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“Over de kommende 15 år vurderer OECD, 
at verdens økonomi vil blive fordoblet. Det er derfor mere vigtigt 

end nogensinde før, at verdens investeringer rent faktisk 
fremmer en bæredygtig udvikling i enhver forstand. 

Og præcis af den grund er Danwatchs arbejde af vital betydning. 
Kun ved hele tiden at holde danske investorer og virksomheder ansvarlige for 
deres investeringer, kan vi dreje vores fælles økonomi i den rigtige retning.” 

- Martin Lidegaard, MF for Radikale Venstre, 
tidl. udenrigsminister
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I Danwatch tror vi på, at man kan skabe 
forandring gennem oplysning. Vi tror 
på, at viden forpligter. Og vi tror på, at 
vi gennem vores journalistik om staters 
og virksomheders påvirkning af men-
nesker og miljø skaber det nødvendige 
grundlag for, at man som individ eller 
organisation kan træffe et oplyst valg. 
Der følger autoritet med indkøbsad-
færd. Det gælder for individ såvel som 
virksomhed eller organisation. 

Som undersøgende medie arbejder vi 
i offentlighedens interesse. Vi stiller vo-
res viden og journalistik til rådighed for 
både borgere, virksomheder, civilsam-
fund, politikere og medier. Og i et me-
diebillede hvor fokus på udviklingslande 
og vækstøkonomier nedprioriteres og 
gravergrupper lukkes, vil behovet for 
et uafhængigt medie og researchcenter 
som Danwatch unægtelig blive større. 

 Det kan vi mærke ved, at vores un-
dersøgelser - nu mere som reglen end 

undtagelsen - bliver lanceret i samar-
bejde med både store internationale 
medier som The Guardian og lands-
dækkende nationale medier som DR 
og Berlingske. Og ved at vi over det 
seneste år er blevet belønnet med den 
største danske pris for kritisk udvik-
lingsjournalistik, Timbuktu Prisen. Der-
udover har vi fået tildelt mediestøtte 
og er samtidig, som det eneste danske 
medie, blevet en del af Google’s Digital 
News Initiative Innovation Fund.

 Vi er på rette vej og har over det 
seneste år omstillet og styrket vores 
organisation med stærke journalistiske 
kræfter samt fået stabiliseret vores 
økonomi. Vores ambition er fortsat at 
lave de mest relevante og aktuelle jour-
nalistiske undersøgelser, der er ved-
kommende og troværdige og baseret 
på et højt dokumentationsniveau.

 Derfor har den kritiske, undersø-
gende journalistik fortsat stor relevans 

i forhold til en ansvarlig og bæredygtig 
udvikling i vækstøkonomier og udvik-
lingslande. Og derfor skal vi også over 
de næste tre år i gang med et større 
journalistisk projekt, hvor vi skal kig-
ge på global fødevaresikkerhed. Kort 
fortalt handler det om, at én ud af ni 
mennesker i verden sulter, mens resten 
forbruger langt mere, end de kan spise. 
Det er en strukturel skævvridning, der 
kun bliver større i 2050, hvor vi bliver 
ni milliarder mennesker på kloden. Her 
vil det som så ofte før være menne-
sker i udviklingslande, der lever med 
de direkte konsekvenserne af forbrug 
i vækstøkonomier og industrialiserede 
lande. Og her vil menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder og miljø udfor-
dres hver eneste dag, når varer produ-
ceres i det omfang og de krav, som den 
globale efterspørgsel stiller i dag.
Jesper Nymark
Direktør 

Forandring 
gennem oplysning

Ledelsesberetning | DW i tal | DW infra | Chefredaktør 
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Danwatch i tal:

16.270 Siders research     6.318 Kilometer på jorden     102.238 Kilometer fløjet     495 Kilder interviewet      8.037Kopper kaffe



7

16.270 Siders research     6.318 Kilometer på jorden     102.238 Kilometer fløjet     495 Kilder interviewet      8.037Kopper kaffe
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Danwatch indefra

Ledelsesberetning | DW i tal | DW infra | Chefredaktør 

I 2015 fik 
Danwatch 
mediestøtte
Danwatchs læsere får fremover endnu mere undersøgende 
journalistik om staters og virksomheders påvirkning af men-
nesker og miljø. Danwatch har fået Kulturstyrelsens produk-
tionsstøtte, der er et tilskud til produktion af redaktionelt 
indhold og som ydes til trykte og skrevne internetbaserede 
nyhedsmedier.

Danwatch modtog 
Timbuktu Prisen
På Folkemødet 2015 fik Danwatch overrakt Timbuktu Pri-
sen for kritisk udviklingsjournalistik. Prisen er et arbejdsle-
gat på 100.000 kroner, der gives til et journalistisk projekt, 
som beskæftiger sig kritisk og undersøgende med udviklings-
spørgsmål på nationalt eller internationalt niveau. Pengene 
vil Danwatch bruge på at undersøge danske virksomheders 
aktiviteter i verdens krige og konflikter.

Nye lokaler
Danwatch vokser, og vi bliver stadigt flere medarbejdere. 
Derfor flyttede vi i november 2015 i nye og større lokaler 
på Gammeltorv 8 i hjertet af København, hvor vi er kommet 
rigtig godt på plads.

Kultur & Kritik
2015 var året, hvor Danwatch lancerede det nye fokus Kul-
tur & Kritik. Her går vi kritisk og anmeldende til værks, når vi 
undersøger vores egen boldgades film, bøger og udstillinger 
om menneskerettigheder, miljø og CSR.

Undervisning og 
kapacitetsopbygning
Danwatch har i 2015 styrket vores undervisnings- og kapa-
citetsopbygningsspor og blev bl.a. inviteret til international 
konference på Greenwhich University i London for at at lave 
seminar på baggrund af vores undersøgelse af arbejdsvilkår i 
IT-industrien i Kina. Danwatch tilbyder kapacitetsopbygning 
for internationale medier og organisationer med udgangs-
punkt i vores metode og undersøgende journalistisk, samt 
undervisning og foredrag for blandt andet afgangsklasser i 
folkeskolen, universiteter og MBA-uddannelser. 2016 byder 
på kapacitetsopbygning i bl.a. Nepal.
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Her er en øvelse: Tag et verdenskort og 
overvej, hvilke lande du aldrig hører om?

Flere danske korrespondenter rap-
porterer fra Europa, end der er danske 
korrespondenter udstationeret i Afrika, 
Sydamerika og Asien tilsammen. Faktisk 
næsten 1/3 flere. Og hvad værre er, at 
bag ved tallene viser det sig, at 10 kor-
respondenter fra større danske medie-
huse dækker Asien, syv holder øje med 
- primært væbnede konflikter i - Mel-
lemøsten. 

Imens en - én - dækker Afrika, det 
viste en rundspørge fra journalisternes 
fagblad, Journalisten, i august 2015. 

I 2015 har Danwatch rapporteret 
fra Vietnam, Kina, Mozambique, Kenya, 
Cambodja, Brasilien, Guatemala. Vi har 
ikke skrevet ét ord om krig, ebola eller 
terror, selvom det rimer på udvikling-
slande hos langt de fleste danskere. For-
di sygdom, krig og kaos ikke respekterer 
grænser og derfor risikerer at ramme 
os. Nærhedsprincippet er centralt i jour-
nalistik, i særdeleshed i et lille land som 
Danmark. 

Men er så stor en del af verden virke-

lig så uvæsentlig, at vi kun skal rappor-
tere derfra, når vi som nation føler os 
truet af den?

Danwatch undersøger staters og virk-
somheders påvirkning af mennesker og 
miljø, primært i udviklingslande. Det er 
opskriften. I virkeligheden handler vores 
historier om mennesker, der bliver ska-
det eller syge, dør eller risikerer at blive 
anholdt - fordi de går på arbejde, ytrer 
deres utilfredshed eller nægter at flytte; 
fordi en regering eller virksomhed vil ud-
vinde mineraler fra deres grund. 

