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Sammendrag 
 

Denne oppgaven bygger på empiri fra et seks måneder langt feltarbeid i Montecristi i Den 

dominikanske republikk. Jeg har gjort feltarbeid på en fairtrade-sertifisert bananplantasje som 

ligger i en liten landsby i provinsen. Majoriteten av arbeiderne på plantasjen er haitianske 

arbeidsmigranter. Arbeidet i bananindustrien kjennetegnes av lange arbeidsdager for lave 

lønninger og generelt dårlige arbeidsforhold. Haitianerne har ingen 

statsborgerskapsrettigheter i landet og de sårbare for mange ulike rettighetsbrudd. I 

Montecristi lever store deler av befolkningen i stor økonomisk fattigdom. Det er mangel på 

arbeid, i tillegg har befolkningen lav eller ingen utdannelse. Til tross for at så mange 

dominikanere er arbeidsledige og lever i stor fattigdom, vil ikke dominikanerne jobbe med det 

tunge arbeidet i bananindustrien. 

 

I denne oppgaven argumenterer jeg for det er viktig at fairtrade begynner å fokusere på de 

udokumenterte haitianske migrantarbeiderne. Jeg vil rette søkelyset mot forholdet mellom 

fairtrade-ideologien og praksis. Hva denne praksisen av ideologien er, viser jeg gjennom å se 

på hvordan fairtrade implementeres og tar form på en bananplantasje og et lokalsamfunn i 

Montecristi.  
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Forord 
 

Jeg vil først og fremst takke mine informanter i Montecristi som har sluppet meg inn i deres 

liv. Jeg vil også takke Bama som hjalp meg med å få innpass i feltet.  

 

Til min veileder, Kimberly Wynne, jeg setter utrolig stor pris på dine innspill og råd i 

skriveprosessen.  

 

Christian Sørhaug takk for dine tilbakemeldinger. 

 

Takk til Clea, Gro, Kine Renate, Odilia og Oda for alt det dere har bidratt med.  

Jeg vil også takke venner og familie for deres tålmodighet, oppmuntring og støtte. Takk til 

onkel Einar, mamma, pappa og Maren. 

 

Kjære Matt Pain, du har inspirert mer enn du aner.   
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KAPITTEL 1. INTRODUKSJON 

En ettermiddag i mars var jeg ute på en kjøretur med Eva. Hun er en ung, dominikansk kvinne 

som jobber som sertifiseringsansvarlig for et eksportselskap i Den dominikanske republikk. 

Mange arbeidere og småbønder som produserer under fairtrade-merket bor i dette området. Vi 

tar av til en sidevei, fordi hun ønsker å vise meg noen av prosjektene som har blitt finansiert 

gjennom fairtrade sosialt premium. En skole har fått skiftet ut vinduer og dører, og utenfor 

skolen er det blitt plantet trær. På en strekning har det blitt satt opp trafikkskilt som gir signal 

om at vi ikke må kjøre mer enn 30 kilometer i timen. Noen slitne og falleferdige hus har blitt 

fornyet. De har nylig blitt oppgradert med nye vinduer, tak og dører. En husvegg har fått 

festet på seg et skilt og blitt merket ”fairtrade”. Med jevne mellomrom passerer vi 

lekeområder for barn hvor de kan spille baseball eller basketball. Mange av områdene er 

gjengrodde, og vi passerer flere folketomme lekeområder og parker. Noen utsultede hester og 

kyr er sluppet løs og beiter på det tørre, gule gresset. Mens vi kjører langs denne smale og 

hullete jordveien, påpeker Eva de folketomme lekeplassene og sier: ”Her ser du mange parker 

og lekeplasser, men ingen mennesker. Det er likevel dette FLO vil se, fordi FLO vil vise 

utvikling”. De fleste arbeiderne i bananindustrien er haitianske arbeidsmigranter. Eva titter 

bort på meg og sier: ”Haitianerne er her illegalt, de kommer hit uten fødselsattest, uten 

identitet, men FLO bryr seg ikke om det”. Stemmen hennes har fått en strengere tone, hun 

strammer ansiktet og lager en grimase som uttrykker at det er noe hun er misfornøyd med: 

”FLO selger solskinnshistorier, ikke virkeligheten. Besøkende ser fairtrade-hus og fairtrade-

lekeplasser, og de forteller om dette i sin reklame. Det er kun markedsføring, det er 

propaganda”, sier Eva. ”FLO kan selge denne historien til forbrukere, men de selger aldri 

virkeligheten”. 

 

Denne kjøreturen og samtalen jeg hadde med Eva illustrerer forholdet mellom fairtrade-

ideologien og hva som skjer i praksis. Eksempelet tar opp markedsføringen av fairtrade og 

forholdet mellom hva fairtrade selger og hva som skjer i praksis. Dette er temaer jeg skal 

behandle i denne oppgaven. 

Fairtrade, som ideologi og som praksis 
I denne oppgaven vil jeg se nærmere på forholdet mellom fairtrade-ideologien og hvordan 

fairtrade ser ut i praksis. Spørsmål som jeg vil svare på i denne oppgaven er: 
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Hvordan er det fairtrade forholder seg til de udokumenterte haitianske migrantarbeiderne? 

Hvorfor er det viktig at fairtrade fokuserer på de haitianske migrantarbeiderne? 

 

Oppgaven sentreres rundt tre analysekapitler. I det første analysekapittelet: «Lisas 

bananplantasje» spør jeg: Hvordan er fairtradeplantasjen organisert? I det andre 

analysekapittelet: «Fairtrades tilslørende effekt» stiller jeg spørsmålet: Hva er praksis av 

fairtrade i Montecristi? Er fairtrade ideologi eller businesss? I det tredje, og siste 

analysekapittelet undersøker jeg: Hvorfor vil ikke dominikanerne jobbe i bananindustrien? 

Jeg skal også behandle spørsmålet: Hvordan er det fairtrade forsøker å møte utfordringene 

med haitianske arbeidere? 

Teoretisk rammeverk 
 

Denne oppgaven behandler forholdet mellom fairtrade-ideologi1 og praksis. For å klargjøre 

dette vil jeg først si noe kort om hva jeg legger i begrepsparet. Måten jeg bruker ideologi-

begrepet her viser til intensjonen eller ideen bak fairtrade og hva fairtrade representerer. 

Hvorfor kjøper forbrukerne fairtrade? Hva er praksis av ideologien? Hvordan er det  

ideologien implementeres og tar form i på et konkret sted eller i en lokal kontekst? For å se på 

nærmere på fairtrade-ideologien og praksis er det nødvendig å studere nærmere 

maktrelasjonene i samfunnet. Hvordan blir maktrelasjoner reprodusert og opprettholdt? 

Hvilken betydning har disse prosessene for hvordan ideologien ser ut i praksis? Dette er 

spørsmål som vil bli behandlet gjennom oppgaven. 

 

Makt  
 

Makt er et viktig tema i denne oppgaven, derfor vil jeg her redegjøre for hvordan jeg ser på 

makt. Jeg baserer min forståelse av makt på Bourdieus (2002 [1977]) og Mintz’ (1985) 

arbeider, samt Christian Krohn-Hansens (2001; 2009; 2013) studier. Jeg mener at analyser av 

makt er viktige fordi det er avgjørende for å forstå dynamikken i det sosiale liv (Krohn-

Hansen 2001). I denne oppgaven anser jeg ikke makt som en ting, fordi det ikke er noe man 

kan ha sånn uten videre. Jeg tolker makt som et aspekt ved det menneskelige. Denne 

                                                
1 Jeg bruker her Gramscis begrep «hegemoni» for å vise en form for ideologisk kontroll. Kort fortalt er hegemoni 
forholdet mellom den dominerte klasses makt og de underordnedes samtykke.  
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forståelsen anser makt som noe som skapes i sosial samhandling. Maktutøvelse er bygget inn 

i enhver materiell og symbolsk utveksling mellom sosiale aktører. Maktens symbolske former 

er den makten som ikke oppfattes som makt (Krohn- Hansen 2001; Bourdieu 2002 [1977]). 

Symbolske forestillinger er en del av den samme sosiale virkeligheten som både muliggjør 

utøvelsen av makt og som produseres gjennom maktøvelsen. I denne oppgaven anser jeg også 

makt som et aspekt ved historien. Makt er også et aspekt ved det økonomiske, men det er 

viktig å se på den kulturelle konteksten for maktforhold og økonomiske forhold. Også de 

symbolske formene som skaper, og selv skapes av, makt og økonomisk liv (Krohn-Hansen 

2001: 12).  

 

Jeg lener meg også på Foucualts (1991) konsept om governmentality og biopower. Foucault 

introduserte begrepet i det han så et skifte i ideer om styring på 1700-tallet med fremveksten 

av nye moderne stater i Vest Europa. Det var ikke lenger territoriet som var objekt for styring, 

men befolkningen. Bekymring for fødsels- og dødsrater, epidemier, førte til at styring rettet 

seg mot befolkningens velvære, økning av deres velstand, helse og levestandard som ble 

fokus. Staten begynte å utarbeide teknikker og praksiser for å møte disse bekymringene 

(Foucault 1991:99), og produksjon av statistikker om blant annet helse, produktivitet, 

kriminalitet og utdanning gjorde det mulig å oppnå fullstendig kontroll. Dette knyttes opp til 

et nytt maktregime, som Foucault kalte biopower. Biopower omformer og administrerer liv 

for å forme det på kalkulerte måter. Det er en maktform som er rettet mot å styrke, få dem til å 

vokse og organisere dem i stedet for å fungere destruktivt for dem. Foucaults konsept om 

biopower arbeider som positiv form for makt. Den fremmer, organiserer og optimaliserer liv, 

samtidig som redefinerer og administrer menneskelig liv. 

Rase og nasjonal identitet 
Rase og nasjonal identitet er andre viktig tema som går igjen i arbeidet mitt med denne 

oppgaven. Årsaken til dette er knyttet til områdets historie. Derfor skal jeg kort skissere 

viktige historiske sammenhenger som er kontekst2 for analysen min. Postkolonialistisk tid 

førte med seg etableringen av mange nye nasjonalstater. Den europeiske kolonialiseringen 

hadde endret verden. Både Afrika, ”Den Nye Verden” og Asia hadde blitt omdøpt og fått nye 

navn, kartlagt og økonomisk omformet, politisk dominert og mennesker ble ført inn i et 

”internasjonalt hierarki av raser, farger, religioner og kulturer” (Gregory og Sanjek 1996:1). 

                                                
2 Med kontekst mener jeg det som ikke er en direkte del av analysen, men som likevel spiller 
inn. 
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Det kolonialistiske styret hadde vært undertrykkende og mange steder ble den innfødte 

befolkningen utryddet. Da de tidligere kolonistatene i Latin Amerika fikk sin selvstendighet 

koblet mange land konsepter om rase inn i sin opprinnelsesmyte, og mange steder så det 

nesten ut til at befolkningen var besatt av spørsmål om rase. 

Raseklassifisering er basert på diskurser som knytter menneskelige egenskaper til arv og 

kropp (Wade 2002). Gullestad (1999) påpeker at det biologisk sett ikke eksisterer 

menneskeraser, men at det allikevel ser ut til å være en tendens til at folk inndeler hverandre 

etter biologiske kjennetegn (1999: 255-256). Dette kaller Gullestad for ”rasialisering”. Hun 

eksemplifiserer dette gjennom å vise til eksempel fra Europa. Her har det vært en tendens til å 

tenke at hvitt har vært en nøytral farge, mens innvandrere har vært ”fargede”. På tross av at 

hvite i deler av Europa har tenkt på seg selv som ”ikke-raset”, altså utenfor rasialiserende 

strukturer, er også hvitt en farge. Rase må derfor alltid forstås som en sosial konstruksjon.  

I USA er raseklassifisering basert på et skille mellom hvit og ikke-hvit eller mer spesifikt, 

mellom hvit og svart (Krohn-Hansen 2013:180-181). I Den dominikanske republikk er det 

ikke slik at raseklassifisering definerer et skille mellom ”hvit” og ”svart”. Raseklassifisering 

der skjer gjennom et bredt spekter av kategorier hvor indios er den kategorien som de fleste 

dominikanerne klassifiseres gjennom (Krohn-Hansen 2001; 2009). Indios viser til mennesker 

med lys hudfarge, men er en kategori som er vid og åpen for mange. Krohn-Hansen (2009:33) 

skriver at kategorien indio er: ”[…] the product of a past essentially characterized by mixing 

of light- skinned native Indians’ blood with blood of white Spaniards.” Haitianernes hudfarge 

blir klassifisert som negros eller prietos, som begge viser til svart hudfarge. Forskere i Den 

dominikanske republikk har påpekt at dominikanernes persepsjoner om rase ser ut å hvile på 

et paradoks, ettersom over 85 % av den dominikanske befolkningen kan klassifiseres som 

”ikke-hvit” og mange har afrikansk utseende og krøllete hår. Krohn-Hansen (2001) påpeker at 

bruken av termen indio har gjort det mulig å gjenskape ideer om at det er forskjeller 

haitianere, sett på som svarte, og dominikanere, sett på som hvite og lyshudede mestizos eller 

indios. Raseklassifikasjon i Den dominikanske republikk må sees i relasjon til makt og 

lukking av historie.  

Enkelte deler av historien underkommuniseres så kraftig at den kan kalles for et kollektivt 

hukommelsestap (Krohn-Hansen 2001). Jeg kommer tilbake til flere historiske hendelser som 

er forsøkt glemt senere i dette introduksjonskapittelet. Flere forskere har påpekt at Den 
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dominikanske republikks historie viser en historie som har vært fiendtlig til afrikansk kultur 

og fornektet sine afrikanske røtter. Fornektelsen av de afrikanske røttene og klassifiseringen 

av den dominikanske befolkningens rase som ”ikke-svart” må forstås i lys av en rekke 

historiske forhold, til både lokale, nasjonale og globale maktprosesser. Det anstrengte 

forholdet mellom Den dominikanske republikk og Haiti etter Haitis forening av øya i 1822 må 

forstås i relasjon til dette. Nasjonaldannelsesprosessen under general Rafael Trujillo var anti-

haitiansk. Han konstruerte den dominikanske nasjonen og dens befolkning som en antitese til 

den tidligere slavestaten Haiti og haitianerne. Trujillo gjorde dette gjennom å manipulere og 

fjerne all historie som landet og dens befolkning har til Afrika. Dominikanernes etniske 

identitet skulle ikke ha røtter i Afrika eller det afrikanske. Den dominikanske republikk sporet 

sine røtter til Spania.  

I det dominikanske samfunnet må bildet av nasjonen og dens befolkning forstås i en 

rasismekontekst. Etter oppbruddet med de tidligere koloniherrene ble det etablert mange nye 

nasjonalstater i Latin Amerika. I mange nasjonale myter var rase en integrert del av nasjonens 

opprinnelse. I den dominikanske republikk forsøkte ledere gjennom bestemte raseidealer å 

skape en nasjon basert på en nasjonal identitet som er hvit, katolsk og spansk (Krohn-Hansen 

2001:125,126). Den dominikanske staten forsøkte gjennom klassifisering av befolkningen og 

legitimere visse borgeres og kople dem inn i det nasjonale fellesskap, mens andre ble 

klassifisert ut. Svarte haitianere ble forstått som en trussel for den dominikanske nasjonen. De 

ble sett på som de farlige ”Andre” som kunne ødelegge den nasjonale solidariteten, og fordi 

de ikke hadde røtter til den dominikanske statens historie kunne de heller ikke innlemmes i 

den (Krohn-Hansen 2001:118- 120). Under Trujillodiktaturet ble rasestereotypiene forsterket. 

Prosessen med å naturalisere den dominikanske nasjonen og dens befolkningen som en 

spansk, hvit og katolsk var koplet til et hegemonisk bilde av den ideelle nasjonen, hvor 

Christofer Columbus figurerer som et symbol på nasjonal identitet. Krohn-Hansen 

(2001)skriver at prosessen med å gjøre Columbus til et symbol på en hel dominikansk nasjon 

og et folk har gjort at staten kan naturalisere makt gjennom asymmetri mellom ulike kjønn, 

rase, religion og avstamning. Det er kulturelle forskjeller mellom øyas to nasjoner, men de 

deler en felles historie og røtter som går tilbake til kolonialiseringen av øya. I Den 

dominikanske republikk fikk svarte dominikanere legitimert sin status gjennom statens 

klassifisering av gruppen som indios, det vil si meztisos, en person med blandet hudfarge. 

Befolkningens renhet skulle bevares innad, og klassifisering av befolkningen som var 

”blandet” rase var et nødvendig politisk prosjekt for å inkorporere befolkningen i et felles 
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forestilt fellesskap (Krohn-Hansen 2001:113-115; Anderson 2006). 

Krohn-Hansen (2001) belyser også i boken Det Vanskelige Voldsbegrepet (2001) hvorfor det 

er så vanskelig for en haitianer å få statsborgerskapsrettigheter i Den dominikanske republikk. 

Han kopler ekskludering av haitianerne som skjer i kraft av statlig lovverk, sammen med 

betydningen av nasjonal identitet. Nasjonens ønske om et samfunn med like historiske røtter 

som var knyttet sammen i ett felles geografisk territorium, kan igjen påvirke personers 

rettigheter til statsborgerskap (Krohn-Hansen 2001:199,120). Dette gjør seg synlig i det 

dominikanske samfunnet. Den dominikanske grunnloven fastslår at et hvert menneske født på 

dominikansk jord har rett til statsborgerskap, men i praksis viser dette seg å være mer 

komplekst. Dominikanske myndigheter har ingen praksis med å gi barn født i Den 

dominikanske republikk av haitianske foreldre, dominikansk statsborgerskap. At det er 

vanskelig for en haitianer å få statsborgerskapsrettigheter i Den dominikanskere republikk må 

sees i en kontekst av mange historiske konflikter og stridigheter mellom Haiti og Den 

dominikanske republikk.  

 

Krohn-Hansen (2001) skriver at den moderne statens prosjekt kan sies å ligge i dets forsøk på 

å integrere og knytte sammen befolkningen og landskapet i et nasjonalt fellesskap. Dannelsen 

av nasjonale fellesskap innebærer en opprettelse av ytre territoriale grenser og reproduksjon 

av befolkningen innenfor de indre områdene. Krohn- Hansen viser til Fichte, og skriver at den 

indre grensen er knyttet til at fellesskapets renhet må ivaretas og beskyttes mot potensielle 

trusler fra utsiden. Nasjonsdannelsesprosessen er knyttet til forestillinger om bilder av den 

ideelle nasjonen og produksjon av slik en nasjonalistisk diskurs innebærer ofte å skape et 

naturliggjort bånd mellom folk og sted, mellom den nasjonale befolkningen og hjemlandet 

(2001: 119). Krohn-Hansen (2001) viser til Lisa Malkki, som hevder at det å forankre ”folk” 

til ”sted”, og dermed skape et naturlig bånd mellom den nasjonale befolkning og hjemlandet 

ikke bare er normalt, men det er også erfart som et moralsk og åndelig behov. Hun ser også at 

produksjon av båndet mellom folk og sted mange steder er basert på bestemte bilder av røtter, 

trær, aner, ætt og bofasthet (Malkki 1992:30 i Krohn-Hansen 2001:119). 

 

Nettopp fordi det finnes viktige forestillinger om identitet knyttet til geografiske territorier, vil 

bånd mellom folk og landskap ofte betegnes, og fremstilles som naturlige. Dette perspektivet 

ligger tett opptil Andersons (2006) definisjon av nasjonen som et forestilt, politisk fellesskap 

som blir oppfattet som både begrenset og suverent (2006: 6). Slik jeg forstår det han skriver 



7 
  

om at nasjonen er forestilt viser til det faktum at ikke alle borgerne kan kjenne hverandre 

personlig, men allikevel har de en følelse av fellesskap og at de er medlemmer av samme 

nasjon. Det er umulig for alle borgerne å kjenne hverandre personlig, men nasjonsfølelsen 

knytter borgerne sammen og det gjør at følelsen omkring en nasjon vil være sterk og 

langvarig.  

Denne oppgaven vil ikke direkte behandle temaer om nasjonal identitet. Disse spørsmålene er 

komplekse, og jeg vil anerkjenne at det er debatter rundt disse spørsmålene (se Martinez: 

1997; 2003). Jeg vil her redegjøre for begrepsbruken min i oppgaven. I oppgaven bruker jeg 

etnisitet når jeg refererer til forholdet mellom dominikanere og haitianere. Blant mine 

informanter var det klart hvem som var dominikanere og hvem som var haitianere og det var 

ikke noe de stilte spørsmålstegn ved. De ser forskjellig ut. Dominikanerne er lysere i huden 

enn haitianerne. Haitianernes rase ble klassifisert som ”negro3”, som betyr svart, mens 

dominikanerne brukte ulike raseklassifiseringer om seg selv og andre.  

Situasjonen i Montecristi er annerledes enn på sukkereiendommene der antropologen Samuel 

Martinez (1997; 2003) har gjort sine feltarbeid. I motsetning til sukkerbateyen hvor mange 

haitianere har levd i flere generasjoner og hvor de etniske skillene er mer komplekse, sporer 

haitianerne sin identitet til Haiti. De er haitianere. I Montecristi opprettholder 

migrantarbeiderne nære bånd til hjemlandet, de sender penger hjem og foretar flere 

hjemreiser. De er opptatt av å tjene nok penger slik at de kan returnere tilbake til Haiti. 

Forskjellene mellom dominikanere og haitianere i mitt felt kom til uttrykk i arbeidsdelingen, 

noe jeg skal behandle som eget tema i denne oppgaven. 

Fairtrade, som ideologi og som praksis 
 

Denne oppgaven behandler forholdet mellom fairtrade-ideologi4 og praksis. For å klargjøre 

dette vil jeg først si noe kort om hva jeg legger i begrepsparet. Måten jeg bruker ideologi-

begrepet her viser til intensjonen eller ideen bak fairtrade og hva fairtrade representerer. 

Hvorfor kjøper forbrukerne fairtrade? Hva er praksis av ideologien? Hvordan er det 

ideologien implementeres og tar form i på et konkret sted eller i en lokal kontekst? For å se på 

                                                
3 Dominikanerne brukte også negro for å klassifisere andre dominikanere, men dette ble oftere uttrykt på andre 
måter som negrita  
4 Gramscis begrep hegemoni for å vise en form for ideologisk kontroll. Kort fortalt er hegemoni forholdet 
mellom den dominerte klasses makt og de underordnedes samtykke.  
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dette er det nødvendig å studere nærmere maktrelasjonene i samfunnet. Hvordan blir 

maktrelasjoner reprodusert og opprettholdt? Hvilken betydning har disse prosessene for 

hvordan ideologien ser ut i praksis? Dette er spørsmål som vil bli behandlet gjennom 

oppgaven.  

 

Kort om fairtrade 
 

De sentrale ideene som ligger bak fairtrade har blitt presentert som en ”moralsk økonomi5” 

(Luetchford 2008; Moberg 2014). Moralsk økonomi viser både til en måte å tenke om 

økonomiske aktiviteter, men også relasjonen mellom produksjon og forbruk. Moralsk 

økonomi slik jeg bruker det her trekker på Luetchford (2008) og hans diskusjon av konseptet i 

relasjon til marxistisk politisk økonomi. Fairtrade bygger på et negativt bilde av separasjonen 

av produksjon og forbruk, og prosessene om fremmedgjøring og fetisjisme (2008: 154). I 

stedet konstruerer fairtrade en moralsk økonomi som er basert på ideer om resiprositet, direkte 

bytter, selvstendighet og autonomi. Fairtrade søker å fremme solidaritet og gjensidig respekt 

på tvers av regioner (Moberg 2014:9). De søker å fremme sosial rettferdighet gjennom 

markedet og promoterer bærekraftig utvikling gjennom å tilby bedre handelsvilkår til 

småskala bønder og sikre rettighetene til arbeidere. Sentralt i ideologien til fairtrade finnes 

småskala-bonden. Småskala-bonden er problematisk fordi han ikke finnes. Denne 

problematikken skal jeg behandle i oppgaven. 

 

Fra bistand til bærekraft 
 

Den økonomiske konteksten er også viktig for å forstå min analyse i denne oppgaven. Derfor 

skal jeg gi en kort oversikt over viktige økonomiske sammenhenger tilknyttet mitt felt. 

 

I Den dominikanske republikk er ikke haitianerne beskyttet av nasjonal lovgivning og mangel 

på legal status gir de haitianske arbeidsmigrantene lite sosial beskyttelse i landet, men under 

nyliberalismen kan ikke statlige mekanismer adressere slike spørsmål (se De Neve et. al 

2008). Nyliberalisme viser her til praksiser som inkluderer handelsliberalisering, 

                                                
5 Luetchford (2010) og Moberg (2014) utdyper hvordan begrepet ”moralsk økonomi” har blitt brukt i ulike 
sammenhenger. 



9 
  

deregulering, privatisering av offentlig rom og vekt på ansvar og individualisering (Ferguson 

2009; Dolan 2008). Det er blitt skrevet mye om rollen internasjonale institusjoner som IMF 

og Verdensbanken har i global styring hvor de ikke bare er blitt gitt autoritet til å overse 

stater, men også borgernes levevilkår (Elyachar 2003; Brigg 2010). I de siste årene har også 

NGOer, frivillige organisasjoner, private aktører og markedet fått en viktig rolle i 

styringsprosjekter. 

 

På 1980-tallet gikk mange land i Latin Amerika gjennom en av historiens verste økonomiske 

kriser. Krisene førte til nye debatter omkring fattigdom, ansvarlighet og økonomisk vekst som 

senere har bidratt til å forme nye forståelser omkring global ulikhet og sosial endring. De 

mange globale utfordringene førte til at det vokste frem mange motstandsbevegelser som 

jobbet for sosial endring. Motstand mot global dislokasjon og ulikhet, motstand mot 

businesspraksiser som både var skadelig for miljø og sosialt liv, og de mange 

fattigdomsproblemene som verden stod overfor, ga grobunn for nye ideer rundt økonomisk 

utvikling og styring. I lys av disse debattene er det blant annet blitt populært å snakke om fair 

trade eller ”etiske økonomier”. Utviklingsdebattene utover 1990-tallet var preget av de store 

globale fattigdomsutfordringene som verden stod overfor. I debattene søkte man å finne mer 

målrettede metoder å møte globale fattigdomsproblemer på. Utover 1990-tallet utarbeidet 

internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken en rettighetsbasert tilnærming til 

utvikling. Ideer om økonomisk utvikling stod fremdeles sentralt på utviklingsagendaen, men 

samtidig knyttet også menneskerettigheter og utvikling sterkere bånd (Shafir og Brysk 2006). 

Dette kom som et resultat av at verden stod overfor mange fattigdomsrelaterte problemer som 

sult, sykdom, rural og urban ulikhet, samt uroligheter og konflikter (280). Utviklingsarbeid 

måtte vise mer sensitivitet til de fattiges behov, til arbeidsmigranter, etniske minoriteter og til 

kvinner og til miljø. I 1986 fastslo Declaration of the Right to Development at 

 «the rights to development is an inalienable human right by virtue of which every human 

person… [is] entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social cultural and 

political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully 

realized” (Molyneux og Lazar 2003:3). Dersom myndighetene ikke klarer å sikre 

befolkningens grunnleggende sosiale utvikling, var det antatt at store deler av befolkningen 

ville ha problemer med å kunne delta i global økonomi, fordi fattigdom og sosial 

undertrykkelse ville føre til at befolkningen som helhet ville lide (2003: 4).  

 



10 
 

Shafir og Brysk (2006) påpeker at globale organisasjoner i dag har koblet menneskerettigheter 

inn til rettighetsbasert utvikling. De skriver at NGOer og aktivister i dag ser ut til å arbeide på 

måter hvor tidligere ideer om statsborgerskapsrettigheter defineres som universelle 

menneskerettigheter. Rettighetsbasert utvikling, skriver de, viser til en normativ dreining fra 

som ”en tilnærming til utviklingsassistanse som bistand eller et instrumentelt verktøy for å 

sikre sosial fred, til et krav for universelt ansvar for å sikre et økonomisk rammeverk adekvat 

til å etterstrebe menneskelig verdighet og sosial deltagelse» (2006: 280). Dette reflekteres i 

organisasjonenes bevegelse bort fra utviklingsbistand og humanitær assistanse til å omfavne 

fair trade strategien. Det så ut til at det førte til få forbedringer for verdens fattige og fair trade 

representerte en progressive metode for å tenke om fattigdom, ansvarlighet og økonomisk 

vekst. Organisasjonene begynte å omfavne på ”trade not aid”, som innebærer et syn på handel 

en som mer effektiv og langsiktig løsning på globale fattigdomsproblemer enn å gi 

internasjonal bistand. Fair trade strategien fremstår både som et alternativ til konvensjonell 

handel i det de utfordrer måter ” utfordrer ”ways of trading that keep people poor” (280).  

