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n morgen vågnede vi og opdagede, at min far havde 
hængt sig i soveværelset, lige her”, siger 20-årige 
Neethu, mens hun peger mod et hjørne i det støvede 
værelse. 

Neethus far Narayanan var peberbonde og en af 
de over 1.700 landmænd, som de seneste ti år har 

begået selvmord på grund af store gældsproblemer. 
I Wayanads frodige og eviggrønne bjerge, hvor der stadig lever 

vilde tigre og elefanter, er landbrug den eneste indtægtskilde for 
en stor del af befolkningen i denne del af Indien. Det bakkede 
landskab er spækket med peber, kaffe, te, ingefær og andre kryd-
derier.

”Mor og jeg vidste, at vi havde pengeproblemer. Jeg vidste, at 
far havde taget et ’barberbladslån’, men jeg vidste ikke, hvor slem 
situationen var,” fortæller Neethu.

Et barberbladslån er et ’betal eller dø’-lån fra en lokal lånehaj – 
ofte til skyhøje renter. Neethu gætter på, at hendes far blev truet 
med enten at tilbagebetale lånet eller overdrage sin jord, men han 
betroede sig ikke til sin familie og tog årsagerne med sig i graven. 
Han tog også gælden med i graven, for gæld bliver ikke overført 
til de efterladte.

De mange selvmord har fundet sted i en periode, hvor priser-
ne på peber er styrtdykket. Peberprisen på verdensmarkedet faldt 
til en fjerdedel på få år, og landmændenes kilopriser faldt endnu 
mere.

”Mange landmænd havde lån, og pludselig havde de ikke råd 
til at afdrage på dem. Når banken eller lånehajen sendte et brev 
om, at de ville overtage jorden, fik det de fleste selvmordsofre 

til at hænge sig eller drikke deres egne pesticider,” siger Dr. Anil 
Kunar, som er direktør for MSSRF, et uafhængigt forskningscenter 
i bæredygtigt landbrug i Wayanad. 

Gældsfælden lurer stadig 
Voldsomme prisudsving er et udbredt fænomen i fødevaresekto-
ren, siger Aisha Schol, CSR-chef i Fairfood International, en global 
ngo-organisation med fokus på bæredygtig handel.

”Men forbrugere oplever ikke de samme dramatiske prisstignin-
ger eller -fald, når de køber peber i supermarkederne, som peber-
bønder på den anden side af kloden oplever. Landmændene er 
meget mere udsatte for prisændringerne,” siger hun. 

Ifølge FN skyldes de ustabile priser især øget international kon-
kurrence, nye krydderiproducerende lande, vejrforhold og plante-
sygdomme. 

Indien har i århundreder været en af verdens vigtigste produ-
center af krydderier, men har de senere år fået konkurrence fra 
især Vietnam. Disse to lande står sammen med Indonesien for 
knap 60 procent af produktionen af sort og hvidt peber i verden. 
Størstedelen af det indiske sorte peber i danske supermarkeder 
kommer fra Wayanad-distriktet i delstaten Kerala og nabodistrik-
ter, nogle gange med navne som Malabar-peber eller Tellicherry-
peber. 

I dag er antallet af selvmord tilbage på ’normalt’ niveau på 
grund af en indsats fra delstatsregeringen og en række lokale 
organisationer, men mange landmænd er fortsat afhængige af lån 
for at kunne overleve.

”Gæld er stadig udbredt, og gældsfælden lurer lige om hjørnet. 
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I Indien og Indonesien betaler peberbønderne en høj pris for at dyrke  
de små korn. Gældsproblemer, selvmord, udpining af jorden og over- 
forbrug af sprøjtegifte er realiteten i pebermarkerne.

