil sige, at en antagonistisk relation ift., at RB opfordrer til boykot af Toms' 

produkter, klart må være en mulighed.

8.2.4 Delkonklusion

Ud fra analysen af mulige konflikter kan vi konkludere, at EB og RB står i et antagonistisk forhold, 

EB og Toms i et agonistisk forhold og Toms og RB mindst i et agonistisk forhold. Vi kan også 

konkludere, at EB fratager RBs deres identitet som barnets beskytter, hvorefter EB (midlertidigt) 

overtager denne identitet.

Herunder vil jeg diskutere parternes ageren i forløbet.

9. Diskussionsafsnit

I det følgende vil jeg se nærmere på det hensigtsmæssige i den måde, de forskellige parter har 

ageret på, hovedsagligt ift. deres respektive diskurser, men til tider også ift. de andres diskurser. Jeg 

vil starte med at se på, hvordan RB har ageret ift. deres diskurs, derefter Toms og så til sidst EB. Da 

'Chokoladens mørke side' ikke agerer, vil den ikke blive behandlet i dette afsnit, selvom den dog 

sporadisk optræder ved diskussionen af EBs ageren, da de som vist henter en del fra filmen til deres 

diskurs.

9.1. Red Barnet

RB har brugt meget energi på at formulere og sedimentere en diskurs om børnearbejde. Dette er en 

diskurs, andre arbejder ud fra, men det er så afgjort også en diskurs, RB selv arbejder ud fra både 

ift., hvad der skal gøres, men også ift., hvor der skal sættes ind. Da denne diskurs, som danner 

grundlag både for deres eksterne kommunikation, f.eks. ift. bidragsydere og samarbejdspartnere, 

men også den interne kommunikation f.eks. ift. hvor og hvad der skal gøres, angribes, bruger de 

ingen energi, ingen udtalelser på at forsvare den. Dette vækker selvfølgelig undring. 
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Toms har lagt sig op af RBs diskurs, og da Toms kritiseres for at benytte børnearbejde, som de ud 

fra RBs diskurs gerne må, kommer RB ikke med en eneste udtalelse, der støtter Toms. Dette mener 

jeg må kritiseres. En af fordelene ved at benytte f.eks. RBs diskurs og altså forholde sig til 

børnearbejde, som RB gør, er, at hvis nogle kritiserer dig, kan du henvise til RB, og så længe du 

rent faktisk har gjort, som du skal if. dem, har du så en autoritet på området, der siger god for det, 

du gør. Men hvis ikke RB er villig til at forsvare virksomheder, der, if. RBs diskurs, ikke har gjort 

noget forkert, forsvinder incitamentet til at bruge RBs diskurs i forbindelse med virksomhedernes 

arbejde med socialt ansvar. Hvis RB ikke er villige til at deltage i diskussioner, hvor virksomheder, 

der har benyttet RBs diskurs, kritiseres for det, mister RBs diskurs sin sedimentering, og RB ender 

med at være den eneste, der bruger diskursen. Jeg siger ikke at RB skal støtte Toms eller andre 

virksomheder i alt, hvad de gør og slet ikke, hvis de overser noget, som RB helt klart må mene, 

Toms har gjort. Men RBs og Toms' fælles udgangspunkt nuanceret børnearbejde må man forvente 

RB vil forsvare, som RB en måned senere i en anden sag gør med ordene ”Samtidig forsøger vi at  

sikre, at en tiltrængt nuancering af debatten om arbejdende børn finder sted - ellers gør vi børnene  

en bjørnetjeneste.”231 EB bringer et meget unuanceret syn på børnearbejde, men denne gang 

kommer RB ikke på banen – for børnenes skyld.

EB opfordrer til boykot, hvilket if. RBs diskurs er til skade for børnene. If. RBs egen diskurs er 

boykot, som vi har set, noget nær en katastrofe for børnene. Alligevel kommer RB ikke med en 

eneste udtalelse, der skal afholde forbrugere fra at boykotte eller EB fra at opfordre til boykot – 

tværtimod opfordrer RB til boykot af alt ikke-fairtrade. RB bryder altså med deres egen diskurs. 