Når regeringer ikke respekterer 
deres befolkning, eller virksomheder 
springer over, hvor gærdet aldrig blev 
rejst, er det strukturelle problematik-
ker, der sjældent får et pressemøde eller 
breaking news. Det er slow news. His-
torien, som den udspiller sig i samfund 
og blandt mennesker. Den virkelige ny-
hed er vores ansvarlighed og rolle som 
forbrugere, der uforvarende investerer i 
produkter og services, som holder hju-
lene i gang. 

Dét er nærhedsprincipper om noget. 
At dokumentere krænkelser i en hverd-

ag, som langt de fleste danskere tager for 
givet, fordi det er vores (menneske)ret. 
Vi har bare glemt det. 

Rigtig mange af de udviklingslande, 
som Danwatch begyndte at rapportere 
fra i 2007, er nu vækstøkonomier, hvis 
menneskelige udvikling også har fulgt 
en opadgående kurve. Mange spørger, 
hvorfor Danwatch står i vejen for virk-
somheders investeringer, når de sidste 
20 års udvikling har vist, at de er kilden 
til vækst? 

Det korte svar og oplagte svar er, 
at det gør vi ikke. Vi dokumenterer 
stædigt, at vækst bliver på bekostning af 
mennesker og universelle rettigheder, 
når mennesker ikke bliver en del af eller 
bærere af, men i vejen for fremskridt. 
Der bliver vækst bare økonomi. Det har 
intet med udvikling at gøre. Dét er - for 
os og en hastigt stigende læserskare - 
væsentligt, identitetsskabende, fyldt med 
konflikt og evigt aktuelt.

Louise Voller
Ansvarshavende chefredaktor i 
Danwatch

Verdens 
skjulte historier

DW i tal | DW infra | Chefredaktør | Undersøgelser
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PENSIONSKASSERS PENGE I PALMEOLIE
Danske investeringer medvirker til jordtyveri og afskovning

 NOVEMBER 2015

I 2015 har Danwatch udgivet seks 
undersøgelser. Retten til land har 
særligt fyldt spalterne i år med ‘Bro-
ken Promises’ om forflytning af over 
1000 mennesker til fordel for mine-
drift i Mozambique og ‘Kanal på kant 
med konventionerne’ om bygningen af 
verdens største infrastrukturprojekt 

gennem Nicaragua på oprindelige folks 
jord. 

Årets største undersøgelse var ‘Bit-
ter Kaffe’, der strakte sig over syv 
måneder og blev til hele 17 artikler 
på både dansk og engelsk om livsfarlig 
pesticidbrug og slavelignende forhold i 
brasiliansk kaffedyrkning.

Derudover har Danwatch skrevet 
om palmeolieproduktion i Asien og 
Afrika, om brug af tvangsarbejde til at 
producere servere i Kina og om virk-
somheders aktiviteter på Vestbredden. 
Bliv klogere på 2015’s undersøgelser på 
de næste sider.

Journalistiske 
undersøgelser i 2015

BROKEN PROMISES 2015

 Environmental 
and Human Rights 

impacts 
Behind EU Import of 

African Raw Materials 

DW infra | Chefredaktør | Undersøgelser | Palmeolie

BITTER KAFFE

 Slavelignende forhold og 

livsfarlige pesticider på 

brasilianske kaffeplantager

FEBRUAR 2016
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DW indefra | Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer

Ifølge eksperter udgør palmeolieindustrien i dag den største 
trussel mod regnskoven i Sydøstasien. Foto: Greenpeace

Palmeolie findes i hver anden vare i de 
danske supermarkeder, men produk-
tionen truer verdens regnskove og har 
en uoprettelig indvirkning på biodiver-
sitet. Danwatch undersøgte i efteråret 
2015 danske pensionskassers inves-
teringer i den populære olie og kiggede 
nærmere på dueligheden af bæredygtige 
initiativer og certificeringsordninger.

80 km2 regnskov ryddes hver dag i 
Indonesien for at gøre plads til palmeo-
lieplantager. Palmeolie er verdens bil-
ligste vegetabilske olie og bruges til at 
lave alt fra tandpasta til Nutella, men 
produktionen er skadelig for regnskove 
og truer levegrundlaget for de 1,6 mia. 
mennesker, der lever i og af regnsk-
oven. Palmeolieindustrien er også en 
stor udleder af drivhusgasser. Ifølge 
FN ryddes mere end 13 mio. hektar 

regnskov årligt, og mere end 20 pro-
cent af al menneskeskabt CO2-udled-
ning stammer fra skovrydning.

Syv ud af de ti største pensionskasser 
i Danmark investerer knap 60 million-
er kroner i palmeolievirksomheder, og 
Danwatchs undersøgelse viser, at kun 
én ud af ti pensionsselskaber har sær-
skilte kontrolprocedurer for, hvorvidt 
deres investeringer i palmeolie lever op 
til bæredygtige og sociale forpligtelser.

Certificering hjælper ikke
I knapt et årti har palmeolieindustrien, 
ngo’er og andre aktører forenet viljer 
og kræfter for en bæredygtig palmeolie-
produktion gennem initiativet Roundta-
ble for Sustainable Palm Oil (RSPO). I 
dag har 2400 medlemmer tilsluttet sig 
RSPO’s standarder, og det betyder, at 

20 procent af den globale produktion 
i dag er RSPO-certificeret. Men RSPO 
har givet alt for få resultater, og når det 
gælder at stoppe palmeolieindustriens 
afskovning af verdens sidste regnskove, 
har certificeringsordningen ikke haft 
nogen reel effekt, vurderer eksperter 
inklusiv Aske Skovmand Bosselmann, 
postdoc ved Institut for Fødevarer og 
Ressourceøkonomi ved Københavns 
Universitet:

“Hvis man ser på afskovning, beskyt-
telse af dyreliv og biodiversitet, så har 
RSPO ikke haft nogen reel effekt”, vur-
derer han.

Undersøgelsen ‘Danske investeringer 
medvirker til afskovning og jordtyveri’ 
er støttet økonomisk af CISU.

Palmeolie, 
afskovning og jordtyveri
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Danwatch-journalister besøger sjæl-
dent deciderede krigszoner, men alli-
gevel befinder de sig ofte i risikofyldte 
situationer på feltrejserne. Størstedelen 
af Danwatchs undersøgelser afslører 
nemlig ting, som regeringer eller magt-
fulde virksomheder helst ikke vil have 
frem i lyset. 

Danwatch tager alle forholdsregler 
og udarbejder en udførlig risikovurder-
ing inden afrejse. På feltmissionen sørg-
er journalister for at have daglig kontakt 
hjem til redaktøren og uploade al doku-
mentation løbende. Danwatch forsøger 
at tage højde for alle mulige risici, men 
journalisterne ved samtidig også, at det 
er umuligt at gardere sig fuldstændig 
mod uforudsete situationer.

På dybt vand i Kina
Norma J. Martinez er journalist hos 
Danwatch og har blandt andet tidlige-
re besøgt Irak og Afghanistan. Alligevel 
nåede hun at få sved på panden under 

en nylig rejse til Kina, hvor hun skulle 
undersøge IT-industrien i Zhongshan i 
Guangdong-provinsen.

Zhongshan er et typisk kinesisk in-
dustriområde, og Honduras-fødte Nor-
ma og hendes hvide fotograf Uffe havde 
derfor svært ved at skjule sig blandt de 
mange kinesiske arbejdere. Der var in-
gen turister, men dækhistorien var al-
ligevel, at Norma og Uffe var turister, 
som gerne ville opleve en typisk kine-
sisk industrizone. Norma havde udover 
Uffe også selskab af en ung, kvindelig, 
kinesisk fikser, Evana.