AF PETER BENGTSEN / FoTo JuLIE CANCLINI De grønne peberkorn, 

som dyrkes på øen 

Bangka i Indonesien, 

ender som hvid peber 

på hylderne i blandt 

andet danske super-

markeder.

e

>



42    TÆNK //  december 2011  //  peber   43

De problemer, som landmændene står overfor, har ikke ændret 
sig siden selvmordsperioden,” siger direktør John Joseph fra 
Wayanad Social Service Society (WSSS), en lokal hjælpeorgani-
sation.

over 90 procent af peberbønderne i denne del af Inden er land-
mænd med blot 1-2 hektar jord. De har ofte ikke den nødvendige 
startkapital til at dyrke peber:

”Der skal købes gødning, sprøjtemidler, såsæd og så videre, og 
det koster. Så tager de et lån, men når priserne styrtdykker, bliver 
det igen svært at afdrage,” forklarer John Joseph.

Mindstelønnen rækker ikke
I de tropiske skove på den fugtige ø Bangka, som ligger mellem 
Sumatra og Borneo i det vældige indonesiske øhav, har land-
mænd i årtier forsynet danske køkkenborde med hvidt peber. Her 
er fattigdommen udbredt.

”For de fleste småbønder har det i lang tid ikke været nok at 
dyrke peber. Mange arbejder som daglejere hos større landmænd 
eller i tinminer for at tjene ekstra. Peberpriserne har i årevis været 
lavere end nu, og plantesygdomme forekommer mere end nogen-
sinde”, siger en embedsmand, Cartino, fra  den lokale provinsre-
gering for Bangka-Beleitung provinsen.  

En Bangka-bonde kan ikke uden videre skifte til andre afgrø-
der, der giver større udbytte. Det kræver viden og erfaring og ikke 
mindst penge på kistebunden til nye investeringer – og de fattige 
bønder har ingen af delene. Det tager for eksempel op til syv år, 
før gummitræer afgiver gummi og kan give en indtægt.

Den nationale mindsteløn er en million rupiah om måneden 
(620 kr.), og mange småbønder tjener ikke meget mere end dette. 
Men der er langt fra mindsteløn til leveløn.

”Man kan ikke leve et ordentligt liv på mindstelønnen, hvis man 
er en familie. En familie på tre-fire personer har brug for mindst to 

millioner rupiah om måneden,” fortæller Koko Sadmoko, Reuters 
journalist på Bangka.  

Bønderne er pristagere
Både i Indonesien og i Inden er peberbønderne totalt afhængige 
af de lokale peberopkøbere.

Landmændene har ingen indflydelse på den pris, de får fra mel-
lemhandlerne, der sælger peberet videre til de store eksportører. 
Småbønder som Silan fra Banka med kun 400 peberplanter har 
ikke råd til at sige nej – de har brug for pengene her og nu.

Den 45-årige Silan med den røde kasket og de gule tænder 
fortæller: ”Jeg tager den pris, jeg kan få. Jeg har hverken råd til 
gødning eller pesticider, men min ’boss’ giver det til mig, når jeg 
har brug for det. Vi hjælper hinanden.” 

’Bossen’ er en mere velhavende landmand, ofte en mellem-
handler, og betegnelsen er et ret bogstaveligt udtryk for det ulige 
magtforhold mellem peberbønderne og mellemhandlerne. 

”Peberbønderne har nærmest ingen indflydelse i en handelssi-
tuation. Deres forhandlingskraft er meget lille, og de er slet ikke 
organiseret,” siger Caecilia Widyasuti, landbrugsekspert i Jakarta.

Det samme er tilfældet i Indien. I den lille bjergby Pulpelly lig-
ger købmandsbutikker side om side på hovedgaden, hver af dem 
med små bjerge af sorte peberkorn lige inden for døren. Raju er 
købmand og køber årligt 400-500 ton peber fra lokale bønder.

”Jeg forhandler ikke med bønderne. Jeg tilbyder markedspri-
sen. og så sælger jeg til eksportørerne ud fra den pris. Jeg er lige 
så meget en pristager som bønderne,” siger Raju.

Eksportørerne siger, at de ikke kan tilbyde mellemhandlerne 
andet end markedsprisen. 