Fair trade representerer en ide om markedet og økonomisk deltagelse som innebærer at handel 

ikke skal gå på bekostning av mennesker eller miljø. Derimot skal handel fremme bærekraftig 

økonomisk utvikling gjennom å vise sensitivitet til menneskene, lokalsamfunnet og 

samfunnet som helhet for å forbedre livskvaliteten til alle, for nå og for fremtidige 

generasjoner. I de nye forståelsene omkring utvikling fremstår menneskerettigheter som en 

metode hvor mennesker kan fremme sine egne krav, ta avgjørelser rundt sitt eget liv, uten å 

være passive tilskuere hvor valg tas på deres vegne. Fair trade er avhengig av å etablere et 

bånd til forbrukerne, og bygge nye former for global sosial solidaritet (Shafir og Brysk 2006: 

284). Gjennom markedsføring av fairtrade produkter, som å selge varer i ordinære 

supermarkeder, har FLO søkt å styrke en følelse av globalt statsborgerskap (Shafir og Brysk 

2006; 281, 284). Sertifiseringen har en viktig rolle i å styrke partnerskapet mellom forbruker 

og produsent, og sertifiseringen må bekrefte forbrukeren at standarder har blitt møtt i 

produksjonen. Merket som produktene bærer med seg gir legitimitet til forbrukeren at 

økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i produksjonen skiller produktet fra andre varer.  

 

Beskrivelse av sted: Montecristi, bananplantasjen og landsbyen 
 

Montecristi er en jordbruksprovins som ligger nordvest i Den dominikanske republikk. Det 

bor om lag 110 000 mennesker i provinsen og de fleste menneskene er knyttet til 
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jordbruksindustrien. Plantasjen jeg var på ligger i et av de minst befolkede landsbyene i 

området, årsaken til dette er var at jordbruket er konsentrert i lavtliggende områdene langs 

elva Yaque del Norte. I området rundt plantasjen er området brukt til risproduksjon. Det 

ligger en annen bananplantasje i nærheten, resten av produsentene er småskala bønder. 

Arbeidene som jobber på plantasjen bor i landsbyene som ligger i områdene rundt plantasjen.   

 

Ris og bananer preget jordbruket i området. Bebyggelse og jordbruket lå vekselsvis. De 

største jordbruksområdene var i områdene langs elva, mens bebyggelsen lå på de høyere 

toppene der jorda ikke var så fruktbar. Gjennom kommunen der jeg bodde var det en asfaltert 

vei gjennom hovedgata. Den stoppet ved en bru, akkurat i skillet mellom kommunen og den 

nærmeste landsbyen. Brua gikk over elva Yaque del Norte. Vi kjørte opp og ned smale 

jordveier som gikk mellom de tett plasserte husene. Mange hus var i veldig dårlig standard. 

Det lå mange brakker i tre eller av blikk, andre var murhus. Trehusene var ofte malt i farger. 

Noen dyrket litt frukt i hagen, noen kvinner satt langs veien og solgte frukt. Langs veien lå det 

mange små colmados. Alle landsbyene hadde minst en bar. Det var sjeldent stille i gatene. 

Mopedene suste forbi og støvskyen stod opp bak syklene når de passerte, alltid i full fart. Den 

siste strekningen mot bananplantasjen, bli husene færre, områdene var preget av frodige 

risåkre. I risåkrene jobbet det haitianske menn, noen luket gresset mens andre gikk rundt med 

en liten pose hengende over skuldrene og gjødslet jorda..  

Plantasjen lå omlag 10 kilometer fra kommunen hvor jeg bodde.  

 

Hvor er feltet? 
 

Før jeg dro på feltarbeid hadde jeg søkt Dole Fruit Company om å gjøre feltarbeid på deres 

plantasjer. Jeg var i kontakt med Bama, en norsk fruktimportør, og jeg brukte selskapets 

kontakter for å prøve å få innpass, men selskapet responderte ikke på henvendelsen min. 

Bama tipset meg etter hvert om å ta kontakt med et eksportselskap i Den dominikanske 

republikk. Selskapet har flere bananplantasjer i Den dominikanske republikk, en av 

plantasjene ligger i Montecristi. Jeg tok kontakt med selskapet i starten av november og fikk 

positivt svar kort tid etter. Da jeg i slutten av desember enda ikke hadde fått positivt svar fra 

Dole Fruit Company, bestemte jeg meg for å reise til Den dominikanske republikk. Etter to 

måneder i feltet fikk jeg en epost fra Dole Fruit Company i Ecuador. Jeg ble invitert til å 

besøke deres plantasjer i Ecuador. Fordi jeg visste at en slik mulighet ikke ville åpne seg 
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igjen, valgte jeg å reise til Ecuador6. Etter én måneds opphold i Ecuador returnerte jeg til Den 

dominikanske republikk. Feltarbeidsmetoden gir oss mulighet til å leve sammen med de 

menneskene vi studerer og ta del i deres hverdag. Jeg var bevisst på at feltarbeidets lengde 

kan ha betydning på både relasjoner og informasjon vi får i feltet, derfor valgte jeg å forlenge 

oppholdet mitt i Den dominikanske republikk med en måned.  

 

Jeg reiste til Den dominikanske republikk i starten av februar, hvor jeg den første måneden 

bodde i hovedstaden Santo Domingo for å gå på språkkurs. Da jeg dro til Montecristi bodde 

jeg i landsbyen hos en dominikansk kvinne, Eva, og hennes yngre kusine. Eva jobber som 

sertifiseringsansvarlig for eksportselskapet.  

 

Mitt felt var bananplantasjen. Plantasjen eies av en europeisk kvinne som heter Lisa. 

Plantasjen er drevet under eksportselskapet som hun eier. Plantasjen ble etablert i år 2000. 

Den fikk fairtradesertifisering i 2002, og var den aller første bananplantasjen som fikk 

fairtradesertifisering i Den dominikanske republikk. Den produserer også økologiske bananer. 

Bananplantasjen var det viktigste stedet for innsamling av data. Jeg var på bananplantasjen 

mandag til fredag, og dersom det ble holdt kurs og liknede var jeg også der på lørdager.  

 

Informanter 
 

Jeg har gjort feltarbeidet på en plantasje og dette har også påvirket utvalget mitt.  

Det jobber 185 mennesker på gården. 156 menn og 29 kvinner. 60 av arbeiderne er 

dominikanere og 125 arbeidere er haitianere. Gjennomsnittsalderen blant arbeiderne er 30 år. 

Plantasjearbeiderne tjener 250 dominikanske pesos per dag, noe som tilsvarer cirka NOK 34. 

Arbeidsuken er på 44 timer, men arbeiderne jobber overtid nesten hver eneste dag.   

 

Før jeg reiste på feltarbeidet hadde jeg sett for meg at det ville være lettere for meg i komme i 

kontakt med kvinner, noe som er koblet til at jeg selv er kvinne. Under feltarbeidet opplevde 

jeg visse fordeler og ulemper knyttet til kjønn. Som kvinnelig forsker fikk jeg god kontakt 

med de dominikanske kvinner i feltet. Kvinnene har tatt meg i mot og de inkluderte meg i 

deres liv. Jeg ble invitert hjem til noen av kvinnene, de introduserte meg for deres familie, 

naboer og venner. De har delt sine erfaringer og sine historier, trolig på bakgrunn av at jeg 
                                                
6 Feltarbeidet i Ecuador vil ikke være tema for masteroppgaven. 



13 
 

også er kvinne. At jeg viste interesse for mat og deres hjem, gjorde at kvinnene ønsket å ha 

meg på besøk. Det gjorde det også lettere for meg å besøke ulike hjem i Montecristi. Det er 

allikevel mange ulikheter mellom meg og de dominikanske kvinnene når det gjelder utseende, 

etnisitet og økonomisk bakgrunn. Som en mann vil man nok inkluderes på andre måter og 

sitte igjen med andre data enn det jeg har kommet hjem med. Jeg ble også kjent med menn på 

plantasjen. De fleste var dominikanere, men også noen haitianere.  Haitianeren jeg fikk best 

kontakt med var Ricardo. Han blir presentert senere i oppgaven. Jeg har ikke kvinnelige 

haitianske informanter. Årsaken til at jeg ikke har så mange haitianske informanter var at 

disse var vanskelig å komme i kontakt med. Nære sosiale relasjoner mellom dominikanske og 

haitianske kvinnene forekom ikke på gården. De haitianske kvinnene holdt seg mest for seg 

selv. Dominikanerne skjønte heller ikke hvorfor jeg skulle vise så stor interesse for 

haitianerne. I kapittel 2 og 4 skriver jeg om etniske og kjønnede inndelinger på plantasjen. Jeg 

vil her vektlegge at jeg ikke tar med de haitianske kvinnene i analysen, men jeg snakker om 

dominikanske menn og kvinner og haitianske menn. 

 

EKSPORTSELSKAPET 

Eksportselskapet eies av Lisa, en nederlandsk kvinne i 40-årene. Lisa er president i selskapet 

og hennes ektemann er visepresident. Selskapet ble etablert på midten av 1990-tallet og er i 

dag verdens største eksportør av fairtrade bananer. Det jobber 50 personer for selskapet. Alle 

de ansatte er dominikanere med høyere utdannelse på universitetsnivå. De ansatte har 

bakgrunn fra blant annet økonomi, biologi, shipping, markedsføring, informatikk og 

administrasjon. Det er cirka halvparten av arbeiderne som jobber fast ved kontoret, mens den 

andre halvparten jobber ute i feltet blant produsentene hvor de kontrollerer jordsmonn og 

kvaliteten på frukten. Lisa har satt et krav til de som jobber med kundekontakt må kunne 

beherske engelsk. De fleste av de ansatte er bosatt i byer som Mao eller Santiago. De tjener 

mellom US$ 600 og 800 i måneden, som tilsvarer mellom NOK 3500 og 4700. Alderen 

varierer mellom 28 år og 64 år, men de fleste er mellom 30 år og 40 år. Kjønnsfordelingen 

blant arbeiderne er ganske lik, men det kun menn som jobber ute i feltet, kvinnene sitter på 

kontoret. Jeg fikk tre nøkkelinformanter i denne gruppen, Eva (34 år), Johanni (29 år) og 

Miguel (36 år). I tillegg ble jeg også godt kjent med 4 andre menn som jeg var ute å spiste 

lunsj med hver tirsdag. Eva er født og oppvokst i Santo Domingo, hun er singel og bor i 

landsbyen i Montecristi. Hun har studert markedsføring og jobbet som sertifiseringsansvarlig 

for selskapet i 8 år. Johanni jobber som sekretær for Lisa, hun er også den som er dårligst i 
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engelsk. Hun har studert økonomi ved universitetet i Santiago, hun er singel og bor hjemme 

hos foreldrene sine et stykke utenfor Montecristi. Miguel har også studert økonomi i Santiago, 

hvor han bor sammen med sin kone og sine to barn i Montecristi. Miguel flyttet til 

Montecristi da han startet å jobbe for selskapet, men har tidligere bodd i Santiago, han har 

også tidligere vært gift, og han har også to barn med sin ekskone.  

 

BANANPLANTASJEN 

Bananplantasjen ble etablert i år 2000 og eies av Lisa. Den fikk fairtradesertifisering i 2002, 

og var den aller første bananplantasjen som fikk fairtradesertifisering i Den dominikanske 

republikk. Bananplantasjen produserer også økologiske bananer.  

Bananplantasjen var det viktigste stedet for innsamling av data. Jeg var på bananplantasjen 

mandag til fredag, og dersom det ble holdt kurs og liknede var jeg også der på lørdager.  

Plantasjeledelsen 

Det jobber 5 dominikanske kvinner i administrasjonen med ulike kontoroppgaver tilknyttet 

plantasjedriften. Plantasjeledelsen har kontorer i tre hvite brakkebygninger i området som 

kalles la planta. Alle de ansatte har høyere utdannelse. De er bosatt i byer som Santiago og 

Mao. Det er manageren som har ansvaret for den daglige driften på gården. Manageren på 

plantasjen heter Arjan (52 år) og kommer fra Nederland og han bor i Santiago sammen med 

sin dominikanske kone. Jeg hadde flere samtaler med Arjan og hans kvinnelige sekretær, 

Carmen, som blant annet har ansvar for rekruttering av nye arbeidere til plantasjen. I tillegg 

var jeg mye sammen med Yoselin, som jobbet som lege på plantasjen 8 timer i uka. Arjan 

snakker engelsk, mens de andre snakker spansk. Arjan har hovedansvaret for driften av 

bananplantasjen, men han forholder seg til avgjørelser som blir tatt på kontoret og han 

distribuerer autoritet videre til underordnede. På bananplantasjen har hver avdeling på 

bananplantasjen sin leder. Hver sjef har ansvaret for hver sin avdeling på plantasjen, men det 

er også flere personer med mindre autoritet, som blant annet har mindre ansvarsoppgaver Det 

er en leder for hele området som kalles la planta, som er området rundt pakkingen. 

Empackadora, der selve pakkingen foregår, har en sjef, mens campos er inndelt i flere felt 

som hver har sin sjef. Det er kun sjefen for empackadora som er haitiansk, ellers er de andre 

dominikanere. Joseph (38) kom til Den dominikanske republikk i 1986 sammen med sine 

foreldre. Han er gift med en haitiansk kvinne og venter deres tredje barn i september. Alle 

sjefene er bosatt i landsbyen i Montecristi.   



15 
 

Plantasjearbeiderne 

Det jobber 180 mennesker på gården. 156 menn og 29 kvinner, 73 dominikanere, 125 

haitianere. Gjennomsnittsalderen blant arbeiderne er 30 år. Plantasjearbeiderne tjener 250 

dominikanske pesos per dag, noe som tilsvarer cirka NOK 34. Arbeidsuken er på 44 timer, 

men arbeiderne jobber overtid nesten hver eneste dag.   

Det jobber 28 personer i området hvor det pakkes bananer, og 22 av disse arbeiderne er 

kvinner, 6 av kvinnene er haitianske. 4 av de dominikanske kvinnene ble mine 

nøkkelinformanter, Rosa (28 år), Maria (26 år), Carla (28 år) og Blasena (54 år). Alle 

kvinnene har barn, og en av kvinnene er gift, de tre andre er skilt. På kjøkkenet jobber det 3 

dominikanske kvinner og en av kvinnene, Hilma (29 år), var jeg også mye sammen med 

utenfor arbeidstid. Hilma er gift med Juan, som også jobber på gården.  

 Med unntak av noen dominikanske unggutter, er alle arbeiderne i campos haitianere. Jeg 

hadde best kontakt med 3 haitianske menn, Ricardo (28 år), Michael (36 år) og Eric (27 år). 

Michael og Eric jobber i campos, mens Ricardo jobber som gartner på gården. Ricardo og 

Michael kom til Montecristi sammen med hver sin bror, mens Eric kom alene. De ser på seg 

selv som haitianere og anser sitt hjemland som Haiti. Ricardo har vært i Montecristi i 3 år, 

Michael i 10 år og Eric i 5 år. Alle de tre haitianerne snakker spansk.  

De dominikanske arbeiderne jobber med ulike arbeidsoppgaver på gården, som eksempelvis 

mekaniker, kjøre traktor, løfte opp kabler når haitianerne trekker bananene fra campos til 

pakkingen, kjøre mat ut til arbeiderne i campos, kvalitetskontroll av bananene, bretting av 

pappesker og de tunge løftene på kjøkkenet eller i pakkingen. Minguno (54 år) og Juan (32 år) 

var de mennene jeg ble best kjent med.  

 

Antropologen i felt – Forskningsmetoder og posisjonering 
 

Montecristi var det etnografiske feltarbeidet et ukjent konsept for flere av menneskene. Da jeg 

komt til Montecristi opplevde jeg flere ganger at menneskene ikke forsto hva min rolle var. 

Fordi plantasjeeier, Lisa, er en lyshåret europeisk kvinne, var det flere som trodde at jeg var 

hennes datter, fordi vi liknet på hverandre. Lisa er en hvit europeisk kvinne med blondt hår. 

Jeg deltok i arbeidet og viste interesser for hva arbeideren gjorde. Dette gjorde at jeg kom i 

kontakt med menneskene som jeg ville studere.  
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Under feltarbeidet har jeg benyttet meg av deltagende observasjon, som er en mellomting 

mellom det å stå som forsker på sidelinja og observere det informantene foretar seg og delta i 

det de gjør (Thagaard 2009:70). Jeg la vekt på både verbal- og ikke-verbal kommunikasjon, i 

tillegg har forsøkt å være oppmerksom på omgivelsene jeg befant meg i. På bananplantasjen 

har jeg deltatt i arbeidet med blant annet å pakke bananer, lage mat, jeg har jobbet ute i feltet 

med å kutte døde eller infiserte blander fra plantene og stammen. De dominikanske kvinnene, 

spesielt, lærte meg opp med stor entusiasme, at jeg var klønete og jobbet sakte, syntes de bare 

morsomt. Jeg har forsøkt så godt det har latt seg gjøre å følge mine informanter på ulike 

arenaer i hverdagslivet, også utenfor arbeidsplassen. Selv om jeg har deltatt i arbeidet har jeg 

forsøkt å være bevisst på hva som foregår rundt meg. Hvor er det folk beveger seg, hvem er 

det som gjør hva, hvem er det folk jobber sammen, snakker sammen med, hvor er det folk 

spiser, med hvem, hvem er det som gir ordre og hvordan er det folk følger disse ordrene. 

Gjentatte observasjoner av slike tilsynelatende rutinemessige handlinger danner bakgrunn for 

å finne visse mønstre, og dermed si noe om internaliserte kroppslige kunnskaper (Bourdieu 

[2002] 1977). Jeg har vært bevisst på hva folk sier, men også konteksten ting blir sakt i. Data 

gjennom sladder var også en metode som jeg har benyttet meg av. Dette var spesielt tilfelle i 

relasjoner mellom de dominikanske mennene og kvinnene i Montecristi. 

 

For å unngå ”skjeve analyser” har jeg kombinert ulike metoder i studiet av samme objekt. 

Selv om jeg vektla kvalitativ metode, utarbeidet jeg en intervjuguide og jeg deltok på en 

husholdningsundersøkelse blant plantasjearbeiderne. På to bananplantasjer deltok jeg på 

utarbeidelsen av en spørreundersøkelse som vi gjennomførte i februar. Spørreundersøkelsen 

inneholdt grunnleggende spørsmål om alder, kjønn, sivilstatus, skolegang, bosted, boforhold 

og økonomi. Spørreskjemaet ble skrevet på spansk, men vi fikk hjelp av noen kreolsktalende 

arbeidere til å hjelpe arbeiderne som ikke kunne spansk eller ikke kunne lese eller skrive. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført tidlig i feltarbeidet, noe som også gjorde arbeiderne 

kjent med min person og at jeg var interessert i de sosiale forholdene som de lever og jobber 

under. Jeg har også brukt ulike metoder i ulike sammenhenger. Jeg hadde flere samtaler med 

plantasjeeier gjennom feltarbeidet og de fleste samtalene foregikk gjennom uformelle 

samtaler, men jeg utarbeidet også en intervjuguide som brukte under en av de siste samtalene 

vi hadde sammen.  

 

Største delen av datamaterialet har jeg fått fra uformelle samtaler og aktiviteter i dagliglivet, 

og for mine informanter er det arbeidsplassen de tilbringer største delen av hverdagen sin. Jeg 
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har tilbrakt mest tid på en bestemt bananplantasje i Montecristi, men jeg har også besøkt 

andre plantasjer, småskala produsenter og småbondeforeninger. Jeg har snakket med 

arbeidere for både plantasjer og småbønder. Disse besøkene har vært viktige for min 

forståelse av hvordan fairtrade implementeres i Montecristi og hvordan fairtrade erfares i 

praksis fra de ulike posisjonene av makt. Min relasjon til de ansatte ved selskapet har vært 

viktig for innpass og mulighet for å få en bredere forståelse av fairtrade i Montecristi. Jeg har 

også samlet inn data i lokalsamfunnet i landsbyene som ligger i Montecristi. Jeg ble best kjent 

med de dominikanske kvinnene, de inviterte meg hjem, introdusert for deres familie og slekt, 

venner og naboer.  

 

På plantasjen hadde jeg alltid med meg skriveblokk og penn når jeg var ute. Som regel noterte 

jeg ikke når jeg var sammen med informantene, men de visste at jeg alltid gikk med blokken 

og pennen. Hvis det var noe informantene mine sa som de mente at jeg burde skrive ned, så 

tok jeg opp blokken fra støvelen og noterte. Når jeg var sammen med menneskene på fritiden 

deltok jeg på de tingene som de gjorde, jeg forsøkte å være oppmerksom på det jeg observerte 

og hørte, og tok notater på kveldene. Under møter hos småbondeforeninger, på kurs som ble 

holdt for plantasjearbeiderne og samtaler jeg hadde med plantasjeeier, noterte jeg direkte. Jeg 

opplevde det som mer akseptert å notere i slike sammenhenger enn under uformelle samtaler 

med menneskene. Jeg opplevde at flyten i samtale ble brutt dersom jeg noterte direkte, fordi 

folk ble mer opptatt av hva jeg skrev. Feltnotatene skrev jeg som regel på kvelden eller på 

morgenen dagen etter. Plantasjearbeiderne var som regel ferdig på jobb mellom klokken 

17:00 og 19:00, mens jeg ofte var på gården til klokken 20:00 og 21:00. Jeg fikk sitte på et 

lite kontor som stod ubrukt hos selskapet, og jeg skrev feltnotatene der.   

Språk 
 

Forståelse av det lokale språket er viktig i den antropologiske forskningen og språk er en 

ferdighet som er sentral for deltagelse i feltet (Stewart 1998: 25). Feltarbeidet ble gjennomført 

på spansk og engelsk. Jeg hadde i forkant av feltarbeidet tatt språkkurs i Norge og jeg tok en 

måned med språk i hovedstaden Santo Domingo før jeg dro til feltet. Jeg leide en leilighet i 

hovedstaden og meldte meg opp på spanskkurs på en skole som lå i nærheten, og på kvelden 

tok jeg privattimer med en spansklærer. Da jeg reiste til feltet opplevde jeg at dialekten folk 

snakker i Montecristi er ganske annerledes enn i hovedstaden. Slang og forkortninger, folk 

snakket fort og utydelig, og ord ble slukt. Dette gjorde det ofte vanskelig å forstå hva folk sa. 
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Jeg løste dette med å skrive ned ord eller setninger jeg ikke forstod i en liten notisbok og på 

denne måten kunne jeg spørre om hva personen hadde ment med det han eller hun hadde sakt. 

Jeg bodde også med en dominikansk kvinne som snakket godt engelsk og jeg hadde derfor 

mulighet til å spørre henne dersom noe var utydelig for meg. Dette var til stor hjelp for meg. 

Større språklige utfordringer møtte jeg med de franskkreolske haitianerne. Selv om mange av 

de haitianske arbeiderne snakket spansk, snakket haitianerne kreolsk sammen. I motsetning til 

det spanske språket, hvor jeg opplevde å være veldig konsentrert for å høre og forstå hva folk 

sa, opplevde jeg å være mer opptatt av andre ting når haitianerne snakket. Jeg ble mer bevisst 

på hva som foregikk rundt i omgivelsene, på kontekst og kroppsspråk. Jeg ble på denne måten 

mer bevisst på det som skjedde utenfor ordene og ikke nødvendigvis budskapet i ordene 

(Wikan 1992). 

Arena for feltet og politisk overblikk 
Jeg vil her presentere en fyldigere historisk, politisk og økonomisk kontekst som har bidratt til 

å skape og forme det rurale samfunnet i Montecristi, da jeg anser dette som relevant for mitt 

felt og analyser. Først skal jeg gi en beskrivelse av Montecristi som arena, deretter vil jeg gi 

en kontekst på betydningen bananer har hatt i provinsen.  

 

Montecristi er situert om lag 200 kilometer fra Santiago, den nest største byen i Den 

dominikanske republikk. Veien som knytter Santiago og Montecristi sammen gjør transport 

av ting og mennesker mellom rurale og urbane sentrum ganske tilgjengelige. Langs 

hovedveien er det mange små veier som strekker seg innover i landskapet, i området jeg var i 

var det en primær jordvei som knyttet stedene i området sammen. Foruten om et lite område 

hvor det ble lagt en asfaltert strekning på et par meter7, bestod veien av jord og steiner. 

Området er kjennetegnet av skifte mellom åpne og flate marker for kultivering av blant annet 

ris, bananer og aloevera, og tett bebodde bosetninger som har dannet seg rundt 

”produksjonsmarkene”. Områdets tette bebyggelse gjorde tilgang til noen hus mulig kun 

gjennom små stier, store nok til at mopeder kunne kjøre der. Bosetningene som omkranset de 

dyrkede markene så ut til å ha vokst uten noen form for planlegging. De fleste tomtene var 

skilt fra en annen ved et gjerde. På et område kunne det ligge flere hus, det ene nesten oppå et 

annet. Passering gjennom området ga inntrykk av bebyggelsen i området som bestod av trehus 

                                                
7 Den korte strekningen ble asfaltert en måned før presidentvalget som ble holdt i mai 2012, og noen mennesker 
forstod dette som et politisk prosjekt for å sanke valgstemmer. 
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i et spekter av farger, murhus og brakker. Blikkplater, halm, palmeblader og 

reklamemateriell8 .  

 

Klimaet i dette området er typisk for Montecristi, og preges av et stabilt tropisk klima. 

Menneskene omtalte klimaet gjennom fire årstider som gikk fra varmt til utrolig varmt. Det 

stabile klimaet er fordelaktig for bananproduksjon, men bananproduksjon krever tilgang på 

rikelige mengder med vann. Klimaet ble også omtalt i relasjon til innhøstingssesongen i 

risåkrene. Sesonger for innhøsting av ris ble fulgt av et ”utbrudd” av mygg, som var en intens 

plage for befolkningen i de varmest sommermånedene. Klimaet i Montecristi er fordelaktig 

for bananproduksjon. Bananer er et av viktigste jordbruksproduktene som produseres for 

eksportmarkeder i provinsen. Montecristi ligger i kort distanse fra grensen til nabolandet 

Haiti. Provinsens beliggenhet i nærhet med Haiti kan forklare det høye antallet haitianske 

migranter som befinner seg i området. Kommunikasjonen i form av veier og 

transportmuligheter gjør bevegelse mellom fra grensen til Montecristi tilgjengelig. 

 

Den dominikanske republikk ligger på øya Hispaniola, som den deler med Haiti. Hispaniola 

ble oppdaget av Christoffer Columbus i 1492, og øya var den aller første oversjøiske kolonien 

som ble etablert. Hispaniola var en samlet spansk koloni frem til 1697 da øya ble delt i to 

uavhengige stater, Saint-Domingüe /Haiti og Santo Domingo/Den Dominikanske republikk. 

Dette skjedde som et resultat av at franske kolonialister etablerte seg på øyas østlige del og 

førte til at Hispaniola ble splittet mellom de to kolonimaktene, Frankrike og Spania. Haiti ble 

grunnlagt i 1804 etter et blodig slaveopprør. Haiti invaderte den østlige delen av Den 

dominikanske republikk i 1801 og de to nasjonene ble forent under haitiansk styre i 1822. 

Haiti styrte øya fram til 1844, da Den dominikanske republikk erklærte sin selvstendighet. I 

tiden som fulgte var det mange politiske maktkamper mellom de to nasjonene. Haiti forsøkte 

å ta kontrollen over øya tre ganger, men ingen av forsøkene var vellykket. Frykten for at Haiti 

skulle ta makten over Den dominikanske republikk førte til at Spania på nytt invaderte Den 

dominikanske republikk i 1861. I 1865 erklærte Den dominikanske republikk på nytt sin 

selvstendighet. I 1916 ble Den dominikanske republikk underlagt amerikansk militærstyre, og 

året før tok USA styringen over Haiti. og Haiti. De amerikanske styrkene trakk seg ut av Den 

dominikanske republikk i 1924 og ut av Haiti i 1934. Den amerikanske militære 

                                                
8 Feltarbeidet ble gjennomført i perioden før og etter presidentvalget som ble holdt 20.mai 2012. Mange hus var 
derfor dekket av reklamemateriell, enten som politisk propaganda eller for å dekke andre mangler ved huset, som 
sprekker i vegger eller tak. 
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okkupasjonen åpnet opp et rom for to brutale diktatorer. I Haiti var dette, ”Papa Doc” 

Duvalier (1957-1971) og hans sønn, ”Baby Doc” Duvalier (1971-1986), og i Den 

dominikanske republikk var det general Rafael Trujillo. Trujillo bygget opp sin makt da de 

amerikanske militærstyrkene etablerte en nasjonal politistyrke, som senere utviklet seg til den 

nasjonale hæren, og det var Trujillo som ledet denne hæren (Krohn-Hansen 2009). Trujillo 

presset ut amerikanerne og styrte Den dominikanske republikk med et brutalt diktatorisk grep 

i perioden 1930 til 1961. Etter Trujillos død i 1961 var landet preget av politisk ustabilitet, og 

det voldelige regimet fortsatte fram til 1966 under president Joaquín Balaguer. 