“Jeg er stort set aldrig bange for min 
egen sikkerhed. Jeg er jo dansk stats-
borger, så det er begrænset, hvad de 
kan gøre ved mig. Min største bekym-
ring er altid de lokale fiksere, som har 
langt mere på spil, hvis myndighederne 
pludselig kommer efter os”.

Omringet af motorcykler
Og det gjorde myndighederne. Efter 

et par dage med gode interviews med 
ellers undvigende kilder bliver Norma, 
Uffe og den kinesiske fikser pludselig 
omringet af tre motorcykelbetjente  
midt på gaden. 

“Adrenalinen pumper. Nu skal der 
lyves fuldstændig overbevisende for 
ikke at få problemer”, siger Norma om 
situationen. Selvom hun ikke er i alvor-
lig fare, så er et par ubehagelige timer i 
detention ikke udelukket. Fikseren går 
hurtigt i dialog med de tre betjente, 
mens Norma og Uffe forsigtigt forsøger 
at slette henholdsvis lyd og billeder i 
skjul. Norma prøver at bryde ind, men 
fikseren afviser hjælp og fortsætter 
samtalen på kinesisk.

“Det er tydeligt, at hun ret hurtigt 
kommer ovenpå og styrer samtalen. 
Jeg kan ikke kinesisk, men den slags er 
nemt at aflæse alligevel. Det beroliger 
mig. Hun er min absolutte førstepri-
oritet i den situation, så jeg vil hellere 
have, at betjentene fokuserer på mig. 

På feltrejse med Danwatch

Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer | Tekstil
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Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer | Tekstil

Da Danwatchs journalist Norma J. Martinez var på feltrejse i Kina, stod politiet 
pludselig og spurgte, hvad hun egentlig havde gang i. Foto: Uffe Weng

Men det afviser hun”, fortæller Norma.
Betjentene vil have Norma, Uffe og 

Evana med på stationen for at gennemse 
billeder og computer. De ved, Norma 
har interviewet arbejdere.

Fikseren holder hovedet koldt og 
fortæller betjentene, at hun er gode 
venner med Norma, og at de er i byen, 
fordi hun har en kusine, der skal starte 
i praktik på en virksomhed i byen. 
Hun understreger forholdet mellem 
Danmark og Kina flere gange for at få 
betjentene til at forstå, at de ikke skal 
lave ballade, som måske kan blive til en 
diplomatisk krise mellem de to lande.

Slipper med advarsel
Heldigvis opgiver de kinesiske betjente 
og lader Norma og gruppen gå. Men de 
bliver i området og holder øje med den 
lille gruppe. Den kinesiske fikser ryster. 
Det er hendes første rigtige møde med 
kinesisk politi, og selvom hun udad-
til udstrålede fuld kontrol, så var hun 

åbenbart ved at knække sammen ind-
vendigt.

“Jeg er meget i tvivl her. Skal vi skyn-
de os væk eller blive og lade som om alt 
er normalt. Hvis vi bare stikker, så viser 
vi jo også, at vi er nervøse, men hvis vi 
bliver for at vise, at vi ikke er bange, 
så udsætter vi også os selv for risikoen 
ved, at de anholder os og hiver os med 
på stationen”, siger Norma.

Norma beslutter at tilbringe nat-
ten i Kina i stedet for at tage direkte 
til Hong Kong. Tilbage på hotellet er 
førsteprioritet at uploade alt materiale, 
så det kan blive slettet fra computer, 
telefoner og kamera. Næste dag føler 
Norma og gruppen, at de bliver forfulgt 
af en bil, men de ved ikke, om det er 
virkeligt eller paranoia. For en sikker-
heds skyld aflyser Norma alle planlagte 
aftaler og udskyder interviews, til hun 
igen er i Danmark eller i det mindste 
Hong Kong. 

“Min fikser ville fortsætte. Måske på 

grund af asiatisk pligtopfyldelse, for hun 
vidste godt, at det var farligt nu, hvor 
vi helt sikkert blev overvåget”, siger 
Norma.

“Det hele endte lykkeligt. Vi fik det 
materiale, vi kom efter, og ingen kom til 
skade. Og heldigvis arbejder Evana sta-
dig som fikser for blandt andre Reuters 
og Bloomberg. Hun har heller ikke haft 
problemer med myndighederne efter-
følgende”, siger Norma.

• Danwatch var i 2015 på feltrejse i 
Brasilien, Guatemala, Mozambique, 
Kina og Cambodja. Alle steder i sa-
marbejde med lokale fiksere.
• Inden afrejse udarbejdes udførlig sik-
kerhedsvurdering
• I 2016 vil Danwatch sætte endnu 
større fokus på sikkerhed for journal-
ister og lokale fiksere
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I undersøgelsen ‘Turen går til besat 
land’ dokumenterede Danwatch, at dan-
ske rejsebureauer sælger rejser til besat 
land som israelske. Undersøgelsen tog 
udgangspunkt i de syv største danske 
rejsebureauer, der udbyder rejser til Is-
rael. Alle syv vildledte dengang i større 
eller mindre grad deres kunder ved at 
undlade at skelne mellem Israel og besat 
land. Flere af dem beskrev destinationer 
i bosættelser ved det Døde Hav, Øst-
jerusalem, Betlehem og Golanhøjderne 
som en del af Israel, selv om områderne 
af Danmark, EU, FN og det samlede 
internationale samfund betragtes som 
besat og dermed ikke er en del af Israel.

Ole Wæver, lektor og ekspert i inter-
nationale relationer, sagde om undersø-
gelsens konklusioner:

“Et politisk og moralsk problem ved 
fejlagtig markedsføring er, at rejsesel-

skaberne er med til at fremme den is-
raelske fremstilling af konflikten, der er 
i modstrid med tolkningen fra bl.a. FN’s 
generalforsamling og det danske Folket-
ing. Det kan på lang sigt hindre en fre-
delig løsning, hvis Israel lykkes med at 
fortrænge vigtige sider af den politiske 
og historiske virkelighed og dermed 
usynliggør besættelsen og annekterin-
gen af palæstinensiske områder”.

Undersøgelsen fik folketingsmedlem-
mer Christian Juhl (Ø) og Trine Pertou 
Mach (F) til at klage til Forbrugerom-
budsmanden, som få måneder senere 
bekræftede Danwatchs konklusion: Det 
er i strid med markedsføringslovens § 
12a, når rejsebureauerne ikke oplyser 
om “varens eller tjenesteydelsens vigtig-
ste karakteristika”. Derfor henstillede 
Forbrugerombudsmanden til de syv re-
jsebureauer i Danwatchs undersøgelse, 

at deres beskrivelser burde præciseres.
Et år efter undersøgelsens public-

ering har seks ud af de syv rejsebu-
reauer ændret praksis og præciseret 
rejsebeskrivelser. Kun Kilroy Travels 
har fuldstændig ignoreret Danwatch og 
Forbrugerombudsmandens henstilling. 
Men selv blandt de seks bureauer, der 
har ændret praksis, er der fortsat mange 
problematiske formuleringer, viste en 
nylig opfølgning fra Danwatch.

Turen går til besat land

Undersøgelser | Fødevarer | Tekstil | Teknologi

Danske rejseselskaber markedsfører rejser til besatte områder 
som israelske. Det strider imod markedsføringsloven, mener ek-
spert i undersøgelsen Turen går til besat land. Foto: Mikkel Bahl

Yvette Espersen fra israel-info.
dk og support-israel.dk klagede til 
Pressenævnet over Danwatchs un-
dersøgelse. Nævnet afviste at behan-
dle klagen, da det er en betingelse, at 
klageren har retlig interesse i det for-
hold, der klages over. Det er ikke nok 
blot at have interesse i det emne, der 
er behandlet.
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Tilladelsen til verdens største infra-
strukturprojekt, Nicaraguakanalen, 
blev givet i 2013. Men de oprindelige 
folk, der ejer jorden, kanalen skal gå 
igennem, blev først knap to år senere 
bedt om at underskrive en aftale, der 
indebærer, at de opgiver retten til store 
dele af deres land. Danwatch har ende-
vendt kanalprojektet og dokumenterer 
krænkelser af menneskerettighederne.