Dette gør det meget svært at forestille sig, at andre skulle kunne have tiltro til den. Men det gør 

også, at det bliver svært at have tiltro til RB, for hvis boykot er noget nær en katastrofe for børnene, 

som RB hævder, hvorfor opfordrer RB så til boykot? Et svar kunne være, at det er fordi, det er så 

grelt et eksempel på, hvor galt det kan gå med børnearbejde, men det filmen viser, må ligge mellem 

gul og rød, der er farligt arbejde med macheter, og der er også til tider tunge løft, men if. RB kan det 

blive meget værre for børnene end det. Børnene var nogenlunde velnærede, der var ingen, der blev 

tvunget ud i kriminalitet eller prostitution, og de kunne alle sammen, af det vi kunne se, sove inden 

døre med tag over hovedet. Vi skal huske på, at fængselslignende forhold var at foretrække frem 

for, at børn blev smidt ud fra fabrikker. Det er klart, at forholdene også efter RBs diskurs var under 

al kritik, men if. RB kan forholdene altså blive meget værre. Alligevel opfordrede RB til boykot, 

hvilket ift. RBs diskurs, som vi har set, ikke giver nogen mening. Dette får altså RB til at fremstå 

som utroværdige; enten tror de ikke på deres egen diskurs, eller også vil de ikke børnene i 

231Artikel-id: e1fc12d9 s. 2
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Elfenbenskysten det bedste, hvilket passer meget dårligt med både deres navn og deres formål.

RBs identitet – organisationen hedder ligefrem Red Barnet; så der er ikke mange muligheder for 

udsving i deres formål – er at redde børn, og RB vil, i deres selvforståelse, altid barnets bedste. Men 

når andre kører dem ud på et sidespor og overtager rollen som børnenes beskytter, hvad er der så 

tilbage? Som vi har set i konfliktanalysen – intet. Derfor må det også kritiseres, at RB ikke kan 

mønstre mere modstand, når de angribes. Hvis deres diskursive arbejde med at skabe en 

sedimenteret diskurs, om hvad børnearbejde er, og hvad der skal gøres ved det, skal virke, kan det 

ikke nytte noget, at de bare venter, til angrebet blæser over og så lader som om, det ikke har været 

der. EB overtager, som vi så i konfliktanalysen, RBs rolle som børnenes beskytter, og i rollen som 

børnenes beskytter agerer de på en måde, RB mener, er skadeligt for børnene. Dette er meget 

uheldigt. Først angribes RB, så RB ikke kan fastholde sin identitet som børnenes beskytter, derefter 

når de i deres gamle selvforståelse skulle beskytte børnene mod forhastede og kortsigtede 

indblandinger, gemmer de sig, indtil de mere eller mindre støtter op om et indgreb, de i deres 

selvforståelse burde være imod.

Det kan selvfølgelig være svært at komme igennem med et andet budskab, når EB folder sig ud, 

men andre aviser skulle nok kunne finde det interessant, hvis en organisation som RB begyndte at 

kritisere EB for at skade børnene, midt i EBs store kampagne mod chokoladeindustrien. Derfor er 

det også svært at forstå, at RB ikke har formået at blande sig i debatten og skyde lidt igen på EB. 

Det er meget muligt, at man har fundet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at blive uvenner med 

dagbladet med den vel skrappeste retorik, men det er dog værre (midlertidigt) at miste sin identitet, 

risikere sin troværdighed, sin status som vejleder for virksomheder, som man har arbejdet for at 

blive, og vel vigtigst; RB kommer ikke de børn til undsætning, som if. RBs diskurs risikerer at lide 

overlast som følge af EBs diskurs.

9.2. Toms

Toms har en strategi om socialt ansvar, som de har opbygget en diskurs om, og som de holder sig til 

med et minimum af afvigelser fra. Derved holder de deres diskurs rigtigt godt og kan hele tiden 

henvise til deres plan. Det virker derfor mærkeligt, at man i 2010 på ingen måde har mulighed for at 

gøre noget anderledes ift. indkøb af kakaosmør, men man i 2012 via hårdt arbejde og samarbejde 

med andre har mulighed for, fra 2013, at købe sporbar kakaosmør. Det får det til at virke 

utroværdigt, at de i 2010 siger, at det ikke er noget, de kan gøre noget ved, særligt når de også 
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indrømmer, at en problematik vedr. kakaosmør egentligt har taget dem lidt på sengen. Det virker 

som om, problemet ikke har været, at man ikke kunne gøre noget ved det, men at Toms ikke har 

tænkt på, at det var noget, de skulle gøre noget ved. Det er selvfølgelig under kritik, at når det er 

vigtigt for Toms, if. deres diskurs, at deres kakaobønner er sporbare, og at plantagearbejderne har 

ordentlige arbejdsforhold, at det ikke gælder for alle deres kakaobønner/plantagearbejdere men kun 

for 2/3. Hvis ikke dette er muligt for Toms, må man i hvert fald kunne forvente, at Toms ikke 

misinformerer ved at hævde, at 98 % af deres kakaobønner er sporbare. Derfor skal EB også have 

kredit for at bringe problemet på banen.