Plantasjer i Den dominikanske republikk – kort overblikk 
 

Plantasjene har en lang historie i Den dominikanske republikk og plantasjene kan spore sine 

røtter tilbake til den spanske kolonialiseringen. Spanjolene importerte og plantet rørsukker og 

etablerte store sukkerplantasjer. De importerte de aller første afrikanske slavene, fordi de 

trengte arbeidere på sukkerplantasjene og de eksporterte sukkeret til Europa (Mintz 1985: 32-

33). Strenge handelsrestriksjoner gjorde at plantasjenes historie under den spanske 

kolonialiseringen ble kort. Spanjolene hadde få økonomiske interesser i landet og franske 

kolonialister bosatte seg på den vestlige tredjedelen av øya. Øya ble delt i 1697 og splittelsen 

av øya førte til at det utviklet det seg to ulike økonomiske systemer. I Haiti etablert Frankrike 

en slavedrevet plantasjeproduksjon, mens i Den dominikanske republikk drev befolkningen 

med kvegdrift. Den enorme sukkerproduksjonen førte til at Haiti utviklet seg til å bli en av de 

rikeste kolonier i verden og på 1700-tallet var produksjonen i Haiti større enn produksjonen til 

alle de britiske koloniene på Antillene. Den økonomiske veksten var påvirket av at 

plantasjeeierne importerte afrikanske slaver til sukkerplantasjene. 

 

På 1870-tallet ble sukker på nytt introdusert for Den dominikanske republikk og plantasjene 

fikk en enorm betydning på landets politiske og økonomiske situasjon. 

 

Etter mange år under spansk og haitiansk styre var Den dominikanske republikk etterlatt i 

økonomisk depresjon og dominikanske myndigheter hadde ikke klart å stabilisere økonomien 

i landet. I Den dominikanske republikk var det utenlandske selskaper som hadde den største 

innvirkningen på den økonomiske veksten i landet. Den dominikanske presidenten Ulises 

Heureaux (1882-1884 og 1887-1899) hadde innført en liberal økonomisk politikk i form av 

skatt og tollfritak for eksport, og dette lokket mange utenlandske entreprenører til 
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dominikanske republikk (Martinez 1995:37). Det var stor tilgang på jord, fordi dominikanske 

bønder manglet lovlige titler. Dette gjorde det lett for selskapene å presse bøndene ut av sine 

eiendommer.  

 

På slutten av 1800-tallet var det en vekst i internasjonal handel og etterspørsel etter tropiske 

råvarer økte på slutten av 1800-tallet (Mintz 1985). Etter den haitianske revolusjonen ønsket 

Haiti å bevare plantasjesystemet og tidligere slaver ble forpliktet til å jobbe på plantasjene. I 

1814 innførte Haiti landdistribusjonslover som innebar at makt overført fra store, private 

landeiere til små produsenter og Haiti innførte lover som forbød bøndene å selge jorden til 

utenlandske investorer. På motsatt side vokste sukkerøkonomien kraftig. Det var de 

økonomiske interessene som lå i sukkeret som gjorde at USA tok styringen over Den 

dominikanske republikk i 1916. Amerikanerne fikk styrket sin makt over sukkereksporten og 

det resulterte i en lokal økonomi som dreide seg rundt amerikanskeide selskaper. I løpet av 

1920 og 1930-tallet hadde Den dominikanske republikk passert Haiti økonomisk. Under 

Trujillodiktaturet brukte Trujillo sin politiske makt til å presse amerikanerne ut av 

sukkerindustrien. På 1950-tallet hadde han sikret seg privat økonomisk kontroll over den 

dominikanske sukkerproduksjonen9 og han utviklet nye plantasjer. Han doblet 

sukkerproduksjonen gjennom å utvikle nye plantasjer (Martinez 1995). Da Trujillo døde i 

1961 produserte Trujillos møller to tredeler av landets sukker. 

 

I mange år var den dominikanske økonomien konsentrert rundt sukkerproduksjon. På slutten 

av 1980-tallet gikk Den dominikanske republikk gjennom en av sine verste økonomiske 

kriser. Sukkerprisene falt på markedet og USA gikk inn for å beskytte sin egen 

sukkerproduksjon. I 1991 stod sukkerproduksjonen bare for 8 % av eksportinntektene i landet 

(Gregory 2007). For å få økonomien opp på beina innførte dominikanske myndigheter en 

rekke økonomiske restruktureringer. Dette innebar blant annet at myndighetene gikk inn for å 

fremme eksport av andre jordbruksvarer. Bananer er et eksempel her. Myndighetene lokket 

med både skattefordeler og billig arbeidskraft.  

Bananene som transformerte Montecristi, men ingen bananrepublikk 
I århundrer har kultivering av sukkerrør dominert økonomi og kulturelt samfunn i Karibia. I 

den karibiske regionen er ikke sukker det eneste sporet utenlandske aktører har etterlatt seg. 

                                                
9 Trujillo tok kontroll over 12 av 16 sukkerproduserende eiendommer gjennom å kjøpe eller presse 
nordamerikanske konkurrenter. 
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Sukkerkrisen på slutten av det 19.århundret førte til økt etablering av bananplantasjer i landet. 

Regionene sukkerproduksjonen var konsentrert opplevde enorme transformasjoner, hvor 

infrastruktur ble modernisert og førte til en oppblomstring av nasjonal økonomi. Mens Den 

dominikanske republikk, i likhet med andre karibiske øyer, ble inkorporert i verdens 

markedsøkonomi gjennom sukkerproduksjon på stor skala, har bananplantasjene dominert de 

Latinamerikanske landene. Etter etableringen av United Fruit Company i 1899, begynte en 

storstilt eksport av bananer fra Sentral Amerika til markeder i USA. Bananer som hadde i 

USA blitt konsumert som et statussymbol etter borgerkrigen, men ble gjennom teknologiske 

utviklinger og tilgang på tropiske landområder tilgjengelig for den gjengse forbruker 

(Koeppel, 2008). Økonomi og politiske systemer i landene var svært avhengig av plantasjene. 

Betegnelsen ”bananrepublikker” viser til innflytelsen og påvirkningen bananprodusentene 

hadde gjennom det 20.århundret (Koeppel, 2008).  

 

Bananproduksjon på stor skala i Den dominikanske republikk begynte å ta form i det 20. 

århundret, når United Fruit Company etablerte seg i Sosúa og Sabana de la Mar. I 1916 trakk 

de seg ut av landet, og det tok over 20 år før Den dominikanske republikk på nytt fikk 

oppmerksomhet fra den transnasjonale fruktgiganten United Fruit Company. Årsaken til dette 

var at plantesykdommer som ”panama disease” og ”sigatoka” herjet i de latinamerikanske 

landene, og United Fruit begynte å utvide horisonten til andre tropiske territorier for å svare 

på etterspørselen fra de nordamerikanske markedene (Moya Pons, 2010, p. 308). 

 

 I 1937 ankom teknikere fra United Fruit Company Den dominikanske republikk for på nytt 

og utforske klimaet og jorden i landet. Landområdene langs elven Yaque del Norte hadde 

ikke tidligere hadde vært utnyttet til systematisk kultivering. I tillegg til et fordelaktig klima, 

delte også de nordvestlige områdene grenser til Atlanterhavet. En båt kunne nå Miami i løpet 

av to dager, New York tre dager og Europa i løpet av en og en halv uke (Ruck, 1999).  

 

Selskapet startet med storstilt oppkjøp av jord i terrenget mellom Manzanillo og Guayubin 

(Viñas 2010: 231). I september 1943, etter 6 år med studier i terrenget, signerte det 

nordamerikanske selskapet Grenada Company en kontrakt med den dominikanske staten for å 

plante og eksportere bananer på stor skala. Manzanillo ble hovedsete for selskapet, som frem 

til den tid hadde vært en militærpost bestående av bare fem trehus (Moya Pons, 2010). 

Selskapet konstruerte også ”company towns” eller bateys, hvor arbeiderne kunne bo. Bananer 

var i flere tiår sentral kilde til menneskenes levevilkår i bateyene, som ble dannet rundt de 
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bananproduserende områdene. Carlos hadde arbeidet for Grenada Company frem til 1960- 

tallet. Carlos mintes arbeidet og selskapet nesten nostalgisk. Han var en stolt bananarbeider. 

Selskapet utbetalte gode lønninger, de sikret utdanning for barna, men alt ble ødelagt. I likhet 

viser Rob Ruck (1999: 55) hvordan en av hans samtalepartnere i Manzanillo også frembringer 

den samme nostalgiske følelsen. Grenada Company viste et eksempel på god behandling av 

arbeiderne. Mennene bodde i brakker med tilgang på kokemuligheter, mens familiene fikk 

hjem med elektrisitet og tilgang på vann. Selskapet bygget sykehus og skoler som var gratis 

for barna. 

 

Produktiviteten for bananprodusentene var påvirket av naturens plager som stormer og andre 

naturfenomener. Produksjonen i 1955 var 24 millioner kilo, men selskapet oppnådde en 

produksjon på 152 millioner kilo i 1960. Årsak til den store veksten var at selskapet sprøytet 

plantene for å holde sigatokaen under kontroll. Slik Moya Pons (2010: 309) påpeker skiller 

Den dominikanske republikk seg stort fra de sentralamerikanske landene som Costa Rica, 

Nicaragua, Guatemala og Honduras. United Fruit Company klarte ikke å oppnå kontroll og 

dominans over økonomisk og politisk liv i Den dominikanske republikk. Han påpeker at 

årsaken ligger politiske begrensninger og selskapets ankomst til landet på en tid hvor jord var 

okkupert av andre plantasjer og kultiveringsformer. 

 

Den amerikanske okkupasjonen av Den dominikanske republikk fra 1919 til 1924 bidro til å 

gi makt til et brutalt diktaturstyre i landet. Det amerikanske okkupasjonsregimet skapte en 

nasjonal militær institusjon (Krohn-Hansen: 2009). Mannen som ledet denne hæren var 

general Rafael Trujillo, mobiliserte en makt som senere skulle gi han kontroll over Den 

dominikanske republikk. I perioden mellom 1930 til 1961 styrte Trujillo landet med et brutalt 

diktatorisk grep. Trujillo brukte blant annet sin politiske makt til å sikre privat økonomisk 

kontroll over store deler av sukkerproduksjonen i Den dominikanske republikk10. Han 

introduserte blant annet nye arbeidskoder og forbød arbeidsstreiker og fagforeninger.  

 

Den nordlige landegrensen mellom Den dominikanske republikk og Haiti ligger noen få mil 

fra Montecristi. Fra den dominikanske byen Dajabon renner en elv som skiller nasjonen fra 

Haiti og den haitianske byen Ouanaminthe. Elven blir kalt El Masacre, et navn knyttet til 

minner og historie om den en brutal massakre som fant sted i grenseområdene. De 

                                                
10 Trujillo tok kontroll over 12 av 16 eiendommer gjennom å kjøpe eller presse nordamerikanske konkurrenter. 
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dominikanske grenseområdene, nettopp fordi de lå så nært grensen til Haiti, hadde ført til en 

bølge av transnasjonal migrasjon fra Haiti. Slik Bryan (1985: 246) hadde det i det 

19.århundret vært en evolusjon av rasebevissthet i Den dominikanske republikk. Denne 

rasebevisstheten var knyttet til en form for anti- haitianisme. 

 

Trujillo-staten var opptatt av å gjenskape og styrke nasjonens grenser, både geografisk og 

etnisk (Turits, 2003, p. 144). Grenselandene var befolket av haitianere bodde side om side 

med dominikanske borgere. Rafael M. Trujillo og hans diktatorstyre beordret hæren til å 

utføre massedrap på haitianere som befant seg i det nordlige grenseområdet mellom de to 

landene og i det nordlige Cibao. Militæret drepte 25 000 etniske haitianere11  med macheter, 

de fleste i Montecristi. Perioden etter den brutale massakren ble påfulgt av deportasjoner, drap 

på haitianere i de sørlige regionene (Turits, 2003, p. 146). Etter massakren ble grensen 

mellom Haiti og Den dominikanske republikk stengt. Mange haitianere som ble deportert var 

født og oppvokst i Den dominikanske republikk, noen forsøkte å returnere etter massakren.  

 

Grenada Company etablerte seg i landet 13 år etter Trujillo kom til makten. Det lå ikke bare 

økonomiske motiver for United Fruit bak etableringen av selskapet. Grenada Company hadde 

også en viktig rolle for nasjonal kapital og for utvikling av industri i provinsen. Etableringen 

av selskapet få år etter den brutale massakren, samt selskapets hovedsete bare en kilometer fra 

grensen til Haiti hadde også en politisk betydning. Med selskapet fulgte også ledere, teknikere 

og arbeidere, både amerikanske og dominikanske nasjonale. Selskapet ble dermed en 

støttemur for den dominikanske nasjonen som ikke ville anerkjenne nasjonaliteter fra 

nabolandet Haiti (Viñas 2010).  

 

En av mine informanter, Carlos, kunne fortelle meg at etter Trujillos død var landet preget av 

ustabilitet. ”En gruppe tigere (un gropo de tigueres12) satte i gang en streik, som førte til at 

Grenada dro fra landet.” Tigerne Carlos henviste til var en gruppe politikere som hadde til 

hensikt å gjøre et framskritt under presidentperioden til Dr. Joaquin Balaguer Ricardo, og som 

mobiliserte til en streik (se også Viñas 2010). Selskapet trakk seg ut etter uroen som oppstod 

etter Trujillos død i 1961, som et resultat av streiker og politisk ustabilitet (Viñas 2010: 233). 

                                                
11 Antallet drepte haitianere under massakren finnes ingen sikre tall. Martinez opererer med 25 000 drepte 
(Martínez, 1995, p. 44). Turits (2003) opererer med et tall på 15 000 henrettede (p. 146), men estimerer også et 
antall mellom 20 000 og 50 000 (p. 167) 
12 Begrepet ”tiguere” viser til et maskulint ideal og vil bli behandlet i kapittel 4. 
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Selskapet ville heller ikke ta på seg kostnadene og risikoen i det ustabile klimaet og trakk seg 

ut av landet mellom 1961 og 1966. 

Billig arbeidskraft, migrasjon og plantasjer i Den dominikanske republikk 
 

Yelvington (1995: 3) argumenterer for viktigheten av å se på betydningen av billig 

arbeidskraft i konkrete forhold. For å forstå betydningen av billig arbeidskraft i Den 

dominikanske republikk må vi se på politiske og økonomiske prosesser som har gjort dette 

mulig. I nesten 100 år har haitianske arbeidsmigranter vært den primære kilden til arbeidskraft 

på sukkerplantasjene i Den dominikanske republikk. I mange år var det bare 

sukkerplantasjene som kunne rekruttere haitianske arbeidsmigranter, men i dag er 

migrantenes arbeidskraft viktig i andre økonomiske sektorer i landet. Migrantarbeidere har 

overtatt mye av det tunge arbeidet som på plantasjene for å produsere varer til markeder i 

global Nord. 

Antropologen Samuel Martinez (2007) har gjort feltarbeid på en sukkerplantasje i Den 

dominikanske republikk. Sukkerplantasjene vokste opp på slutten av 1800-tallet og de ble 

tidlig avhengig av billige arbeidsmigranter. I motsetning til sukkerplantasjene i Puerto Rico, 

som Mintz (1985) beskriver, har sukkerindustrien i Den dominikanske republikk vokst ut fra 

tidligere former for plantasjeorganisasjon som var basert på slaveri. Arbeiderne på de 

dominikanske sukkerplantasjene var i starten dominikanske småskala bønder. I søken etter 

profitt var sukkerselskapene interessert i å utvide landområdene, de presset små dominikanske 

bønder ut av sitt land og plantet sukker der. Mange bønder ble værende i områdene og jobbet 

som lønnsarbeidere på plantasjene. De dominikanske arbeiderne, skriver Martinez, var verken 

billige eller føyelige nok (2007:38). På slutten av 1800-tallet begynte derfor å se etter billige 

arbeidere på andre karibiske øyer, men etter 1915 ble haitianerne en majoritet av arbeiderne. 

Martinez (1999) ser nærmere på de historiske endringene som har vært knyttet til billig 

arbeidskraft. Han argumenterer for at vi må ta i betraktning både den rollen som både private 

selskaper og myndigheter har hatt i å gjøre dette mulig. Rekrutteringen av haitianske 

arbeidsmigranter til de dominikanske sukkerselskapene var i sukkerindustriens tidlige fase var 

noe selskapene selv organiserte. Plantasjeeierne hadde økonomiske interesser i å hente 

arbeidskraft utenfra og de gjorde dette uten statlige intervensjoner. I perioden mellom 1930 og 
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1960 endret dette seg. Årsaken til dette var statsformasjonsprosessene som skjedde i Haiti og 

Den dominikanske republikk på denne tiden (57).  

Rekrutteringen av haitianske arbeidsmigranter til de dominikanske sukkerselskapene var i 

sukkerindustriens tidlige fase var noe selskapene selv organiserte. Årsaken til dette var at 

myndighetene på begge sider av grensen var veldig svake og det var lite de kunne gjøre for å 

stoppe strømmen av migranter mellom Haiti og sukkerplantasjene i Den dominikanske 

republikk. Bakgrunnen for at sukkerselskapene begynte å hente sesongarbeidere var ikke bare 

at de godtok lavere lønninger, men det ga også selskapene økt kontroll over arbeidstilførselen 

og det gjorde det lettere å opprettholde arbeidsdisiplin (Martinez 1999). De første 

migrantarbeiderne som kom til plantasjene var fra de vestindiske øyer, men de forlot tidlig 

plantasjene på grunn av elendige lønns- og arbeidsforhold. Det var økonomiske interesser i 

sukkerindustrien som gjorde at USA tok styringen over landet i 1916, samtid åpnet de opp for 

å rekruttere arbeidere fra Haiti på stor skala. Da Trujillo kom til makten inngikk han og Haitis 

diktator Duvalier bilaterale avtaler for å frakte haitianere over grensen til plantasjene. Trujillo 

innførte et strengere lovverk som hindret haitianerne å jobbe andre steder enn på 

sukkerplantasjene. De ble ekskludert fra andre økonomiske muligheter i Den dominikanske 

republikk og Trujillo legitimere dette ved at han gjorde rase til et konsept om nasjonalidentitet 

(Martinez 1999:70). Propagandaen mot haitianerne gjorde det mulig for Trujillo å kaste ut 

amerikanerne og ta personlig kontroll over sukkerproduksjonen. I 1966 inngikk Den 

dominikanske republikk en ny avtale med Haiti, hvor Haiti satt opp rekruttsentre i Port-au-

Prince. Det dominikanske militæret sørget også for å sende tilbake et likt antall haitianere 

tilbake etter innhøstingssesongen, uavhengig om de var kontrakt arbeidere eller ikke (75). 

Etter Duvaliers fall i 1986 har migrasjonen mellom de to nasjonen foregått udokumentert  

 

United Fruit Company i Montecristi 
 

Montecristi har lenge vært knyttet til globale markeder gjennom produksjon av bananer. 

Bananproduksjon på storskala nivå i Montecristi oppstod på 1940-tallet med etableringen av 

Grenada Company, et datterselskap av United Fruit Company (Viñas 2012). Grenada 

Company etablerte seg i landet bare få år etter massakren på haitianske beboere i provinsen. 

På denne tiden begynte det også å etablere seg kommersielt jordbruk utenfor 

sukkerplantasjen. Trujillo fryktet konkurransen og behovet industriene hadde for arbeidskraft. 
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Dette førte til at Trujillo strammet inn migrasjonslovene (Martinez 1999:73). Dersom 

haitianerne kunne velge, ville de trolig ha reist fra plantasjene. Kombinasjonene av 

ansettelsesdiskriminasjon , hvor haitianerne ble begrenset til å jobbe i de tunge og dårlig 

betalte jobbene, sosial isolasjon av haitianere hindret spredning av migrantenes arbeidskraft til 

andre industrier frem til 1980-tallet (74). Grenada Company trakk seg ut på 1960- tallet. Etter 

noen forsøk på å starte produksjon av grønnsaker, ble landområdene etter hvert distribuert til 

den dominikanske staten. Staten fremmet på nytt produksjon av bananer, og begynte et 

omfattende landdistribusjonsprogram. Flere små og selvstendige bønder etablerte seg da, noen 

utnyttet landområdene til risproduksjon, andre med bananproduksjon. Bananene hadde liten 

økonomisk verdi for landet, fordi sukkerproduksjonen fremdeles stod sterkt for nasjonen. På 

1980- og 1990- tallet opplevde Den dominikanske republikk flere økonomiske kriser. 

Sukkeret som så lenge har ligget i hjertet/ hadde vært basen i den dominikanske økonomien, 

ble utsatt for fall i internasjonale sukkerpriser. I 1991 stod sukkerproduksjon bare for 8% av 

eksportinntektene i landet (Gregory 2007, 22). Siden 1980-tallet har også den dominikanske 

politikken vært nyliberalistisk. Mer åpne handelsmarkeder enn tidligere og strukturelle 

tilpasning programmer  fikk på nytt betydning for bananproduksjon og eksport i Montecristi. 

 

Bananplantasjen 
 

Plantasjen jeg utførte feltarbeidet mitt på, er eid av et nederlandsk eksportselskap. Selskapet 

ble etablert av Lisa på midten av 1990-tallet og hun eier i dag flere plantasjer i Den 

dominikanske republikk. Landområdet hvor plantasjen ligger, kjøpte hun opp av den 

dominikanske staten på slutten av 1990-tallet og hun begynte å produsere bananer for 

eksportmarkeder i år 2000. Plantasjen skiller seg fra de andre plantasjer og gårder i 

Montecristi, som er eid og drevet av dominikanere. Plantasjen kan forstås i relasjon til en 

økonomisk utviklingsstrategi som Yelvington (1995) kaller ”industrialisering ved invitasjon”. 

Etter de økonomiske krisene som rammet Den dominikanske republikk på 1980-tallet mistet 

sukkeret mye av sin status i den dominikanske økonomien. For å stabilisere økonomien 

forsøkte myndighetene å lokke utenlandske investorer til å investere penger i den 

dominikanske eksportøkonomien. De gjorde dette blant annet med å lokke med skattefordeler 

og billig arbeidskraft. Dette la det økonomisk til rette for mange utenlandske investorer, som 

Lisa.  
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Oversikt over analysekapitlene 
 

I det første analysekapittelet, «Lisas bananplantasje», tar jeg utgangspunkt i Mintz’ studie av 

plantasjer i Karibia og jeg ser nærmere på hvordan Lisas ”fabrikk i felt” ser ut. Jeg tar videre 

utgangspunkt i Foucaults ”panopticon” for å se hvordan makt er skrevet inn den romlige 

utformingen.  Jeg beskriver hvordan makt er distribuert på plantasjen.  

 

I det andre analysekapittelet, «Fairtrades tilslørende effekt», skal jeg se nærmere på praksis av 

fairtrade-ideologien. Jeg introduserer kort hva fairtrade-ideologien bygger på. Kapittelet vil ta 

opp noen paradokser i fairtrade. Dette kommer til uttrykk i business aspektet ved fairtrade og i 

markedsføringen. Jeg ser nærmere på betydningen småskala-bøndene har i markedsføringen 

av fairtrade-produkter. Jeg argumenterer for at markedsføringen av fairtrade-produkter og 

forbrukernes forventninger til fairtrade produserer et bestemt bilde av en fairtrade-produsent.  

De haitianske migrantarbeiderne ser ut til å forstyrre denne ideologien. Hva fairtrade velger å 

kommunisere ut og hva de velger ikke å kommunisere ut er noe jeg vil se nærmere på i 

kapittelet.   

 

I det tredje analysekapittelet, «du vil ikke finne en stolt dominikansk bananplukker», skriver 

jeg om maskulinitet. Jeg ser kjønnsrollen som et viktig aspekt for hvorfor de dominikanske 

mennene ikke vil gjøre det tunge arbeidet i bananindustrien. Årsaken til at de dominikanske 

mennene ikke vil jobbe i bananindustrien kopler jeg til maskulinitet. Jeg ser derfor også 

nærmere på de sosiale relasjonene mellom menn og kvinner. 

 

I det fjerde, og siste, analysekapittelet, «Fairtrade og de udokumenterte haitianske 

migrantarbeidere», argumenterer jeg videre for hvorfor ingen dominikanere vil jobbe i 

bananindustrien i Montecristi. Kapittelet tar også opp hvorfor det er så viktig at fairtrade 

fokuserer på de haitianske migrantarbeiderne. Jeg ser nærmere på hvordan FLO nedfeller seg 

på en bananplantasje og et lokalsamfunn i Montecristi, og hvordan fairtrade forsøker å møte 

utfordringer med haitianske arbeidere.  
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Kapittel 2. LISAS BANANPLANTASJE 

 

Under feltarbeidet jobbet jeg på en bananplantasje i Montecristi. Plantasjen er drevet under 

eksportselskapet som Lisa eier. Lisa kjøpte opp gården på slutten av 1990-tallet. Eiendommen 

hadde ikke tidligere vært brukt til produksjon av bananer, men i løpet av få år endret den 

gamle kvegfarmen seg til en plantasje med pakkehus, et komplekst kabelsystem og moderne 

systemer for å drenere vann fra elva og ut til plantene. Bananplantasjen ligger i et flatt 

jordbruksområde i Montecristi. Rundt ligger daler og åpne sletter. Klimaet og jorda i dette 

området er fordelaktig for produksjon av bananer, samtidig grenser også eiendommen til elva 

Yaque del Norte, som gir tilførsel av vann til den tørre jorda i området. Hele området er på 

170 hektar og det er plantet bananer på 85 hektar av eiendommen. Det resterende området 

består av bygninger, veier og beitemarker.  

 

En fabrikk i felt 
 

Sidney Mintz (1989) beskriver utviklingen av sukkerplantasjene i Puerto Rico gjennom et 

historisk blikk. Mintz fokuserer på tre historiske perioder og ser hvordan organiseringen av 

sukkerplantasjene har endret seg. Den første er den slavedrevne plantasjeproduksjonen under 

kolonitiden, den andre er Hacienda produksjonen og den tredje er overgangen til en 

selskapsdrevet land-fabrikk periode. I Puerto Rico var det gjennom produksjon av sukkerrør 

at plantasjene og slaveriet oppstod. Det som karakteriserte disse før-kapitalistiske fabrikkene 

var at de produserte ett stabilt produkt og arbeiderne var enten slaver eller ikke-frie arbeidere. 

Etter slaveriet opphørte utviklet det seg en noe annen plantasjeorganisasjon som ikke baserte 

sin produksjon på bruk av slaver. Plantasjene var hovedsakelig familieeide som leverte 

sukkerrør til en ”fabrikk-sentral”. Flere av bøndene som leverte sukkerrør til sentralene 

investerte penger i teknologiske forbedringer som gjorde det mulig å øke produksjonen. 

Jordbrukssystemet bestående hovedsakelig av privateide Haciendaer ble etter USAs invasjon 

endret til store selskapseide plantasjer. De store selskapseide plantasjene investerte penger i 

teknologisk utvikling og land. Eiendommene ble større og sukkerrør ble nå produsert for en 

fabrikk. Den paternalistiske relasjonen mellom familie Haciendaene og arbeiderne forsvant. 

Relasjonen mellom selskapet og arbeiderne ble preget at avstand og upersonlighet, og det som 

knyttet de sammen var at arbeid ble byttet mot lønn. Selskapene innførte et styringshierarki 
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og på denne måten kunne arbeidernes arbeidsinnsats overvåkes. Den historiske utviklingen av 

sukkerproduksjonen viser at plantasjene har gått gjennom transformasjoner til kapitalintensiv, 

fabrikkbasert produksjon.  

 

I forlengelse av Mintz´ (1989) definisjon av plantasjene ser jeg at plantasjens eksistens er 

knyttet til kapitalistiske intensjoner om profittmaksimering. For å kunne produsere med et 

overskudd er Lisa avhengig av arbeidere som jobber effektivt for lave lønninger. Jeg vil se 

hvordan plantasjen utøver makt over arbeiderne og deretter se nærmere på romlige relasjoner 

og makt.  

 

”Panopticon” 
 

For å se hvordan makt er skrevet inn i plantasjerommet, trekker jeg her på Michel Foucaults 

(2008) forståelse av Jeremy Benthams ”panopticon”. Foucault tok utgangspunkt i konseptet 

da han forklarte den arkitektoniske utarbeidelsen av det moderne fengsel. I det panoptiske 

fengsel er alle fengselscellene bygget i en sirkel og alle inngangene er rettet mot en åpning. 

Plassert midt i den åpne plassen står det et tårn. Det står en mann i dette tårnet og han kan se 

alle fengselscellene i bygningen. Tårnet representerer en form for komplett overvåkning og 

kontroll over de innsatte, fordi de verken har mulighet til å se om de blir overvåket eller når 

de blir overvåket. Det panoptiske fengsel bruker Foucault som et eksempel på å vise en form 

for makt som organiserer og disiplinerer, og fordi de ansatte aldri vet når de blir overvåket 

innordner de seg makten, og dermed naturaliserer disiplinære relasjoner.   