Det tog kun tre timer at vedtage loven, 
der gav den kinesiske investor Wang 

Jing retten til at bygge og drive Nica-
raguakanalen i op til 100 år, og gjorde 
verdens største infrastrukturprojekt til 
en sag for menneskerettighedsforkæm-
pere.

Loven blev vedtaget i juni 2013 og ud 
over de tre timer, det tog at vedtage 
den, fik ingen i parlamentet lejlighed 
til at diskutere lovforslaget og ingen 
uafhængige eksperter eller ngo’er blev 
konsulteret. De oprindelige folk, som 
loven giver ret til at forflytte fra jord 
og hjem, blev ikke hørt, og dér brød 

regeringen for alvor med internationale 
regler.

‘Kanal på kant med konventionerne’ 
har analyseret lovgivningsprocessen 
med udgangspunkt i nicaraguansk lov 
og internationale konventioner og in-
terviewet internationale eksperter i 
menneskerettigheder og jordrettighed-
er. Ved ikke at inddrage de oprindelige 
folk i god tid på en ordentlig måde, bry-
der regeringen internationale regler, 
konstaterer flere eksperter.

Kanal på kant 
med konventionerne

En flere hundrede år gammel drøm om at bygge en kanal gennem Nicaragua 
er tættere end nogensinde på at blive ført ud i livet. Danwatch har ende-
vendt processen bag kanalprojektet. Foto: MaSii, via Wikimedia Commons
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Danwatch udkom i starten af marts 
med undersøgelsen ‘Bitter kaffe’. 7 
måneders arbejde, gennemgang af mere 
end 15 fortrolige rapporter og en tur til 
Brasilien danner grundlag for 17 artikler 
og 6 små film om slavelignende forhold 
og livsfarlig pesticidbrug i brasiliansk 
kaffeproduktion. 

Journalist Julie Hjerl Hansen var i 
sommeren 2015 på feltrejse til Brasilien, 
hvor hun fik lov til at komme med de 
brasilianske myndigheder på inspektion 
og så kaffearbejdere blive befriet fra 
gældsslaveri og kummerlige forhold på 
en plantage i kaffestaten Minas Gerais. 
Vi har talt med hende om, hvordan det 
forløber, når myndighederne banker på 
hos en plantageejer. 

Julie Hjerl Hansen, hvordan fik du overho-
vedet lov at komme med på inspektion?

“Det var heller ikke så ligetil. I lang 
tid fik vi at vide, at det ikke kunne lade 
sig gøre at komme med, især fordi de 
havde haft dårlige oplevelser med andre 
journalister. Og så kan myndighederne 
i øvrigt ikke sige hvornår, de skal på 
inspektion - det bliver nødt til at være 
hemmeligt, for at plantageejerne ikke 
får nys om det og rømmer plantagen. 
Men til sidst fik vi at vide i hvilken peri-
ode, inspektionerne ville foregå, og en 
fornemmelse af, vi ville få lov at kom-
me med. Så vi bookede flybilletter ti 
dage inden, vi tog afsted. Da vi kom til 

Brasilien, vidste vi endnu ikke, hvor og 
hvornår inspektion ville foregå, og det 
viste sig at være på vores allersidste 
dag, inden vi tog hjem”.

Hvordan foregik det så?
“Vi mødtes på et hotel om morgenen, 

hvor vi fik at vide, hvor vi skulle hen. 
Vi havde lejet en firhjulstrækker, og så 
gik turen ellers i kortege ud af grusveje 
med 80-90 km/t med fuldt bevæbnede 
betjente i skudsikre veste. Den første 
plantage, vi kom til, var tømt. Plan-
tageejeren var tydeligvis blevet advaret 
på forhånd og alle havde forladt ste-
det. Efter frokost kørte vi til en anden 
plantage ca. 10 minutter derfra, hvor 
der angiveligt skulle arbejde mænd, 
kvinder og børn under slavelignende 
forhold. Her var højt hegn og hængelås 
på porten, som myndighederne måtte 
bryde op. Myndighederne fik samlet alle 
kaffearbejderne og orienteret dem om 
situationen og fortalte, at de skulle af-
give vidneforklaring om forholdene på 
plantagen. I første omgang løj alle arbej-
dere efter instrukser fra plantageejeren: 
de var lige ankommet og havde ikke 
engang startet arbejdet endnu. Men da 
en enkelt arbejder skulle skrive under 
på sit udsagn, begyndte han at ryste og 
tilstå: De havde været der under hele 
høsten og arbejdede uden kontrakt og 
løn”.

Og hvad skete der så, da afhøringerne 
sluttede?

“Efter inspektionen fik arbejderne at 
vide, at inspektørerne vurderede det 
til at være slavelignende arbejdsforhold 
og at de fra næste dag ville blive ind-
kvarteret på et hotel, så papirarbejdet 
kunne blive bragt i orden, og de kunne 
få udbetalt kompensation i form af tre 
måneders understøttelse fra staten sva-
rende til minimumslønnen og de penge, 
som plantageejeren skyldte dem. Det 
giver dem mulighed for at rejse hjem til 
deres familier”.

Hvad er fremtidsudsigterne for de be-
friede arbejdere?

“Risikoen for, at de kommer til at ar-
bejde uden kontrakt igen, er rigtig stor, 
da halvdelen af alle kaffearbejdere arbe-
jder uden kontrakt. De her mennesker 
er meget fattige og har brug for hver 
en krone, de kan få. Men heldigvis er 
det kun meget få steder, de risikerer 
at ende i decideret gældsslaveri igen. 
De kommer ud af den værst tænkelige 
situation, men er stadig i en situation, 
hvor deres eneste mulighed er at tage 
ud til kaffeplantagerne - og der er rigtig 
mange problemer for arbejderne helt 
generelt”.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med 
Swedwatch og støttet økonomisk af Danida.

Kaffeplantager i Brasilien 
har slavelignende forhold

Besat Land | Kanal | Kaffe | Dagsorden
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Brasiliens kaffeindustri har massive problemer med slavelignende arbejdsforhold, 
livsfarlige pesticider og manglende beskyttelsesudstyr. Foto: Maurilo Clareto Costa

Undersøgelsen dokumenterede 
bl.a. at:
Brasiliens kaffeindustri har massive 
problemer med slavelignende arbejds-
forhold, livsfarlige pesticider og man-
glende beskyttelsesudstyr. Danwatch 
har konfronteret nogle af verdens 
største kaffevirksomheder med 
ulovlighederne. Flere indrømmer, at de 
reelt ikke har styr på, om kaffe fra prob-
lematiske plantager ender i deres pro-
dukter. Og kaffegiganten Nestlé medg-
iver at have købt kaffe fra to plantager, 
hvor myndighederne i 2015 befriede 
arbejdere fra slavelignende forhold.

For arbejderne i verdens største 
kaffenation er livsfarlig transport, kum-
merlige boligforhold og lange arbejds-
dage med lave lønninger hverdag. Det 
største problem for kaffeplukkerne i 
Brasilien er dog ifølge arbejderorgani-
sationer, at op mod halvdelen arbejder 
uden kontrakt og derfor går glip af ret-
ten til basale sociale ydelser.

Under to procent af prisen på kaffe 
i supermarkedet går til kaffeplukkeren

I Brasilien må kaffe sprøjtes med pes-
ticider, der er forbudt i Danmark og 
EU, fordi de er ekstremt giftige og syg-
domsfremkaldende. Mange arbejdere 

påfører pesticiderne uden tilstrækkeligt 
beskyttelsesudstyr, og pesticidforgift-
ning er udbredt. Selv drikkevandet in-
deholder spor af de farlige pesticider.