Men det, at man rent faktisk kan gøre noget ved problemet med kakaosmørret, svækker Toms' 

diskurs' troværdighed fremover. Det passer ikke, at Toms ikke kan gøre noget ved kakaosmørret, det 

ved alle nu, for nu har de gjort det. Det virker som sagt som om, Toms bare ikke har tænkt på 

kakaosmørret, men i stedet for at indrømme blankt, at 'det har vi ikke tænkt på, det vil vi arbejde 

målrettet for at få rettet op på', bliver Toms indrømmelse, 'sådan havde vi ikke set det men det kan I 

have ret i, det kan vi desværre bare ikke gøre noget ved'. Næste gang, Toms bliver kritiseret for 

noget, de har overset (hvis de bliver det igen), så vil det være svært at overbevise folk om, at de 

ikke kan gøre noget ved problemet – da der formentligt vil være en tendens til, at folk vil ræsonnere 

'mon ikke bare det igen er noget, Toms ikke har tænkt på at gøre noget ved'. Så selv om det kunne 

give lidt ro i situationen (da Toms stod midt i mediestormen), så kan den ro vise sig dyrekøbt, hvis 

Toms en anden gang kommer i et mediemæssigt stormvejr. Det, der så kan redde Toms, er, at mange 

andre virksomheder måske særligt i chokoladeindustrien, altså Toms konkurrenter, agerer endnu 

værre, hvorfor Toms stadig kan fremstå som en af de gode.

Toms kunne grundlæggende have sagt, 'vi havde ikke set sådan på det. Vi troede, at vores store 

samarbejdspartnere havde mulighed for at sikre børnene lige så godt, hvis ikke endnu bedre, end vi 

kan, men hvis tilfældet er, som du siger, at det har de ikke, så vil vi prøve at gå sammen med nogle 

af de andre mindre kakaosmøraftagere og arbejde på at få sporbar kakaosmør'. Så vil man 

selvfølgelig kunne sige, om ikke de skulle kontrollere deres aftagere, hvortil Toms måtte sige 'jo 

men vi har koncentreret os om at hjælpe vores mindre leverandører til at leve op til de standarder, vi 

og vores kunder ønsker – men vi vil fremover også se på, om vores større leverandører lever op til 

de krav'. De vil stadig få nogle hug, men vil ikke komme til at se utroværdige ud – med mindre 

Toms ikke kunne skaffe sporbar kakaosmør – hvilket forhåbentlig er årsagen til, de valgte at sige, 

'det kan vi ikke gøre noget ved'.
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Det, der også taler for, at det kunne være en mulighed, er, at da Toms blev kontaktet af Dyrenes 

Beskyttelse, der ville høre, hvorfor Toms brugte buræg, svarede Toms nogenlunde, 'det er en 

problematik, vi ikke har tænkt over, men hvis du giver mig et par dage, så vil jeg vende tilbage til 

dig'. På de dage fandt Toms ud af, at de, uden de helt store problemer, kunne gå over til æg fra 

fritgående høns, hvilket Toms så kunne vende tilbage til Dyrenes Beskyttelse med, hvorefter Toms, 

på baggrund af dette, er blevet kåret til årets dyreven 2013 af Dyrenes Beskyttelse232 – hvilket må 

siges at være en noget bedre omtale, end de kunne håbe at have fået, hvis de ikke i situationen 

havde taget initiativ til at gøre noget ved det problem, de havde overset og derefter havde fortalt om 

deres nye initiativ med det samme. Jeg kan sagtens se, at ved æggene er det i Toms' direkte 

produktion, hvorfor de meget nemt kan garantere, at de kan lave ændringer i modsætning til 

kakaosmørret, som de køber færdigt – men alt, man kan forlange af Toms i den situation, er, at de 

vil arbejde for at kunne købe sporbart kakaosmør, hvilket Toms jo gør, desværre uden at melde dette 

offentligt ud – hvilket, jeg mener, er en fejl.