 

“Panopticon must not be understood as a dream building: it is the diagram of a mechanism of 

power reduced to its ideal form; its functioning, abstracted from any obstacle, resistance or 

friction, must be represented as a pure architectural and optical system: it is in fact a figure 

of political technology that may and must be detached from any specific use” (Foucault 

2008:9). 

Foucault gir et rammeverk for å analysere forholdet mellom makt og rom. Gjennom 

eksempelet om panoptikon viser han at arkitektur ikke bare er arkitektur, men derimot kan 

arkitektur forstås som en politisk teknologi. Målet med dette er å skape såkalt «føyelig 

kropper». Det panoptiske blikk gjør det mulig å forstå hvordan rom kan ha makt til å 
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kontrollere romlig bevegelse og bevegelsens temporalitet. Eksempelvis viser han at de 

innsatte må være inne i fengselscellene sine til visse tider, de har begrenset mulighet til å 

bevege seg, og de sosiale relasjonene mellom mennesker begrenses av romlig separering. 

Foucault så også at denne modellen for disiplin kunne overføres på sykehus og skole, men 

også fabrikker. 

 

Jeg finner likheter i mitt felt. Arkitektonisk er plantasjen bygget som en form for 

disiplinering. Både bygninger, stier og veier kan forstås som eksempler på disiplinerende 

teknologier. Jeg vil vise hvordan denne formen for disiplinær teknologi viser seg på 

bananplantasjen og hvordan den er rettet mot å effektivisere produksjonen. Gjennom å 

beskrive utformingen av plantasjen kan vi se likhetstrekk til denne teorien. Jeg ser på 

menneskenes bruk av rom. De er ikke atskilt av fysiske objekter  det panoptiske fengselet, 

men av arbeidsdelingen. Jeg ser på hvordan makt og autoritet er distribuert.  

 

Bananplantasjen 
 

Bananplantasjen har en romlig inndeling. Bygningene ligger i den ene delen av rommet, mens 

bananplantene er konsertert i motsatt ende. Campos er delt inn i to deler, som ledelsen kaller 

”den nye” og ”den gamle” delen, selv om de er plantet med to års mellomrom. En liten 

jordvei skiller de to delene av campos fra hverandre. Veien er akkurat bred nok til at det går 

an å kjøre på veien med bil, traktor eller en liten lastebil. På hver side av veien er 

bananplantene plantet tett i tett. Den romlige utformingen av campos ser ut til å være drevet 

av profitt, fordi det ut som jorda er utnyttet til det maksimale ved at bananplantene er plassert 

så tett som mulig. Avstanden mellom plantene er nøye målt opp for at ikke plassen skal blir 

for trang og for at sollyset skal kunne komme til mellom plantene. Det går også små stier 

mellom plantene og de er brede nok til at det er mulig å kjøre der med moped eller firhjuling. 

Gjennom hele campos er det bygget et komplekst kabelsystem. Systemet er knyttet opp til en 

hovedkabelen. Følger man hovedkabelen gjennom campos kommer man til empackadora, 

bygningen hvor frukten blir pakket. Kabelsystemets funksjon er å kunne transportere 

bananklasene fra feltet til pakkingen. Dette effektiviserer produksjonen, fordi det kan henges 

flere bananklaser på kabelen og på denne måten kan en mann trekke et tjuetalls bananklaser til 

stedet der bananene pakkes.  
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Pakkehuset ligger strategisk plassert ved en åpen plass, som gjør det mulig for lastebiler å 

kjøre ut av gården med fullastede kjølekonteinere med bananer. På motsatt side av den åpne 

plassen står det tre store brakkebygninger. Både vinduer og dører er rettet mot den åpne 

plassen. Det går en liten smal sti på baksiden av brakkebygningene. Stien leder til et enormt 

bygg i en neokolonial fasadestil og her har selskapet sitt hovedsete. Noen meter til høyre 

kontorbygningen er det bygget opp et stort gjerde. En hekk er plantet foran gjerdet, noe som 

inntrykket av gjerdet mindre markert. Huset som ligger bak gjerdet er bygget i samme 

neokoloniale fasadestil som kontorbygningen. Fra den åpne plassen er det ikke så mye som 

synes av huset, fordi de hvite brakkebygningene dekker mye av utsikten over til eiendommen. 

I tillegg er det plantet høye trær foran gjerdet.   

 

Måten plantasjen er konstruert kan belyse hvordan makt på ulike måter utøver makt er skrevet 

inn i design og layout på plantasjen. Campos eller feltet, er delt inn i ulike soner, som er 

knyttet sammen av veier, stier og kabler. Foucault så det panoptiske blikket som en viktig 

disiplinær teknologi og fordi kontrollmennene i tårnet ikke kan bli sett, derfor må de innsatte 

anta at de hele tiden blir overvåket og de handler derfor på måter som er konforme til de 

sosiale normene som er forventet. Stiene som går mellom bananplantene gjør det mulig for 

overordnede å bevege seg i landskapet med moped eller ved å gå. På denne måten kan sjefer 

overvåke og kontrollere arbeiderne. I motsetningen til pakkehuset hvor arbeiderne blir 

overvåket direkte av en sjef, arbeider felt arbeiderne for det meste alene. De vet aldri når en 

av sjefene er ute på sine kontrollrunder. Campos er stort og det kan være vanskelig å vite hvor 

arbeiderne oppholder seg. Dette har plantasjen løst med å sette opp små skilt langs veien. På 

hvert skilt står det et kabelnummer, som gjør det mulig å vite hvor arbeiderne befinner seg i 

løpet av arbeidsdagen.  

 

Rom har ingen mening i seg selv, fordi romt rom kan ikke utøve makt. Jeg vil derfor se 

nærmere på de romlige relasjonene. Jeg vil deretter se hvordan med å se på hvordan makt er 

distribuert. Eksempelet viser at makt er hierarkisert, fordi grad av makt korresponderer med 

posisjonen menneskene har i arbeidshierarkiet.  
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Romlige relasjoner 

Arbeidsdelingen på plantasjen er inndelt i en rekke arbeidskategorier. Arbeidsinndelingen  

kjønn og etnisitet påvirker hvor menneskene er plassert i arbeidshierarkiet. Kvinnene13 jobber 

med pakking av bananer på pakkeanlegget, på kjøkkenet eller med renhold. Kvinnene er et 

mindretall på plantasjen, i den hegemoniske kjønnsideologien er det menn som er sett på som 

den økonomiske forsørgeren av kvinnen14. Mennene jobber med de tyngre arbeidsoppgavene 

og det er menn som jobber  ute på plantasjen. Det er også en etnisk deling, fordi haitianerne 

og dominikanerne gjør ulike arbeidsoppgaver. Dominikanske menn besitter ulike 

mellomposisjoner på gården, mens haitianerne gjør de tyngste arbeidsoppgavene.  

Under feltarbeidet var jeg på en bananplantasje. Jeg begynte tidlig å jobbe på pakkeanlegget 

på plantasjen, sammen med de kvinnelige arbeiderne. Jeg ble ikke sett på som en formell 

arbeider på gården og jeg ble derfor ikke underlagt samme arbeidsdisiplin som arbeiderne. Jeg 

gikk ofte turer på gården og forsøkte å lære mer om de ulike delene av produksjonen av 

bananer. Foruten om å være på pakkeanlegget, var jeg også ute i feltet, på kontoret og på 

kjøkkenet. Gjennom mine observasjoner ble jeg oppmerksom på hva folk gjorde, men også 

hvordan de beveget seg og hvem som beveget seg hvor. Plantasjens var bygget på en spesiell 

måte. Campos, eller feltet lå lengst inne på området, mens selskapets kontorer lå nærmest 

inngangen. I midten av rommet lå pakkeanlegget og managementets hvite brakker. Klokken 6 

begynte de første menneskene å komme til plantasjen. Dette var vaktmesteren, den ene kokka, 

renholdsarbeideren på kontoret og lavere grads sjefer på gården. I tillegg var det vaktskifte i 

porten. Klokken 7 begynte arbeiderne å komme til gården. Før de kunne komme inn på 

plantasjen, ble deres identitetsnummer registrert i porten. Plantasjen organiserte felles 

transport for arbeiderne og den gamle, gule skolebussen kom først. De aller fleste 

feltarbeiderne kom med denne. Disse feltarbeiderne var nesten utelukkende haitianske 

arbeidsmigranter. Klokken halv 8 hadde alle plantasjearbeiderne ankommet gården. Noen 

kjørte moped, mens andre kom med den bilen som plukket med seg arbeiderne fra landsbyene 

som lå nord for plantasjen. Da arbeiderne ankom plantasjen tok det ikke lang tid før 

arbeiderne var i gang med å jobbe. Feltarbeiderne var ute i feltet, pakkerne jobbet på 

pakkeanlegget, det var bare noen få som var mer mobile enn andre. De kjørte eller gikk rundt 

på veier og stier på gården. Arbeiderne krysset sjeldent grensene fra deres definerte 

arbeidsområde. Det var bare noen få som beveget seg rundt på ulike steder i løpet av dagen. 
                                                
13 Jeg vil minner om at de haitianske kvinnene ikke er tatt med i analysen. 
14 Dette skal jeg se nærmere på i kapittel 4. 
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Etter klokken 19 var det normalt stille på gården, det var ingen mennesker bortsett fra 

portvakten og et par ansatte som jobbet overtid på kontoret.  

 

I dette eksempelet gir jeg et blikk på hvordan arbeidsdagen på bananplantasjen ser ut. 

Arbeidsdagen er preget av rutiner, folk kommer til faste tidspunkter, de har sine plasser i 

arbeidsdelingen og de har sine definerte arbeidsoppgaver. Med unntak av pakkeanlegget er 

ikke arbeiderne under konstant overvåking av selskapet, men de ser allikevel ut til å vise 

konformitet til de sosiale normene. Dette kan sees på som et uttrykk for at menneskene har 

internaliserte måter å bevege seg på, noe Bourdieu ([1977]) definerte som habitus, eller 

kroppsliggjorte disposisjoner. For å se nærmere på dette må vi også ta i betraktning den 

hierarkiske arbeidsdelingen.  

 

Romlige relasjoner og makt 

For å forsikre kontroll over produksjonsprosessen har selskapet også ansatt personer som 

forsikrer at arbeiderne er konforme til de sosial normer på bananplantasjen. Makt og autoritet 

er hierarkisk ordnet. Slik jeg ser det er makt og autoritet er på plantasjen knyttet til den 

kapitalistiske produksjonsmåten, og disiplinering er rettet mot arbeidernes evne til å skape en 

overskuddsverdi. Det etniske hierarkiet korresponderte også til grad av makt.   

Det er manageren eller el jefe de campo, som har det overordnede ansvaret for den daglige 

driften av plantasjen. Autoritet går deretter fra manager og nedover i hierarkiet, til sjefer som 

har ansvar for hvert sitt område på gården. I de autoritære stillingene får sjefer tilskrevet 

autoritet til å kontrollere og overvåke andre arbeidere, og de gjør dette i selskapets navn.  

Manageren på plantasjen er Arjan, en nederlandsk mann i 50 åra. Han har kontor i en av de tre 

brakkebygningene som står på den åpne plassen ved pakkehuset. Utenfor brakkebygningen 

står managerens hvite kassebil og dersom manageren ikke er ute å inspiserer på gården, står 

også hans lille grønne firhjuling parkert utenfor brakken. Under manager står superintendente, 

som er managerens nærmeste underordnede. Han har kontor på baksiden av pakkehuset. 

Plantasjens manager har daglig kontakt med superintendente og samtalene de har seg i 

mellom dreier seg ofte rundt plantasjens produktivitet. Eksempel på dette er når plantasjens 

manager daglig kontrollerer frukten og sjekker kvaliteten. Det hender ofte at kvaliteten på 

frukten reduseres når klimaet er fuktig, og da kan om lag halvparten av all frukt som høstes 
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være dårlig. I disse periodene må arbeiderne jobbe lange dager for at plantasjen får levert 

kvantum og kvalitet som markedet krever. Under superintendente er det flere sjefer av lavere 

grad. Disse sjefene har ansvar for hvert sitt område på plantasjen. Disse sjefene av lavere grad 

delegerer oppgaver til plantasjearbeiderne og overser arbeidet som arbeiderne gjør i løpet av 

dagen, og på denne måten fungerer sjefene som oppsynsmenn som overser jobben som 

arbeiderne gjør i løpet av dagen.  

Arbeiderne som har sitt arbeidsområde i campos, blir hver morgen fraktet til en åpen plass 

ved det gamle røde huset. Her blir deres arbeidsnummer på nytt kontrollert av to 

oppsynsmenn. De to mennene sitter på hvert sitt bord utenfor det lille røde huset og 

arbeiderne. Når bussen åpner sine dører, fordeler arbeiderne seg i to grupper og stiller seg på 

linje foran mennene. Arbeiderne sier sitt arbeidsnummer og oppsynsmennene kontrollerer 

nummeret opp mot et tilnærmet ark som vakten har fått skrevet ut. Etter dette får de utdelt et 

kabelnummer. Kabelnummeret forteller dem hvor de skal arbeide den dagen. Dette gjør det 

mulig for kontrollørene å hele tiden vite hvilket området den enkelte arbeider befinner seg på. 

Flere mennesker kan få utdelt samme kabelnummer, fordi arbeiderne har ulike 

arbeidsoppgaver. Det er noen som jobber med å fjerne de små blomstene fra ”eplet”, noen 

legger poser på frukten, andre høster inn frukten, rensker døde eller infiserte blader fra 

planten, noen jobber på kabelen og trekker frukten fra campos til empackadora og så videre. 

Derfor er det ofte flere mennesker som jobber på samme kabel. Fordi oppsynsmennene 

forteller hvilket område arbeiderne skal jobbe på, legger de også makt på arbeidernes 

bevegelsesmønster. Etter arbeidsdagen er over samles arbeiderne på nytt utenfor det røde 

huset, hvor de samme to oppsynsmennene de møtte på morgenen igjen sitter bak hver sitt 

bord. Noen arbeidere har skrevet et tall ned på armen sin med en penn, andre har risset et tall 

inn på det de fant på veien, som eksempelvis et bananblad eller en liten bit av barken fra et 

tre. De forteller tallet til oppsynsmennene, som noterer det ned bak den enkeltes 

arbeidsnummer. Tallet som arbeiderne viser frem forteller oppsynsmennene hvor stort område 

de har jobbet seg gjennom den dagen. På denne måten oppnår selskapet kontroll, fordi den 

enkelte arbeiders arbeidsinnsats og evne vil bli kontrollert på slutten av dagen.  

 

Gjennom å ansette sjefer som kan overvåke plantasjen kan Lisa forsikre  

I kapittelet beskrev jeg en rutinepreget hverdag på plantasjen. Jeg beskrev at menneskene kom 

til bestemte tider og at de gjør bestemte arbeidsoppgaver. De blir også romlig atskilt 

hverandre i arbeidsinndelingen. Haitianske menn som jobber ute i feltet. Fordi den etniske og 
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kjønnede inndelingen er så klar, spesielt blant dominikanske og haitianske menn, påvirker 

dette også sosiale relasjonene på plantasjen. Innledningsvis skrev jeg også at det bare var 

noen menn som var mer mobile enn andre. Dette er de dominikanske mennene som har 

overordnede stilinger i arbeidsdelingen. Gjennom sin posisjon i arbeidshierarkiet kan utøver 

dominikanerne makt over de haitianske feltarbeiderne og de gjør det i selskapets navn. På 

denne måten kan den kapitalistiske fabrikken til Lisa opprettholdes og reproduseres.  
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Kapittel 3. FAIRTRADES TILSLØRENDE EFFEKT  

 

I dette kapittelet vil introdusere noen sentrale ideer som ligger bak fairtrade og hvordan 

fairtrade ser ut i praksis. I forrige kapittel beskrev jeg plantasjen til Lisa og jeg beskrev 

hennes versjon av «factory in the field». I dette kapittelet vil jeg gi et noe annet blikk på 

plantasjen gjennom å beskrive hennes relasjon til fairtrade i Den dominikanske repubikk. 

Kapittelet vil belyse noen forhold mellom fairtrade-ideologi og praksis. Hva er praksis av 

fairtrade i Montecristi? Jeg vil begynne med å introdusere Lisas historie, fordi hun hadde en 

viktig rolle med å knytte dominikanske bananprodusenter til fairtrade-markedet. Hennes 

historie sier noe om hennes erfaringer med fairtrade i Den dominikanske republikk. Ut fra 

historien vil jeg se nærmere på noen grunnleggende ideer bak fairtrade.  Kapitlet vil dreie seg 

rundt  

 

Lisas historie – Er fairtrade ideologi eller business? 
 

Lisa eier en bananplantasje i Montecristi. Hun sitter inne på det store kontoret der hun driver 

sitt eksportselskap fra. Rommet er stort, veggene er malt i hvitt, og rommet lyses opp av solen 

som skinner gjennom de store vinduene. Hun sitter bak en stor skrivepult, og fra plassen hun 

sitter hun har utsikt til et stort badebasseng med fossefall. Lisa reiste til Den dominikanske 

republikk på slutten av 1980-tallet, og siden den gangen har hun etablert et eksportselskap og 

sin egen bananplantasje. Hun har også i mange år jobbet med å lære opp småbønder til å drive 

bananproduksjon for eksportmarkeder. 

 

Lisa forteller meg om sin erfaring med fairtrade. Hun hadde en viktig rolle med å knytte 

mange dominikanske småskala bøndene til fairtrademarkedet på midten av 1990-tallet. Hun 

hadde trent opp småbønder i bananproduksjon siden slutten av 1980-tallet, og hun tok kontakt 

med Max Havelaar Nederland fordi hun kjente seg igjen i ideologien som fairtrade stod for. 

Max Havelaar, forteller hun, var opptatt av de sosiale forholdene rundt produksjonen, og 

deres arbeid var rettet mot å hjelpe fattige og marginaliserte småbønder. For Lisa var 

kombinasjonen av ideologien som fairtrade sto for, og tilgang på markedet viktig da hun søkte 

om fairtrade-sertifisering fra Max Havelaar. Hun var kjent med fairtrademarkedet for kaffe, 

som Max Havelaar Nederland hadde jobbet med siden slutten av 1980-tallet, og hun visste at 

det var gode muligheter for å gi småbøndene tilgang til et stabilt marked. Fairtrademarkedet 
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representerte for Lisa et alternativt rom i markedet hvor hun kunne selge de ”rettferdig 

produserte” bananene fra dominikanske småbønder til forbrukere i Vest-Europa og Nord-

Amerika. De første bananene i Montecristi ble fairtradesertifisert på midten av 1990-tallet.  

 

I følge Lisa har fairtrade endret seg siden hun begynte å forhandle med Max Havelaar på 

1990-tallet. Lisa uttrykker at endringene kom etter den globale organisasjonen Fairtrade 

International (FLO) ble etablert. Hun forteller om et britisk supermarked, som blant Lisa og 

hennes kollegaer gikk under navnet ”the big bad wolf”. Dette britiske supermarkedet har gått 

ut i media og kunngjort at de har gått over til å selge 100 % fairtrade-bananer og at de nå er 

under fairtrade-merket. Merkelappen ”the big bad wolf” hadde supermarkedet fått fordi de 

presset ned prisene og nektet å betale det bøndene trengte for å overleve. Lisa forteller om at 

supermarkedet kjøpte store mengder fairtrade-bananer fra Den dominikanske republikk, men 

at supermarkedet presset prisene ned i jakten på billige bananer. Etter at selskapet gikk over 

til å bare selge fairtrade-bananer begynte supermarkedet å importere større mengder frukt fra 

Den dominikanske republikk. Et resultat av dette var at FLO måtte sertifisere flere 

produsenter og i følge Lisa gjorde FLO dette på supermarkedets forespørsel, ikke på grunn av 

ideologien. Dette uttrykker hun når hun sier: ”Ideologien bak fairtrade er god, men ideologien 

nå borte». Lisas sier at hennes inntrykk er at FLO sertifiserer bananene uten å kontrollere hva 

de egentlig sertifiserer. ”FLO sertifiserer bananer, fordi supermarkedene sier at de skal gjøre 

det”. Lisa uttrykker at FLO bare er på markedets side når hun sier at FLO sertifiserer 

bananprodusenter utelukkende på grunn av høy etterspørsel av fairtrade-bananer på markedet. 

”Det nå så mange dominikanske småbønder som nå produserer bananer under fairtrademerket 

at FLO ikke lenger klarer å holde oversikt og kontroll”, sier hun. Hun legger til at det ikke er 

slik at alle bananene som har blitt sertifisert fairtrade er produsert under gode sosiale og 

miljømessige forhold, men FLO ser ikke ut til å bry seg.  

 

Lisa forteller at hadde det ikke vært for at markedet ville ha fairtrade bananer, ville hun aldri 

ha vært en fairtrade produsent. I følge Lisa har fairtrade fått forbrukerne for å gå for det 

sosiale, men forbrukerne kjøper logoen uten å vite hva som egentlig ligger bak merket. 

”Fairtrade er ikke lenger ideologi, det er bare business”, sier hun. Dersom folk hadde kommet 

å sett hvordan situasjonen er for småbøndene her, ville ingen ha kjøpt bananer fra Den 

dominikanske republikk og det ville ikke vært en bananprodusent igjen i Montecristi lenger, 

legger Lisa til. 
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Fortellingen til Lisa sier noe om en plantasjeeiers erfaring med fairtrade i Den dominikanske 

republikk. Fortellingen beskriver hvordan fairtrade har utviklet seg og endret seg gjennom 

årene og hvordan fairtrade, i hennes øyne, har gått fra å være ideologi til å bli business. Lisas 

erfaringer med fairtrade kan kobles til en større debatt som omhandler mainstraming av 

fairtrade. Dette vil jeg snart komme tilbake til. Gjennom feltarbeidet hørte jeg ved flere 

anledninger at plantasjeeiere og eksportører uttrykke at det er mange problemer knyttet til 

fairtrade i Den dominikanske republikk. Hovedproblemet lå det skillet som fairtrade 

produserer mellom plantasjer og småbønder.  

 

Hva er fairtrade? 
 

Med Lisas fortelling som bakteppe, vil jeg nå belyse sentrale ideer og mål i fairtrade-

ideologien som er relevant for dette kapittelet. 

 

Fairtrade-ideologien bygger på ideer som går tilbake i historien, da kristne organisasjoner 

importerte, markedsførte og solgte håndverksarbeid fra fattige produsenter og arbeidere i 

utviklingsland (Littrell og Dickson 1999). Bytterelasjonene var basert på ideer om ”direkte 

handel” mellom produsenter i global Sør og forbrukere i global Nord og organisasjonene var 

drevet ”non profit”. Produktene ble solgt til forbrukere som støttet denne formen for 

solidaritetsarbeid med fattige, marginaliserte produsenter og arbeidere. Overskuddet ble gitt 

tilbake til dem som hadde laget produktene. Frem til 1960-tallet var fairtrade drevet av 

visjoner om humanitær assistanse eller bistand. På denne tiden var den hegemoniske tanken 

om markedet basert på ideer om at nasjonalstaten skulle regulere handel, eksport og markedet. 

Men med nyliberalismen ble markeder åpnet og nasjonale økonomier måtte åpne seg opp for 

internasjonale markeder. På denne tiden endret fairtrade fokus og de begynte å søke 

økonomisk rettferdighet og miljømessig bærekraftighet gjennom markedene selv (Littrell og 

Dickson 1999). Fairtrade beveget seg derfor bort fra å drive humanitær assistanse og slagordet 

”trade not aid”  ble knyttet inn i fairtrade-ideologien. I 1988 ble fairtrade-organisasjonen Max 

Havelaar Nederland etablert. Max Havelaar Nederland var den aller første fairtrade-

organisasjonen som begynte å sertifisere småbønder. De utviklet et eget fairtrade-merke og de 

fairtrade-sertifiserte marginaliserte, småskala kaffeprodusenter. Max Havelaar Nederland 

rettet oppmerksomhet mot de fattige og små kaffeprodusentene som ble ført ut i dypere 

fattigdom som et resultat av den nyliberalistiske økonomiske politikken. Priskontroll ble 
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fjernet, for mye kaffe ble produsert og kaffeprisene sank (Fridell 2007). Kaffebøndene fikk 

ikke en rettferdig pris for kaffen som de solgte og Max Havelaar Nederland var kritiske til at 

priser skulle bestemmes ut fra markedets tilbud og etterspørsel. Max Havelaar Nederland 

søkte i starten å jobbe mot de store transnasjonale selskapene for å få de til å betale mer for 

kaffen som de kjøpte, men de store kaffeselskapene ville ikke betale mer for kaffen som de 

kjøpte. Dette førte til at organisasjonen i stedet jobbet for at priser skulle formes gjennom 

forhandlinger mellom produsent og forbruker, ut fra visse rettferdighetskriterier (Fridell 

2007).  

 

Ideen bak fairtrade bygger på at rådende strukturer i internasjonal handel er urettferdig, fordi 

det virker undertrykkende og utbyttende for de mest fattige i verden.  

Fairtrade-sertifiseringen oppstod som en respons mot nyliberalistisk frihandelsmodell og de 

plasserte etiske prinsipper om likhet og verdighet inn i globale varebytter mellom forbruke og 

produsenter. Samtidig posisjonerer de seg innenfor rådende diskurser om at handel og 

økonomiske deltagelse kan bidra til økonomisk vekst på globalt nivå. Ideen bak fairtrade er at 

forbrukere får mulighet til å hjelpe fattige og marginaliserte produsenter ut av undertrykkende 

fattigdom. Dette skjer ved at forbruker velger å kjøpe fairtrade-produkter som koster mer enn 

andre varer. Overskuddet fra fairtrade-salget skal gå tilbake til produsenten som har skapt 

produktet. Det er viktig å påpeke at fairtrade ikke er direkte involvert i vareproduksjon eller 

handel, men det er en sertifisering som skal bringe bestemte fordeler til fattige og 

marginaliserte produsenter og arbeidere. Fairtrade-sertifiseringen retter seg mot å forbedre 

miljø, arbeidsrettigheter og sosial politikk i fattige land, og de ser fattigdom som et hinder for 

å kunne oppnå slike rettigheter. Fattige, marginaliserte bønder og arbeidere som får styrket 

sine økonomiske rettigheter skal stå sterkere rustet til å kjempe i mot undertrykkende 

strukturer som begrenser deres friheter.  

 

I dag arbeider det mange ulike aktører innenfor «fair trade» agendaen. Dolan (2010a) viser at 

«fair trade» i dag kan deles inn i to ulike retninger. Den ene retningen springer ut fra en 

idealistisk tanke om handelsrettferdighet, strukturell endring og menneskelig solidaritet (35). 

Det er altså menneskets behov som skal være i sentrum, ikke penger og profitt. Denne 

retningen representeres av alternative handelsorganisasjoner som selger produkter gjennom 

”alternative” distribusjonskanaler, hvor nord/sør partnerskap er bygget på felles forståelser 

om likhet og utvikling (35). Den andre retningen representeres av Fairtrade International 

(FLO), som står bak merkevaren og sertifiseringen «fairtrade». Denne oppgaven vil behandle 
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fairtrade-sertifiseringen som FLO står bak. Gjennom oppgaven bruker jeg konsekvent 

begrepet «»fairtrade» som viser til sertifiseringen som FLO står bak, og ikke «fair trade», da 

sistnevnte viser til en generell betegnelse på fenomenet fair trade eller rettferdig handel.  

 

FLO har sine røtter i fairtrade-organisasjonen Max Havelaar Nederland. FLO er en global 

organisasjon som ble etablert i 1997. FLO knytter de ulike fairtrade-organisasjoner under en 

paraplyorganisasjon (Moberg og Lyon 2010). FLO består i dag av 25 fairtrade organisasjoner 

og organisasjonen har sitt hovedkontor i Bonn, Tyskland. Da FLO ble etablert fikk de 

tilskrevet makt til å regulere de sosiale og miljømessige forholdene i produksjonen på vegne 

av fairtrade organisasjonene som er knyttet til FLO organisasjonen. Det er FLO som står bak 

sertifiseringsstandardene til de ulike fairtradeprodusentene. Det er også FLO som har 

utarbeidet fairtradestandardene for dominikanske bananprodusenter. FLO jobber tett med 

FLO-CERT som er en uavhengig tredjepartsorganisasjon som sertifiserer produsenter etter 

fairtradestandardene definert av FLO- FLO-CERT er også organisasjonen som kontrollerer at 

de etiske kravene i fairtradestandardene blir etterfulgt i produksjonen. 

 

Fairtrade opprinnelige prinsipper var orientert mot små og marginaliserte produsenter og 

produsentgrupper. Fairtrade-sertifiseringen har røtter i en ideologi om at reguleringer må til 

for å kontrollere markedet og at frimarkedspolitikk presser priser ned og at dette truer små og 

marginaliserte produsenters levevilkår (De Neve et.al 2008:17).  Småbøndene blir brakt inn i 

konkurranse med industrielt jordbruk som nyter større økonomiske friheter, samtidig som de 

har tilgang på teknologi og kunnskap (Moberg og Lyon 2010). Før jeg kommer tilbake til 

hvordan FLO definerer småbonden og hvorfor småbonden står så sterkt i fairtrade-ideologien, 

vil jeg diskutere inkorporeringen av plantasjene i fairtrade. Inkorporeringen av plantasjene i 

fairtrade-sertifiseringen gir et videre blikk på business aspektet ved fairtrade. 