Brasilianske kaffemarker må sprø-
jtes med livsfarlige og sygdomsfrem-
kaldende pesticider, som er forbudt 
i EU. Sprøjtemidlerne kan delvist un-
dgås gennem køb af certificeret kaffe, 
men når danske regioner køber kaffe 
til landets hospitaler, er under én pro-
cent certificeret. Kaffeleverandør efter-
spørger større social ansvarlighed fra 
offentlige indkøbere.
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I sommeren 2015 var Danwatch i 
Tete-provinsen i Mozambique for at 
interviewe landsbyboere fra genhus-
ningsbyerne Mualadzi og Cateme. Da 
kulmineselskaber rykkede ind, måtte 736 
familier rykke ud, men de er ikke blevet 
kompenseret som lovet og lever nu uden 
tilstrækkelig adgang til rent vand og jobs. 

“Folk kæmper. Der hvor vi boede før, 
havde vi meget at lave, vi plejede at drive 
landbrug, sælge mursten, kul og brænde, 
men her er der ikke noget marked for 
det. Hvis du kigger rundt, kan du se huse 
uden tag, fordi folk har solgt det for at få 
nogle penge”. Sådan fortæller Domingo 
Foguete, der i 2010 blev forflyttet af mi-
neselskaber til byen Cateme.

Fem år senere lever familierne endnu i 
Cateme og Mualadzi, langt fra den nærm-
este handelsby, i boliger, der slår revner. 
De har ikke mulighed for at arbejde på 
den øde egn, og familierne har endnu 
ikke adgang til tilstrækkelig vand og mad, 
fortæller Domingo Foguete.

Ifølge officielle dokumenter, som Dan-
watch er i besiddelse af, vidste minesel-
skaberne og regeringen allerede inden 
forflytningen, at adgang til mad og vand 
var utilstrækkelig i Cateme og Mualadzi. 
Det dokumenterer undersøgelsen ‘Bro-
ken Promises’, der udkom i januar og 

bl.a. blev omtalt i tyske ‘Der Spiegel’. 
Undersøgelsen drager også paralleller 
til Zambia, hvor kobberminedrift skaber 
store sundhedsproblemer for både men-
nesker og dyr.

Prisen for europæisk stål 
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Undersøgelsen dokumenterede at:
• Forurening fra kobberminedrift i Zambia udgør en sundhedsrisiko for menneskers 
og dyrs liv: Hvert år produceres 93.000 tons industriaffald, primært fra kobbermine-
drift, hvoraf de fleste hældes i Kafue-floden.
• Trods Zambias værdifulde ressourcer, lever 60 procent af zambianere i fattigdom, 
ifølge Verdensbanken, og 42 procent i ekstrem fattigdom, hvilket betyder, de lever 
for mindre end USD 1,25 per døgn. “Transfer mispricing” er den primære årsag. 
• Mindst tre af Europas største stål-virksomheder køber koks fra mineselskaber i 
Tete-provinsen, hvor lokalsamfund er blevet forflyttet uden tilstrækkelig kompensa-
tion eller ordentlig adgang til vand og arbejde.
• Regeringen i Mozambique og mineselskaberne Rio Tinto og Riversdale vidste, at 
adgangen til vand var utilstrækkelig i genhusningsområderne, før de flyttede tusind-
vis af mennesker fra deres hjem i 2009-2010, ifølge dokumenter som Danwatch 
er i besiddelse af.

‘Broken Promises’ er udgivet med økonomisk støtte fra EU.

Kul- og kobberminedrift har konsekvenser for både menne-
sker og miljø i Mozambique og Zambia. Foto: Jesper Kirkbak
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Som international chef i Folkekirkens 
Nødhjælp var Christian Friis Bach en af 
initiativtagerne bag Danwatch for ti år 
siden. Siden er han rykket videre og er 
nu undergeneralsekretær i FN og leder 
af FN’s Økonomiske Kommission for 
Europa, UNECE. Vi fangede ham for at 
høre, hvad han tænker om Danwatch i 
dag i forhold til de tanker, han havde for 
ti år siden.

Hvad var idéen bag Danwatch til at starte 
med?
“Vi kunne se, at de traditionelle folkelige 
foreninger manglede den særlige kritiske 
tilgang, som journalistisk metode kan 
give. Foreningerne varetager mange 
forskellige roller og deltager i forplig-
tende samarbejder med virksomheder, 
og sådan skal det være. Men det sætter 
grænser for, hvor kritiske de kan være 
over for samme virksomheder. Derfor 
kunne vi se behovet for en journalistisk 
vagthund, der kunne sætte fokus på de 

virkelig ømme punkter i virksomhed-
ernes ageren i udviklingslande. Men der 
var også brug for en konstruktiv part-
ner, så derfor etablerede vi også Dansk 
Initiativ for Etisk Handel, DIEH. Sammen 
kunne de to nye organisationer sætte 
en dagsorden på en helt anden måde 
end de traditionelle folkelige foreninger. 
Grundidéen er selvfølgelig, at vi bliv-
er nødt til at gøre noget for at ændre 
den ulige fordeling af velstand i verden, 
og at den kritiske journalistiske tilgang 
er rigtig god til at sætte fokus og skabe 
forandringer. Hvis vi kan sikre syersker i 
Bangladesh eller minearbejdere i Congo 
bare lidt bedre forhold, så de kan kom-
me til lægen og deres børn i skole, så er 
det en kæmpe udviklingsmæssig gevinst”.

Hvordan lever Danwatch i dag så op til dine 
forventninger fra dengang?
“Danwatch har bestemt klaret opgaven 
- og mere til. Jeg er stadig stor tilhænger 
af kombinationen af kritisk og konstruk-

tiv tilgang til virksomhederne, og sam-
spillet mellem netop Danwatch og DIEH 
giver rigtig god mening i mine øjne. Da 
vi i sin tid præsenterede idéen for virk-
somhederne, var de meget kritiske og 
bange for at blive udstillet, selvom de 
virkelig prøvede at leve op til højere 
etiske standarder. Samtidig var der dog 
også opbakning fra en række progres-
sive virksomheder, som godt kunne se 
pointen i at udstille overtrædelser, mis-
brug og krænkelser. Det er nemlig den 
bedste måde at sikre, at virksomhed-
erne konkurrerer uden at underminere 
miljøregler og menneskerettigheder. 
I min rolle i FN i dag ser jeg en stærk 
repræsentation af danske virksomhed-
er, der engagerer sig i bæredygtighed 
og global retfærdighed. Ved at holde 
danske virksomheder til ilden, har vi 
efterhånden nærmest fået udviklet en 
forretningsniche, og det er godt at se, 
at ansvarlighed også betaler sig på bun-
dlinjen”.

Danwatch har klaret opgaven

Undergeneralsekretær i FN Christian Friis Bach var en af initiativtagerne til Dan-
watch og mener, at Danwatch har klaret opgaven - og mere til. Foto: Uffe Weng
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Danwatchjournalistik bliver til i kryds-
feltet mellem skrivebordet i Danmark 
og feltrejser over hele verden. Men for 
at kunne nå de rigtige kilder og finde de 
gode historier, er det vigtigt at have et 
godt globalt netværk og stærke inter-
nationale samarbejdspartnere. Dan-
watch samarbejder både med andre 
udenlandske interesseorganisationer, 
tolke, freelancere og meget mere. Et af 
de vigtigste samarbejder er med fiksere 
verden over. 

Når Danwatchjournalister rejser til 
lande, de ikke er vant til at begå sig i, er 
det nødvendigt med en fikser. En fikser 
er en lokal, der kan hjælpe journalisten 
med at få hul igennem til kilder, sørge for 
sikkerheden er i orden og guide i do’s 
and don’ts. Faktisk ville vores undersø-
gelser slet ikke kunne dokumentere alt 
det, de gør, uden gode og grundige fik-
sere.