9.3. Ekstra Bladet

Hvis man accepterer præmissen, at en avis som EBs opgave er at gøre opmærksom på problemer og 

uretfærdigheder og være vagthund overfor magthavere – og ikke andet (måske med undtagelse af at 

sikre et vist oplag) så kan man vel principielt ikke kritisere EB for deres ageren. Hvis man derimod 

mener, man må tage ansvar for sine handlinger, også selvom man er en avis, så kan vi diskutere EBs 

ageren. En argumentation for dette med udgangspunkt i avisernes idé om at kontrollere 

magthaverne kunne være, at EB selv har en del magt som meningsdanner, hvorfor det vel er 

naturligt, at EB underlægges de samme krav, som EB underlægger andre.

EB er meget kritisk overfor, hvad der gøres for børnearbejderne i Elfenbenskysten, og kritiserer 

både RB og Toms. Men det eneste EB kommer med af forslag, der skal afhjælpe problemet med 

børnearbejdere i Elfenbenskysten, er sporbare kakaobønner. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, 

om sporbare kakaobønner er en god idé eller ej. Der er mange, der taler for sporbare kakaobønner, 

og det kan sikkert fungere som et glimrende økonomisk afskrækningsmiddel ift. bønder, der kunne 

blive fristet til at benytte børneslaver på deres plantage ved, at de derved kunne risikere hele deres 

indtjening ved at benytte denne billige arbejdskraft. Men det afhjælper ikke rigtigt det problem, at 

lande som f.eks. Mali er så fattige, at mange forældre ikke har råd til at forsørge deres børn. Et 

problem Mistratis film så udmærket illustrerede, f.eks. med pigen, der ikke turde vende hjem uden 
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penge, fordi hendes forældre ville blive sure. Sporbare kakaobønner kan måske afhjælpe, at hun får 

arbejde på en plantage – men det afhjælper ikke det egentlige problem, nemlig at hun har brug for at 

arbejde for at overleve.

Så sporbare kakaobønner kan nok afhjælpe, at vi får chokolade i Danmark, der er produceret vha. 

børnearbejde, hvilket selvfølgelig var en del af EBs diskurs. Men det kan på ingen måde afhjælpe 

de mange bagvedliggende årsager til, at vi risikerer, at der bliver brugt børn i produktionen – heller 

ikke at børn er billig arbejdskraft – kun at det i øjeblikket er relativt risikofrit at benytte 

børnearbejde ville ændres. Man kan altså sige, at hvis EB kun var fornærmet over, at der kunne 

komme chokolade til Danmark, der kunne være fremstillet vha. børnearbejde, så er løsningen med 

sporbare kakaobønner en fin løsning til at afhjælpe dette problem, måske opfulgt af kontrolbesøg 

(hvilket man på sin vis kan hævde Mistrati foretog i 2012) så bønderne troede på, der var en reel 

fare for at blive afsløret med alvorlige økonomiske konsekvenser til følge. Men når vi via 

konfliktanalysen kan se, at der har været en kamp, hvor EB har overtaget RBs rolle som børnenes 

beskytter, må det siges at være utilstrækkeligt kun at sikre danske forbrugere, skønt dette som sagt 

også er en del af EBs diskurs.

EB vil ligesom filmen gerne se på, hvordan det faktisk er 'lavpraktisk' på plantagerne i modsætning 

til f.eks. at se mere generelt på den overordnede udvikling eller statistiske data, der viser fremgang i 

læsefærdigheder for børn i landdistrikter eller lignede. Men hvis man ser 'lavpraktisk' på, hvordan 

det (if. RB) gik i f.eks. Bangladesh, da børnene blev smidt ud af fabrikkerne, så endte de børn på 

gaden, i kriminalitet og/eller prostitution. Dette er selvfølgelig RBs information, RB som EB ikke 

har så meget tilovers for. Men ud fra EBs diskurs kan man vel sige, at hvis problemet er så stort, at 

RB, som ikke kunne se alle børne(slave)arbejderne i Elfenbenskysten, kan se det, så er det et 

betragteligt problem.

Alligevel opfordrede EB til boykot af chokoladeindustrien med det mål for øje at tvinge 

plantageejerne til øjeblikkeligt at stoppe med at bruge børnearbejde. Dette gør EB uden at have en 

plan eller en ide om, hvad man skal gøre ved/for de børn, der arbejder på plantagerne, når de så ikke 

længere kan arbejde/være der. 