”Den største udfordring for os har længe været, at det inter-
nationale marked presser priserne på hvid peber ned. Det bety-
der, at vi giver vores peberleverandører en lavere pris. Prispresset 
fortsætter ned til landmændene. Men priserne er steget de sene-

ste måneder”, siger Tonis Bakar, der arbejder for en eksportør på 
Bangka i Indonesien.

I både Indien og Indonesien er udbyttet fra peberplanterne fal-
det samtidig med at brugen af gødning og pesticider er steget de 
seneste år. Det har alvorlige konsekvenser for miljøet.

”Peberbønderne er trådt ind i en ond cirkel. For at håndte-
re sygdommene bruger de flere pesticider, men jo større brug af 
pesticider og gødning, jo mere ødelægges den gode jord”, siger 
Dr. Anil Kunar fra MSSRF.

Ifølge landbrugseksperter, er peberbøndernes manglende viden 
om jordens naturlige mikroorganismer og brugen af sprøjtemidler 
med til at forværre situationen. 

I Indien bruger bønderne gennemsnitligt dobbelt så mange 
pesticider, som der er behov for, oplyser K.M. George, der er 
koordinator for Wayanad organic, en sammenslutning af økologi-
ske landmænd. og på Bangka er 96 procent af peberbønderne 
ifølge en undersøgelse ikke klar over, hvordan pesticider anven-
des korrekt. Det fører til overforbrug af kemikalier, miljøskader, for-
giftning af landmændene og et stadigt ringere udbytte. 

Det faldende udbytte i både Indien og Indonesien får de store 
peberbrands til at vende blikket mod andre lande. Ifølge Sibi Tho-
mas, vicedirektør for en af Indiens største eksportører, AVT McCor-
mick, kommer det næste store pebereventyr til at udspille sig i 
Vietnam.  

”Her finder du meget lavere produktionsomkostninger, og  
jorden er stadig frugtbar. udbyttet bliver godt i Vietnam,” siger 
han. 

DanWatch er et uafhængigt non-profit medie- og researchcenter, der 
laver undersøgende journalistik om virksomheders påvirkning af men-
nesker og miljø på globalt plan. I forbindelse med denne artikel har 
Danwatch i maj været på feltrejse til Kerala i Indien og Bangka Island i 
Indonesien for at undersøge peberbøndernes forhold. 

Indiske Neethus far var peberbonde og begik selvmord, da hans gælds-

problemer blev for store. Neethus mor arbejder i et stenbrud til tre euro om 

dagen, og sammen forsøger de at dyrke lidt peber på familiens jordlod.

Peberbonden Silan fra Bangka i Indonesien drømmer om at få råd til at 

give sine børn en uddannelse, men udbyttet fra hans pebermark kan knap 

nok brødføde familien.

Ansatte fylder sort peber i 50 kilos sække for en lokal peberopkøber i den 

indiske by Pulpelly. Mellemhandlerne har typisk lagerplads til at opbevare 

peber i et par år, hvis peberpriserne er for lave.
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* store peberbrands kan købe direkte fra eksportør

Peberplanten, piper nigrum, er en kraftig slyngplante, der støtter sig til 

træer eller pæle. Peber kan blive op til fire meter høj. Peber er sammen 

med paprika de to mest anvendte krydderier i Europa.
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Hverken Coop eller Dansk Supermarked kender til peberbøndernes gælds-
problemer eller har hørt om skader på miljøet i pebermarkerne. Coop lover 
mere bæredygtigt peber i butikkerne, hvis forbrugerne efterspørger det.

AF THoMAS LEMKE / MARKEDSRESEARCHER MARIANE ANDERSEN / FoTo SCANPIx

svært at finde  
bæredygtigt peber 
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hvor peberet gror
Næsten allle pebermærker i de danske supermarkeder henter peberet fra de to områder i Indien og Indonesien, hvor Danwatch har  
fundet store problemer for både peberbønder og miljøet. Den billigste pakke hel sort peber fås til 5,95 kr. for 100 gram hos Netto og  
Bilka, dyrest er Fairtrade-peberet til 20 kr. for 80 gram. Økologisk Fairtrade-peber forhandles i dag kun i Irma. 