 

Mainstreaming av fairtrade 
 

Har fairtrade en innvirkning på verdens fattigste? Linton et.al (2004) ser nærmere på 

markedsaspektet ved fairtrade. Forfatterne ser at salget av fairtrade-kaffe har steget kraftig i 

løpet av de siste årene, men at på global skala ser det ikke ut til at fairtrade har hatt så stor 

innvirkning. De store transnasjonale kaffeselskapene sitter fremdeles på markedsmakt og 

eksporterer store deler av kaffen som i dag forbrukes. Shafir og Brysk (2004) påpeker noe 
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liknende når de sier at fairtrades markedsføring av globalt statsborgerskap har feilet. Selv om 

fairtrade markedsføres som forbrukerdrevet, er salget av fairtrade-produkter lavt i forhold til 

produkter solgt av konvensjonelle forhandlere. Linton et.al (2004) foreslår at fairtrade må 

etablere tettere bånd til konvensjonelle forhandlere som sitter på markedsmakt dersom 

fairtrade skal ha en større innvirkning på verdens fattige. Da FLO ble etablert fikk 

organisasjonen en viktig rolle med å utvide markedet for fairtrade-produkter. I stedet for å 

selge fairtrade-produkter i små nisjebutikker ble fairtrade nå tilgjengelig for den 

gjenseforbruker som handler sine dagligvarer i supermarkeder og andre 

dagligvareforretninger. FLO åpnet også opp for at store selskaper også kunne selge fairtrade-

produkter. Dette har blitt kalt mainstreaming av fairtrade (Littrell og Dickson 2010:10) og det 

viser til hvordan fairtrade har skapt relasjoner til slike ”kommersielle” selskaper, hvor 

selskaper som Starbucks, Nestlé og Tesco er eksempler. Mainstreaming av fairtrade innebar 

en endring i det ideologiske grunnlaget som fairtrade vokste ut fra. Flere av selskapene som 

selger fairtrade-produkter er selskaper som lenge har brutt med selve grunnverdien i fairtrade-

ideologien. Et eksempel er Nestlé som markedsførte morsmelkerstatning i Afrika. Aktivister 

og NGOer som i dag støtter fairtrade, stod bak boikotter og politisk propaganda mot selskapet 

(Moberg og Lyon 2010).  

  

Denne mainstreamingen av fairtrade hadde Lisa problemer med. Shreck (2005) skriver: 

“While seeking to increase sales and find markets for all of the potential Fair Trade 

producers, Fair Trade organizations are also faced with the task of satisfying businessmen 

[sic] who participate in the network and who do so, not from any ideological conviction, but 

because it is convenient and profitable” (20). Flere av selskapene som fairtrade forhandler 

med markedsfører seg som etiske bedrifter og de bruker fairtrade for å vise at de støtter opp 

om arbeidsrettigheter, miljø og etiske businesspraksiser. På lokalt nivå oppstår det problemer 

når selskapene bryter med ideologien bak fairtrade, de presser prisene ned og skaper dermed 

et gap mellom produsenten og markedet. Det var på bakgrunn av dette at supermarkedet som 

Lisa snakket om hadde fått tilskrevet betegnelsen «the big bad wolf». Lisa hevdet at fairtrade 

hadde blitt mere opptatt av businessaspektet ved fairtrade enn ideologien, som retter seg mot å 

hjelpe fattige og marginaliserte bønder og arbeidere. 

 

Utover 2000-tallet begynte FLO å sertifisere bananplantasjer i Den dominikanske republikk. 

Marike de Pena, som er direktør for et banankooperativ i Den dominikanske republikk 
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kritiserer inkorporeringen av plantasjene i fairtrade ytterligere. Også denne kritikken kan 

kobles til en større kritikk om businessaspektet ved fairtrade. I et brev til North American Fair 

Trade Council skriver hun at plantasjer ikke ble innlemmet i fairtrade for å løse dårlige 

arbeidsforhold, men for å sørge for et ekspanderende marked med bananer15. I samtaler jeg 

hadde med plantasjeeiere kunne de fortelle meg at markedsekspandering var årsaken til at 

FLO sertifiserer plantasjene. En plantasjeeier i Montecristi fortalte meg for eksempel at 

verken kunne produsere kvaliteten som markedet etterspør, eller alene klare å forsyne det 

voksende fairtrademarkedet med bananer. Et tragisk resultat av dette, slik Marike ser det, er at 

fairtrade presser småbøndene ut i ytterligere fattigdom, fordi dominikanske 

småskalaprodusenter er i en urettferdig konkurranse med store privateide plantasjer. Hun 

skriver: 

 

«Perhaps the current changes are seen as positive by consumers and the Fair Trade world, 

but they will exclude once and for all small farmers if we do not make the right decisions; if 

this happens, once again we will stop local community development and negatively impact 

good environmental practices: the market will win but the world will lose a unique system 

able to create change working with small organized farmers”. 

 

Fairtrade og den ”ikoniske” småskala bonden 

Hvordan er det fairtrade markedsfører seg selv og sitt arbeid på? På hjemmesidene til ulike 

fairtrade organisasjoner kan vi lese om de utnyttede praksisene som er koblet til global 

kapitalisme og hvilke negative påvirkninger dette har for fattige småskala bønder og 

arbeidere. I bananindustrien kontrollerer 5 selskaper om lag 80 % av verdens bananimport. 

Nyliberalistisk økonomisk globalisering har brakt mange fattige bønder inn i en urettferdig 

konkurranse med disse selskapene, som nyter godt av teknologiske utviklinger og kapital som 

gjør at de kan selge bananene billig på markedet. På den andre siden har disse 

bananplantasjene også vært et symbol på grove brudd på menneskerettigheter og 

miljøspørsmål (se Bourgois 1989; 2003 Moberg 2003). Småskala bøndene og arbeiderne som 

fairtrade forteller om er ”taperne” i global kapitalisme. Det er disse menneskene fairtrade skal 

hjelpe. Fairtrade produserer rapporter og de fremstiller bilder av produsentene og de 

sosioøkonomiske utfordringene som de møter. De forteller om hvordan fairtrade har hjulpet 

                                                
15 Marike skrev et brev til North American Fair Trade Council 10.06.2012. http://www.thenews.coop/node/8613 
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de marginaliserte arbeiderne og de fattige småskala bøndene gjennom såkalte 

”suksesshistorier”. Hvor fairtrade hvilke positive innvirkninger de har for de fattige og små. 

Et bilde som går igjen i media er småskala bonden (Luetchford 2008). Bonden fremstilles 

som fattig og han bor i et ruralt samfunn. Han eier en liten jordflekk og på jorda transformerer 

han naturens råmateriale til et produkt som han selger. Han får hjelp av familien til arbeidet 

på gården. Dette gir et romantisert bilde av familielivet på landsbygda. Dette romantiserte 

bildet av et selvstendig og autonom bonde og det naturlige miljøet som han lever i gir et bilde 

av noe autentisk.  

Luetchford (2008) ser at småbonden som fairtrade markedsfører har kulturelle assosiasjoner 

til tradisjonelle ideer om en ”peasant”, beskrevet tidligere i dette kapittelet. Den ”ikoniske” 

småbonden er presentert som uavhengig og autonom, noe som er koblet til ideen om at 

bonden har kapasitet til å reprodusere sin egen levemåte.  

Småbonden produserer ting som er i naturen, han jobber direkte i jorda, og han produserer fra 

eget land. Muligheten til å selge sitt eget arbeid i markedet gjør at småbonden, i motsetning til 

den kapitalistiske fabrikkarbeideren, unngår å bli en del av den proletariske klasse. Dette har 

en kulturell assosiasjon til en bestemt sosial orden. Produksjon fra eget land viser til 

lokalisme, hvor reproduksjon er basert på sosiale bånd i og mellom familier. Ideer om en 

”etisk” økonomi basert på bytterelasjoner innebærer sosiale, kulturelle og moralske relasjoner 

mellom mennesker (Malinowski 1922; Mauss (2002 [1925]). Småbondehusholdene er 

selvforsynte eller bytter til seg det som de trenger, men disse byttene skjer direkte og står 

utenfor fremmedgjørende relasjoner kjennetegnet av den kapitalistiske produksjonsmåten 

(Luetchford 2008:148). Slike kulturelle assosiasjoner er koblet til makt, fordi de kan 

mobilisere til politisk støtte (149). Den ”ikoniske” småbonden gjør det mulig å tenke at varer 

ikke bare er et objekt av fremmedgjøring, men de er også et symbol som formidler sosial 

mening (Gottdiener 2000:10). På denne måten fungerer småbonden som et viktig symbol, 

fordi markedsføringen av småbonden gjør det mulig å gjeninnføre sosiale relasjoner, som i 

utgangspunktet er skjult, i globale varekjeder og på denne måten søker fairtrade å unngå 

fetisjisme. Det er den etiske verdien som skiller fairtrade fra andre varer i globale markeder, 

fordi varen artikulerer etiske følelser (se Dolan 2008). Markedsføringen av småbonden kan 

derfor sees på som en strategi. Den spiller på følelser, samtidig gir den forbrukeren en følelse 

om at de kan hjelpe fattige og marginaliserte produsenter og arbeidere i andre deler av verden 

(se Dolan 2008:276-279). 
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Luetchford (2007) skriver at ”fair trade focuses upon small farmers and families, and is likely 

to fetishise the conditions of production in any economy” (4). for å søke å gå bak dette kan 

Wilson (2010) skriver, at vi må ta i betraktning hvilke forventninger som forbrukerne har til 

produktene som de kjøper. Han viser hvordan fairtrade markedsfører håndverksprodukter fra 

Ecuador. I markedsføringen reproduserer bestemte vestlige antagelser om produkter og den 

innfødte befolkningen. De forteller blant annet om en harmonisk relasjon mellom de innfødte 

og miljøet, om tradisjoner, narrativer om historier og kulturell renhet. På denne måten 

vektlegges også viktigheten av fairtrade, fordi de etniske minoriteter kan opprettholde og 

verdsette sin minoritetsidentitet (178). Forholdet mellom de symbolske dimensjonene som er 

knyttet til de materielle objektene som blir produsert, hvilke forventninger forbrukerne har til 

disse, og hvordan fairtrade tilpasser sin markedsføring til forbrukernes forventninger, er noe 

jeg vil se nærmere på.  

 

Lisas ”factory in the field”, den ikoniske småskala bonden og de haitianske 
arbeidsmigrantene 
 

Fairtrade sertifiserer båe bananer som produseres både plantasjer og av småskala bønder i 

Montecristi. Plantasjen til Lisa er en av flere. Da Lisa etablerte plantasjen ville hun få den 

fairtrade-sertifisert, fordi hun mente den ville passe godt inn i ”fairtrade-modellen”. Årsaken 

til dette var at Lisa jobbet for å forbedre arbeidernes rettigheter. Allerede før plantasjen ble 

fairtrade-sertifisert ga hun arbeiderne fordeler som eksempelvis lønn over gjennomsnittet i 

området, mat, vann på arbeidsplassen, transport til og fra arbeidsplassen. Bananplantasjen ble 

sertifisert fairtrade i 2002, og ble den aller første bananplantasjen som ble fairtrade-sertifisert i 

Den dominikanske republikk. Som vi så i det forrige kapittel er Lisa økonomisk avhengig av 

de haitianske migrantarbeiderne, men Lisa var bekymret for de forholdene som haitianerne 

lever og arbeidet under i landet. Lisa ga migrantarbeiderne private pensjonsplaner, privat 

helseforsikring, visum og pass. Fairtrade har også publisert artikler hvor de har skrevet om 

hvordan fairtrade har hjulpet de mange udokumenterte haitianske migrantarbeiderne i Den 

dominikanske republikk. I en rapport publisert av den britiske fairtrade organisasjonen, 

Fairtrade Foundation (FAO) (2011) kan vi lese at fairtrade-arbeidere i Den dominikanske 

republikk får utbetalt en lønn som møter grunnleggende behov, de får 14 dagers betalt ferie i 

motsetning til ikke-fairtrade-arbeidere, som ikke betalt ferie. I rapporten kan vi lese at 

fairtrade ikke bare har bidratt til positiv utvikling for produsentene, men det har også større 
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innvirkninger på lokalt og nasjonalt nivå. Årsaken til dette er at haitianernes sosiale og 

byråkratiske rettigheter blir beskyttet hos fairtrade-produsenter i Den dominikanske republikk. 

I sin markedsføring forteller fairtrade at produsentene også mottar et ekstra pengebeløp, kalt 

fairtrade sosialt premium, som de kan investere i sosiale utviklingsprosjekter som de selv har 

definert. I Den dominikanske republikk kan vi lese at fairtrade blant annet har støttet bygge 

konstruksjoner, utdanning for barna i lokalsamfunnet, vaksiner og annen medisinsk 

behandling. 

 

I Montecristi er det ikke slik at småbøndene kun hviler på familiens arbeidskraft. De fleste 

bananprodusentene er avhengig av innleid arbeidskraft. En årsak til dette er at bananer ikke 

har innhøstingssesong som ris og kaffe, og bananene høstes hele året rundt. 

Bananprodusentene er derfor avhengig av en stabil arbeidskraft hele året. Majoriteten av 

arbeiderne i bananindustrien i Montecristi er udokumenterte haitianske migrantarbeidere. 

Rekrutteringen av haitianske arbeidsmigranter har gjort det mulig for å redusere 

produksjonskostnadene i bananproduksjonen. Haitianerne godtar dårlige lønninger og 

bananprodusentene anser haitianerne som mer disiplinert og hardtarbeidende enn 

dominikanske nasjonale. De haitianske migrantarbeiderne i Montecristi har ingen 

arbeidsrettigheter. Bananprodusenter kan ved å ansette haitianske arbeidsmigranter i det 

tyngste jordbruksarbeidet også slippe unna politisk ansvarlighet overfor arbeidernes velferd. 

Det er ingen statlige sanksjoner dersom lønninger blir holdt igjen, eller dersom arbeiderne 

jobber overtid uten ekstra betaling. De har nesten ingen penger, bor under elendige forhold og 

mange blir diskriminering av både arbeidsgivere, kollegaer og andre i lokalsamfunnet Hvorfor 

forteller ikke fairtrade noe om disse arbeiderne i sin markedsføring? Som Luetchford (2008) 

påpeker, er det nettopp småbøndenes rolle i den moralske diskursen som gjør småbøndene så 

viktig for fairtrade. I følge Luetchford (2008) har den ”ikoniske” småskala bonden 

assosiasjoner til tradisjonelle bilder av en ”peasant”. ”Peasant” fremkalt et bilde av en 

selvstendig og autonom bonde som er sosialt organisert rundt lokalsamfunnet. Det moralske 

grunnlaget til ”peasant” bondehusholdet er at det søker å opprettholde levevilkår, ikke penger 

eller profitt. De produserer jordbruksprodukter for eget forbruk eller inngår i resiproke 

bytteforhold med andre hushold for å få det de trenger. På denne unngår bonden, i motsetning 

til den kapitalistiske fabrikkarbeideren, å bli en del av den proletariske klasse. Det som gjør 

den ”ikoniske” småskala bonden som et så mektig symbol i markedsføringen er at den er 

relatert til makt og kan mobilisere til politisk støtte. Markedsføringen av den ”ikoniske” 

småskala bonden gjør det mulig å tenke seg at byttene skjer direkte, og dermed utenfor 
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fremmedgjørende relasjoner som er kjennetegnet av den kapitalistiske produksjonsmåten 

(Luetchford 2008:148). Det som markedsføres en bestemt forestilling om verden, der 

solidaritet og gjensidig respekt blir skapt over territoriale grenser. Dette kan forklare hvorfor 

fairtrade ikke forteller noe om de mange udokumenterte migrantarbeiderne til forbrukeren.  

 

Selv om det er Lisas arbeid som kommuniseres ut til forbrukeren, er det ikke Lisa som 

markedsføres på produktene. Når forbrukerne kjøper fairtrade-produkter forventer de visse 

forventninger til det som de kjøper (Wilson 2010). Lisa bor i et hus på gården og hun jobber i 

kontorbygningen som ligger et steinkast fra huset. Lisa kom til Den dominikanske republikk 

på slutten av 1980-tallet. Hun hadde blitt kontaktet av en amerikaner som skulle starte opp 

med eksport av økologisk kaffe, kakao og bananer. Hun var akkurat blitt ferdig med 

utdannelsen sin i tropisk jordbruk og internasjonal business ved et universitet i Argentina. 

Lisa bestemte seg for å reise til Den dominikanske republikk for å hjelpe mannen og hun fikk 

ansvaret for bananene. Lisa jobbet for å lære bønder opp i bananproduksjon. Hun kunne ikke 

så mye om bananproduksjon, men besøkte Chiquita som var i landet på denne tiden. Hun var 

fattig og hun leide et lite hus i Azua. Huset hadde ikke fasiliteter som vann eller toalett. Hun 

tok buss for å komme seg rundt i landet, fordi hun ikke hadde råd til å kjøpe seg bil. 

Landsbyen hadde ikke tilgang på elektrisitet og hun måtte reise til en landsby nærmere 

hovedstaden for å bruke telefon. I 1994 startet Lisa opp sitt eget eksportselskap og hun 

begynte å eksportere bananer til Nord Europa, Nord Amerika og Japan. To år seinere hadde 

selskapet blitt den største eksportøren av økologiske bananer i verden. Lisa begynte å tjene 

gode penger. Hun kjøpte opp et hus i en fattig landsby i Azua. Rundt huset var det et stort 

gjerde, noe som ga henne mer privatliv. Bak det inngjerdede området var det en stor tomt. 

Hun kunne endelig drive med sin hobby. Hun importerte araberhester fra Europa. Hestene ble 

flere og flere. Hun kjøpte opp et stort område i en dal like ved hvor hestene kunne stå. Kort 

tid etter kjøpte hun opp et landområde i Montecristi og hun etablerte sin egen bananplantasje. 

Det tok mye arbeid med å bygge plantasjen. Hennes ektemann laget tegningene som 

plantasjen ble konstruert ut fra. Eksportselskapet fikk sine kontorer i et stort bygg i en 

neokolonial fasadestil inne på gården og Lisa og hennes familie flyttet inn i huset i en 

tilsvarende fasadestil bak det høye gjerdet. De bygget en ridebane, et badebasseng med 

fossefall. Dette bildet av en kapitalistisk kvinne kan true de forestillingene som forbrukerne 

har til de symbolske dimensjonene som er knyttet til de materielle objektene som produseres.  
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Hvorfor er det ikke Lisa som markedsføres på fairtrade-produkter og i media?  Årsaken til 

dette er at fairtrade bygger på et negativt bilde av kapitalistisk kontroll over 

produksjonsmåten og distribusjon. De er også kritiske til kapitalistenes utnytting av arbeidere 

for profitt. Ved å markedsføre småskala bonden signaliserer fairtrade til forbrukerne at de kan 

nå frem til og støtte former for sosial og økonomisk organisasjon som er rettet mot å 

produsere levemåter og ikke generere profitt (Luetchford  2008:149). Fairtrade er avhengig 

av, og de spiller bevist på, bilder om den fattige småskala bonden. Dette er bilder som spiler 

på forbrukernes forventninger om fairtrade. Det er dette forbrukerne ønsker å se. 

Den ”ikoniske” småskala produsenten spiller på følelser og gjør at forbrukerne en følelse av 

personlig tilknytning med produsenten. Den selger et bilde til forbruker, et bilde som 

forbrukeren forventer å se. Fairtrade spiller på en moralsk diskurs som utfordrer den 

upersonlige naturen i markedsrelasjoner (Moberg 2014). Måten fairtrade fremstiller fordelene 

som de gir småbønder og arbeidere gjør at fairtrade fremstår som noe ønskelig, attraktivt og 

fordelaktig for produsentene og for hele lokalsamfunnet. Det er noe forbrukerne kan velge å 

støtte i markedsøkonomiens kritiske økonomiske og sosiale situasjon. Men hvem er fairtrade 

sertifiserer? Jeg vil se nærmere på dette. 

 

Småbondeforeningene 
 

FLO sertifiserer ikke hver enkelt småbonde, men småbondeforeninger eller organisasjoner, og 

det er foreningen, på vegne av småbøndene, som mottar fordelene som fairtradesertifiseringen 

skal gi. I Montecristi hørte jeg flere rykter om korrupte lederne som at de brukte penger fra 

fairtrade til å betale underskudd i foreningene eller at de brukte penger på måter som ikke 

kom de som virkelig trengte det til gode. Fordi avgjørelser i mange tilfeller tas av større 

bønder på vegne av de mindre produsentene, vil dette påvirke hvordan fairtrade ser ut i 

praksis.  

 

Mange småbønder i Montecristi er svært fattige, og fattigdom gjør det vanskelig for mange 

bønder å kjøpe fertilisering og sprøytemidler for å kontrollere plantesykdommer og spredning 

av plantesykdommer. Dersom ikke bøndene har midler til å kontrollere plantesykdommene 

kan resultatet bli at mange bananbønder mister levebrødet sitt. De minste bananprodusentene 

møter andre utfordringer enn de større gårdene, spesielt der det er økonomiske forskjeller 

mellom produsentene. Når avgjørelsene tas på vegne av de små gårdene, fører dette til at 



49 
 

fordelene som fairtrade skal gi de små, ikke alltid kommer frem til de som virkelig trenger 

det. En årsak til at de minste og fattigste bananprodusentene ikke dro nytte av fordelene 

gjennom fairtradesertifiseringen kan også forstås i relasjon til at kunnskap om fairtrade er 

skjevt fordelt i foreningene. Det er lederne for foreningene som er ansvarlig for å 

videreformidle budskapet i fairtrade til produsentene. Gjennom samtaler med småbønder i 

Montecristi opplevde jeg at det er mange småbønder som produserer fairtradebananer som 

ikke vet hva fairtrade er, og de vet heller ingenting om fordelene som fairtrade skal gi. Fordi 

fairtrade er usynlig for bøndene, er også fordelene fairtrade sier at de skal gi også fraværende 

for mange småbønder. 

 

Under et møte med en assosiasjon i Montecristi skulle de lage en plan for hva de skulle bruke 

fairtrade premium på. De hadde bestemt seg for å bruke en del penger på et 

vaksinasjonsprogram. For å finne ut hvor mange vaksiner som skulle kjøpes inn måtte lederne 

definere behovet blant bønder og arbeidere var. De diskuterte i 20 minutter om hvor vanskelig 

det var å finne ut av hvor mange produsenter som fantes, og om de faktisk kunne kontakte 

produsentene, fordi de ikke hadde fullstendig oversikt over alle medlemmene i assosiasjonen. 

På spørsmål om hvor mange arbeidere som trengte vaksine kunne ingen i assosiasjonen svare 

på spørsmålet. Han fortalte også at det er haitianernes egen skyld at de velger å sende pengene 

som de tjener tilbake til Haiti, og at de velger å leve i fattigdom i Montecristi. Etter å ha 

diskutert rundt temaet lenge, ble vaksinasjonsprogrammet lagt til side, fordi det viste seg å 

være vanskelig å utføre i praksis. De bestemte seg for å møtes 2 uker senere for å snakke 

videre om temaet.  

 

Avslutning 
 

I dette kapittelet har jeg sett på nærmere på forholdet mellom fairtrade-ideologi og praksis. 

Jeg har sett på hvordan fairtrade presenterer sitt arbeid på i media og at dette bildet viser en 

”ikonisk” småskala produsent. En produsent som spiller på ideer om en uavhengig bonde som 

produseres varer på sitt eget land og får familien til å hjelpe seg om det er nødvendig. Dette 

viser et skjevt bilde av virkeligheten. Jeg har argumentert for at det de fremstiller må forstås i 

relasjon til ideer forbruker har om fairtrade. Haitianerne forstyrrer denne ideen.   
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KAPITTEL 4. ”DU VIL IKKE FINNE EN STOLT DOMINIKANSK 
BANANPLUKKER” 

 

I dette kapittelet skal jeg se nærmere på maskulinitet for å svare på spørsmål om hvorfor de 

dominikanske mennene ikke vil gjøre det tunge arbeidet i bananindustrien? Dette er relevant 

for den overordnede tematikken i oppgaven, fordi den sier noe om hvorfor haitianerne gjør 

dette arbeidet og hvorfor det er viktig at fairtrade fokuserer på haitianerne. 

 

Jeg satt på en stol utenfor huset og snakket med Carlos. Vi hadde skjøvet stolene helt inntil 

veggen. Sola stod rett opp på himmelen og vi hadde skjøvet stolene under en liten 

skyggeflekk helt inntil husveggen. Carlos stakk ofte innom huset hvor hans søster Aurora bor. 

Aurora jobbet som barnepasser for plantasjeeier Lisas barn. Aurora kom ut og serverte oss 

varm kaffe i to små kaffekrus før hun gikk inn igjen på kjøkkenet og fortsatte forberedelsene 

til middagen. Gatene som ellers var fylt med mye lyd og støy var ganske stille denne 

junidagen. Carlos var høy og det grå håret på hodet hadde han gjemt under en grå caps. Jeg 

fortalte Carlos at jeg var i Montecristi i forbindelse med et skoleprosjekt og at jeg var 

interessert i å studere bananindustrien i Montecristi. Carlos fortalte at han for mange år siden 

selv hadde jobbet med bananer. Han var tidligere ansatt ved Granada Company og han 

arbeidet for selskapet frem til 1960-tallet. Grenada Company var et datterselskap av den 

transnasjonale fruktselskapet United Fruit Company, som etablerte seg i Montecristi på 1940-

tallet. Den høye gråhårede mannen mintes arbeidet og selskapet nesten nostalgisk, selskapet 

utbetalte gode lønninger og arbeiderne ble behandlet godt. Sånn var det ikke nå lenger. 

Lønningene var blitt dårlig og det var vanskelig å overleve som bananarbeider. ”Jeg arbeidet 

ikke inne på et kontor, en sånn jobb hvor du bruker beige eller blå pen-bukser og nystrøket 

skjorte”. Han strøk håndflaten over den mørke jeansen sin. Arbeidet han gjorde var tungt, han 

jobbet ute i feltet og ble møkkete. Carlos strakk håndflatene mot meg og viste meg hendene 

sine, som er grove og ser ut til å ha tatt i et tak. Det er ikke sånn dominikanerne vil ha det nå, 

fortalte han. ”Tigerne (los tígueres) vil ikke jobbe hardt, de liker ikke å svette”. De vil ta 

utdannelse, ha en enkel jobb hvor de kan tjene penger. De liker ikke svette, møkk (sucio) og 

hardt arbeid gjentok han. Det var annerledes når jeg arbeidet i Grenada Company, de ansatte 

var dominikanere og du fant ikke en haitianer på plantasjene, men nå har vi haitianerne som 

gjør det tunge arbeidet, sa Carlos. Det er ikke lenger stolthet i arbeidet i bananindustrien. Før 
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var en bananarbeider en stolt mann, en mann som gjorde sitt arbeid med stolthet. Slik er det 

ikke lenger. ”Nå vil du ikke finne en stolt dominikansk bananplukker”.  

I denne samtalen jeg hadde med Carlos snakket han om renhetsmetaforer i relasjon til arbeidet 

i bananindustrien. Disse renhetsmetaforene sier noe om maskuline idealer, om hvordan 

mannen ideelt sett skal se ut og hva han ideelt sett skal gjøre. I følge Carlos skal mannen være 

ren, ha rene bukser og jobbe på et kontor. Arbeidet men bananer stod i motsetning til dette 

idealet. Arbeidet med bananer var dårlig betalt, arbeidsdagene var lange og harde. Det ble 

klassifisert som skittent og møkkete. Det var ikke et arbeid som dominikanere ville gjøre.  