Danwatchjournalist Norma Josefa 

Martinez rejste på felttur til Kina i som-
meren 2015 med hjælp fra sin fikser 
Evana Su. Hende har Danwatch har fået 
lov at udspørge om, hvordan det er at 
være fikser for udenlandske, nysgerrige 
journalister.

Evana Su fortæller bl.a., at det ikke er 
ufarligt arbejde, og man let kan let havne 
i prekære situation:

“Jeg kan blive anholdt, komme i fæng-
sel eller helt forsvinde i Kina. Det af-
hænger af projekterne, og hvordan jeg 
håndterer dem. Men en erfaren fikser 
bør være i stand til at beskytte sig selv 
og give de mest sikre og brugbare råd til 
udenlandske journalister”. 

Kan du så fortælle din familie og dine ven-
ner, hvad du laver?
“Min familie ved godt, hvad jeg laver, 
men de kender ikke hele konceptet. Og 
de forstår heller ikke helt, hvor farligt 
det er. Det kan jeg godt have dårlig sam-

vittighed over”.

Hvad er din motivation for at arbejde som 
fikser?
“Udfordringen. Og de varierende pro-
jekter. Ét øjeblik hjælper jeg med en 
historie om elektronikaffald, det næste 
en historie om biblioteker, jeg elsker at 
prøve forskellige ting. Processen med at 
finde interviewpersoner, tolke til jour-
nalister er både sjovt og tilfredsstillen-
de”, fortæller Evana Su.

Hvordan har det været at arbejde som fiks-
er for Danwatch og Norma?
“Det har været meget behageligt - det 
er det sødeste hold, jeg nogensinde 
har mødt. De respekterede mig og gik 
op i fikserens sikkerhed. De var meget 
vedholdende med hensyn til at finde så 
mange kilder som muligt, hvilket engang 
imellem gjorde det farligt, men som jour-
nalist forstår jeg hvorfor, det er vigtigt”.

På feltrejser er fiksere 
fundamentale for Danwatch

Prisen for Stål | Klaret Opgaven | Feltrejser | Open Supply Chain

Det bruger journalister en fikser til
• Hjælp til at lave aftaler med relevante kilder
• Hjælp til at navigere lokalt: hvordan er de kulturelle kodeks og politiske spil
• Lokalkendskab i forhold til de bedste rejseruter
• Hjælp til at læse kildernes sprog, kultur, hierarkier
• Generelle do’s and don’ts
• Hjælp til at finde nye interessante kilder, man ikke havde tænkt på i sin research
• Hjælp til at lave aftaler forud for en rejse, da tiden er knap.
• Indhente relevante interviews eller dokumentation og holde journalisten opdateret med relevante udviklinger efter feltturen

Det karakteriserer en god fikser
• En der kender journalistiske arbejdsgange, har et godt netværk og godt lokalkendskab
• Fleksibel, afslappet og rolig, god situationsfornemmelse
• En, der selv har erfaring med og idéer til, hvordan man kan skaffe de møder, dokumenter og kilder, man har brug for
• En der tør at skubbe til grænser. Ikke overskride dem, men turde at finde nye vej til at få svar, kilder, dokumenter og ikke   
   bare accepterer et nej
• En der selv har kendskab til og helst erfaring med at arbejde med problematikker, hvor man risikerer at komme i fare
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Offentlig indkøb | DW indefra | Int. samarbejde | Nat. samarbejdspartnere

Danwatch var i sommeren 2015 på feltrejse i Kina for at dokument-
ere, hvordan kinesiske studerende tvinges til at tage praktik på elek-
tronikfabrikker for at få deres eksamensbeviser. Foto: Uffe Weng
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Danwatch har som eneste danske me-
die modtaget støtte fra Googles gigan-
tiske nye mediefond Digital News Ini-
tiative til at finansiere projektet ‘Open 
Supply Chain’. I alt omkring 373.000 
kr. til at udvikle tegningerne til en in-
teraktiv platform, der skal kortlægge 
produkters vej fra produktionsland til 
forbrugere, så journalister og læsere får 
en større gennemsigtighed.

Open Supply Chain skal bl.a. udvikles 
af Danwatchs researcher Anders Brønd 
Christensen og Aslak Frej Ransby, der 
er udvikler på Open Supply Chain og 
den tekniske drivkraft. Her giver de 
hver sit bud på, hvorfor projektet er 
vigtigt.

1. Hvorfor er det vigtigt, at Open Supply 
Chain bliver sat i verden?

Aslak: Når jeg som tekniker ser, 
hvordan Danwatch laver varekæde-
journalistik, ser jeg en enorm indsats 
i at afdække et kompliceret puslespil 
af relationer og forbindelser mellem 
arbejdere, producenter, transportvirk-
somheder, internationale brands og 
forbrugere, som Open Supply Chain 
forhåbentlig kan forenkle.

Anders: Og så skal Open Supply 
Chain skabe større offentlig indsigt i 

disse varekæder, hvilket forhåbentlig 
kan danne grobund for en diskussion 
om de lokale konsekvenser af vores 
globale forbrugssamfund.

2. Hvad er den største udfordring ved pro-
jektet?

Aslak: En udfordring i projekt-
forløbet bliver at forankre systemet 
i Danwatchs journalistiske arbejds-
gange, samtidig med at vi bruger pro-
jektet til at lette og forny arbejdsgange 
og researchmetoder, der kan løftes af 
teknikker fra det datalogiske område.

Anders: Manglende adgang til in-
formation og generel gennemsigtighed 
løses ikke ved et trylleslag. Selvom 
meget viden om varekæder allerede er 
frit tilgængeligt, hvis man ved, hvor man 
skal lede, så er der også meget viden, 
som kun findes på direktionsgangene 
i de store virksomheder, der får var-
er produceret i udviklingslande. Den 
største udfordring for Open Supply 
Chain bliver derfor at tegne et fyldest-
gørende billede af varekæden på trods 
af, at der er viden, vi endnu ikke har 
adgang til. 

3. Hvordan kan den data som Open Sup-
ply Chain skal indsamle, hjælpe journalister 

til at finde og skrive historier? 
Anders: I den data gemmer der sig 

et væld af historier om vores forbrugs-
samfund, og den sammenhæng vi har 
med omverdenen. For at skabe mening 
i det hele så skal dataen dog først be-
handles og forstås, og det er det, jeg 
håber, Open Supply Chain kan hjælpe 
en ny generation af journalister med at 
gøre.

Aslak: Nu er vi i starten af proces-
sen, så det er et spørgsmål, der har 
mange potentielle svar, men som vi skal 
blive ved med at stille os selv. For Open 
Supply Chains succes afhænger, som jeg 
ser det, af at vi laver et produkt, der 
rent faktisk kan hjælpe journalister med 
at finde og skrive historier. 

Google DNI

Digital News Initiative Innovation Fund 
har afsat mere en én milliard kroner til 
at udvikle nye nyhedsprojekter. Digital 
News Initiative er et partnerskab mel-
lem Google og udgivere af nyheder 
i Europa for at støtte udviklingen af 
kvalitetsjournalistik gennem teknolo-
gi og innovation. Målet er at fremme 
mere bæredygtig journalistik gennem 
løbende samarbejde og dialog mellem 
teknologi- og nyhedssektorerne.

Hvad skal Danwatch
med Open Supply Chain?

Klaret Opgaven | Feltrejser | Open Supply Chain | Aktindsigt
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Feltrejser | Open Supply Chain | Aktindsigt | Journalistik Koster

Ubrugelig aktindsigt
Danwatchs journalister og researchere 
bruger rigtig mange timer med hoved-
erne begravet i dokumenter og rapport-
er. Vi kæmper hårdt med udenlandske 

regeringer og multinationale virksom-
heder for at få fat i både ekstern og intern 
kommunikation, der kan dokumentere 
kendskab til krænkelser af mennesker og 

miljø. Desværre er det dog også ofte hos 
de danske myndigheder, vi løber panden 
mod en mur og bliver nægtet adgang til 
dokumenter, der kunne hjælpe os.
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Open Supply Chain | Aktindsigt | Journalistik Koster | Bestyrelsesformand

Størstedelen af Danwatchs finansiering 
kommer fra offentlige midler, som f.eks. 
Danidas Oplysningsbevilling. Disse lang-
sigtede bevillinger giver os arbejdsro til 
at undersøge strukturelle problemstill-
inger og grave den nødvendige doku-
mentation frem.

