Bananas!*

Regissören Fredrik Gertten har med sin omskrivna film
"Bananas!*" gjort en klassisk dokumentär kring hur det
multinationella fruktbolaget Dole hanterar den process
de dras in i sedan en handfull arbetare genom sin
advokat åtalar bolaget för att ha använt det förbjudna
bekämpningsmedlet DBCP på sina bananplanteringar
vilket enligt åtalet gjort att flera bananarbetare blivit
sterila. Det stora starka bolaget mot den lilla människan. En film som ställer frågor kring storbolags
ansvar. Kring profit kontra etik och mänskliga rättigheter.

Rekommenderad för gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
ANDREAS HOFFSTEN

Handling
Filmen börjar med att vi bevittnar en begravning. Det är
Byron Romeros pappa som arbetat på bananplantager
hela sitt liv som är död. Och prästen i den lilla staden Chimandeya i Nicaragua håller ett tal. "De stora bolagen vill
bara förmera sina vinster utan hänsyn till människan. De
sprider tonvis med giftigt bekämpningsmedel på banan-

plantagerna. Detta ger arbete åt människor - men det är
även en källa till en långsam död."
Sen möter vi filmens andra huvudperson vid sidan av
bananarbetarnas kollektiv, Juan Dominguez, en spansktalande advokat född på Kuba. Han har ett flott kontor i Los
Angeles med romerska kejsarbyster, stilig utsikt över staden. Han kör en svindyr Ferrari och röker stora Havannacigarrer. Men hans credo är "Jag har aldrig gillat när stora
killar hackar på de mindre och svaga. Därför önskade jag
tidigt att bli advokat." Han tar sig an rättsfall där fattiga,
outbildade människor skadats eller kommit i kläm mot
stora bolag. Människor som annars inte skulle ha råd med
advokat. Han arbetar gratis och tar bara betalt om han
vinner processen och skadestånd döms ut. Det är David
mot Goliat som han säger.
Under dryga fem år samlar han och hans stab in vittnesmål från bananarbetare som blivit sterila på grund av
att de kommit i kontakt med det giftiga bekämpningsmedlet DBCP (Dibromochloropropane). Ett medel som
tillverkaren, kemiföretaget Dow dragit tillbaka sedan det
kom fram bevis på dess skadliga biverkningar i slutet av
1970-talet, levern, njurar, lungor och reproduktionsorgan
drabbades. Processen - där tolv bananarbetare får representera tiotusentals andra - gäller varför Dole har fortsatt
använda giftet trots att de kände till dess skadeverkningar
och trots att de skrev på en förbindelse där tillverkaren
Dow Chemicals avsvor sig alla eventuella framtida åtal
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från tredje part.
Juan Dominguez åker till Nicaragua och talar inför en
stor samling bananarbetare och deras anhöriga att det
handlar om en oförlåtlig, glupsk kapitalism utan någon
känsla av hänsyn till eventuella effekter och där motivet
bara utgörs av pengar. Dominguez samarbetar med en
åklagare, Duane Miller som driver målet i rättssalen. Han
förhör en av Doles toppchefer, David Delorenco om i vad
mån Dole kände till hur farligt DBCP var. Delorenco
erkänner att Dole kände till detta och att bolaget även
skrev på brevet från Dow och därmed tog på sig allt
ansvar.
Därpå följer en lång rad vittnesmål där Miller och Doles
advokat Rick McKnight håller vittnesförhör med de tolv fd
bananarbetarna. Om deras liv, om hur de kom i kontakt
med giftet, om deras barnlöshet och om Dole någonsin
varnade dem för bekämpningsmedlets effekter. Några
arbetare gråter i vittnesbåset när de konfronteras med
närgångna frågor. McKnight sätter åt dem hårt, pekar på
inkonsekvenser i deras vittnesmål etc.
Vid slutanförandena pekar svarandesidan på just dessa
inkonsekvenser och att det inte går att bevisa att deras
sterilitet orsakats av DBCP, om de inte var sterila redan
innan. Kärandesidan trycker på det faktum att Dole skrev
på brevet från Dow - hur kunde de då tro att det inte
fanns någon fara förknippad med användningen av
bekämpningsmedlet?
Så faller domen.
Sex arbetare nekas ersättning, de anses ha farit med
osanning. Sex arbetare tilldöms 3,2 miljoner doller (ca 23
miljoner kronor) i skadestånd. Allt utifrån juryns uttalande att Dole agerat utifrån illvilja och bristande respekt.
Dole's advokat menar att detta är ett bakslag mot bakgrund av all den möda och kostnader som målsägarna
lagt ner. "De kommer få svårt att driva fler mål, efter sina
substantiella utlägg." Juan Dominguez menar å sin sida
att detta bara är början; "vi kommer att fortsätta med små
mål, vi kommer att hugga med vår machete så Dole blöder" säger han retoriskt. "Detta kommer att skrivas in i
historieböckerna som juridikstudenter kommer att läsa i
framtiden."