 

Maskuline idealer  
 

Christian Krohn- Hansen (2009) ser nærmere på slike renhetsmetaforer i sin studie i en 

landsby i Den dominikanske republikk. Befolkningen i landsbyen som Krohn-Hansen 

studerer, sier at en mann må være ren (limpio) og ikke møkkete (sucio). Ideer om renhet 

hadde flere meninger. Han viser hvordan to menn kritiserte en annen for å ha på seg møkkete 

sko og t-skjorte og en mann som fortalte om en mann som kledde seg stygt, og at sko og 

skjorte bare var rot (142). Han viser også at renhet var knyttet til lokale sosiale hierarkier og 

ideer om arbeid. For hardt og tungt arbeid kunne true hans maskulinitet, idealet om mannen 

som forfører. Det er viktig for en mann å være synlig i det offentlige rom dersom han må 

jobbe, kan dette ta hans tid, en tid som han egentlig burde bruke på å sosialisere seg med 

andre. Disse renhetsmetaforene er knyttet til mange ideer om maskulinitet i Den 

dominikanske republikk. Idealer om maskulinitet i Den dominikanske republikk er nært 

knyttet opp til den dominikanske tigeren. Begrepet el tíguere er et uttrykk som ble brukt i 

dagligtalen blant den dominikanske befolkningen i Montecristi. Begrepet bærer mange 

konnotasjoner, men betegnelsen er direkte knyttet til en måte å snakke om menn og menns 

handlinger på. Christian Krohn-Hansen (2001) definerer el tíguere som en som overlever i sitt 

miljø (51). Tigeren er ikke bare en bestemt mann i en posisjon, men betegnelse brukes for å 

beskrive vanlige menn, uavhengig av sosial eller økonomiske klasse. Tigeren altså være alt 

fra en fattig bonde, en gateselger, en arbeider, en lege eller en høytstående politiker. Tigeren 

er et symbol på hva det vil si å være mann i Den dominikanske republikk og tigeren synes å 

være en legitimert form for makt i det dominikanske samfunnet. Begrepet brukes for å 

klassifisere og dømme mannlig atferd. Det har mange konnotasjoner, men det er også koplet 

en tvetydig til det. Det kan for eksempel være en mann som er bryter loven, men det kan også 
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være en mann som er seriøs og oppriktig. En mann som klassifiseres som en tiger, skriver 

Krohn-Hansen (2001), er en mann som er modig og veltalende. Han bør være synlig ute i det 

offentlige rom og delta i det sosiale liv sammen med andre menn. Mannen er også en forfører 

og han inngår ofte i seksuelle relasjoner med andre kvinner, dette på tross av at han lever i et 

stabilt forhold med en kvinne. Han skal også være ute å danse, drikke og ha det gøy sammen 

med andre menn. Tigermetaforen er en måte å uttrykke noe som synes å være vanskelig å 

gripe og klassifisere. Dette er paradokser og tvetydigheter som er knyttet til utøvelse av makt i 

relasjoner (2009:151).   

 

Jeg vil her se renhetsmetaforene i relasjon til dette hegemoniske bildet av tigeren. Jeg vil med 

dette tydeliggjøre enda klarere hvorfor dominikanerne i Montecristi, som en gruppe, ikke vil 

gjøre det tunge arbeidet i bananindustrien. Det viser både idealene om utseende og maskulin 

væremåte. Den dominikanske tigeren skal være ute i det offentlige rom, her skal han blant 

annet pleie sine vennskapsrelasjoner. Arbeidet med bananer er fysisk tungt og arbeiderne må 

ofte jobbe mye overtid. Renhet ute i det offentlige rom i er knyttet til det å kle seg pent, som å 

ha rene sko, nystrøket skjorte og fine bukser viser at mannen viser konformitet til sosiale 

normer ute i det offentlige liv. Å komme som en møkkete og svett bananplukker kan føre til 

stigmatisering (se Krohn-Hansen 2009:142). Den samme ettermiddagen som jeg hadde 

dukket kaffe med Carlos, var jeg ute sammen med hans onkelbarn, Eduardo. Eduardo hadde 

store diamanter i ørene og på buksen hadde strass bak på den ene lommen. Håret hans 

kortklippet og rundt halsen hadde han et tykt gullkjede. Eduardo jobbet som barberer og 

hadde formet det kortklippede håret som et lyn som gikk ned bak øret. Eduardo fortalte meg 

at han hadde en venn som jobbet på en bananplantasje, men selv ville han aldri ha jobbet med 

det. Da jeg spurte Eduardo hvorfor svarte han at jentene ikke ville ha en møkkete mann. Dette 

viser at kvinnen idealiserer en ren mann, men det viser også mannens makt til å være en 

kvinneforfører. Selv om mannen som en kvinneforfører er legitimert i samfunnet, kan dette 

komme i konflikt med mannen som økonomisk forsørger.  
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El tiguere, en maskulin skikkelse til besvær 
 

Det er et hierarkisk maktforhold mellom menn og kvinner i Den dominikanske republikk. 

Maktforholdet mellom menn og kvinner kommer til uttrykk ved at mannen kan ha flere 

kvinner (Krohn-Hansen 2009). Han er en kvinneforfører.  

 

Mariel (24 år), en ung dominikansk kvinne var illsint en dag jeg kom på besøk til henne. Hun 

hadde funnet ut at mannen hennes ventet barn med en annen kvinne. Hvordan skulle hun klare 

seg nå? Mariel hadde ikke jobb og var avhengig av pengene som mannen tjente. De hadde 

vært sammen i 3 år og de bodde sammen i lite hus, ikke så langt fra der moren til Mariel bor. 

De hadde også en datter sammen. En av Mariels venninner satt sammen med henne utenfor 

huset. Hun holdt den lille, nakne jenta til Mariel i armene. Den lille jenta syntes å være helt 

uberørt av morens høylytte kjefting og illsinte roping. Maria valgte å ta han tilbake. 

Samtaleemnene mellom de dominikanske kvinnene var ofte om kjærlighetsproblemer. Det var 

et tema som de fleste hadde erfaringer fra. Maria (42 år), en annen dominikansk kvinne hadde 

forlatt sin mann etter at han i mange år hadde vært utro. Kvinnen hadde lenge godtatt at 

mannen hadde vært med  andre kvinner, men da mannen fant seg en ny kjæreste på 18 år ble 

dette for mye for Maria. Mannen var 52 år og Maria syntes jenta var alt for ung. Maria hadde 

gitt han et ultimatum. Hun hadde fortalt han at dersom han skulle ha flere kvinner, ville hun 

også ha andre menn. Dette hadde ikke mannen gått med på og Maria tok med seg barna og 

flyttet hjem til sine foreldre. Dersom en kvinne var utro ville det ødelegge mannens  rykte. En 

kvinnes utroskap truer hele familiens moralske rykte (Krohn-Hansen 2009: 136). 

 

Innebygd i det maskuline idealet ligger det også en forventning til at mannen skal være en 

skjørtejeger. Kjærlighetsforholdet mellom menn og kvinner i Montecristi er ofte preget av 

konflikter og krangling. Flere forskere har pekt på at det er mange kvinnestyrte hushold i Den 

dominikanske republikk (se Gregory 2007). Den viktigste årsaken til dette er at mennene som 

økonomisk forsørger og som kvinneforfører kom i konflikt med hverandre. I Montecristi er 

det enighet mellom kjønnene at  det er mannen som har det økonomiske ansvaret overfor 

kvinnen og barna. Det er mannen som skal jobbe og tjene penger for familien. Det 

hegemoniske kjønnsidealet plasserer kvinnen i hjemmet. Montecristi er kvinnene avhengig av 

inntekten som mannen gir dem for å kunne opprettholde livet i hjemmet.. De har få 

muligheter til å klare seg uten økonomisk støtte fra en mann. Hovedårsaken til dette er at de 
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økonomiske og politiske forholdene i landet gjør det vanskelig for mennene å opprettholde 

sine økonomiske obligasjoner overfor sin kvinne.  

  

”No hay mucho trabajo” – Forhandling av makt 
 

I Montecristi var uttrykket ”no hay mucho trabajo”, det finnes ikke arbeid, noe jeg hørte flere 

ganger. Utrykket ble ofte brukt for å uttrykke at det var vanskelig å finne arbeid i Montecristi. 

Montecristi er en jordbruksprovins og store deler av befolkningen lever i stor fattigdom. De 

fleste menneskene i dette området er knyttet til jordbruket, som blant annet produksjon av ris, 

bananer og aloevera. Menneskenes mulighet for lønnsarbeid er i stor grad knyttet til 

jordbruksindustrien i provinsen. Arbeidet i jordbruket kjennetegnes av dårlige lønninger, 

lange arbeidsdager og dårlige arbeidsforhold. Begrepet ”no hay mucho trabajo” ble flere 

ganger brukt i sammenheng med ordet ”dificil”, vanskelig. Befolkningen snakket ofte om den 

vanskelige situasjonen som de lever under. Menneskene er økonomisk marginalisert og å 

skaffe penger til å betale mat, husleie og andre nødvendige ting for å overleve var en daglig 

bekymring for flere mennesker.  

 

For menneskene i Montecristi var utdanning sett på som viktig for å kunne komme seg opp og 

frem. Deres mulighet til å krysse sosiale og økonomiske grenser, som utdanning skaper, er 

begrenset. I området hvor jeg gjorde feltarbeid ligger det en barneskole, mens universitetene 

er konsentrert i de større byene og for å kunne ta en høyere universitetsutdannelse må 

befolkningen reise til de større byene. Muligheten for å ta høyere utdannelse i Den 

dominikanske republikk er knyttet til menneskenes økonomiske situasjon. Det daglig går 

lokale busser (guaguas) fra kommunene i Montecristi til byene, men reisen er kostbar og det 

tar mye tid fra menneskene. Tid som de jobber og tjener penger eller tid som de kan bruke i 

det offentlige rom. Fordi bussene går fra kommunene er mange avhengig av å leie en 

motoconcho, en slags mopedtaxi for å komme seg til busstasjonen. Dette er utgifter som 

mange ikke har råd til. På denne måten er store deler av befolkningen i Montecristi både 

økonomisk og geografisk ekskludert fra mulighetene som utdanning gir. 

 

Et eksempel på dette er Pedro. Pedro er en ung dominikansk arbeider. Han jobber er i 

begynnelsen av 20 årene og har jobbet på gården i 3 år. Pedro forteller meg at han jobber her 

for å tjene penger slik at han kan gå på skole og ta høyere utdannelse. Han forteller at han 
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snart skal slutte og begynne å studere, men han vet ikke helt hva han vil studere. Helst vil han 

ha en jobb inne på et kontor. Han vil tjene gode penger, slik at han kan hjelpe familien sin 

økonomisk, mer enn det han gjør nå. Han forteller at han har en kjæreste og de har ett barn 

sammen. Faren til Pedro jobber også på bananplantasjen og det var faren som hjalp Pedro å få 

seg jobb. De sosiale nettverkene syntes å være viktig for å få seg en jobb på bananplantasjen, 

fordi stillinger aldri ble utlyst og selskapet er aldri selv ute å rekrutterer mennesker til arbeidet 

på gården. Pedro snakket om bananarbeidet som noe som midlertidig. Han ville bruke 

pengene som han tjente for å ta seg utdannelse. Høyere utdannelse var sett på som en 

anerkjent metode for å øke økonomisk og sosial kapital. Selv om Pedro ville utdanne seg og 

få en bedre jobb, gjør den politiske og økonomiske situasjonen i landet det vanskelig for de 

fattige dominikanerne. De fattige dominikanske beboerne er også geografisk segregert fra 

denne muligheten. Da Pedro begynte å jobbe, begynte han også å bidra økonomisk i 

husholdet. Fordi hans mor og hans yngre søsken ikke jobbet var det lenge faren hans som 

forsørget hele familien med det lille som han tjente. Fordi de fleste arbeidsoppgavene i 

Montecristi krever ingen eller lite formelle utdanningskrav er også yrkesmulighetene 

begrenset. Gjennom å ta på seg dårlig betalte arbeidsoppgaver i bananindustrien, blir den 

sosiale og økonomiske virkeligheten som menneskene lever under reprodusert og 

opprettholdt.  

 

Hvordan forhandles maskuliniteten når mannen trekkes inn i en vanskelig økonomisk og 

sosial virkelighet? Han må ta på seg den skitne jobben i bananindustrien, men kan han 

forhandle makt. I motsetning til renhetsmetaforene, skiller ikke Tigermetaforen mellom 

økonomisk og  klasse. Som jeg har nevnt klassifiseres både fattige arbeidere og høytstående 

politikere som tigre. De dominikanske arbeiderne som jobbet i bananindustrien trakk ofte 

grenser mellom hva slags arbeid de gjorde og hva slags arbeid haitianerne gjorde.  

 

Slik jeg ser det er det overlapping mellom disse ideene om maskulinitet og makt på 

bananplantasjen.  Krohn-Hansen (2013) skriver at en hegemonisk idé om maskulinitet er 

mannen som hombre independiente, den frie, uavhengige og autonome mannen. Dette bygger 

på en forestilling om at mannen bør kunne ta egne avgjørelser, her må det forstås innenfor 

begrensede rammer. Ideer om frihet og muligheten til å ta egne valg stod i en motsetning til 

haitianerne. Selv om mange dominikanere lever i dyp fattigdom, er det en bred forståelse av 

at haitianerne alltid har det verre. Det er økonomiske årsaker som ligger bak haitianerne valg 
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om å migrere16. De økonomiske begrensningene som legges på haitianernes liv gjør at de ikke 

har noe annet valg enn å ta på seg de tyngste arbeidsoppgavene. Dominikanerne ser sine 

haitianske naboer leve i ekstrem fattigdom, uten toalett, vann, uten penger til mat og mange 

lever langt unna sin nærmeste familie. I en samtale jeg hadde med en dominikansk 

plantasjearbeider fortalte han at dominikanerne ikke ville jobbe med de aller tyngste 

arbeidsoppgavene. I følge mannen var dominikanerne for late. Haitianerne, ”los haitianos”, 

jobber hardt, sa han. I motsetning til haitianerne som måtte jobbe med de tyngste 

arbeidsoppgavene, fordi de ikke hadde noe valg, trenger ikke dominikanerne å jobbe så hardt, 

fordi de hadde mer frihet til å nekta å ta på seg disse jobbene. Gjennom å forhandle sin makt 

gjennom å nekte å ta på seg visse yrker kan dominikanerne gi seg selv makt.  

 

Når mannen drar – Rosas overlevelseshistorie.  
 

Rosa hadde bare jobbet på bananplantasjen i 3 måneder da jeg kom til Montecristi. Da jeg 

møtte Rosa for første fortalte hun at hun jobbet på gården fordi hun trengte pengene. Hun 

fortalte meg at mannen hennes jobbet som taxisjåfør i Santiago, men bodde sammen med 

henne i Montecristi. I løpet av feltarbeidet endret historiene til Rosa seg. Da jeg spurte henne 

om hvordan det gikk med mannen hennes, fortalte hun at har ofte jobbet sene kvelder og 

hadde ikke vært hjemme på noen dager. Ved en senere anledning sa hun at hun at mannen 

bare var hjemme i helgene og at han bodde i Santiago hele uken. Noen av de andre kvinnene 

på plantasjen hadde sladret om at Rosas ektemann hadde reist fra henne, men Rosa ville ikke 

fortelle dette til meg. De fortalte at hun hadde fått seg en elsker. Jeg konfronterte ikke Rosa 

med det de andre kvinnene hadde fortalt meg, fordi jeg fikk inntrykk av at hun følte seg 

degradert. Etter at jeg flere ganger hadde spurt henne om hvordan det gikk med mannen, 

fortalte hun at han hadde flyttet fra henne. Fordi mannen hadde forlatt henne hadde hun ingen 

andre alternativer enn å ta på seg lavstatusyrket i bananindustrien. På samme måte som 

mennene, er kvinnene opptatt av å se velstelte ut. De har ingen utdannelse og de har få 

muligheter. I motsetning til kvinnene som jobbet på kjøkkenet eller med rengjøring inne på 

kontoret, som oftere snakket om jobben med stolthet, jobbet Rosa på pakkeanlegget. Hun 

jobbet ikke med å klistre merker på bananene eller legge dem i plastikkposer, men hun jobbet 

med å kutte frukten i mindre klaser. Denne jobben var ansett som den minst attraktive jobben 

på pakkeanlegget, og det var jobben som de haitianske kvinnene gjorde. Rosa stod hver dag 

                                                
16 Jeg belyser dette nærmere i migranthistoriene til Ricardo og David i kapittel 3.  
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foran et lite basseng og hun stod som nummer 3, på en rekke av 6 personer. Hun tok opp 

frukten i bassenget og kuttet den i mindre klaser med en liten kniv og kastet bananene ned i 

det store bassenget bak seg. Jobben var farligere, fordi kniven var skarp og det var lett å kutte 

seg dersom man ikke var forsiktig nok. Det hendte ofte at småkryp som kakerlakker og 

edderkopper ble med frukten fra feltet, og disse kastet hun unna sammen med frukten som 

hun sorterte ut som dyrefôr. Rosa likte ikke jobben, men hun syntes det var bedre å jobbe inne 

i pakkeanlegget enn ute i feltet. Hver fredag ble pakkeanlegget grundig vasket. Dette ble 

hovedsakelig gjort av de eldre dominikanske kvinnene og de haitianske mennene. Rosa og tre 

andre jenter ble satt til å gjøre andre arbeidsoppgaver. Det kunne være å sortere plastikkposer 

eller kutte døde blader fra bananplanten. Jeg jobbet sammen med kvinnene ute i feltet en 

fredag. Vi skulle jobbe på kabel 54 og vi fikk utdelt hver vår machetekniv før vi gikk ut i 

feltet. Rosa viste meg hvilke blader jeg skulle kutte og hvordan jeg skulle gjøre det. Det tok 

allikevel ikke lang tid før hun la fra seg macheteknivene og satt seg ned på bakken. De tre 

kvinnene satt lent under hver sin plante slik at de satt i le for sola. Rosa tok opp 

mobiltelefonen sin og spilte av en sang og jentene snakket om at de syntes sangen var bra og 

Rosa reiste seg opp å begynte å vrikke på rumpa. Når det kom andre arbeidere forbi, ba 

jentene disse mannlige arbeiderne om å hjelpe dem. Mennene begynte å renske plantene på 

kabelen kvinnene hadde fått tildelt. Rosa ble sittende og hun reiste seg bare opp dersom hun 

hørte lyden av en moped. Da forsvant også de andre arbeiderne til sine plasser. Rosa visste at 

sjefene pleide å kjøre rundt på gården for å kontrollere arbeiderne. Denne dagen kom ikke 

sjefen på moped og Rosa hørte derfor ikke at han kom. Mannen begynte å le da han så Rosa 

og de andre jentene sitte under planten. Jentene fortalte han at de hadde jobbet mye og at de 

bare hadde tatt seg en liten pause. I stedet for å begynne å kjefte, tok han opp en av 

macheteknivene og begynte å jobbe. Da det var lunsj gikk vi og hentet hver vår lunsj-boks og 

satt oss inne i det lille røde huset i feltet.  

 

Dette caset viser hvordan Rosa, som en undertrykket kvinne som har blitt forlatt av sin mann 

og må jobbe for å forsørge barna sine. Hun ønsker ikke gjøre lavstatusarbeidet, men har ingen 

valg. De andre kvinnene sladret om at mannen hadde reist fra henne og at hun hadde fått seg 

en elsker. Det var ikke uvanlig at disse kvinnene fant seg elskere. Krohn-Hansen (2009) 

skriver om forholdet mellom penger og sex i forholdet mellom menn og kvinner (136). Single 

kvinner ble sett på som forførere, men også ”forkledde jegere” fordi de så etter en som kunne 

støtte dem økonomisk. Kvinnene ville helst være i hjemmet og da trengte de en mann som 

kunne betale ting for dem. På plantasjen kan Rosa bruke sin feminitet til å manipulere de 
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mannlige arbeidere til å gjøre arbeidet for henne. Feltet (”el campo”) var ikke en plass for en 

kvinne, sa Rosa. Selv om mannen i prinsippet har et økonomisk ansvar for sine barn også etter 

at ekteskap eller en union bryter opp, er realiteten ofte en annen. De har ikke penger til å 

opprettholde sitt ansvar 

 

Avslutning 
 

I dette kapittelet har jeg tatt utgangspunkt i maskulin diskurs for å svare på spørsmålet om 

hvorfor haitianerne ikke vil gjøre det tunge arbeidet i bananindustrien. Årsaken til at 

dominikanerne ikke vil jobbe med bananer er at det står i opposisjon til idealene om hva en 

mann skal gjøre og hvordan han skal se ut. Jeg har tatt utgangspunkt i begrepene om renhet og 

skitt og sett på hvordan menn tenker om dette. Jeg har sett på de sosiale relasjonene mellom 

menn og kvinner, og hvordan menns handlinger påvirker relasjonen til kvinnene. 
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KAPITTEL 5. FAIRTRADE OG DE UDOKUMENTERTE 
HAITIANSKE MIGRANTARBEIDERE.  

 

I kapittel 3 belyste jeg hvordan de udokumenterte haitianske migrantarbeiderne forstyrrer 

fairtrade-idelogien. De haitianske arbeidsmigrantene passer ikke inn forestillingene fairtrade 

har omkring småskala bønder og hva en småskala bonde representerer. I det samme kapittelet 

tok jeg også opp hvordan Lisa har jobbet for å styrke arbeidernes rettigheter. Hun har blant 

annet gitt de haitianske arbeidsmigrantene visum og pass. I dette kapittelet vil jeg gå nærmere 

inn på hvordan fairtrade søker å møte utfordringene med de haitianske arbeidsmigrantene. 

 

Som jeg har nevnt tidligere i denne oppgaven er bananprodusentene avhengig av 

migrantarbeiderne av økonomiske årsaker. De gjør lavstatusjobbene som dominikanerne ikke 

vil gjøre, og haitianerne er ansett som billigere og mer disiplinerte. I Den dominikanske 

republikk gjør ikke haitianerne bare det tyngste arbeidet, de er også ekskludert fra 

statsborgerskapsrettigheter i Den dominikanske republikk. Dette betyr at de heller ikke har 

noen formelle eller lovlige rettigheter som arbeidere. På mange måter representerer 

produsentens avhengighet av migrantarbeidernes arbeidskraft et absolutt brudd på 

fairtradeideologien. 

 

Dette kapittelet vil se på hvordan fairtrade møter utfordringer med ekskluderende praksiser og 

hva fairtrade gjør for å fremme haitianernes rettigheter i landet. Jeg ser nærmere på hvordan 

FLO nedfeller seg på en bananplantasje og i et lokalsamfunn. Jeg ser på hvordan de søker 

gjennom ulike metoder å styrke rettighetene til de haitianske migrantarbeiderne. Jeg starter 

med å beskrive historiene til to migrantarbeidere.  

 

 

Udokumenterte haitianske arbeidsmigranter 
 

I det følgende skal jeg skal beskrive Ricardos og Davids migrasjonshistorier og liv som 

arbeidere. Begge har krysset grensen som udokumenterte migranter og de jobber i 

bananindustrien i Montecristi. Historiene viser hvordan makt legger begrensninger på deres 

liv på mange ulike måter. Historiene deres viser bakgrunnen for valget om å migrere og 

hvordan en vanlig arbeidsdag ser ut for migrantarbeidere. Det er flere likhetstrekk mellom 
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historiene, men samtidig er det noen elementer som skiller historiene fra hverandre. Ricardo 

arbeider på en bananplantasje i Montecristi, mens David jobber for en småskala produsent.  

 

Gartneren Ricardo 
 

Ricardo setter seg ned foran en hekk på gården for å vente på at de andre arbeiderne skal blir 

ferdig på jobb. Ricardo tørker bort noen svetteperler fra pannen med genseren, som han har 

dratt godt over de grove hendene sine. Ricardo er en høy, men spe mann. Håret er kortklippet 

og øynene er mørkebrune. En slitt, lys olabukse sitter løst over de tynne beina, og på føttene 

har han hvite joggesko. Jeg tenkte ofte at Ricardo hadde magiske hender. De store grove 

hendene hans klippet, formet og plantet blomster og busker på bananplantasjen. På hekken 

bak han har han formet en liten fugl med et lite tynt hode og nebb, en rund liten kropp og bak 

stikker det ut en liten hale som buer oppover. Plantasjeeier Lisa er opptatt av at plantasjen 

skal se fin ut, og Ricardo jobber nøyaktig, presist og hardt med å få det til.  

 

Ricardo er 31 år og kom fra landsbygda i Haiti til Den dominikanske republikk for fire år 

siden. Stemmen hans er lav, men han er glad i å snakke, særlig om blomster og om familien 

sin. På andre spørsmål svarer han at ting er vanskelig og blir mer ordknapp, som eksempelvis 

når jeg spør ham om temaer som omhandler diskriminering, undertrykkelse og rettigheter.  

 

Ricardo lærte seg å stelle med blomster da han var liten, og har aldri jobbet med andre ting. 

Ricardo ønsket ikke å reise til Den dominikanske republikk, men i Haiti var det ingen jobb 

eller penger. Han reiste først til Dajabon, på grensen mellom Haiti og Den dominikanske 

republikk. Her fikk han seg jobb på en restaurant, hvor han også gjorde gartnerarbeid. Ricardo 

forteller at han likte Dajabon, fordi det var kort vei til grensen som gjorde at han lett kunne 

reise hjem for å besøke familien. Da restauranten ble lagt ned fikk han seg jobb som gartner 

på bananplantasjen. Han sier at han kjente en annen haitianer som jobbet på plantasjen og 

vennen hjalp han med å få jobben. Jeg opplevde at det var vanlig at migrantene fikk jobber 

gjennom nettverk av andre haitianske slektninger og venner som allerede var i Montecristi og 

hadde arbeid.  

 

Ricardo forteller at han måtte reise til Den dominikanske republikk fordi familien hans sulter. 

Som mann har han et ansvar overfor familien sin. Han må tjene penger slik at han kan 
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forsørge familien sin (se også Martinez 1995). Ricardo er gift med Chantal som er 29 år, 

sammen har de to barn, en datter på 6 år og en sønn på 8 år. Pengene som han tjener sender 

han tilbake til familien i Haiti, slik at familien kan kjøpe seg mat og for at barna hans kan gå 

på skole. ”Det er ikke sånn som her at skolen er gratis”, sier han. I Haiti er skolen privatisert 

og det koster penger. Selv er Ricardo analfabet. Han må sende penger til familien i Haiti slik 

at barna kan gå på skolen. Han ønsker at barna skal få seg utdannelse, at de skal lære seg å 

lese og skrive, og at de ikke skal ende opp som fattige arbeidsmigranter. Det er tøft, gjentar 

Ricardo ofte under samtalen. Han sparer også penger som han skal bruke på å kjøpe et hus til 

familien, men det koster mange penger og Ricardo forklarer at det vil ta mange år før han har 

fått nok penger til å kjøpe seg et hus.  

 

Ricardo har også fire søsken, og én av brødrene bor han sammen med i Montecristi. De tre 

andre søsknene hans bor i Haiti. Broren kom sammen med Ricardo til Montecristi, men 

broren har ikke noe fast arbeid. Han jobber hvis det er gårdeiere som har behov for hjelp i 

innhøstingssesongene. Ricardo forteller at broren har jobbet litt for en risbonde med 

innhøsting av ris, men sesongarbeidet gir ikke noen fast inntekt. På bananplantasjen får 

Ricardo 250 pesos17 for en 9 timers arbeidsdag. Det er lite penger og Ricardo bruker nesten 

ikke penger på seg selv, og det er ikke alltid han kan kjøpe seg mat fordi han sparer pengene 

slik at han kan sende de hjem til Haiti.  

 

”I desember reiser jeg til Haiti”, sier Ricardo, men først må han tjene nok penger til å kjøpe 

seg en motorsykkel. Han hadde hørt at de skulle åpne en ny restaurant i Dajabon, og han 

håper han kan få seg jobb som gartner der. Hans drøm er å bo i Haiti og krysse den korte 

distansen over på moped til Dajabon for å jobbe der. Ricardo bor nå i landsbyen ikke så 

mange kilometerne fra plantasjen. Ricardo putter pekefingeren ned i jorda og begynner nå å 

tegne opp en det som ser ut som en rektangulær form. Han tegner fem vertikale linjer i den 

avlange firkanten. ”Det er her jeg bor”, sier Ricardo. Han forteller at tegningen viser en 

brakke, og at han bor i et rom i brakka sammen med sin bror. De fire andre rommene er 

bebodd av andre haitianere. Det er ingen kokemuligheter, ikke tilgang på vann eller toalett. 

Han trekker fingeren langs bakken og trekker en lang linje ut mot det han forklarer er veien 

som strekker seg mellom nabolagene i området. Linjen han har tegnet ut mot veien, får på et 

                                                
17 250 pesos er cirka 35 kroner. 1 pesos er 0,15 norske kroner. Gjennom samtaler jeg hadde med 
plantasjearbeiderne kunne de fortelle at husleien i området ligger på omtrent 1000 pesos, eller NOK 150 i 
måneden.  
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punkt en bue som går fra den ene siden av veien til den andre. Her forteller Ricardo, mens han 

peker på buen han har tegnet opp i jorden, at han har formet buskene som en bue over veien. 

Han forteller deretter at han blir glad når andre opplever glede av hans arbeid med blomstene.  

 

Klokken er nå halv 5 og det ser ikke ut til at de andre menneskene som bor i hans landsby er 

ferdige med det første. Ricardo jobber ikke direkte med bananer og derfor jobber han ikke 

overtid som de andre. Den gule bussen går ikke før alle er ferdige, og Ricardo vet ikke om det 

blir klokken fem eller klokken åtte. Han forklarer at når det er så mange arbeidere og så 

mange ulike arbeidsoppgaver, er de ikke ferdig samtidig. Dersom noen må jobbe overtid, må 

vi alle vente på at de er ferdige, sier han. Ricardo reiser seg opp og sier at han må gå til veien 

og se om han får skyss hjem. Han går bortover den lange slake veien mot porten, og stiller seg 

opp ute i veien. Utenfor porten har det allerede samlet seg et tjuetalls arbeidere som håper å få 

haik med en tilfeldig bil som passerer utenfor porten. Dersom ingen gir dem haik må de gå 

hjem. 