Danwatch har i 2015 udgivet seks un-
dersøgelser og utallige artikler. Vi har 
afsløret, hvordan kinesiske studerende 
i sommerferien tvinges til at arbejde op 
til 12 timer om dagen som praktikanter 
i IT-industrien, hvordan danske pen-

sionspenge er med til at understøtte 
jordtyveri og miljøkatastrofer i Indone-
sien, hvordan brasilianske kaffeplukkere 
lever under slavelignende forhold og 
meget mere.

 Men det arbejde kunne vi ikke have 
udført uden bidrag fra civilsamfund, 
fonde og ikke mindst privatpersoner, 
der finder Danwatchs arbejde så vig-
tigt, at de støtter os økonomisk. Tak 
for det! 

Vores ambition som uafhængigt me-
die og researchcenter er at fortælle his-

torierne om de mennesker, der kom-
mer i klemme i den globale økonomi. 
Det koster penge, og her har alle 
bidrag en afgørende betydning, fordi 
det skaber viden som verden ikke har 
råd til at undvære.

Vi er stolte af den støtte som Dan-
watch har modtaget i 2015, og vi vil 
igen i 2016 arbejde hårdt for at gøre 
os fortjent til den flotte opbakning fra 
civilsamfundet og enkeltpersoner, som 
vi har modtaget i det forgangne år.

Undersøgende 
journalistik koster

Danwatch var i sommeren 2015 på feltrejse i Brasilien for at interviewe 
kilder til undersøgelsen ‘Bitter Kaffe’. Det er bl.a. donationer fra fonde og 
privatpersoner, der gør det muligt for Danwatch at rejse ud i verden og 
dokumentere problemerne, der hvor de er. Foto: Danwatch
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Danwatch er endnu et ungt medie i 
det danske medielandskab, men siden 
etableringen i 2007 er det lykkedes at 
udvikle og opdyrke en helt særlig niche, 
som få andre medier har ressourcer til 
at løfte. Det giver Danwatch en unik 
profil og gennemslagskraft langt ud over 
størrelsen.

Særligt i løbet af det seneste år er 
Danwatch kommet ind i en rigtig god 
udvikling med endnu skarpere journal-
istisk fokus og en langsigtet, bæredygtig 
forretningsmodel.

Siden 2007 er Danwatch gået fra 4 
til 14 medarbejdere, har vendt under-
skud til overskud og fordoblet omsæt-
ningen. Bag denne udvikling ligger en 
succes de sidste par år med at bygge 

en forretningsmodel op omkring den 
undersøgende journalistik som kerne-
kompetence.

Med nye, skarpere nyhedskriterier 
dokumenterer Danwatch problemstill-
inger ved staters og virksomheders ak-
tiviteter i udviklingslande med et særligt 
fokus på CSR, menneskerettigheder, 
miljø og konfliktområder. Danwatch 
søger egne veje uden om nyhedsstrøm-
men, sætter en dagsorden og udstiller 
komplicerede strukturelle problematik-
ker gennem identifikation

Denne omstilling har givet basis for, 
at Danwatch fra 2016 har fået me-
die-støtte, hvilket igen styrker fortsæt-
telse af udviklingen, og driver endvid-
ere to større journalistiske projekter 

baseret på tildeling af Udenrigsminis-
teriets CSR pulje 2013 og 2015.

Danwatch er et nødvendigt medie 
i det danske medielandskab. Hvis det 
ikke eksisterede, ville vi blive nødt til at 
opfinde det. Vi er simpelthen nødt til at 
have medier, der har gjort det til deres 
mission troværdigt og faktabaseret at 
sætte fokus på, hvordan det står til med 
virksomhedernes moral i deres globale 
aktiviteter.  

 Derfor er jeg også rigtig glad for at 
se det endnu unge medie etablere sig 
solidt både journalistisk og økonomisk 
i disse år.

Vagn Jelsøe,
bestyrelsesformand i Danwatch.

Danwatch i 
spændende udvikling

Aktindsigt | Journalistik Koster | Bestyrelsesformand | Økonomi 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 
2015 for Fonden Danwatch. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. 
december 2015. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, d. 4 maj 2016 

Direktion 

Jesper Nymark  
Direktør 

Bestyrelse

Vagn Jelsøe
Formand

Line Barfod Thomas Hundsbæk

Karen Birgitte Gahrn Henriksen Troels Yde Toftdal Steen Allan Vallentin

Økonomi | lndholdsfortegnelse | Ledelsespåtegning | Revisors erklæringer
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden 
Danwatch 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Fon-
den Danwatch for regnskabsåret 01- 
01-2015 - 31-12-2015, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven, 
samt bekendtgørelse om økonomiske 
og administrative forhold for modtagere 
af projekttilskud fra Kulturministeriet § 
38 - 44.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbej-
delsen af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden vres-
entlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.  

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklu-
sion om årsregnskabet pa grundlag af-
vores revision. Vi har udført revisionen 
i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderlige-
re krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revi-
sionen for at opnå høj grad af sikkerhed 
for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.  

En revision omfatter udførelse af re-
visionshandlinger for at opnå revi-
sionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshan-
dlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsen-
tlig fejlinformation i årsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et 
årsregnskab, der giver et retvisende bill-
ede. Formålet hermed er at udfome re-
visionshandlinger, der er passende efter 
omstrendighederne, men ikke at udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af 
virksomhedens interne kontrol. En re-
vision omfatter endvidere vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er 
passende, om ledelsens regnskabsmæs-
sige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede re-
visionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. Revisionen 
har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2015 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2015 - 31. december 2015 i 
overensstemmelse med årsregnskab-
sloven.

Den uafhængige revisors 
erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabslov-
en gennemlæst ledelsesberetningen. 
Vi har ikke foretaget yderligere han-
dlinger i tillæg til den udførte revision af 
årsregnskabet. Det er på denne baggr-
und vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet. 

Kastrup, d. 4 maj 2016 

Revisionsfirmaet Gutfelt & 
Partnere A/S
Susanne Fagerli-Nielsen
Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

Fonden Danwatch  
Gammeltorv 8, 3.  
1457 København K
 
32105214  
info@danwatch.dk 

31172969  
21.november 2007 
1. januar 2015 -31. december 2015

Vagn Jelsøe, Formand  
Line Barfod  
Thomas Hundsbæk  
Karen Birgitte Gahrn Henriksen  
Troels Yde Toftdal  
Steen Allan Vallentin  

 
Jesper Nymark, Direktør
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Fonden Danwatch 
for 2015 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser 
for virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Den anvendte regnskabspraksis er 
uændret i forhold til tidligere år. 
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta om-
regnes til danske kroner efter transak-
tionsdagens kurs. Monetære aktiver og 
forpligtelser i fremmed valuta omregnes 
til danske kroner efter balancedagens 
valutakurser. Realiserede og urealisere-
de valutakursgevinster og - tab indgår 
i resultatopgørelsen under finansielle 
poster. 

Generelt 

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatop-
gørelsen i takt med, at de indtjenes, 
herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser, 
der måles til dagsværdi eller amortiser-
et kostpris. Endvidere indregnes i resul-
tatopgørelsen alle omkostninger, der 
er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskab-
smæssige skøn af beløb, der tidligere har 
været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når 
det er sandsynligt, at fremtidige økon-
omiske fordele vil fragå selskabet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og 
forpligtelser til kostpris. Efterfølgen-
de måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskab-
spost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser 
måles til amortiseret kostpris, hvorved 
der indregnes en konstant effektiv rente 
over løbetiden. Amortiseret kostpris 
opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 
akkumulerede afskrivning af forskellen 
mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og - 
gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn 
til forudsigelige tab og risici, der frem-
kommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterer pa balancedagen.

