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Causumerism. Dansk forskning undersøger, om godgørende forbrug promoveret af superstjerner egentlig er så godgørende.

Ud og gøre godt sammen
Af MAI RASMUSSEN

L

ad det uden skam være slået fast,
at lidt kändis-kult har bidraget til
den artikel, De nu er i færd med
at læse. Sådan er det i godgørende
arbejde. Og det er emnet for bogen Brand
Aid: Shopping Well to Save the World, forfattet
af professor på Internationale Udviklingsstudier på Roskilde Universitet Lisa Ann Richey
og Stefano Ponte, der er ph.d. og seniorforsker
på Dansk Institut for Internationale Studier.
De to forskere har sat sig for at undersøge,
hvad der sker, når kändisser agerer løftestang
for godgørenhed, nærmere bestemt den slags,
som skal redde verdens mest nødstedte kontinent, Afrika.

DEN korte version lyder: Når godgørenheden kobles med forbrug, bliver den tømt for
den information og viden, som kunne have
skabt dybere forståelse for og engagement i de
komplekse problemstillinger. Det sker, fordi
garanten for kvaliteten af det støttede arbejde
er et kendt ansigt – og ikke et udviklingsprojekts eller -programs dokumentation for
indsats og effekt. At gøre godt per kändis er
et quick fix, som muligvis gavner nogle her og
nu, men som i værste fald låser en situation
eller problematik fast i en forsimplet – salgbar
– løsning.
I bogen analyserer Richey og Ponte
fænomenet (RED). I front for det står Bono,
rockstjernen over alle rockstjerner. (RED) er
dog ikke bare såkaldt celebrity driven charity,
det er også et eksempel på kommercialiseret
godgørenhed. Den verdensberømte Bono er
det ene af tre elementer i fænomenet; de to
andre er en eksklusiv forsamling af førende,
globale mærkevarer og organisationen The
Global Fund, som bekæmper AIDS, tuberkulose og malaria. Forretningsmodellen er
som følger: Forbrugeren køber et produkt, og
firmaet bag produktet giver et bidrag til The
Global Fund og mere specifikt til fondens
indkøb af AIDS-medicin.
Den slags kaldes causumerism – en sammenvævning af ordene consumerism og
cause – altså at man på samme tid forbruger
og støtter en god sag. Eller man kan kalde
fænomenet brand aid, som Ponte og Richey
kalder det, fordi det involverer mindst ét
kommercielt brand og mindst ét kendt ansigt
og således nok støtter en sag, men også styrker
et brand, et varemærke.
Brand aid går således ikke ud på at give
penge til gavn for fattige, syge eller undertrykte mennesker. Det går ud på at forbruge og
gøre godt langt væk fra ens egen krop iklædt
(RED) T-shirt, fjernt fra ens egen kommunikation faciliteret af en (RED) mobiltelefon,
eller ens egen fødselsdagsfest med (RED)
lykønskningskort på gavebordet.
SÅ her kommer endnu en kort, men denne
gang mere kompliceret og helt sikkert en
harsk version af, hvad der sker, når den slags
breder sig: Godgørenhed via et kommercielt
kändis-projekt er en kæp i hjulet på selve
det fattigdomsreducerende arbejde, som er i
centrum eller i det mindste en vigtig komponent i praktisk taget alt udviklingsarbejde på
det plagede kontinent, fordi det kommercielle
element gentager og gentager den kapitalisme
som, alt andet lige, er en del af forklaringen
på, at nogle dele af verden er rige, mens andre
er fattige.
»Med (RED) og med causumerism ser man
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kun på manifestationen af et problem eller
en situation, som man vil ændre. I eksemplet
med (RED) er det, at nogle mennesker er
syge af AIDS og skal have piller. Det kunne
også være, at nogle mennesker mangler vand
og skal have vandpumper. Men der stilles
ingen spørgsmål om, hvorfor disse mennesker
har brug for piller eller vandpumper,« siger
Stefano Ponte.
»Samtidig må man se på, hvad der sker, når
man vælger at forbruge på den måde. Hvis vi
forestiller os, at man skal købe en T-shirt, så
kan man vælge at købe en fra (RED) eller en
anden. Den anden er måske Fair Trade-certificeret. Hvis man vælger (RED)-produktet, finansierer man nogle piller til AIDS-patienter
i Afrika. Men samtidig påvirker dét indkøb
andre produkter og måder at udøve godgørenhed på. Man støttede ikke arbejdet for fair
produktions- og handelsforhold. Det arbejde
kommer altså ikke videre. Og den T-shirt,
man faktisk købte, er muligvis produceret
under farlige forhold,« siger Stefano Ponte.
– Så er jeres forskning i bund og grund kapitalismekritik?
»Vores kritik er ikke en tæppe-kritik af
kapitalisme,« siger Stefano Ponte, »Vi ser
‘bare’ på, hvordan noget godgørende arbejde
foregår. Og vi konstaterer, at brand aid mere
ligner gammeldags filantropi end moderne
CSR (Corporate Social Responsibility, virksomheders sociale ansvarstagen, red.) Der er
selvfølgelig firmaer, som udøver brand aid og
også rydder op efter sig, for eksempel ved at
overholde lokale miljøforskrifter. Når det sker,
er vi måske i nærheden af ‘god kapitalisme’.«
– Men Brand Aid skjuler kapitalismens grimme
ansigt?
»Det er sådan set ikke pengene, vi kigger
på. Vi undersøger, hvordan vi tænker på vores
rolle som privilegerede vesterlændinge og
forbrugere, der gør godt. Er det virkelig vores
ansvar at bygge Afrika op?« spørger Lisa Ann
Richey.
»Der er masser af afrikanere, der redder
afrikanere. Men det hører vi ikke om. Langt,