Der er selvfølgelig dem, der hævder, at der skal en boykot, der rammer økonomisk hårdt, til, før der 

for alvor ændres noget. Men EBs diskurs i mente må vi sige, at dette udsagn nok kunne passe meget 

godt ind i EBs diskurs. At EB går ind for boykot er altså bare en anden diskurs, en anden løsning, 
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men kan være lige så rigtig som RBs. Der hvor jeg synes der mangler noget, er, at EB ikke har 

nogle ideer til, hvad der skal ske med børnene, der arbejder på plantagerne. Når man kæmper for at 

overtage og overtager rollen som børnenes beskytter, burde man kunne forvente, at disse børn fyldte 

mere. Jeg siger ikke, at en avis skal kunne finde en løsning på alle problemer, den påpeger, men 

med alt EBs brugerinteraktion og interviews af forskellige eksperter, politikere, fagfolk og godtfolk 

beskæftiger EB sig aldrig med, hvad man kan gøre for børnene – ud over at gøre dem arbejdsløse. 

EB ser sig muligvis som kæmpende for børnenes frihed, men, i hvert fald hovedparten af, børnene 

er nødt til at arbejde for at overleve – hvis ikke på en plantage så et andet sted – og der er ingen 

garanti for, at børnene skulle være mere frie det næste sted, eller at de skulle få bedre 

arbejdsforhold. Dette er selvfølgelig ikke situationen i den bedste af alle verdener; men det er 

nogenlunde situationen, som Mistrati viser den i sin film.

Når EB slår sig op på at være børnenes beskytter eller rettere, når EB bevidst kæmper for og lykkes 

med at overtage rollen som børnenes beskytter, så må man forvente, at EB også vil gøre noget for 

børnene, mere end bare gøre børnene arbejdsløse og hjemløse i en del af verden uden det helt store 

sociale sikkerhedsnet. Dette ansvar, som EB egentligt kæmper for at overtage, løfter de aldrig. Dette 

må siges ikke at være godt nok. Man kan ikke tillade sig at kæmpe og overtage rollen som nogle 

svages beskytter, altså først køre den beskytter, de svage havde (uanset hvor dårlig man måtte mene 

denne beskytter er), ud på et sidespor, overtage rollen, for derefter ikke at gøre noget som helst for 

denne gruppe svage, som ikke selv har mulighed for at komme til ordre.

Når det er sagt, så skal man også rose EB og Mistrati. EB og  Mistrati får sat problemet med 

børnearbejde på dagsordenen og presser chokoladeindustrien i Danmark, men muligvis også 

internationalt, til at forsøge at gøre noget ved problemet med børnearbejde i bl.a. Elfenbenskysten, i 

hvert fald skriver Toms i deres 2012-CSR-rapport, at Toms er overbeviste om, at man kan købe 

chokolade med sporbar kakaosmør hos dem i 2013, hvilket ikke var noget, Toms kunne forestille 

sig kunne lade sig gøre i 2010. Derfor skal EB også have kredit for at bringe problemet på banen, 

selvom de, som nævnt ovenfor, ikke nødvendigvis skal have kredit for den måde, de kørte forløbet 

på.

Om det er en god idé, hvis man vil børnene det bedste, at køre en hjælpeorganisation som RB ud på 

et sidespor kan måske nok diskuteres (hvilket jeg også har), men EB skal også roses for så effektivt 

at sætte børnearbejdsproblematikken på dagsordenen. Hvilket EB i langt højere grad havde held 
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med, end RB f.eks. har haft. Det gør det selvfølgelig også noget nemmere, når man selv er en avis 

med et vist oplag. Dette kan vel ses som EBs sidste lille (før jeg her italesætter det) uudtalte 

stikpille til RB – at EB også var meget bedre til at sætte børneslaveproblematikken på dagsordenen, 

end RB har været.

Herunder vil jeg drage de konklusioner, jeg mener, man kan ud fra mit projekt.

10. Konklusion

Den problemformulering jeg har arbejdet ud fra er: Hvordan kan konflikten mellem Toms, Red 

Barnet, filmen 'Chokoladens mørke side' og Ekstra Bladet forstås som en diskursiv kamp?

