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Kinesisk denim 
DR1, 2006, 90 min. 
Tv-udsendelsen er identisk med den franske dokumentarfilm "China Blue" fra 2003 om tøjproduktion i 
Kina. Tv-udsendelsen følger ufaglærte arbejdere og fabrikkens leder i flere måneder. Igennem deres øjne 
får publikum præsenteret begreber som økonomisk undertrykkelse, lønulighed, vestlig avance på 
tøjproduktion i Asien, global konkurrence og markedsøkonomi. 
 
Kinesisk Denim er oplagt at vise i samfundsfag, når eleverne skal arbejde med del-disciplinen økonomi. 
Eleverne skal bl.a. kende til baggrunden for den økonomiske udvikling, principperne i markedsøkonomi og 
hvad det afstedkommer af sociale og politiske udfordringer for det enkelte menneske og hele 
menneskeheden. En overordnet problemstilling kunne være ”Hvordan er dansk erhvervslivs muligheder i en 
global økonomi?” og som intro kunne eleverne se og arbejde med nedenstående film, der giver et indblik i 
den globale økonomi, der også har indvirkning på Danmark og danske forbrugere. 
 

 
Indholdsspørgsmål til filmen 
 
Hvor kommer Jasmin fra?  

Hvor kommer Orkidé fra? 

Hvordan er Lam blevet direktør for tekstilfabrikken?  

Beskriv dagligdagen på tekstilfabrikken. 

Hvorfor besøger Jasmin ikke sine forældre første gang? 
 

 
Diskussionsspørgsmål 
Genfortæl hovedpointerne i nedenstående avisartikel om børnearbejde og sammenlign pointerne med 

filmen ”Kinesisk denim”. 

 

 

 

Regeringen opfordrer til børnearbejde 
 

Red Barnet støtter regeringens accept af børnearbejde. Oppositionen er målløs. 
 

 
Af METTE ØSTERGAARD OG MARTIN KAAE. Politiken onsdag d. 21. april 2010 

 

Fattige børn på ned til 8-9 år skal arbejde for at hjælpe sig selv og deres familie til en 
bedre tilværelse i udviklingslandene, mener udviklingsminister Søren Pind (V). 
 

Han vil derfor intensivere udviklingsbistanden til projekter, hvor fattige børn arbejder, samtidig med 
at de tilbydes skolegang. 
 
 
  

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Regeringen vil også fremover inddrage børnearbejde, når den diskuterer betingelserne for 
bistand med de fattige landes regeringer. Og Søren Pind accepterer altså, at børnene arbejder. 
»Så længe vi lever i en verden med fattigdom, vil børn nogle steder være en nødvendig del af 
familiernes måde at overleve på. De vil også selv få mulighed for at forbedre deres situation ved at 
gøre en indsats«, siger Søren Pind. 
Han mener, det er naivt at ville forbyde børnearbejde - det opstår der kun endnu værre forhold af. 
»Det er med til at rive tæppet væk under nogle af de projekter, hvor børn ville få en mere 
tålelig oplevelse, end de ellers ville have haft. Hvis man fjerner deres mulighed for at arbejde, 
er alternativet fattigdom og prostitution«, siger ministeren og understreger, at han er imod, at 
børn bliver ofre for slaveri og skadeligt arbejde. 
FN's Børnekonvention fastslår, at »børn ikke må udnyttes økonomisk«, og den 
internationale arbejdsgiverorganisation anbefaler, at børn i udviklingslande skal være 12 år, 
før de arbejder halvtid. 
Alligevel bakker Red Barnets generalsekretær, Mimi Jacobsen, op om tiltaget. 
»Det er meget, meget nemt at sige »Ih nej, vi bryder os sandelig ikke om børnearbejde«. Men 
hvad havde man tænkt sig, at millioner af børn i Afrika, der er forældreløse på grund af hiv og 
aids skulle gøre? Skulle de gå ned på kommunen og få hjælp? Nej, de arbejder. Derfor er man 
som forbruger nødt til at forholde sig realistisk til det her«, siger Mimi Jacobsen, der roser 
regeringens initiativ. 
 

 
Oppositionen: Uanstændigt 

Det gør oppositionen derimod ikke. 
»Det vil være helt grotesk, at danske skattekroner skal støtte projekter, hvor børn bliver udnyttet i 
ulandene. Det er en helt forkert prioritering. Vi skal bruge pengene til at få børnene ud af arbejdet 
i stedet. Det kan man for eksempel gøre med projekter, hvor børnene får penge eller mad for at 
gå i skole i stedet for at arbejde. 
Men det er uanstændigt, at vi skal støtte projekter, hvor børn arbejder i så ung en alder«, 
siger udviklingsordfører Jeppe Kofod (S). 
Også de radikale er overraskede. 
»Det forslag bliver jeg simpelthen nødt til at se, for det lyder som udgangspunkt helt ude i 
hampen, at regeringen vil acceptere børnearbejde. Det vil vi ikke. Omvendt vil vi gerne hjælpe 
børn på alle de måder, man kan. Hvis der er nogen, der har fundet en måde at gøre det på, så er 
vi til at tale med«, siger udviklingsordfører Jørgen Poulsen (R). 
Enhedslisten erkender, at nogle fattige familier er afhængige af børnearbejdet. 
Men det gør ikke regeringens nye linje til en god ide, siger Frank Aaen: »Under ingen 
omstændigheder skal vi godkende, at børn ned i otte-ni års alderen arbejder. Det er for langt 
nede, og det vil være med til at trykke lønniveauet for voldsomt. Vi bliver nødt til at prøve at holde 
på nogle standarder, både for børnenes og vores egen skyld«. 
 

 
Supplerende Materialer 
 
Elevaktiviteter til filmen findes på Filminstituttets hjemmeside og kan hentes direkte her 
 
Læreroplæg omhandlende del-disciplinen økonomi findes på samfundsfagets idéside under www.ucc.dk 
 
DR1 udarbejdede en nyere dokumentar ”Blod, sved og T-shirts” i 2009. Hjemmesiden bag programmet ses 
her  
 
Radioprogram om økonomi og Kina fra DR1’s serie ”Alle tiders historie”: 
http://www.dr.dk/P1/Alletidershistorie/Udsendelser/2007/03/samhandel.htm 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.dfi.dk/boern_og_unge/undervisning/film-i-gymnasiet/filmvejledninger-og-undervisningsmaterialer/filmvejledninger/china-blue.aspx
http://www.ucc.dk/
http://www.dr.dk/DR1/blod-sved-og-tshirts/om-programmet.htm
http://www.dr.dk/P1/Alletidershistorie/Udsendelser/2007/03/samhandel.htm