»I min undervisning spørger
jeg de studerende, om de
nogensinde har prøvet at
hjælpe deres egen mor. Og
om de har tænkt over, hvor
kompliceret dét er. Hele det
perspektiv er væk i brand aid.
Her er problemet simpelt og
løsningen er simpel.«
langt de fleste afrikanere, som for eksempel
har AIDS, får hjælp af andre afrikanere, hvis
de altså overhovedet får hjælp. Men med
denne form for godgørenhed gentager vi den
gamle historie om, at vi bærer byrden, at det
er vores opgave at hjælpe. Og opgaven bliver
individualiseret, det er en gentagelse af den
koloniale problematik om The White Man’s
Burden. Men hvorfor skal staten tages ud af
ligningen? Siden hvornår er det blevet privatpersoners ansvar eller opgave at redde eller
bare hjælpe Afrika?«

EN af Richeys pointer i kritikken af
den kommercielle, kändis-drevne
godgørenhed er, at den slags i langt
de fleste tilfælde tegner et så simplificeret billede af virkeligheden,
at selve det godgørende arbejde også
bliver simpelt. Hvis ikke ligefrem problematisk. Hendes og Pontes undersøgelse af (RED)
viser blandt andet, at hjælpen i hovedsagen
går til nøje udvalgte grupper af AIDS-syge.
»(RED) koncentrerer sig udelukkende om
’den gode AIDS’. Projekterne støtter især
kvinder og børn. AIDS er et tricky emne for
donationer, fordi der er tale om en seksuelt
overført sygdom. Så (RED) holder sig til de
‘rene’ eller ‘uskyldige’ patienter. De andre
– mænd især – får groft sagt, hvad de har
fortjent. Men der er ingen mennesker, der har
fortjent en dødelig sygdom,« siger hun.
Udvælgelsen af de grupper og projekter,
som kan få hjælp via (RED)s donationer, er
en form for simplificering. En anden er det,
at hele projektet fremstiller AIDS som et
problem, der kan løses ved at give piller til de
syge.
»For at illustrere kompleksiteten i at hjælpe
– her hos os selv eller langt væk som i Afrika
– spørger jeg i min undervisning de studerende, om de nogensinde har prøvet at hjælpe
deres egen mor. Og om de har tænkt over, hvor
kompliceret dét er. De kan som regel godt se, at
det er virkelig kompliceret. Hele det perspektiv
er væk i brand aid. Her er problemet simpelt
og løsningen er simpel. For selvfølgelig kan vi
hjælpe en mor i Afrika så let som ingenting,
lyder det. Men nej, det kan vi ikke. Det er
uendelig kompliceret,« siger Richey.
– Mener du at forbrugere og firmaer skal
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med Helena
Når han og Richey bogen igennem kritiserer
mangelen på forbindelse mellem produkt og
sag, skyldes det ikke mindst bekymringen
for, at den bevidste forbruger er ved at blive
afløst af en medfølende forbruger, eller på
engelsk: Der sker et skift fra conscious til
compassionate forbrug. Ikke at der i sig selv
er noget galt med at være et medfølende
menneske, men når det kommer til hjælpearbejde, så ser de to forskere en fare i at lade
følelser – også medfølelser – råde.
»Vi vifter med det røde advarselsflag, for
hvad betyder det skift for forbrugere og
samfund? Det bevidste forbrug er baseret
på information, for eksempel Fair Tradekonceptet. Ikke alle ved alt om, hvad en Fair
Trade-certificering indebærer, men man
har en idé om, hvad det er. Der er nok også
følelser involveret, men det er langt hen ad
vejen rationelt. Med hensyn til compassionate
forbrug, så er der intet link mellem sagen
og produktet. Det handler kun om at gøre
godt. Men det foregår fuldstændig løsrevet
og spredt. Og ikke mindst er al information
og alle spørgsmål væk: Hvor meget godt,
hvordan, for hvem?, kunne man begynde
med at spørge,« siger Ponte.

holde fingrene fra udviklingsarbejde, fordi de
ikke er professionelle på det felt?