HvID PEBEr FrA  
BANgKA I INDoNESIEN

Når bønder i ulande ikke kan 
få en ordentlig pris for deres 
fødevarer, kan det skyldes, 
at de ikke har kendskab til 
priserne på markedet, fordi 
de hverken har kommunikationsmidlerne til 
det eller en brancheorganisation i ryggen. 
Derfor vil bønderne ofte være afhængige 
af alternativer indtægtskilder, det vil sige 
andet arbejde ud over deres landbrug.
Fairtrade-princippet sikrer bønderne en 
mindstepris beregnet ud fra, hvad det 
koster at leve i det pågældende land i for-
hold til et ret kompliceret prisappendix over 
de forskellige råvarer, som kan handles 
efter Fairtrade-standarder. 
Bønder, som er med i Fairtrade-ordningen, 
organiserer sig i kooperativer. Dermed kan 
bønderne samlet levere store partier råva-
rer, og de står dermed bedre på markedet, 
når der skal forhandles pris. 
Kilde: Fairtrade Mærket
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år du krydrer din mad med 
peber, kan du samtidig ufri-
villigt være med til at sætte 
en indisk eller en indonesisk 
peberbonde i en gældsfælde, 

som det kan være umuligt at slippe ud af. 
Det viser en feltrejse, som researchcen-
teret Danwatch har foretaget i Indien og 
Indonesien. 

Peberbønderne, der ofte kun ejer 1-2 
hektar jord, har svært ved at brødføde 
deres familier for den pris, de får for pebe-
ret, og de har ekstremt dårlige muligheder 
for selv at påvirke prisen. Jorden i peber-
markerne udpines på grund af forkerte 
dyrkningsmetoder, og småbønderne har 
hverken den nødvendige viden eller res-
sourcer til at dyrke andre afgrøder. 

De svære vilkår har det seneste årti 
blandt andet ført til 1.700 selvmord blandt 
peberbønder i Wayanad-distriktet i den 
indiske delstat Kerala.

Peberet, som forbrugerne finder i de 
danske supermarkeder, kommer for stør-
stepartens vedkommende fra de to områ-
der i Indien og Indonesien, som Danwatch 
har besøgt. Da Tænk konfronterer Coop 
og Dansk Supermarked med peberbøn-
dernes vilkår, siger begge detailkoncerner, 
at de aldrig før har hørt om problematik-
kerne. 

Ingen fokus på gældsproblemer
Dansk Supermarked og Coops indkøbs-
selskab InterCoop er dog begge medlem 
af Business Social Compliance Initiative, 
BSCI – en organisation, der arbejder på 
at forbedre arbejdsforholdene i de globale 
leverandørkæder. 

Medlemmerne skal leve op til et sæt eti-

ske spilleregler, der blandt andet forbyder 
brugen af børnearbejde, tvangsarbejde og 
diskrimination og stiller krav om sikkerhed, 
rimelig arbejdstid, mindstelønsbetaling som 
et minimum og miljøbeskyttelse. 

Den gældsproblematik, peberbønderne 
er fanget i, bliver der dog ikke taget højde 
for i BSCI-samarbejdet, siger direktør for 
miljø- og fødevarepolitik i Coop, Mogens 
Werge.

”Vi har nogle samarbejdsaftaler, men 
de omfatter ikke hensyn til denne gælds-
problematik. og personligt har jeg aldrig 
hørt om det før. Vi er fokuseret på børne-
arbejde, arbejdsmiljø og lignende,” siger 
Mogens Werge. 

Han påpeger, at en af Coops peberle-
verandører, Spize, ellers er SA8000-cer-
tificeret, en standard, der bygger på FN’s 
Børnekonvention, Menneskerettigheds-
konventionen og en række resolutioner fra 
den internationale arbejdstagerorganisati-
on ILo. 