Det første diskursteorien bidrager med ift. at forstå konflikten er ved at organisere og klargøre de 

forskelliges holdninger og forhold til hinanden via deres ækvivalenskæder. Ækvivalenskæderne 

viser, at RB har en klar forestilling om, hvad der er børnearbejde, og at børnearbejde kan være både 

godt og dårligt, hvilket de formidler via en pædagogisk trafiklysopdeling. At børn har ret til 

overlevelse og uddannelse, og at virksomheder har et ansvar for som minimum ikke at stå i vejen 

for dette og, hvis de er sig deres ansvar voksent, at tage del i at sørge for, at børnene får disse 

rettigheder.

Ækvivalenskæderne viser også, at Toms lægger sig op af RB i sin børnearbejdsforståelse og i sin 

forståelse af, hvad der skal gøres for børnene, og at Toms i deres selvforståelse tager del i arbejdet 

for børns rettigheder – som RB ønsker, virksomheder skal. Ud fra ækvivalensanalysen (og 

baggrundsmaterialet) kunne jeg derfor konkludere, at Toms lagde sig op af en sedimenteret 

definition af begrebet børnearbejde.

Ækvivalenskæderne viser også, at i 'Chokoladens mørke side' optræder der en helt anden opfattelse 

af børnearbejde. Her er børnearbejde ulovligt og ses i samme lys som slavearbejde. En opfattelse 

som videreføres og udbygges i EBs artikler. Ækvivalenskædeanalyserne viser dermed, at EB skaber 

sin egen diskurs ift. begrebet børnearbejde. Dette viste, at der var dislokation ved begrebet 

børnearbejde.
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Ved konfliktanalysen åbnes op for det politiske. Vi kan se, at EB og RB står i et antagonistisk 

forhold til hinanden. Med konfliktanalysen kan vi også se, at EB fratager RBs deres identitet, 

hvorefter EB midlertidigt overtager dele af denne identitet.

Vi kan også se, at EB og Toms står i et agonistisk forhold. Dette var umiddelbart overraskende (i 

hvert fald for mig), men skyldes at Toms agerer, som de gør, på EBs artikelserie, da der ellers var 

mulighed for, at det kunne have været en antagonistisk relation – EB beskylder trods alt Toms for at 

misinformere og være en del af en iskold industri, som EB opfordrer til, at man boykotter. Dette 

viser interessant nok, at i hvert fald i nogle situationer skal begge parter ville den antagonistiske 

relation for, at det er det, der sker. Et aspekt, der er værd at lægge mærke til her, er, at EB med deres 

kritik af Toms egentlig angriber Toms' identitet, men at Toms formår at fastholde sin identitet – i 

modsætning til RB.

Vi kan også se, at Toms og RB som minimum står i et agonistisk forhold. Vi ved, at Toms en gang 

har 'sneget sig uden om' en antagonistisk relation, men jeg kan ikke sige noget om, om dette igen er 

tilfældet eller ej. Dette er nu heller ikke så væsentligt. Det væsentlige er, at vi via diskursteorien kan 

se, at alle disse forskellige forskelsrelationer er politiske.

Via diskursteoretiske analyser kan vi se, at den uoverensstemmelse, der udspiller sig, faktisk er en 

politisk kamp, en kamp om betydningen af børnearbejde, en kamp om hvad der skal gøres for at 

afhjælpe børnearbejde og en kamp om identiteter. Jeg viser altså, at begrebet børnearbejde er 

politisk, og at dets betydning ikke er statisk men skabt og derfor kan ændres, hvilket vil sige, at 

hvad begrebet, børnearbejde betyder, er noget, man kan kæmpe om.

De diskursteoretiske analyser åbner også op for, at vi kan se, at samtlige parter får rodet sig ud i 

noget, de muligvis ikke skulle og/eller ikke får rodet sig ud i noget, som de skulle have involveret 

sig i.

Så derfor er svaret på undersøgelsesspørgsmålet, hvis man vil forstå konflikten diskursivt, må man 

forstå det som en politisk kamp, der udspiller sig om, hvad børnearbejde er. En kamp der starter 

med to fronter men ender med tre. En kamp hvor identiteter er på spil, og hvor modstanderes 

identiteter ikke nødvendigvis anerkendes.