»Nej. Men jeg mener, vi må arbejde for et
mere aktivt engagement,« siger hun. »I vores
arbejde er vi hele tiden stødt på en antagelse
om, at alternativet til at støtte for eksempel
(RED) er at støtte ingenting. Men hvorfor
egentlig? I hele verden findes en lang tradition for, at mennesker med midler støtter
mennesker uden midler. Eller man arbejder
frivilligt eller laver en indsamling. I stedet for
at tale om alt eller intet, prøver vi at introducere spørgsmålet om, hvad der er bedst.«
PONTE giver et eksempel på forbrugergodgørenhed, som han mener gør en mere seriøs
forskel: Brugsen reklamerede for et halvt års
tid siden med, at hverdagsindkøbene kunne
redde Afrika. En god håndfuld varer var til
salg med indbygget donation til udviklingsprojekter.
»Et af produkterne var min yndlingsyoghurt. Den er med frugter fra Uganda.
Så jeg købte den og kiggede lidt mere på
sagen. Det viser sig, at de indsamlede penge
nu bliver brugt til at styrke produktion i
Uganda og til at skabe et større marked for
de landbrugere, som er med i projektet.
Det er stadig causumerism, men sagen har
forbindelse med det, man køber. Så giver
det en helt anden slags mening,« siger han.
»Virkelig inspirerende« kalder Helena Christensen konceptet bag læskedrikkenen
Seimei; for hver flaske går 25 øre til et velgørende projekt, som forbrugerne kan være
med til at udpege. Vi gentager: 25 øre.
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MED forbrug baseret på medfølelse kan
man vælge at købe den røde læbestift og
støtte AIDS-sagen – eller den pink og støtte
brystkræft-sagen. Der er selvfølgelig tale om
et valg, men det er ikke baseret på ret meget
andet end netop følelser. Når man oven i
købet blander kändisser eller brand aid ind i
det, så er der slet ikke noget system, og det er
ikke godt for sagen,« siger Richey.
»Tillid er afgørende i godgørende arbejde,
og det er det, kändisserne giver. Meget andet
er der ikke i det. Man støtter ikke, fordi der
et tale om et stykke godt arbejde, men fordi
for eksempel Bono siger, at det er godt.«
Eller fordi Helena Christensen siger det.
Den danske model og fotograf har for
nylig stillet sig i spidsen for Seimei, et nyt
mærke af drikkevarer med og uden alkohol.
Hvis De køber en af flaskerne, støtter De
samtidig et foreløbig udefineret velgørende
arbejde med 25 øre. På firmaets hjemmeside
har man muligheden for at foreslå, hvilket
arbejde, godgørenheden skal gå til.
Christensen begrunder sit engagement
med, at projektet lige fra begyndelsen har
talt til hendes hjerte, og at hun finder konceptet »virkelig inspirerende«.
Den positive stemning vil muligvis smitte
af på dem, som køber produkterne. Som
det hedder på hjemmesiden: »Ethvert køb af
Seimei er mere end bare et køb – det er også
et udtryk for personlig stil, bevidsthed og
energi.«
»Det er en dansk udgave af brand aid,
og der er tilføjet den detalje, at forbrugerne
kan foreslå og stemme på, hvad firmaet skal
støtte. Sådan udvikler tendensen sig lige nu
med forskellige initiativer,« siger Ponte og
tilføjer med løftede bryn: »Man giver 25 øre,
hvis man køber en drik. For flasken får man
en krone i returpant, som man kan give videre til en hjælpeorganisation ved flaskeautomaten. Man kan altså give mere bare ved at
sælge flasken. Det undrer mig, at de ikke har
tænkt på den forskel.«
Lisa Ann Richey & Stefano Ponte: Brand Aid:
Shopping Well to Save the World. University of
Minnesota Press, 2011.
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Thiomargarita joergensenii. Verdens største bakterie er
med til at afværge miljøkatastrofer på havets bund ved at
omdanne svovlbrinte til fast svovl.