David mot Goliat
Filmens målsägare, fattiga bananarbetare från västra
Nicaragua, skulle aldrig ha en chans att ens få sin röst
hörd, än mindre någon rättvisa värd namnet om de själva
var tvungna att driva ett skadeståndsmål mot bolagsjätten
Dole/Standard Fruit. Så formulerar sig stjärnadvokaten
Juan José Dominguez och motiverar genom detta sitt
engagemang att driva deras talan.
Myten om Davids kamp och seger över jätten Goliat någon gång på 200-talet f Kr är en folkkär myt. Vi älskar alla
en underdog, när den lille, svage och otippade vinner över
den starke och mäktige.
Men vad som borde karaktärisera en modern civilisation är naturligtvis att samhället garanterar rättvisa på
lika villkor för alla sina medborgare. Men så har det inte
alltid varit, så här skrev den svenska 1800-tals poeten Verner von Heidenstam: "Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar"
• Bättre rik och frisk än fattig och sjuk heter det ju ironiskt i vår märkliga tid. Och vi tycker oss leva i ett hyggligt jämlikt och rättvist samhälle Sverige trots ökande
klassklyftor. Hur står det till med rättssäkerheten i Sverige
och världen? Lever vi i ett rättvist samhälle? Vilken chans
har enskilda - små eller stora, rika eller fattiga - mot stora
bolag med närmast oändliga resurser bakom sig, att vinna
en rättslig process?
• Likt många storföretag före dem har Dole, när de känt
sig hotade använt den så kallade SLAPP-tekniken. Dvs,
Strategic Lawsuit Against Public Participation, en strategi
avsedd att tysta kritiker och skrämma dem med kostsamma utlägg för rättsligt försvar så att de drar tillbaka
sina rättsliga hot. Finns det fler exempel på den typen av
strategier? Tycker eleverna att det är förenligt med demokrati att ekonomisk styrka i praktiken styr rättsväsendet?
• Hur ser ni på medias roll och skyldigheter när det gäller
att bevaka orättvisor i världen?
• Hur är stämningen idag bland ungdomar - hur ser de på
orättvisor i världen och vad man kan göra åt dem? “Det
spelar ändå ingen roll vad jag tycker - så varför bry sig?” -
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är en inte alldeles ovanlig kommentar. Håller ni med eller tycker ni annorlunda?

Efterspelet
Filmen blev antagen till en stor filmfestival i Los Angeles, i
den så kallade tävlingssektionen vilket Dole fick reda på
och genast la in protester om - i mycket hotfulla ordalag.
Detta ledde till att festivalledningen drog tillbaka filmen
men visade den utom tävlan.
Därpå - sedan bananbolaget också sett filmen - beslöt
man att stämma WG film som producerat filmen, dess
regissör Fredrik Gertten och producent Margarete Jangård. Man kan fråga sig varför Dole tar till storsläggan
mot ett litet svenskt filmbolag i dokumentärfilms branschen. Det handlar heller inte om en muskulärt spektakulär film av Michael Moores kaliber, utan om en journalistiskt hederlig, lågmäld film. En klassisk dokumentär där
bägge sidor kommer till tals. Där det visas mindre fördelaktiga bilder från bägge sidor. Men där udden naturligtvis
är riktad mot vad man uppfattat som orättvisor där svaga
människor tar skada och har små chanser att nå ut.

Tips
Om du vill veta mer - besök filmens hemsida
www.wgfilm.com/svenska. Där kan du bland annat hitta
fler länkar bland annat med ett anbud om att stödja kampen mot Dole.

Produktionsuppgifter
Sverige, Danmark, Norge, Finland, USA, Tyskland, Schweiz, Nederländerna 2009
Producent: Margarete Jangård
Manus & regi: Fredrik Gertten
Foto: Frank Pineda, Joseph Aguirre & David Auerbach
Klipp: Jesper Osmund & Olivier Bugge Coutté
Musik: Nathan Larsen
Research: Sara Bergfors & Jonas Goldmann
Medverkande
Juan J. Dominguez
Duane Miller
Byron Rosales Romero
Mercedes del Carmen Romero
Rick McKnight

• Vad tror eleverna det handlar om? Gömmer sig en
hotande konsumentbojkott bakom hörnet om filmen
skulle få ett osannolikt stort publikt genomslag? En snöbollseffekt som slår mot Dole-bananer som resultat av
miljoner träffar av valda scener på “YouTube”?
• En amerikansk domare avslog en begäran från Dole om
vittnesförbud. Domaren menar att det handlar om yttrandefriheten. Juridik kan för gemene man verka handla om
hårklyverier. Vilka är de bärande principerna om rättvisa
inför lagen? Har vi ett rättssystem i Sverige där medborgarna är lika inför lagen?

Tekniska uppgifter
Längd: 87 minuter
Format: 1:1.77 DVD, DvCam och Tvix (Digital mkv. fil)
Ljud: Dolby E Sorround
Censur: Barntillåten
Svensk premiär: 9 oktober 2009
Distribution
Novermberfilm, Box 20022, 200 74 MALMÖ tel 040-6309930,
www.noverberfilm.com, info@novemberfilm.com
Redaktion
Film i hela landet, Svenska Filminstitutet, september 2009

• Undersök hur straffsatserna är satta för olika typer av
brott och resonera kring hur ni tycker det speglar vårt
samhälle och de värderingar vi har.
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