 

David 
 

Jeg møtte David da jeg besøkte en småskala produsent i Montecristi. Jeg snakket med David 

ved to anledninger, og første gang jeg traff David stod han bøyd over en metallgjenstand og 

slipte machetekniven sin. David er 20 år og har jobbet for bananprodusenten i ett år. Han har 

også migrert fra landsbygda i Haiti til Den dominikanske republikk. Han kom til Montecristi 

for tre år siden, sammen med sine to småbrødre og sin fetter, for å finne arbeid. Det var 

fetteren som skaffet David jobben på gården. David er en av 20 ansatte på gården, og han 

jobber der blant annet sammen fetteren og sine to onkler. 

 

I likhet med Ricardo bor David trangt. Han bor i et lite hus som ligger inne på gården hvor 

han jobber. Huset deler han sammen med tre andre haitianske familier. Boligen får de leie 

billig av gårdeieren, og fordi de er mange som bor sammen kan de dele på kostnadene. Slik 

kan David å spare mer penger. Utenfor huset sitter det to kvinner og vasker klær i en liten hvit 

balje. Den ene kvinnen reiser seg for å fylle vann i baljen fra elva som renner forbi gården. 

Hun begynner å skylle klærne i det rene vannet i baljen. To små gutter leker sammen utenfor 

huset. Davids foreldre er begge døde og han må forsørge sine to småbrødre. Han peker på de 
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to unge guttene som løper utenfor huset og han forteller at den ene gutten er 9 år og den andre 

er 12 år. 

 

David sier at han ikke liker seg i Montecristi, og at han vil returnere til Haiti så fort som 

mulig. David vil ikke være i Montecristi, men han sier at han har ikke noe valg. David sparer 

mest mulig av pengene sine, slik at han kan reise tilbake til Haiti i desember. Han forteller at 

han er glad for at han har en jobb, fordi han må jobbe for at brødrene og han selv skal 

overleve. De to unge guttene går ikke på skole i Montecristi og David vil at guttene skal starte 

på skolen når de reiser tilbake til Haiti. Han vil selv fortsette utdannelsen sin i når han 

kommer tilbake til Haiti. Mens vi snakker er de to små guttene i gang med å trekke plasten av 

frukten, og de hjelper til med både rydding og bæring.  

 

På arbeidsplassen har ikke David noen form for arbeidskontrakt og han blir lønnet på 

provisjon. Han forteller at lønningene kan være ustabile. I gode perioder kan tjene opptil 300 

pesos per dag, men dersom klimaet er ustabilt kan dette føre til at han nesten ikke får noe 

særlig betalt for jobben som han gjør. David har ikke dokumenter for opphold og arbeid i 

Montecristi og han har heller ikke fått utstedt fødselsattest, men han forteller at han ikke 

opplever noen store problemer med ikke å ha papirer. Det er nærmest ingen haitianere som 

har slike offentlige papirer og dokumentasjon. David forteller at når han reiser over grensen 

må han bestikke grensevaktene med litt av sine sårt oppsparte penger. 

 

Historiene til David og Ricardo viser hvordan to haitianere velger å reise til nabolandet for å 

forbedre livene til seg selv seg selv og familiene sine. De møter mange begrensninger i sin 

hverdag. Historien har mange likheter, men allikevel er det noe som skiller historiene fra 

hverandre. Ricardo arbeider på en sertifisert fairtrade-plantasje, og har derfor enkelte fordeler, 

noe David ikke har. Ricardo arbeidsvisum og pass, han får betalt privat pensjonsfond og 

helseforsikring av jobben. Han skal også i teorien ha tilgang på sikker transport til og fra 

arbeid. Når en banan er merket «fairtrade», selges denne bananen med en lovnad om at 

arbeiderne er sikret et minimum av rettigheter på arbeidsplassen. Til tross for at David også er 

en fairtrade-arbeider har ikke David noen rettigheter på arbeidsplassen. Jeg vil her 

argumentere for at dette er fordi David ikke passer inn i den ”ikoniske” småskala bonden som 

fairtrade assosierer seg med. På denne måten synes ikke fairtrade å være rettferdig i det hele.  

 



64 
 

Ut fra de to migranthistoriene vil jeg nå se nærmere på ekskluderingspraksiser. Jeg vil belyse 

hvorfor det er så vanskelig for en haitianer å få dominikansk statsborgerskap og deretter ser 

jeg på hvordan fairtrade søker å møte slike prosesser av ekskluderende praksiser. 

 

Byråkratiske ekskluderingspraksiser 
 

I Den dominikanske republikk har offisiell politikk mot haitianere vært kompleks og 

vanskelig. Haitianske migrantarbeidere har lenge vært ekskludert fra grunnleggende 

rettigheter. Christian Krohn-Hansen (2001) ser ekskludering av haitianere i landet i relasjon 

til en større historie som omhandler bestemte ideer om rase. Disse raseideologiene utviklet 

seg i takt med nasjonsbyggingen. Etter mange år under spansk styre, deretter 22 år under 

haitiansk herredømme, ble Den dominikanske republikk en selvstendig nasjon i 1844. Ideer 

om rase stod sentralt i den nye nasjonen. Krohn-Hansen beskriver den dominikanske 

nasjonsbyggingen som konstruerte et bestemt bilde av det dominikanske, både nasjonen og 

dens folk. Bildet av det dominikanske hyllet det spanske, katolske og hvite. Som en antitese 

til dette stod den tidligere slavestaten Haiti og haitianerne. Under Trujillodiktaturet ble 

raseideologiene forsterket, og det skal trolig vært ideer om renhet, rase og frykt for 

raseformørkning og barbari som i 1937 lå til grunn for den voldelige nedslaktningen av 

haitianere i grenseområdene mellom de to nasjonene (2001:81-84). Fattige haitianere ble 

symbolsk konvertert til farlige barberere som truet med å ødelegge nasjonen og eliminere dets 

folk (117-118). Etter massakren ble antihaitianistisk politikk ført langs grenseområdene. 

Svarte haitianere fikk begrenset sin frihet og militæret førte en streng romlig kontroll over 

haitianernes bevegelsesmønster i landet. I Den dominikanske republikk fikk haitianerne bare 

lov til å oppholde på sukkerplantasjene og dersom de beveget seg utenfor de definerte 

områdene, ble de plukket opp og fraktet til plantasjene eller deportert. I flere år var 

sukkereiendommene det eneste trygge området for haitianerne i Den dominikanske republikk, 

men her var arbeids- og leveforholdene var så undertrykkende at de har var å betegne som 

moderne slaveri (Martinez 1996).  

 

I de siste to tiårene har mye endret seg. Det er ikke lenger slik at haitianerne er sosialt isolert 

på plantasjene, men ekskluderingspraksisene har tatt nye former. Krohn-Hansen (2001) ser 

ekskludering av haitianere og som skjer i kraft av statlig lovverk i forlengelse av de historiske 

stridighetene mellom Haiti og Den dominikanske republikk. Det har lenge blitt påvist at 
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dominikanske myndigheter diskriminerer barn født i Den dominikanske republikk av 

haitianske foreldre, fra statsborgerskapsrettigheter i Den dominikanske republikk. 

Dominikansk lov fastsetter at enhver person født på dominikansk jord har rett til dominikansk 

statsborgerskap. Dominikanske myndigheter har legitimert diskriminering av haitianere med å 

si at dominikansk lov ikke gir statsborgerskapsrettigheter til folk som er født i transitt 

(Ferguson 2003:21). Å være i transitt er en kategori som ofte har vært betegnet på turister og 

diplomater som oppholder seg i landet. Dersom en haitianer defineres å være i transitt har 

ikke barna deres krav på dominikansk statsborgerskap. 

 

Frykten for det ikke-haitianske blitt skrevet inn i byråkratiske ekskluderingspraksiser.  

 «Dominikansk historie viser oss en prosess hvor staten og mange borgere klassifiserte 

noen blandinger, eller inkarnasjoner av «penetrasjoner utenfra», som så farlige kilder til 

urenhet og moralsk degenerasjon at de en gang for alle berøvet dem retten til å hevde å 

representere sann «dominikanskhet» (Krohn-Hansen 2001:126). 

 

Antropologen Samuel Martinez viser et eksempel på hvordan denne ideologien blir iverksatt i 

politisk praksis. Martinez siterer en forsker som ble fortalt av en haitianer: ”Når vi viser la 

cédula forteller soldaten oss, mens han river det i stykker, ’La cédula er dominikansk, men du 

er haitianer’” (Dore- Cabral 1987:62 i Martinez 2011:61). I 1991 og to ganger i 1997 har 

dominikanske myndigheter iverksatt deportasjonskampanjer av udokumenterte haitianske 

migrantarbeidere. Mange av de som har blitt deportert har vært mennesker som har hatt 

gyldige papirer som identifiserer dem som dominikanske statsborgere. Disse menneskene har 

sett haitianske ut og myndighetene har legitimert utkastelsen med å si at alle som hadde blir 

klassifisert som «haitianere», faktisk var haitianere (Martinez 1995:50-51). Mange mennesker 

har blitt sendt til Haiti på tross av at de aldri har satt sine bein i landet.  

 

Historiene til Ricardo og David tar opp forholdet som Krohn-Hansen (2001) beskriver. De er 

ekskludert fra statsborgerskapsrettigheter i landet. Frykten for det ikke-dominikanske gir ikke 

dominikanerne statsborgerskapsrettigheter i landet. Fordi haitianerne ikke har dominikansk 

identitetskort kan de ikke ta høyere utdannelse, de kan ikke eie eiendom, ta opp lån i bank, de 

kan ikke få visum som er nødvendig for å kunne bevege seg over nasjonale grenser. På denne 

måten produserer staten en underklasse av haitianske migrantarbeidere, og de gjør dette 

gjennom å holde tilbake dokumenter.  Fordi haitianerne ikke er dominikanske statsborgere har 

de ikke krav på dominikansk identitetskort, kalt Cedùla. Identitetsdokumenter er fysiske 
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objekter som sikrer befolkningen likhet for loven og de de beskytter befolkningen mot falske 

anklager. Befolkningen trenger papirene for å kunne bevege seg fritt, holde på arbeid og 

dermed ha en inntekt, men de er også nødvendig for å kunne eie eiendom eller ta høyere 

utdannelse. Staten kan velge å gi eller å holde tilbake papirer og dette er et uttrykk for statens 

makt til å definere sine borgere (Lund 2001) 

 

Standardisering, regulering og overvåking 
 

Fridell (2007) hevder at ideen om at fairtrade er en motsetning til nyliberalistisk globalisering 

er feil. Fairtrade søker markedsbaserte løsninger på problemer som har vokst ut fra ideologien 

om frie markeder, som har ført så mange fattige småskala bønder ut i dypere fattigdom. 

Fairtrade-sertifiseringen har av mange blitt sett på som en form for nyliberalistisk styre, fordi 

det skifter det regulerende ansvaret fra stat til markedsaktører. Ideen om at fairtrade står som 

en motsetning til markedsprinsipper, hviler, i følge Fridell (2007) på en illusjon, fordi 

fairtrades ”voluntarist, non-statist program has been viewd by large corporations and 

governments as being fundamentally compatibel with neoliberal reforms” (21). Han sier også 

at Verdensbanken hyller fairtrade som «a preferable alternative to commodity-control 

schemes and state-enforced labor standards that «interfere» with an unregulated marked» 

(94).Fairtrade-produkter som produseres på større gårder, som plantasjer, må etterfølge krav 

fra International Labor Organization (ILO). ILO- standardene skal sikre arbeiderne et 

minimum av rettigheter i henhold til arbeids- og lønnsforhold.  

 

For å kunne motta fordeler gjennom fairtrade må produsentene etterfølge sertifiseringskrav 

definert av Fairtrade International (FLO). Sertifiseringskravene varierer i henhold til produkt 

og størrelse på gården som produserer det. For å kunne motta minimumspris for produktene 

som de selger må småskala bøndene tilhøre småbondeforeninger. Disse skal være styrt på en 

demokratisk måte og deltagelse skal være åpen for alle produsentene, uavhengig av etnisitet, 

kjønn, religion eller politisk tilhørighet (Moberg og Lyon 2010:6). Produsentene må også 

etterfølge kriterier som viser at varer er produsert under forhold som er miljømessig og sosialt 

bærekraftig. Fairtrade-produkter som produseres på større gårder, som plantasjer, må 

etterfølge krav fra International Labor Organization (ILO). ILO- standardene skal sikre 

arbeiderne et minimum av rettigheter i henhold til arbeids- og lønnsforhold. Disse kravene 

setter forbud mot diskriminering, barnearbeid, slavearbeid. Standardene setter også krav om at 
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arbeiderne har rett til å fagorganisere seg og at de skal ha en sikker arbeidsplass (6).  

 

Når produsenter blir fairtrade-sertifisert blir også de sosiale og miljømessige forholdene lagt 

disiplinering og overvåking. Etableringen av Fairtrade International (FLO) har gitt fairtrade 

en byråkratisk struktur. Det er FLO som har utarbeidet sertifiseringsstandardene til 

produsentene og produsentgruppene, og sertifiseringen setter standarder for sosiale, 

økonomiske og miljømessige mål. ”This power exercised through the expectations of ethical 

principles arising from Developed North that are not necessarily meaningful for producers in 

the South but to which they must confirm if they are to enter the Fair Trade market” (Moberg 

2014:13). Flere forskere har beskrevet spenningen som har vokst ut fra dette forholdet 

(Wilson 2010; Dolan 2010; Moberg 2014).  

 

Mark Moberg (2014) har studert småskala bananprodusenter i Karibia. Han viser her at 

fairtrades ideologier om miljømessig bærekraftighet kommer i konflikt med lokale 

jordbrukspraksiser. Produsentene må vise konformitet til disse kravene for å kunne motta 

fordeler gjennom fairtrade. Moberg viser her hvordan slike byråkratiske systemer fungerer i 

praksis. Der målet har vært, i Mobergs felt, å redusere de miljømessige skadene i 

produksjonen gjennom å forby en form for kjemisk sprøyting. Moberg viser her møtet mellom 

den byråkratiske institutisjon FLO og lokale bønder, og hvordan maktrelasjonene vokser ut av 

dette møtet. Restriksjonene omkring bøndenes bruk av sprøytemidler har gjort det vanskelig 

for bøndene.  

 

Regulering av dominikanske fairtrade-plantasjer   
 

Bekymringene tilknyttet de undertrykkende forholdene som de udokumenterte arbeiderne 

jobber og lever under i Den dominikanske republikk, førte til at to representanter fra FLO i 

2007 reiste til Den dominikanske republikk og gjennomførte en 2 uker lang feltstudie. 

Formålet med denne reisen var at FLO skulle undersøke forholdene som de udokumenterte 

haitianske migrantarbeiderne lever og jobber under. Besøket i Den dominikanske republikk 

resulterte i en intern rapport for FLO, hvor de blant annet belyste de sosiale og byråkratiske 

utfordringene knyttet til haitianernes udokumenterte status. I følge Eva, en kvinnelig ansatt 

ved eksportselskapet, hadde importører i Nord-Europa lagt press på FLO om at de måtte gjøre 

noe med situasjonen for de udokumenterte haitianske immigrantarbeiderne i landet. Hun 
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fortalte at noen importører truet med å stoppe import av dominikanske bananer, fordi de 

fryktet at kunder ville stille importørene ansvarlige for menneskerettighetsbrudd mot 

haitianske arbeidsmigranter.  

 

FLO så at migrantarbeidernes udokumenterte status var en direkte trussel mot deres 

rettigheter. I 2008 utarbeidet FLO et supplement til de universelle fairtradestandardene for 

dominikanske bananplantasjer. To år senere, i 2010, implementerte FLO-CERT18 

supplementet til de universelle FLO standardene for dominikanske bananplantasjer. 

Politikkutformingen omfatter tiltak for å sette haitianernes udokumenterte status på 

dagsorden, og omfatter programmer på både lokalt og statlig nivå. De er rettet mot å forbedre 

situasjonen for arbeidsmigrantene, samt sikre en langvarig løsning på å forbedre 

arbeidsforhold og diskriminering mot de haitianske migrantarbeiderne. Den nye 

politikkutformingen skal sikre de udokumenterte haitianske migrantarbeiderne et minimum av 

rettigheter. Supplementet til fairtradestandardene illustrerer en bekymring overfor haitianernes 

rettigheter og velvære, som Foucault (1991) identifiserer som et viktig aspekt ved 

”governmentality” i den moderne verden. Alle fairtrade-sertifiserte bananplantasjer må sørge 

for at alle arbeiderne har dokumenter for arbeid og opphold i Den dominikanske republikk. 

Visum og pass gir ikke haitianerne tilgang på ”social security”, derfor må plantasjeeierne gi 

haitianerne privat helseforsikring. Papirene skal gi de haitianerne arbeiderne en viss sikkerhet 

mot uregelmessig deportasjoner, men det er flere ting som synes å være problematisk når jeg 

ser nærmere på de nye reguleringene i relasjon til rapporter skrevet av aktivister og forskere. 

For at haitianerne skal kunne få slike papirer må de ha fødselsattest. Selv om haitianske 

myndigheter i praksis skal gi haitianerne fødselsattest er ikke dette alltid tilfellet (Ferguson 

2003). Visum og pass må også skilles fra de dominikanske identitetspapirene. 

Identitetspapirer gir mennesker en nedskrevet identitet og at disse dokumentene konstruerer, 

byråkratisk sett, en borger av en nasjon (Lund 2001). Vi så at haitianerne over at 

dominikanske myndigheters bruk av løsgjengerlover har vært utbredt i Den dominikanske 

republikk. Blant haitianerne som har pass og visum, fikk jeg ikke bekreftet om papirene ga 

dem en sikkerhet mot statlige agenter, som militær, politi og rettsvesen. Haitianerne svarte 

bare at det var vanskelig og at det var vanlig å betale seg over grensen.  

 

                                                
18 FLO-CERT er en uavhengig tredjepartsorganisasjon som sertifiserer og kontrollerer produsentene etter FLO 
kriteriene.  
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FLO plasserte ansvaret for å skaffe dokumenter for arbeid og opphold på plantasjeeierne. På 

denne måten ble plantasjeeierne også ansvarlige for å legge press på statlige myndigheter for 

å gi dokumenter til de haitianske migrantarbeiderne. Arbeidsvisumet må fornyes hver 

6.måned og koster US$160, cirka NOK 1000. Passet må fornyes hvert 5.år og koster US$180, 

cirka NOK1100. I 2010 innførte FLO også strengere reguleringer når det kommer til bruk av 

fairtrade sosialt premium, et utfall av dette er at plantasjene ikke kan bruke penger fra 

fairtrade premium på å dekke kostnader for visum og pass for migrantarbeiderne. Haitianerne 

må selv betale dette. Det er kostnader som er svært høye for arbeiderne, som i området tjener 

mellom 230 og 250 pesos, cirka mellom 30 og 40 kroner dagen. Fairtrade premium er et 

pengebeløp som fairtradeprodusenter mottar og pengene skal brukes på utviklingsprosjekter 

som kommer både enkeltindivider og lokalsamfunnet som helhet til gode. Formålet med disse 

pengene kan knyttes til en overordnet ideologi om «empowerment» av produsenter og 

arbeidere. Jeg vil komme tilbake til dette senere i kapittelet.  

 

Det er noen interessante spørsmål som reiser seg etter implementeringen av de nye 

standardene for faitrade-sertifiserte bananplantasjer. Hvorfor er det så viktig for FLO at 

penger fra fairtrade sosialt premium ikke dekker utgiftene for disse dokumentene? Jeg har i 

det foregående beskrevet hvordan FLO har forsøkt å håndtere problemet med ekskluderende 

praksiser. På bakgrunn av denne prosessen, og gjennom mine erfaringer fra plantasjen i 

Montecristi, ser jeg det vokser frem en interessekonflikt mellom FLO og lokale forståelser og 

ønsker. Jeg vil argumentere for at det er et hierarkisk maktforhold mellom FLO og arbeiderne. 

Jeg argumenterer for at FLOs ønsker om kontroll over produsentene ikke tar hensyn til lokale 

forståelse og behov, heller ikke at det ulike interesser  

 

«Trade not aid» 
 

For å se på hvorfor det er så viktig for FLO at haitianerne selv dekker utgifter for visum og 

pass, vil jeg her dvele rundt et kjernekonsept i fairtradeideologien. Dette konseptet er 

prinsippet om «trade not aid», altså handel og ikke bistand. Flere forskere har knyttet dette 

«kjernekonseptet» til selve suksessen til fairtrade (se Dolan 2008b). Det viser til at fairtrade 

beveger seg bort fra en «ovenfra og ned» tilnærming til fattigdomsrelaterte problemer som har 

vært assosiert med bistand. Bistand er koplet til skjeve maktforhold (Doan 2010). Fairtrade 

skal generere positiv utvikling for fattige arbeidere og produsenter gjennom en «nedenfra og 
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opp» tilnærming, gjennom å posisjonere de fattige som aktive deltagere i sin egen utvikling. 

De fattige skal posisjoneres som aktive i sin egen utvikling, fordi det er ansett at de fattiges 

deltagelse er viktig for å oppnå styringsresultater.  

 

De nye reguleringene av fairtrade sosialt premium begrenser plantasjearbeidernes frihet til å 

kunne bruke penger på ting som blant annet mat, samt visum og pass for de haitianske 

migrantarbeiderne. Fairtrade sosialt premium er et beløp som betales av importør, og pengene 

skal gi arbeiderne en mulighet til å designe og styre sine egne utviklingsprosjekter. I Den 

dominikanske republikk er denne pengesummen 1 dollar per eske. Pengene skal brukes på 

prosjekter som støtter sosial, økonomisk og miljømessig utvikling for både enkeltpersoner og 

for lokalsamfunnet som helhet. Pengene som arbeiderne får gjennom fairtrade premium blir 

altså gitt med en intensjon om å støtte bestemte behov blant arbeidere og lokalsamfunnet som 

de bor i. Dolan (2008b) påpeker at pengene som gis gjennom fairtrade premium representerer 

et partnerskap, ikke et hierarki i form av en ”giver” og ”mottaker”. Arbeiderne skal selv ta 

avgjørelsene om hva pengene skal brukes på. Fairtrade knytter på denne måten ideer fra 

gaveøkonomien (Mauss 2002 [1925]) til globale varekjeder. Bevegelsen bort fra donor-

mottaker hierarkiet betyr å unngå anklagen om at koloniale former er gjeninnskrevet i 

fairtrade eller i sosialt ansvarlige forkledninger. Et eksempel på dette er ideer om at en fattig 

og en usivilisert menneskelig byrde blir adressert via episodiske handlinger av europeisk 

godhet (Dolan 2008b). Hvorfor FLO gikk inn for å regulere bruke av fairtrade-premium, ville 

ikke FLO svare på, men jeg tolker det som at FLO søker å unngå å gjøre haitianerne til 

klienter, som fremkaller slike bilder. 

  

I stedet for å møte fattigdomsutfordringer gjennom en ”ovenfra og ned” tilnærming, som mer 

klassiske former for bistand representerer, søker FLO å posisjonere de fattige selv som aktive 

deltakere i denne prosessen, gjennom empowerment av arbeiderne. Empowerment forstår jeg 

som en form for maktoverføring og kan på norsk forklares gjennom begreper som 

myndiggjøring eller autorisering. Lazar og Molyneux (2003: 7-8) skriver at empowerment 

betyr «awareness that one is a subject of rights with a capacity to act on the world- for 

changes that benefit both individuals and collectives as well as being of benefit to society as a 

whole”. Jeg velger her å se empowerment i relasjon til Foucaults maktbegrep, som ”act on 

actions”, altså makt som handler på handlinger (Li 2007:276). For å kunne oppnå 

styringsresultater forutsettes det at det at subjektet er fritt, ikke slave, fordi det bare makt 

dersom den som er mål for makten har kapasitet til å handle (276). I Den dominikanske 
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republikk har menneskerettighetsorganisasjoners sett på haitianerne som slaver, og dermed vil 

deres marginale status være problematisk for deres muligheter for å fremme sine rettigheter. 

Empowerment gir ansvaret til de fattige selv for sin egen utvikling. Begrepet bærekraftig 

utvikling er tett knyttet til begrepet om empowerment. Bærekraftig utvikling ble for første 

gang definert i Brundtland rapporten fra 1987. Rapporten satt en agenda for bærekraftig 

utvikling som ”meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs (WCED 1987: 43). Jeg forstår her et mål om 

«empowerment» i relasjon til et ønske om å gjøre folk i stand til å definere sine egne ønsker 

og behov uten å være avhengig av «utenforstående».  

 

 «Du må vite hva fairtrade er» 
 

Dolan (2008) skriver at FLO søker å trekke et skille mellom fairtrade og bistand gjennom å gi 

produsentene kunnskap om fordelene de får gjennom fairtrade (280), samtidig som kunnskap 

om rettigheter også er sett på som viktig for at undertrykte grupper kan løfte seg opp fra sin 

marginale posisjon og fremme sine rettigheter.  

 

I denne empiriske beskrivelsen som kommer under vil det komme fram noen problemer 

knyttet til den nevnte ansvarliggjøringen. Beskrivelsen er et eksempel på hvordan 

ansvarliggjøringen, gjennom kursing, ikke strekker til som et middel for å fremme 

empowement. Noen årsaker til dette er at kunnskap ikke kommer frem til alle på grunn av 

språklige forskjeller. Kurset ble holdt i arbeidstiden, som ekskluderte mange fra å kunne delta. 

Arbeidernes posisjon i arbeidsdelingen var knyttet til deres mulighet til å delta på kurset. Ut 

fra dette kurset vokser det frem en interessekonflikt mellom FLO og arbeiderne. Arbeiderne 

opplever at FLO, med de nye reguleringene av fairtrade premium, har fratatt dem friheter som 

de tidligere hadde. Et poeng som jeg senere vil belyse er hvordan FLOs stillhet omkring de 

nye endringene øker mistillit mellom arbeiderne. Det viser tilbake til problematikken jeg tok 

opp i kapittel 2, om FLOs relasjon til forholdet mellom småskala bønder og plantasjer.   

. Jeg vil argumentere for at FLO møter problemer med migrasjon og at de ikke tar hensyn til 

at de dominikanske og haitianske arbeiderne har ulike interesser og behov.  

 

Kvinnen som holder kurset heter Carolina og jobber for FLO i Den dominikanske republikk. 

Hun er en dominikansk kvinne som bor i Santiago, hennes arbeid innebærer å reise rundt og 
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besøke fairtrade-sertifiserte plantasjer for å informere arbeiderne hva fairtrade er og står for. 

Hun holder også kurs for småbondeorganisasjonene, mens det er organisasjonene som selv er 

ansvarlig å distribuere fairtrades budskap til produsentene som er knyttet til den spesifikke 

organisasjonen. FLO setter et minstekrav til produsenter og arbeidere at de kjenner til og 

forstår sentrale objektiver i fairtrade. I kapittel 1 skrev jeg at småbønder har lite eller ingen 

kunnskap om fairtrade og heller ikke vet om de fordelene som kommer gjennom 

sertifiseringen. I en samtale jeg hadde med Carolina fortalte hun at fairtrades tilnærming 

overfor småbøndene var problematisk, uten at hun ville gå nærmere inn på dette. Kurset ble 

holdt i arbeidstiden og det førte til at ikke alle arbeiderne kunne delta på kurset, fordi de måtte 

arbeide. Kurset ble også holdt på spansk, noe som gjorde at mange av de franskkreolske 

arbeiderne ikke forstod hva som ble sakt.  