En bakterie ved
navn Jørgensen
Af LASSE FOGHSGAARD

Experimentarium Nyheder

V

studiet af kæmpesvovlbakterier. Jeg har lært så
meget af ham, og det at opkalde en svovlbakterie efter ham er min måde at give lidt tilbage
til en stor mentor,« siger Heide N. SchulzVogt, som i dag selv er leder af en forskningsgruppe på Max Planck Instituttet i Bremen.

erdens største bakterie med
svovlkugler i sit indre har fået nyt
efternavn. Den er blevet opkaldt
efter professor Bo Barker JørgenSVOVLBAKTERIER blev opdaget helt
sen, som stod bag den forskerekspedition,
tilbage i 1803. Men det er først nu, at man for
som fandt svovlperlen på havbunden ud for
alvor har fundet ud af, hvad det er, bakteriNamibias kyst i 1997.
erne gør i det ildelugtende mudder på bunden
Det er oktober 1997. Bo Barker Jørgenaf havet. De findes typisk i de store iltsvindsens højre hånd, ph.d.-studerende Heide N.
szoner i verdenshavene og har altså tilpasset
Schulz-Vogt, har halet et stykke havbund op
sig et liv, som er meget fattigt på ilt. Deres
på dækket af ekspeditionsskibet Petr Kottsov
hemmelighed er, at de kan trække vejret med
ud for Namibias kyst. Hun kigger på prøven
nitrat og lagre energi i form af svovl.
under et stereomikroskop, og pludselig kom»Man kan se svovlet, når man kigger
mer noget til syne, som kunne minde om
på bakterierne i et mikroskop. For svovlet
en kæde med lysende perler. Hun tegner sin
reflekterer mikroskopets lys, og fremstår som
observation og faxer fluks tegningen til Bo
hundredvis af lysende hvide kugler i hver
Barker Jørgensen, som på det tidspunkt har
enkelt bakterie,« siger Bo Barker Jørgensen.
sin daglige gang på Max Planck Institut for
Mange kender nok svovl som et gult pulver
Marin Mikrobiologi i Bremen i Tyskland.
Hun vil gerne have et bud fra sin vejleder om, og som en fast bestanddel i krudt sammen
med nitrat. Så svovlbakterierne er i bund og
hvad det kunne være.
grund nogle fremragende alkymister, som
»Ved første øjekast lignede det snegleæg.
kontrolleret kan høste energi fra svovlkugMen da vi senere kiggede nærmere på fundet
lerne, uden at bakterierne eksploderer.
med et mikroskop, fandt vi ud af, at vi stod
Det elegante ved dem er også, at de skaffer
med en verdenssensation. For det viste sig
sig svovl fra den ildelugtende gas svovlbrinte,
at være verdens største bakterier, der modsat
som typisk siver ud fra havbunden i iltsvindandre mikroorganismer også kunne ses med
det blotte øje,« siger Bo Barker Jørgensen, som szoner. Med andre ord støvsuger bakterierne
i dag arbejder på Center for Geomikrobiologi havbunden for svovlbrinte og lagrer det som
på Aarhus Universitet.
energi i form af fast svovl. På den måde er