Herunder vil jeg se på, hvad dette så kan bruges til.
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11. Perspektivering

Hvis man ikke køber diskursteoriens diskurs, kan man hævde, at jeg via en teori, der hævder at alt 

er diskurs, alt er politisk, viser, at ud fra den teori er konflikten om børnearbejde politisk – hvis man 

gør det, er det vel naturligt at spørge, 'og hvad kan man så bruge det til?' og svaret er, at det, at vi 

kan se, at RB mister sin identitet og dermed ender ud i et forræderi mod dem selv og deres formål 

og dermed børnene – skønt det kun er kortvarigt – er meget interessant, ligegyldigt om man køber 

præmissen, at alt er diskurs og politisk eller ej. At vi også kan se, at Toms kunne ende i samme 

situation men ikke gør det er også meget interessant.

Uanset om man køber præmissen, at alt er diskurs eller ej, så har jeg vist, at der i 2010 var to 

forskellige opfattelser af, hvad børnearbejde var. Jeg har også vist, at hvis man har opbygget sin 

kommunikation omkring en opfattelse af et ord (som RB med børnearbejde), og en anden opfattelse 

af betydningen af det ord (EBs definition) bliver den dominerende, så kan det føre til et tab af 

identitet. 

Dette må man, efter min mening, som minimum acceptere, at mit speciale viser. Men hvis man 

køber præmissen om, at alt er diskurs, kan man bruge det til meget mere.

Jeg køber præmissen, at alt er diskurs, hvorfor jeg har valgt teorien til mit speciale. Derfor mener 

jeg, at jeg har vist, at øjensynlig apolitiske ting, som en journalist, der beskriver urimelige 

arbejdsforhold for børnearbejdere, eller en NGO der formulerer en betydning af et ord som 

børnearbejde, eller formulerer bestemte typer arbejde som hhv. godt og dårligt børnearbejde, faktisk 

er politiske.

Det er en politisk kamp, om børnearbejde er noget, der har potentiale til at være godt for barnet, 

eller om det altid er dårligt – og dette har kolossal betydning for, hvordan man kan anskue verden. 

Hvis et arbejde kan være karakterdannende og uddannende for et barn, kan man ved at give et barn 

et (godt) arbejde hjælpe barnet til noget stort. Hvis børnearbejde derimod er skadeligt og 

nedbrydende for barnet både fysisk og psykisk, er man i stedet en ond og skruppelløs person, hvis 

man sætter et barn til at arbejde. Dette er to diametrale modsætninger, der ligger i det lidt uskyldigt 

udseende spørgsmål 'hvad er børnearbejde' – og den kamp, der er mellem de to verdensopfattelser, 

er politisk.
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Nu har jeg fastslået, at universel kritik er umulig mv., hvorfor generalisering er svær. Men netop 

det, at alt er diskurs, alt er konstrueret, alt kan ændres, gør, at noget af dette kan generaliseres. Ord 

kan skifte betydning – også selvom dets sedimenterede betydning får autoritet og legitimitet fra 

f.eks. FN. Dette betyder, at NGO'er, der arbejder ud fra at sætte diskurser for, hvad ting er, og hvad 

der skal gøres ved dem – det være sig hvad børnearbejde er, og hvordan det skal behandles, eller 

hvad Arktis er, og hvordan det skal behandles – skal være sig bevidste om, at betydningen af disse 

ting kan ændres, hvorfor de skal være forberedt på at forsvare deres betydning af ordene – altså 

deres diskurs. Hvis ikke de er beredte på at kæmpe for deres betydning/diskurs, kan de, som vi har 

set med RB, risikere, at deres arbejde bryder sammen i meningsløshed. Vi har dog også set ved 

Toms, at hvis man 'kæmper med snilde', så behøver man ikke miste hverken identitet eller diskurs 

under en sådan kamp. Mit projekt viser altså ikke bare, at diskurser, såsom hvad børnearbejde er, 

ikke bare er noget, man kan kæmpe om, det er noget man skal kæmpe om/for ind imellem, hvis de 

skal bestå.

Dette kunne man håbe, NGO'er finder interessant. Selvom en definition er meget sedimenteret, kan 

en enkelt sag ændre det – derfor skal de være forberedte på at forsvare dem. Det samme gælder for 

virksomheder, der benytter definitionerne i deres arbejde. Ligesom man kunne håbe på, at NGO'er 

og virksomheder, der arbejder med de samme definitioner, kunne arbejde sammen om at styrke 

deres sedimentering – til fælles bedste.
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