Fairtrade-peber er en mulighed
Hos et af de store peberbrands, Santa 
Maria, der leverer peber til både Coop og 
Dansk Supermarked, oplyser talsmanden 
Anita Laxen fra Paulig Group, 
der ejer Santa Maria, at de 
forsøger at købe Fairtrade-
peber. Men der er ikke nok 
Fairtrade-peber til Santa 
Marias efterspørgsel, 
oplyser hun til Danwatch.  

Det argument forstår 
Fairtrade ikke. For øje-
blikket er der kun gan-
ske få forsyningsproblemer 
for Fairtrade-peber, hvis man 

køber det i forbindelse med høsten i febru-
ar. Den store engelske detailkæde Sains-
bury har netop lanceret Fairtrade-peber, 
og det kan måske have betydet, at der 
er mindre på markedet lige nu for Santa 
Maria eller andre aktører, forklarer Jonas 
Giersing, direktør i Fairtrade Mærket. 

”Hvis der er forhandlere og butikskæder, 
der efterspørger mere peber, vil vi forsøge 
at få flere peberbønder med i samarbejdet 
eller få dem, der er, til at producere mere. 
Men det kræver, at forhandlerne kontakter 
os,” siger Jonas Giersing.

Peber er en lille varegruppe i Fairtrade-
systemet i forhold til kakao, kaffe, te og 
bananer.

Minimumsløn er ikke leveløn
Mogens Werge fra Coop vil nu vil tage 
problematikken op i Dansk Initiativ for 
Etisk Handel (DIEH), hvor også Forbruger-
rådet har en repræsentant. DIEH’s formål 

er blandt andet at fremme en bæredygtig 
udvikling i verdens fattigste lande.

”Vi skal drøfte, hvordan vi kan arbejde 
med denne problemstilling. Problemet er, 
at det ikke er nok at sikre en minimums-
løn i et bestemt land, da bønderne ikke 
nødvendigvis kan leve af denne løn,” siger 
Mogens Werge. 

Han mener, at Fairtrade er en del af løs-
ningen, og lover Tænk, at Coop vil gøre 
mere ud af at efterspørge Fairtrade-pro-
dukter hos peberleverandørerne.

”Men det kræver naturligvis også, at vi 
oplever en efterspørgsel fra forbrugerne. Vi 
sælger ikke meget peber i vores butikker, 
og generelt oplever vi en massiv bevægel-
se mod discountvarer hos danske forbru-
gere,” siger Mogens Werge.

I dag er det kun hos Irma, at man kan 
købe Fairtrade-peber. 

Dansk Supermarked lurepasser
Dansk Supermarked er mere henholdende 
end Coop omkring efterspørgsel af Fairtra-
de-peber. 

Indkøbsdirektør i Dansk Supermarked, 
Morten Petersen, skriver i en mail til Tænk, 

at detailkoncernen kræver, at deres leve-
randører underskriver Dansk Supermar-
keds samhandelsbetingelser, der indebæ-
rer, at leverandørerne blandt andet skal 
overholde reglerne i BSCI. 

Både leverandørerne og Dansk Super-
marked foretager løbende stikprøver for 
at sikre, at virkeligheden stemmer overens 
med løfterne, skiver Morten Petersen. 

”På baggrund af jeres artikel har vi været 
i kontakt med vores leverandører af peber. 
Vi er her blevet bekræftet i, at vores aftaler 
med leverandørerne bliver overholdt,” står 
der i mailen til Tænk. 

Tænk har spurgt Dansk Supermarked, 
hvorfor koncernen ikke efterspørger Fair-
trade-peber hos deres leverandører, og 
hvorfor Dansk Supermarked ikke er med-
lem af Dansk Initiativ for Etisk Handel. 

Dansk Supermarked har ikke ønsket at 
svare på disse spørgsmål. 

N