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i 
resultatopgørelsen på tidspunktet for le-
vering og risikoens overgang, såfremt in-
dtægten kan opgøres pålideligt. Omsæt-
ningen opgøres efter fradrag af moms, 

afgifter og rabatter. 

Indtregter ved levering af serviceydels-
er indregnes som omsretning i takt 
med leveringen af ydelsen.

Andre driftsindtægter omfatter dona-
tioner, projektindtægter og støtte.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfat-
ter omkostninger vedrørende salg og 
administration. 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder 
regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedemes aktiviteter, 
herunder tab ved salg af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn-
ninger og gager, pensioner samt om-
kostninger til social sikring. 

Andre personaleomkostninger in-
dregnes under andre eksterne omkost-
ninger. 

Af- og nedskrivninger på immate-
rielle og materielle anlægsaktiver 
Af- og nedskrivninger på immaterielle 
og materielle anlægsaktiver er fore-
taget ud fra en løbende vurdering af 
aktivernes brugstid i virksomheden. 
Anlægsaktiverne afskrives lineært på 
grundlag af kostprisen, baseret på føl-
gende vurdering af brugstider og rest-
værdier:

Anvendt regnskabspraksis 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Brugstid Restværdi

3-10 år 0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen 
under andre driftsindtregter eller -omkostninger.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 12.800 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle 
indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab 
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af 
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
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Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat 
af årets forventede skattepligtige ind-
komst og årets regulering af udskudt skat 
med fradrag af den del af årets skat, der 
vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel 
og udskudt skat vedrørende egenkapital-
bevægelser indregnes direkte i egenkap-
italen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris 
med tillæg af eventuelle opskrivninger 
og med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Kostpris omfatter an-
skaffelsesprisen og omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klart til at blive taget i 
brug.
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiser-
et kostpris, der almindeligvis svarer til 
nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivninger til imødegåelse af forvent-
ede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet 
under aktiver omfatter forudbetalte 
omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.

 Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og 
kortfristede værdipapirer med en løbetid 
under 3 måneder, og som uden hindring 
kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelige risici for 
værdiændringer. 

Hensatte forpligtelser Udskudt skat  
Udskudt skat og årets regulering heraf 
opgøres efter den balanceorienterede 
gældsmetode som skatteværdien af alle 
midlertidige forskelle mellem regnskab-
smæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skat-
teværdien af fremførselsberettigede skat-
temæssige underskud, indregnes med 
den værdi, hvortil de forventes at blive 
anvendt, enten ved udligning i skat af fre-
mtidig indtjening eller ved modregning i 
udskudte skatteforpligtelser i virksom-
heder inden for samme juridiske skat-
teenhed og jurisdiktion. 
Udskudt skat måles på grundlag af de 
skatteregler og skattesatser, der med bal-
ancedagens lovgivning vii vrere greldende, 
når den udskudte skat forventes udløst 
som aktuel skat hvis den udskudte skat 
ikke forventes at blive udløst, noteres 
dette udelukken under eventualforplig-
telser.

Finansielle gældsforpligtelser 
Fastforrentede Iån som realkreditlan og 
Iån hos kreditinstitutter indregnes ved 
lånoptagelsen til det modtagne prove-
nu med fradrag af afholdte transaktion-
somkostninger. I efterfølgende perioder 
måles lånene til amortiseret kostpris, 
således at forskellen mellem provenuet 
og den nominelle værdi indregnes i resul-
tatopgørelsen som en renteomkostning 
over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til amor-
tiseret kostpris, hvilket almindeligvis svar-
er til nominel værdi. 

Aktuelle skatteforpligtelser 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgode-
havende aktuel skat indregnes i balancen 
som beregnet skat af årets forventede 
skattepligtige indkomst, reguleret for skat 
af tidligere års skattepligtige indkomster 
samt betalte acontoskatter. 

Periodeafgrænsningsposter, pas-
siver 
Periodeafgræsningsposter opført som 
forpligtelser udgøres af modtagne 
betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende regnskabsår. 

Eventualaktiver og - forpligtelser 
Eventualaktiver og - forpligtelser in-
dregnes ikke i balancen, men oplyses 
alene i noterne.

Resultatopgørelse

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning v/salg  
Andre driftsindtægter 
Produktionsomkostninger 
Andre eksteme omkostninger  
Bruttoresultat 

Personaleomkostninger  
Andre driftsomkostninger  
Driftsresultat 

Andre finansielle indtægter  
Andre finansielle omkostninger  
Resultat før skat 

Skat af årets resultat  
Arets resultat 

Forslag til resultatdisponering  
Hensat til interne uddelinger  
Overført resultat

Note   
2015                              2014
    kr.                                 kr.

514.203 
3.157.893 
-550.787
-482.609

2.638.700 

-2.067.280
-16.000

555.420 

2
-1.099

554.323 

0
554.323

550.920
3.403

554.323 

995.967
2.464.592
-528.445
-617.483

2.314.631 

-1.870.232
0

444.399 

130
-397

444.132 

0
444.132

258.076
186.056 

444.132 

1

2
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Balance 31. december 2015

Aktiver 

Anlægsaktiver
 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Materielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver 

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Andre tilgodehavender  
Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver

0
0

0

0
296.596 

296.596 

2.820.078 

3.116.674 

3.116.674 

0
0

0

60.007 
181.466 

241.473 

909.583 

1.151.056 

1.151.056 

Note   
2015                             2014
    kr.                                kr.

3

Balance 31. december 2015

Passiver 

Egenkapital 

Virksomhedskapital  
Overført resultat  
Uddelinger  
Egenkapital 

Gældsforpligtelser
 
Modtagne forudbetalinger 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Anden gæld
Danida projekter  
Kortfristede gældsforpligtelser
 
Gældsforpligtelser 

Passiver
 
Eventualforpligtelser 
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 

300.000 
102.782 
808.996 

1.211.778 

0
22.709 

357.982 
1.524.205

1.904.896 

1.904.896 

3.116.674 

300.000 
99.379

258.076
657.455

128.167
0

365.433 
0

493.600 

493.600 

1.151.055 

Note   
2015                              2014
    kr.                                 kr.

5
6

8
9

4

7
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Noter

1. Personaleomkostninger
Lønninger 
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger

2. Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat er beregnet til kr. 0.

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Kostpris primo
Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 
Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

4. Grundkapital 
Saldo primo 
Saldo ultimo

Grundkapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Overfort resultat 
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

6. Hensat ti! interne uddelingcr
Saldo primo 
Arets tilgang 
Saldo ultimo

7. Danida projekter
P46
AIC Projekttilskud 
Lønninger m.v. 
Øvrige omkostninger 
Administration 7%
Balance 31.12.2015

P35  
AIC Projekttilskud 
Lonninger m.v.  
Øvrige omkostninger 
Administration 7% 
Balance 31.12.2015 

Saldo ultimo

8. Eventualforpligtelser
Lejeforpligtelse 6 måneders leje tkr. 100.
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

2015                  2014
1.879.687            1.767.687 

132.968                69.969 
54.625                32.576 

2.067.280          1.870.232   

77.804                77.804    
77.804               77.804

-77.804               -77.804
-77.804              -77.804

0                        0    

300.000              300.000
300.000             300.000

99.379               -86.677
3.403              186.056

102.782               99.379

258.076                        0 
 550.920              258.076
808.996             258.076
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1.776.464
-83.626

-929
-5.919

1.685.990

3.300.222
-2.559.516

-675.705
-226.486

-161.485

1.524.505
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