Fundet vakte begejstring og ikke kun hos
svovlbakterierne med til at afværge en tikde to forskere. Snart tittede perlekæden af
kende miljøkatastrofe. For svovlbrinte er lige
bakterier frem på forsiden af verdens førende
så giftigt som cyankalium og dermed en stærk
tidsskrift Science. Med det
gift for dyrelivet i havene.
latinske navn Thiomargarita
»Svovlbakterierne er den
namibiensis, som Heide N.
sidste barriere, før det går galt.
Schulz-Vogt og Bo Barker
De er altså med til at foreJørgensen havde valgt at
bygge den fiskedød, som vi
kalde bakterien. Som frit kan
ellers kender fra iltsvindszoner
oversættes til »svovlperlen fra
i verdenshavene og også fra
Namibia«.
de indre danske farvande. Så
Men svovlbakterien blev
de har tilpasset deres liv til en
ikke kun kendt i videnskaekstrem niche, som smitter
belige kredse. Efter en sand
positivt af på resten af havmilmediestorm, hvor historien
jøet. Det er interessant, at vi
om den namibiske svovlikke kendte til deres præcise
perle nåede hele verden rundt,
funktion for blot 17 år siden,«
kunne man pludselig finde
siger Bo Barker Jørgensen.
Første gang Bo Barker
svovlbakterien på de officielle
Jørgensen og hans forskerhold
frimærker i Namibia i 2003.
stødte på store svovlbakterier
Svovlbakterien indtog også sin
var i Chile i 1994, og den blev
plads i Guinness Rekordbog,
fulgt op af rekordfundet i Naog nu bliver der så sat midmibia i 1997. Siden har man
lertidigt punktum på en lang
fundet lignende svovlbakterier
videnskabelig rejse.
i iltsvindszoner i et par mere
For i en netop offentliggjort
Thiormargarita namibiensis
videnskabelig publikation,
eller mindre eksotiske miljøer.
hvor Heide N. Schulz-Vogt
fik allerede i 2003 sit eget
Nemlig ved et undersøisk
med dna-analyse har systema- frimærke.
kildevæld i Den Mexicanske
tiseret og kortlagt en stor del
Golf og en slamvulkan på
af verdens svovlbakterier, dukbunden af det nordlige Atlanker der en art op, som pludselig har fået et nyt terhav i nærheden af Svalbard.
efternavn: Thiomargarita joergensenii. Som
Bo Barker Jørgensen er overbevist om, at
på jævnt dansk skal oversættes til »Jørgensens
havet og havbunden vil byde på flere store
svovlperle«.
overraskelser i fremtiden.
Uden videre ritual har Heide N. Schulz»Som mennesker har vi en tendens til at
Vogt altså opkaldt en svovlbakterie efter Bo
sige, at nu har vi nok opdaget det vigtigste,
Barker Jørgensen. »Bo Barker Jørgensen har
men det har vi så langtfra. Der er helt fundabetydet meget for forskningsfeltet ’marine
mentale ting, som vi stadig ikke forstår,« siger
mikroorganismers økologi’ og er en pioner i
Bo Barker Jørgensen.
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