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»Transparency is beautiful if you have nothing to hide.«*
Heinekenov reklamni slogan v Sierri Leone

»Forget about intentions. Our world is physical.«**
Ta-Nehisi Coates – Between the world and me

* »Transparentnost je čudovita, če nimaš česa skrivati.«
** »Pozabi na namere. Naš svet je fizičen.«
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Predgovor k slovenski izdaji
Matej Košir, Inštitut »Utrip«

Pred vami je izjemno zanimiva in pomembna knjiga, ki 
zelo podrobno razkriva mnoge neetične strategije in prak-
se alkoholne industrije, v tem primeru velikega nizozem-
skega pivovarskega giganta Heineken na afriški celini. Re-
kli boste, da se to Evrope in Slovenije ne tiče, vendar se 
motite. Odkar je spomladi leta 2015 Heineken napovedal 
»investicijski« vstop na slovensko tržišče in odkupil večin-
ski delež obeh naših največjih pivovarn, so se zgodili že 
trije poskusi spreminjanja alkoholne zakonodaje v škodo 
javnega zdravja. Dva neuspešna in eden žal uspešen.

Ne trdim, da so vsi trije ali katerikoli od poskusov spre-
minjanja zakonodaje kakorkoli posredno ali morda celo 
neposredno povezani s Heinekenom, vendar je naključij 
preprosto preveč. V tistem času je prvo pobudo za umik 
prepovedi prodaje alkohola na športnih prireditvah vložil 
poslanec opozicijske stranke, hkrati tudi predsednik košar-
karskega kluba iz Ljubljane, ki je takrat nosil ime ljubljan-
ske pivovarne, katere večinsko lastništvo je ravno tisto po-
mlad prevzemal Heineken. Na srečo takratni poskus za las 
ni uspel, saj smo nevladne organizacije s področja javnega 
zdravja družno z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim in-
štitutom za javno zdravje in drugimi strokovnimi deležni-
ki takrat uspele prepričati večino poslank in poslancev v 
parlamentarnem odboru za zdravstvo, da so glasovali proti 
predlagani spremembi alkoholne zakonodaje. Verjetno se 
je to zgodilo tudi zaradi dejstva, da nas je nasprotna stran 
(vključno s Heinekenom) morebiti podcenjevala in računa-
la, da bo zlahka uspela s pobudo. 
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Ni trajalo dolgo, ko so se (čez dobri dve leti) isti vple-
teni ob nekoliko spremenjenih političnih okoliščinah 
vrnili z novim, malce dopolnjenim predlogom. Ključna 
»zgodba« je ostala enaka – ponovno dopustiti prodajo al-
kohola na športnih prireditvah. V tem vmesnem času so 
glavni akterji v Državnem zboru RS očitno uspeli prepri-
čati večino svojih kolegic in kolegov v podporo (ponovne-
mu) predlogu. Takratna sestava parlamentarnega odbora 
za zdravstvo je skoraj soglasno (z izjemo enega poslanca) 
podprla spremembo zakona. Spremembi je nasprotovala 
javnozdravstvena stroka, predlog je zavrnila vladna služ-
ba za zakonodajo, vlada pa ga ni potrdila. Kljub temu je 
zmagal ekonomski interes nad interesom javnega zdravja 
oziroma skupnega dobrega in predlog je bil v parlamentu 
žal potrjen. 

Tretji in verjetno ne zadnji poskus deregulacije na podro-
čju alkohola se je zgodil pozimi 2020 s strani člana Držav-
nega sveta RS in župana ene od slovenskih občin, in sicer v 
smeri »ustreznejše ureditve omejevanja porabe alkohola in 
uporabe tobačnih izdelkov na pripadajočih funkcionalnih 
zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in iz-
obraževanja«. To bi pomenilo, da bi se »v času izven pouka 
in rednega delovnega časa vzgojne oziroma izobraževalne 
ustanove, ko bi se na navedenih zemljiščih odvijale prire-
ditve, katerih organizator bi bili subjekti, katerih delovanje 
je v javnem interesu«, lahko prodajalo alkoholne pijače ter 
tobačne in povezane izdelke. Omenjeni izdelki bi bili po 
tej logiki na voljo tudi v času, ko se v okolici šol in vrtcev 
še vedno igrajo otroci in mladi ter ko ti zaključujejo špor-
tne treninge ali zapuščajo glasbeno šolo. O tem, da je tudi 
ta pobuda z javnozdravstvenega vidika nesprejemljiva, 
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škodljiva in hkrati etično sporna, ni treba izgubljati besed. 
Koristi od takšne spremembe zakonodaje bi imeli pred-
vsem alkoholna in tobačna industrija, vsekakor pa ne lo-
kalno prebivalstvo v Sloveniji, in še posebej ne družine, 
otroci in mladostniki.

