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Det er høysommer og innhøsting 
i Stellenbosch, Sør-Afrika. Jeg 
snakker med Wendy på arbeids-
plassen hennes, 180 hektar av 
druesorten Sauvignon Blanc. 

«Jeg har arbeidet og bodd på 
denne vingården i ti år. Som du 
ser, er det ikke noe toalettet her, 
så vi må gjøre vårt fornødne 
utendørs. Det er ikke innlagt 
vann, og lønningene er så vidt 
nok til mat, klær og skolegang for 
barna.» 

Det er et møte som gjør 
inntrykk. Vinen som lages her, 
sendes blant annet til Sverige og 
Norge. Jeg jobber i kassen på 
System bolaget, og i elleve år har 
jeg solgt viner fra denne gården 
uten en tanke om hvordan de er 
blitt produsert. Hver arbeidsdag 
pakker vi opp kassevis med 
flasker fra Sør-Afrika, Argentina 
og Chile, vinland som blir mer og 
mer populære hos det svenske 
folk. 

Butikkhyllene er full av 
informasjon om druesorter, 
fatlagringsmetoder og jords-
monn, men menneskene som har 
produsert vinen, har ikke etter-
latt spor. 

Egentlig er det ingen hemmelig-
het at vilkårene bak middagsvi-
nene ofte er under enhver 
kritikk. Rapporter fra FN og 
Human Rights Watch, og vitne-
mål fra lokale fagforeninger, gir 
et samstemmig bilde. Sultelønn, 
boliger uten vann og toaletter, 
diskriminering av kvinner, 
migrantarbeidere og faglig aktive 
er en del av hverdagen for 
hundretusenvis av landarbeidere 
langs den nordiske vinimportens 
verdikjede. 

I de siste to årene har jeg 

besøkt vingårder i Chile og 
Sør-Afrika og sett utbyttingen 
med egne øyne. Når jeg spør 
eierne om arbeidsvilkårene, har 
det vært samme svar: «Jeg vet 
ikke hvor arbeiderne er akkurat 
nå, du kan snakke med meg i 
stedet.» Ifølge eierne har det ikke 
vært problemer, men når jeg har 
kommet tilbake til samme gård 
via andre kontakter, møter jeg et 
annet bilde. 

Forholdene er slående like det 
man kunne finne for svenske 
statare, landarbeidere som i 
praksis ofte var livegne, for 
hundre år siden. 

Wendy forteller at hun jobber 48 
timer i uken, året rundt. Hun har 
ingen fast ansettelse, men er 
permanent behovsansatt. 

«Når noen blir syke, må vi 
betale for transporten fra gården, 
og det er vanskelig når man ikke 
har penger. Jeg har tre barn, to 
som fremdeles går på skolen. Jeg 
ønsker meg forandring.» 

Systembolaget, Vinmonopolet og 
de andre nordiske alkohol-
monopolene har nylig startet et 
prosjekt med såkalt Corporate 
Social Responsibility, en satsing 
som skal få produsentene til å 
forbedre situasjonen. Det er et 
positivt initiativ, men foreløpig 
bare ord. I dag stilles det ingen 
krav. Kravene vil heller ikke nå 
ut til gruppene som utnyttes 
hardest – landarbeidere på 
vingårdenes underleverandører.

Monopolene har valgt å stenge 
ute arbeidernes egne organisasjo-
ner fra det etiske arbeidet, til 
tross for at forskning fra blant 
annet Ethical Trading Initiative 
tydelig viser at det har en negativ 
effekt på resultatene. 

Det siste årets hendelser i 
Sør-Afrika viser at den sterkeste 

kraften for forandring er land-
arbeidernes egen organisering. 
Ved årsskiftet raste den største 
streikebølgen noensinne i den 
sørafrikanske jordbrukssektoren. 
Arbeidet ble lagt ned i De Doorns, 

Arbeidsforholdene på vingårder i Sør-Afrika likner det man kunne finne i Sverige – for hundre år siden.

Vredens druer
Robertson, Paarl, Franschhoek, 
Wellington og mange andre 
steder. På mindre enn tre måne-
der ble minimumslønnene hevet 
med over 30 prosent. 

Den nye lønnen er imidlertid bare 
nok til å kjøpe 42 prosent av det 
som kreves for en næringsrik 
kost. Forskeren Stephen Green-
berg har studert bag-in-box-viner 
som importeres til Sverige. Jeg 
traff ham i Cape Town i vår, etter 
et foredrag i en sal som var full av 
landarbeidere. 

Resultatet av Greenbergs 
forskning var opprørende. Bare 
omkring fem prosent av den 
totale verdien av vinen går til 
arbeiderne. Fire femtedeler blir i 
Sverige. Det er et system bygget 
på sult. 

Nå heves igjen stemmene på 
sør afrikanske og chilenske 
vingårder. På Chiles største 
vingård, Concha y Toro, har det 
rast en streik siden begynnelsen 
av mai, og i Sør-Afrika pågår en 
bølge av undertrykkelse mot 
arbeiderne som deltok i stor-
streiken. Nå diskuterer lokale 
fagforeninger en internasjonal 
boikott av viner man kan finne på 
butikkhyllene i Sverige og Norge. 

Landarbeiderne deltar i en 
internasjonal kampanje, Rättvis 
Vinhandel, sammen med svenske 
og finske solidaritetsorganisasjo-
ner og fagforeninger, blant annet 
vår klubb ved Systembolaget. 
Kampanjen støtter kravene om 
skjerpede etiske krav, blant annet 
når det gjelder innflytelse for 
arbeiderne. 

Neste gang du besøker Vin-
monopolet – spør om vilkårene 
bak vinene du vil kjøpe. Kan 
arbeiderne leve av lønningene? 
Jo flere vi blir som stiller de 
ubehagelige spørsmålene, desto 
større sjanse er det for at noe vil 
skje. Og hvis du vil støtte landar-
beiderne – la din stemme bli hørt! 
I vår dannet finsk LO en søster-
kampanje til Rättvis Vinhandel i 
Finland. Kanskje er det på tide 
med et liknende initiativ i Norge?
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