 

Denne dagen i mai var arbeiderne samlet i et lite og trangt rom ved pakkingen på 

bananplantasjen. Jeg hadde vært på en gåtur på plantasjen og var på vei inn i rommet da jeg 

ser Vida løfte armen og vinker meg bort til seg. Jeg setter meg ned på en brun plastikkstol 

inntil veggen ved siden av henne. Rommet som vanligvis er fult av pappesker og paller, er nå 

et samlingssted for om lag 50 arbeidere. To store vifter sprer litt kaldt luft i det ellers så tette 

og klamme klimaet i rommet. Vida hvisker til meg at det holdes kurs om fairtrade (curso de 

comercio justo). Carolina står foran et bord, hennes lange, sorte hår er festet med en 

hårspenne og skinnlappen på spennen har innrisset navnet hennes. Carolina er i gang med å 

fortelle arbeiderne om fairtrade og FLO, som hun selv jobber for. Hun forteller at hun har 

samlet arbeiderne i rommet fordi de skal lære om hva fairtrade er, fordi ”dere mottar 1 dollar 

per kasse [bananer] i premium”. Hun begynner med å introdusere FLO som en institusjon 

som tar avgjørelser, og en organisasjon som jobber for å gjøre arbeidsforhold bedre for 

arbeiderne. ”Sertifiseringen arbeider for at dere som arbeidere skal ha fordeler”, og ”dere har 

fordeler her som arbeidere”, sier hun, samtidig påpeker hun at arbeiderne ikke har fordeler 

dersom de bor i hovedstaden. Hun snakker sakte og uttaler alle ord klart og tydelig slik at alle 

skal forstå hva hun sier. Hun gjentar at det er viktig at arbeiderne har kjennskap til viktige 

objektiver i fairtrade ideologien, fordi de mottar 1 dollar i fairtrade premium. Hun stiller et 

spørsmål ut i rommet: ”Hvem er det som bestemmer hva fairtrade premium skal brukes på, er 

det bare noen av dere?”, men hun svarer raskt på sitt eget spørsmål. ”Det er dere som 

arbeidere”, sier hun. Hun spør igjen og åpner nå for at arbeiderne kan svare. ”Det er vi. Det er 

alle arbeiderne”, svaret kommer fra flere stemmer i rommet. Carolina spør om de kjenner dere 

til sertifiseringen fairtrade? En dominikansk gutt sier at ”Det er hjelp (ayuda)”. ”Ayuda”, sier 
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Carolina, ”kan være dersom du hjelper naboen din, fairtrade er noe mer. Fairtrade er en 

sertifisering som arbeider for bedre livene til dere som arbeidere, livet til deres familie og 

deres barn”. Hun snur seg slik at hun står med ryggen mot arbeiderne og hun peker mot den 

hvite veggen som er dekket av mange små bilder. ”Forbrukerne tenker på dere som har 

produsert varen, deres familie og lokalsamfunnet, derfor betaler forbrukerne mer for fairtrade-

produsenter enn for andre produkter”, sier Carolina. Hun snur seg på nytt og ansiktet hennes 

er på nytt vendt mot arbeiderne. ”Hva er fairtrade?”, spør hun på nytt og hun gjentar enda 

høyere og tydeligere at fairtrade er en ”CER-TI-FI-CA-CIÓN”. Carolina deler nå opp ordet 

slik at alle får med seg hva hun sier. Hun ønsker at arbeiderne skal gjenta både i fellesskap og 

alene. Hun peker bort på Vida, som reiser seg opp fra stolen og gjentar det Carolina nettopp 

fortalte. Alle som er samlet i rommet begynner å klappe. Carolina går innover i rommet og 

stiller seg ovenfor en haitiansk gutt. Gutten har problemer med å huske og snakker dårlig 

spansk. Han prøver flere ganger, og Carolina forteller underveis hva han skal si. Gutten må 

gjenta ”regelen” syv ganger, fordi han har problemer med å huske hva han skal si og de siste 

tre gangene samler han hendene og plasserer dem foran ansiktet. Noen begynner å le, men 

Carolina ber dem raskt slutte, og at ingen skal være redd for å si noe. Hun peker bort på en 

annen haitiansk gutt som sitter inntil den ene veggen og ber han reise seg. Gutten blir sittende 

på stolen. ”Hva er fairtrade? ”, spør hun gutten. ”Hva er fairtrade? ”Carolina ser spørrende på 

guttene, og hun gjentar spørsmålet fire ganger, men hun får fremdeles ikke noe svar. Hun sier 

på nytt at fairtrade er en sertifisering som jobber for å hjelpe arbeiderne og at sertifiseringen 

gir arbeiderne fordeler. Gutten har enda ikke åpnet munnen. ”Dere må delta, ingen får gå 

herfra før dere vet hva fairtrade er, det er derfor dere er her”, stemmen hennes har mer kraft 

nå. Dere må si hva det er, og vi må gjenta det om igjen og om igjen. Det er som å vaske 

hendene, man må gjøre det om igjen og om igjen for å lære. ”Fairtrade er en ser-ti-fi-ser-ing 

som jobber for dere som arbeidere, og det er dette dere må lære”, sier hun. Hun gjentar 

hvorfor det er viktig at de lærer, fordi arbeiderne mottar en dollar per eske i premium. 

Forbrukeren betaler mer for produktene for å hjelpe arbeiderne og deres familie, sier hun 

igjen. To av de haitianske guttene på bakerste rad har sovnet, øynene har lukket seg og hodet 

ligger på skakke. Varmen i rommet er intens, selv om de to store viftene snurrer og sprer kaldt 

luft ut i rommet. Gutten ser nå opp på henne, løfter litt på skuldrene og sier noe på kreolsk, 

mens han titter ned. En annen haitiansk gutt sitter noen stoler ved siden av haitianeren som 

Carolina henvender seg til. Han reiser seg opp fra stolen og sier noe til forsamlingen på 

kreolsk. Carolina, som nå har snakket i nesten 20 minutter, spør så om det er mange som ikke 

snakker spansk. I noen få minutter foregår samtaler mellom guttene på kreolsk, og til slutt 
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forteller den haitianske gutten at 15 av mennene verken forstår eller snakker spansk. Flere 

begynner å snakke høylytt til hverandre og det er litt urolig stemning i rommet. En 

dominikansk kvinne som sitter på første rad reiser seg opp fra stolen sin og spør Carolina om 

hvorfor de ikke lenger får lov til å bestemme selv hva de kan bruke pengene på. Carolina 

svarer kvinnen at hun har svart på dette tidligere, og at det er FLOs avgjørelse. ”Det kan jeg 

ikke svare på. Det må dere ta med FLO, og det er ikke det vi skal snakke om i dag”, sier hun. 

Hun får derimot kvinnen til å svare på hva fairtrade er, og hun responderer at fairtrade hjelper 

arbeiderne. Carolina begynner å klappe, arbeiderne klapper så sammen med henne. 

 

 

Forholdet mellom FLO og plantasjen er hierarkisk og asymmetrisk og FLO har makt til å 

sanksjonere dersom plantasjene ikke følger FLO standardene. Mitt personlige inntrykk er at 

FLO har en paternalistisk og nedlatende holdning til arbeiderne. I kurset presenterer FLO seg 

selv som institusjon som tar avgjørelser, og min forståelse er at det er FLO som har 

definisjonsmakten over hva fairtrade er. FLO informerer om fairtrade, hva fairtrade står for og 

hva slags fordeler arbeiderne får gjennom sertifiseringen. FLO presiserer at det er arbeiderne 

selv som tar avgjørelser om egen utvikling. Det er arbeiderne selv som skal ta avgjørelser om 

egne utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet, men jeg opplevde at det var lite rom for 

arbeiderne å gi uttrykk for egne meninger og ønsker. Slik jeg oppfattet det var kurset mer 

belæring enn kapasitetsbygging.  

 

Under kurset opplevde jeg at det var motstridende interesser mellom FLO og arbeiderne. Jeg 

opplevde at møtet var preget av spenninger, som viser seg når den dominikanske kvinnen 

reiser seg opp fra stolen for å spørre Carolina om hvorfor de ikke lenger får bruke pengene 

som de vil. Det var flere av de kvinnelige dominikanske arbeiderne som klaget over Carolinas 

holdninger overfor arbeiderne i etterkant av møtet. Vida, den dominikanske kvinnen som jeg 

satt ved siden av under kurset, tok tak i armen min og dro meg ut av rommet etter møtet. Jeg 

fikk inntrykk av at hun ikke ønsket at jeg skulle snakke med Carolina, noe hun også uttrykte 

da hun sa til meg at jeg ikke skulle høre på det FLO sier. De opplevde at FLO ikke ville høre 

på dem og deres behov. Arbeiderne uttrykte sinne og frustrasjon fordi de ikke lenger kunne 

bruke penger på ting som var viktige for dem og de ønsket svar på konkrete spørsmål om 

hvorfor de har blitt fratatt goder som de tidligere har fått gjennom fairtrade-sertifiseringen. 
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Arbeidernes muligheter for handlinger begrenses av FLO fordi FLO setter mange regler for 

hva arbeiderne kan gjøre. Arbeiderne uttrykte at FLO hadde tatt fra dem friheter som de 

tidligere hadde hatt, men de fikk aldri svar på spørsmålet om hvorfor. Når arbeiderne stilte 

spørsmål til FLO om hvorfor fordeler har blitt fratatt dem, fraskrev Carolina seg ansvar ved å 

si at det er FLOs avgjørelser og at hun ikke har noe med dette å gjøre. I stedet henviste hun 

arbeiderne til å ta direkte kontakt med FLOs hovedkontor i Bonn. Da jeg ved en senere 

anledning henvendte meg til Carolina med det samme spørsmålet da hun satt alene i kantina, 

svarte hun på samme måte. Hun fortalte at hun ikke hadde myndighet til å snakke for FLO, 

fordi hun bare var en ansatt, på lik linje som plantasjearbeiderne.  

 

Motstridende interesser og et begrenset handlingsrom 
 

FLO krever at plantasjene etablerer en komite som har ansvaret for fairtrade premium. 

Komiteen kalles Joint Body, og er en gruppe bestående av representanter fra ledelsen og 

plantasjearbeiderne. Representantene skal være valgt gjennom demokratiske prosesser og det 

er arbeiderne i fellesskap som skal ta avgjørelsen om hva pengene skal brukes på. Komiteens 

viktigste funksjon er at lager en ”preplan” over hva de vil bruke pengene på. Dette skjer ved 

at Joint Body komiteen søker å finne ut og definere hva slags behov arbeiderne eller 

lokalsamfunnet trenger. Deretter utarbeider de en plan for hvordan de skal investere pengene 

som kommer både enkeltmennesker og lokalsamfunn til gode. Slik jeg ser det, kan FLOs krav 

om å etablere en slik komite sees som et forsøk på å skape solidaritet mellom arbeiderne. I 

følge FLO skal Joint Body reflektere sammensetningen av arbeidskraften (Moberg og Lyon 

2010). På plantasjene jeg besøkte besto joint body komiteen av et flertall av dominikanere, til 

tross for av at majoriteten av plantasjearbeiderne er haitianske nasjonale. Komiteen består av 

12 personer, to dominikanske kvinner, tre haitianske menn og syv dominikanske menn. 

Presidenten i Joint Body komiteen er en eldre dominikansk mann som jobber som 

plantasjemanagerens nærmeste underordnede. Da jeg spurte presidenten i Joint Body 

komiteen om den sosiale sammensetningen i gruppen, svarte han at det ikke spilte noen rolle 

hvem som satt i komiteen så lenge den fungerte. Han forklarte videre at dominikanerne 

representerer majoriteten av komiteen, fordi mange haitianerne ikke snakker spansk, og fordi 

de er analfabeter. ”Dessuten viser de heller ingen interesse for å sitte i komiteen”, sa han. 

Gjennom samtaler som jeg hadde med de haitianske og dominikanske plantasjearbeiderne 

opplevde jeg motstridende interesser mellom de to gruppene. Det ser også ut til at 
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haitianernes og dominikanernes mulighet til å dra nytte av fordelene som kommer gjennom 

fairtrade premium var skjevt fordelt. Eksempelet jeg skal vise til under må også leses i 

forlengelse av argumentet om at FLO begrenser handlingsrommet til arbeiderne.   

 

Carlos, en dominikansk plantasjearbeider har jobbet på plantasjen i 8 år. Han bor i et lite, 

fattigslig trehus noen kilometer fra plantasjen. Den lyseblåe maling er halvveis prellet av og 

bordveggene har store hull. Det er også store hull i taket, noe som fører til at vannet renner 

gjennom blikktaket og ned på jordgulvet når det regner. Det er ikke innlagt vann eller strøm i 

huset til Carlos. Han bor alene, men huset ligger på samme gårdsplass som hans søster og 

hans niese. I hagen deler de en vanntank og det er også en latrine som de bruker. Carlos er 

veldig fattig og lønningen han fikk på plantasjen var ikke nok til å dekke utgifter for 

materialer og arbeid. Han forteller meg at han har søkt joint body komiteen for å ta opp et lån 

for å kunne reparere huset, og han håper at komiteen vil bevilge han litt penger når de skal 

lage preplanen. 

 

Mira, er en dominikansk kvinne på 46 år. Hun jobber i pakkehuset på plantasjen hvor hun 

kvalitetskontrollerer bananene som kommer fra feltet. Hun har jobbet på gården i 6 år og hun 

bor i landsbyen sammen med sin mann og deres 4 barn. For 2 år siden søkte Mira joint body 

komiteen om støtte for å kunne sende datteren til skolen. Hun fikk bevilget penger og hun 

forteller stolt at datteren nå reiser til byen Mao for å gå på skole.  

 

Michael har jobbet på gården i 10 år. Han kom til Montecristi, fordi han ikke hadde noe valg. 

Det var ingen jobb eller penger i Haiti. Familien hans er fremdeles igjen i Haiti og Michael 

sender pengene han tjener tilbake til sin familie i Haiti. Han har tre barn som han vil sende på 

skolen og han drømmer om å bygge seg et hus i Haiti. Michael bor i et lite hus, som likner 

mer på et falleferdig skur. Han bor her sammen med 3 andre familier. Han forteller at han 

sover på gulvet på en slitt madrass, fordi det er dårlig plass. Han vasker seg i elva og mat, 

forteller han, det lager han ikke. Under en samtale jeg hadde med Eva, sertifiseringsansvarlig 

på bananplantasjen, fortalte hun meg at hun hadde foreslått for joint body komiteen at de 

skulle bruke penger på å kjøpe et lite landområde. Ideen var at arbeiderne kunne investere litt 

penger i området hvert år, slik at de kunne bygge arbeidsboliger til arbeiderne. De skulle 

konstruere enkle brakker med et felles kjøkkenområde og felles toalett ute på gårdsplassen og 

hun fortalte at dette var noe som ville komme haitianerne til nytte.  Haitianerne skulle slippe å 

bo så trangt som de gjør, i nedslitte brakker eller skur. Det var i følge Eva var dette ment som 
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en langsiktig plan som ville sikre haitianerne med et minimum av rettigheter mens de arbeidet 

i Montecristi. Da preplanen ble lagt fram for arbeiderne i slutten av februar, ble dette forslaget 

stemt ned. Arbeiderne ville ikke bruke penger på oppkjøpet. Dominikanerne hadde ikke 

behov for arbeidsboliger og de haitianske arbeiderne forklarte at de ikke ønsket å bruke 

penger på dette, fordi de ikke vil bo i Montecristi. De sparte penger for å bygge seg hus i 

Haiti, men hvorfor kunne de ikke bruke penger fra fairtrade premium til å bygge hus i Haiti? 

 

FLO, MAKT OG KONTROLL 

 

Flere antropologer har beskrevet FLO sertifiseringen som en form for disiplinær overvåkning 

av produsentene (Wilson 2010; Moberg 2014; Lyon 2010). Denne formen for regulering er i 

tråd med nyliberalistiske former for styring, som har flyttet seg bort fra et statlig til et 

markedsinitiativ. Forskere har sett med kritisk blikk på disse standardene, fordi det er en form 

for makt som utøves gjennom forventninger til etiske prinsipper som ikke har blitt definert av 

produsentene selv, men utviklingsaktører i Global Nord. Disse prinsippene er ikke 

nødvendigvis meningsfulle for produsentene selv, men de må etterfølge dem for å kunne selge 

produktene sine i fairtrade markedet (Moberg 2014:13).  

 

FLO søker å møte utfordringene med udokumenterte migrantarbeidere. Måten FLO har 

forsøkt å løse dette er å innføre strengere reguleringer av dominikanske bananplantasjer. 

Disse regulerende formene for makt er ikke definert av produsentene selv, men av FLO. For 

haitianerne ga ikke dette mening. Hvorfor har de blitt fratatt visum og pass? Hvorfor kan de 

ikke bygge hus i Haiti? Hvorfor har de ikke de samme rettighetene som dominikanerne har? 

Dominikanerne få støtte gjennom fairtrade til å bygge seg hus, kan bygge seg hus, til å  sende 

barna sine på skole.  Deres økonomiske situasjon hadde også blitt verre. De måtte betale for 

visum og pass, men gir det dem sikkerhet i relasjonen til statlige myndighetspersoner? 

 

Jeg oppfattet at arbeiderne følte at FLO hadde fratatt dem makt til selvbestemmelse. Flere 

haitianere følte de ble diskriminert fordi de ikke hadde samme mulighet som dominikanerne, 

de ville bruke penger på husbyggeprosjekter, ikke i Montecristi, men i Haiti. Haitianerne 

opplevde at FLO hadde tatt fra dem ting som de tidligere hadde hatt og de hadde fått det 

vanskeligere økonomisk fordi nå måtte betale store summer for visum og pass. Dette var 

penger som de ikke hadde. I en samtale jeg hadde med en haitiansk mann og en dominikansk 

kvinne som satt i Joint Body komiteen kom frustrasjonen til syne. ”FLO gir oss ikke noe 
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svar”, sa kvinnen. Under kurset hadde Carolina henvist arbeiderne til å selv spørre FLO om 

hvorfor de hadde blitt fratatt ting som de tidligere hadde hatt. Da jeg spurte mannen om han 

kunne snakke med FLO, ristet han på hodet. ”De er jo ikke her”, sa han. Like etter sier 

kvinnen: ”Det er like vanskelig å snakke med FLO som med paven”. Den dominikanske 

kvinnen følte at det var vanskelig å sitte i komiteen, fordi hun ikke visste hva hun skulle si til 

haitianerne. Hun forteller at noen av de haitianske arbeiderne har sakt at det er dominikanerne 

som har bestemt at de selv må betale for pass og visum. Den spede haitianske mannen snakket 

med rolig stemme. ”FLO er som et moderne diktatur”. ”Vi har en beskjed: Vær så snill og 

stopp diktaturet”.   

 

Disse motstandskommentarene mot fairtrade viser at de haitianske arbeiderne stiller 

spørsmålstegn til hvorvidt dette er rettferdig. De opplever ikke bare at FLO har tatt fra dem 

goder som de tidligere har hatt, men får heller ikke noe svar på ”hvorfor?” Som vi så i kapittel 

2 er FLO en organisasjon som jobber med markedsekspandering av fairtrade-produkter som 

de selger til forbrukerne. De selger ikke bare et produkt, de selger også historier fra 

lokalsamfunnene som de hjelper. I Montecristi ser det ut til at dette møter konflikter med 

migrasjon. Haitianerne ville ikke bruke penger på utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet, fordi 

de ville reise tilbake til Haiti for å bo der sammen med sin familie. De er i Montecristi for å 

jobbe, og de er mest opptatt av å spare penger som de sender til familien i Haiti. 
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AVSLUTNING 

Av de mange haitianerne som lever i området, har de fleste kommet som migrantarbeidere til 

landet. Den marginaliserte sosiale og politiske posisjonen haitianerne har i det dominikanske 

samfunnet, i tillegg til stor økonomisk og materiell fattigdom, kan reise spørsmål om hvorfor 

haitianerne velger en status som migrant. Hvor mange haitianere som lever i Den 

dominikanske republikk er uvisst. Estimert befinner det seg mellom 200 000 og 2 millioner 

haitianere i landet (Moseley- Williams & Wooding 2004: 32). Fraværet av korrekte tall og 

estimerte variasjoner kan forklares ved at majoriteten av haitianerne mangler riktige 

immigrasjonsdokumenter og de søker å skjule sin tilstedeværelse fra statlige autoriteter 

(Martínez 1995: 6). Tallene kan også forsås som ideologisk motiverte, særlig fra 

dominikanske nasjonalisters motsetning til haitiansk migrasjon (Ferguson 2006). 

Dominikansk politikk og dominikanernes holdninger til haitianerne har lenge vært svært 

ambivalent, men deres viktige rolle i den dominikanske økonomien har skapt en etablert 

anerkjennelse av haitianernes viktige rolle i landet. Selv om migrasjon i mange tilfeller møter 

økonomisk utbytting, undertrykking og diskriminering, oversettes drømmer og håp til et 

overlevningsdistinkt. Migrantene i Montecristi ser ikke på Montecristi som et attraktivt sted å 

være. I Montecristi fortsetter de å leve i fattigdom, de jobber i dårlig betalte yrker med lite 

arbeidssikkerhet, og deres muligheter for å forbedre sin livssituasjon er begrenset. De vil ikke 

være i Montecristi, de ønsker ikke å sende barna på skolen der og de vil reise tilbake til Haiti 

så fort de har tjent nok penger. Lundahl skriver blant annet at ”the absolute unattractiveness 

of some of destination is turned into relative attractiveness when it is compared to the 

situation within rural Haiti itself” (Lundahl 1979:628 i Martinez 1995:83).  

 

Martinez (1995) skriver at det har vært en tendens til å se på økonomisk urettferdighet som 

mindre uttrykk for vold enn misbruk av sivile og politiske rettigheter. Han skriver: «The case 

at hand is therefore a perhaps unusually clear example of the link between economic 

empowerment and the protection of individual liberties under capitalism» (1996: 22). Med 

henvisning til Amartya Sen (1990;1992) gjør Martinez et poeng ut av hva det vil si å være fri, 

og dermed menneske, under global kapitalisme. Her argumenterer Martinez for at økonomisk 

marginalisering fratar haitianerne friheter, fordi det er fattigdom som tvinger haitianere fra 

rurale Haiti over grensen til Den dominikanske republikk. Strukturell og individuell fattigdom 

begrenser haitianernes friheter og de velger å migrere fordi de ikke har noe annet valg. Uten å 

betegne haitianerne som slaver, foreslår Martinez (1996) at haitianerne ikke er frie, fordi 
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økonomisk ufrivillighet presser haitianerne over grensen. Jeg forstår Ricardo og Davids 

historier, som jeg beskrev i forrige kapittel, på samme måte som Martinez beskriver 

haitianernes friheter. Martinez’ fokus på frihet under kapitalismen gir et bilde på frihet fra nød 

som betyr noe mer enn bare et krav om likhet for lov og forbud mot slavearbeid eller å møte 

kulturelt definerte minimumskrav i form av mat, klær, tak over hodet. Frihet er også et krav 

om selvbestemmelse og retten til å bestemme over sitt eget liv. Når fattigdom strukturerer 

livene til mennesker fratas de rett til selvbestemmelse. Fordi haitianerne fratas retten til 

selvbestemmelse, hvor de står uten andre valg enn å måtte migrere, er de sårbare for mange 

andre former for undertrykkelse. I Den dominikanske republikk mangler migrantene 

beskyttelse av lov, de møter diskriminering fra arbeidsgivere som gir dem dårlige lønninger 

og lite eller ingen arbeidssikkerhet. Ricardo og Davids historier er eksempler det som så 

mange andre haitianske arbeidsmigranter i Den dominikanske republikk er. Deres rettigheter 

blir undertrykket av statlige agenter, som militær, politi og rettsvesen, og uten lovlig status i 

landet har migrantene begrenset tilgang til offentlig utdannelse og helsetjenester. I tillegg 

møtes mange haitianere problemer med rasediskriminering og antagonisme av sine 

dominikanske naboer, kollegaer og arbeidsgivere (se også Martinez 1995; 2007; Ferguson 

2006). 

 

I denne oppgaven har jeg sett på forholdet mellom fairtrade-ideologi og praksis. Jeg startet 

denne oppgaven med å si noe hva fairtrade-ideologien bygger på og hvordan ideologien ser ut 

i praksis. Jeg har beskrevet det jeg opplever som paradokser i fairtrade-ideologien. Fairtrade 

plasserer småskala bøndene i sentrum av sin ideologi, det er disse de markedsfører i media. 

De forteller til forbrukerne at det er disse marginaliserte småskala bøndene som de hjelper når 

de kjøper fairtrade-produkter. Småskala bonden har en symbolsk verdi i fairtradeideologien. 

Det var småskala bonden fairtrade først rettet seg mot. Fairtrade-sertifiseringen vokste ut som 

et initiativ grunn av småskala bonden, det var ikke småskala bonden som oppsto i fairtrade. 

Denne ”ikoniske” figuren figurerer fremdeles i en homogen framstilling. Småskala bonden 

som Peter Luetchford (2008) beskriver er ikke den samme småskala bonden i Den 

dominikanske republikk. Costa Rica produserer kaffe, de har en annen kultur og en annen 

historie enn Den dominikanske republikk. Den dominikanske republikk har hatt lang og 

konfliktfull historie til nabolandet Haiti. Disse migrantene blir fremdeles diskriminert i landet. 

De har ikke statsborgerskapsrettigheter og dermed ingen arbeidsrettigheter. Det er på grunn av 

fattigdom og mangel på arbeid at haitianerne har valgt å migrere over grensen til Montecristi.   
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Fairtrades standarder som universaliserer produsentene ut fra definisjoner om hva som kan 

betegnes som en småskala bonde og hva som kan betegnes som ”hired labor situation”. Denne 

definisjonen er tvilsom i Montecristi, fordi der er ikke skillene mellom ”hired” labor og 

småskala bøndene som uavhengige produsenter så skarp. Bananprodusenten, uavhengig skala, 

er avhengig av migrantenes arbeidskraft. Årsakene er flere. Bananer har ingen 

innhøstingssesong og høstes hele året, i tillegg er det mye arbeid og høye kostnader rundt det 

å produsere bananer. Bananprodusentene er derfor avhengig av å leie inn arbeidskraft utenfra. 

Haitianerne blir betegnet som mer arbeidsvillige, i tillegg godtar de lavere lønninger enn 

dominikanerne. Produsentene favoriserer derfor migrantarbeiderne til arbeidet på gårdene. For 

produsentene er migrantene også viktige, fordi de gjør arbeidet som ingen dominikanere vil 

gjøre. Dominikanerne ser på arbeidet som dårlig lønnet og det er en lit attraktiv jobb. For 

dominikanerne er arbeidet med bananer sett på som lavstatus yrke. Det er betegnet som 

møkkete og skittent. I oppgavens tittel skriver jeg: ”Du vil ikke finne en stolt dominikansk 

bananplukker”. Med denne tittelen ville jeg vise betydningen av at fairtrade fokuserer på de 

udokumenterte haitianske arbeidsmigrantene, fordi haitianerne ikke vil gjøre denne jobben. 

Gjennom å knytte maskulinet til spørsmålet og se på de sosiale relasjonene mellom menn og 

kvinner ville jeg vise hvordan disse idealene legger føringer for arbeidsdelingen.  

 

I Den dominikanske republikk har sukkerindustrien og den trusselen som industrien har hatt 

på de haitianske migrantarbeidernes rettigheter i Douglas’ (2002[1966]) termer forstås som 

forurensende. Den dominikanske jordbruksindustrien er avhengig av udokumenterte 

migrantarbeidere som jobber lange arbeidsdager for dårlige lønninger. Konsekvensen er at 

migrantarbeiderne har liten arbeidssikkerhet og møter mange ulike former for diskriminering. 

Slik jeg ser det har FLO innført flere tiltak for å hindre at arbeidere jobber under 

slaveliknende forhold, samtidig som de også arbeider på måter som posisjonerer de fattige 

som ansvarlige for sine egne rettigheter. Jeg mener likevel at FLO fraskriver seg ansvaret for 

å ivareta grunnleggende menneskerettigheter for sine arbeidere. Fordi FLO baserer sin 

business på de nevnte menneskerettighetene, mener jeg at denne ansvarsfraskrivelsen blir 

enda mer alvorlig. Den blir mer alvorlig fordi konsekvensene for arbeiderne 

underkommuniseres, mens enkelttiltakene utført av FLO overkommuniseres. Lekeplasser, 

helsesentre og skoler blir opprettet i FLOs regi, og på samme tid blir den fattige arbeiderens 

behov glemt. Disse behovene er lette å glemme i Den dominikanske republikk fordi det er tett 

koblet til det kollektive hukommelsestapet som omhandler rase og nasjonal identitet som jeg 



82 
 

beskrev i introduksjonskapittelet i denne oppgaven. Dette er historiske og kulturelle 

kontekster som også er koblet til kjønnsidealer i landet, som jeg beskrev i kapittel fire. 

 

Studiet av forholdet mellom ideologi og praksis har i denne oppgaven vist hva slags ideer om 

ligger bak fairtrade, hvem er det de retter seg mot og hvorfor. Jeg har fokusert på forholdet 

mellom det ideologien sier og det fairtrade forteller i sin markedsføring og hvordan dette ser 

ut i praksis. Jeg la vekt på den ”ikoniske” småbonden og hvordan haitianerne forstyrrer denne. 

Jeg har sett på hvordan FLO nedfeller seg i Montecristi og hvordan de forsøker å møte 

problemene med udokumentert arbeidskraft. Dette er i tråd med det nyliberalistiske former for 

styring (Ferguson 1999). De haitianske arbeidsmigrantene uttrykte at fairtrade har gjort det 

vanskeligere for dem økonomisk. På grunn av de nye reguleringene har migrantarbeiderne 

mistet rettighetene til å nyte de godene som fairtrade sier at de skal gi. De haitianske 

migrantarbeiderne i Den dominikanske republikk har ikke de samme ønskene og behovene 

som dominikanerne. De ønsker ikke å bo i Montecristi og de sporer sine røtter til Haiti. De vil 

tjene penger slik at de kan reise tilbake. 
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