Vstop Heinekena je in bo tudi v prihodnje predstavljal 
velik izziv za vse, ki se strokovno ukvarjamo z alkoholno 
politiko in preventivo. Že od spomladi 2015 nam je jasno, 
da imamo drugačnega »igralca« na alkoholnem tržišču. 
»Igralca«, ki je širše v svetu poznan po svojih premetenih, 
pokvarjenih in večinoma etično skrajno spornih strategijah 
in taktikah vplivanja na alkoholno politiko držav, v katerih 
je prisoten. Veljamo za »mokro kulturo«, kjer je že zdaj tež-
ko uveljaviti alkoholno politiko. Slovenija spada med drža-
ve, kjer je poraba alkohola na odraslega prebivalstva med 
najvišjimi v Evropi in svetu ter s tem tudi škoda za zdravje 
in varnost ljudi ter gospodarstvo. Svetovna zdravstvena or-
ganizacija (SZO) nas je že večkrat opozorila, da občutno 
zaostajamo za najnaprednejšimi državami na tem podro-
čju, in da je skrajni čas, da alkoholno politiko zaostrimo v 
podporo zmanjševanju bremena kroničnih bolezni, splo-
šnemu napredku in doseganju globalnih razvojnih ciljev. 

V Sloveniji bi morali sprejemati strožje ukrepe alkohol-
ne politike v smeri občutnejšega zvišanja cen alkohola in 
prepovedi marketinškega komuniciranja (vključno s sple-
tnim oglaševanjem). Prepovedati bi morali sponzoriranje 
in doniranje športnim in kulturnim organizacijam ter pri-
reditvam po vzoru tobačne zakonodaje, dosledno izvaja-
ti prepoved prodaje alkohola mladoletnim in očitno opi-
tim, prepovedati spletno prodajo in dostavo alkohola na 
dom ter v celoti prepovedati vožnjo pod vplivom alkohola 
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(tj. uvesti ničelno toleranco). Škoda, ki jo raba alkohola 
povzroča družbi, je občutno višja, kot so morebitne ko-
risti od pobranih trošarin in davkov na alkoholne pijače. 
Neučinkovita alkoholna politika prispeva k višanju stro-
škov v zdravstveni blagajni, policiji, pravosodju, socialnih 
službah in lokalnih skupnostih. Z alkoholom je povezana 
tudi manjša produktivnost, odsotnost z dela in poškodbe 
pri delu. Najbolj pa napačne politične odločitve oziroma 
neodločitve, ki so plod lobističnih prijemov mogočnih ne-
zdravih industrij, vplivajo na zdravje in blagostanje ljudi, 
zlasti družin, otrok in mladine, ter s tem celotne družbe. 

Močno upam in verjamem, da bo knjiga, ki je pred vami, 
odprla marsikatero politično, medijsko in laično oko, ter 
nas spodbudila k treznejšemu in razumnejšemu ter zlasti 
strokovnejšemu razmišljanju o dejanskem stanju na po-
dročju alkohola in alkoholne politike v Sloveniji. Vsi, ki 
se trudimo za učinkovitejše ukrepanje na področju alko-
hola, si bomo še naprej prizadevali prepričati javnost ter 
pripravljalce politik in odločevalce, da je treba sprejeti do-
datne strožje ukrepe na področju alkoholne politike, saj bo 
edino to pripomoglo k izboljšanju stanja na tem področju 
oziroma svetlejši prihodnosti ter razvoju slovenske družbe. 
»Ker alkohol ni mleko«, si želimo, da bi obstoječo »kultu-
ro pitja«, ki je predvsem in vedno bolj proizvod alkoholne 
industrije, zamenjali z neko drugo, bolj zdravo in občutno 
manj škodljivo alternativo.

Mnenje pisca predgovora ne odraža nujno stališča avtorja knjige.
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ZGODILO SE BO TU

Predgovor

Iceri ceza umutima.
Léandre zapre oči in dvigne roke k nebu. »Pivo začara 

srce,« prevede zgornje besede. Videti je, kot bi padel v 
trans, misli mu odtavajo daleč proč od betonske poslovne 
stavbe ob blatni cesti.

»Pri nas gojimo pravi kult piva. Vsak pomemben trenu-
tek v življenju in vsak obred spremlja pivo. Začne se že z 
rojstvom. Dojenčku kanejo na ustnice nekaj kapljic piva 
za moč. In ne pozabimo na mamo. Med nosečnostjo pije 
zmerno, zato pa toliko več po porodu – pivo je dobro za 
mleko.«

Za ponazoritev položi roko na prsi in se nežno uščipne. 
»Sledijo prvo obhajilo, pa prvi šolski dan, diploma, poroka, 
pogreb, prva obletnica smrti, pa druga obletnica smrti … 
Zmeraj sta zraven bodisi Primus bodisi Amstel. Deklice 
opevajo dobrodejne učinke piva. Za nas je njegova pena 
sveta.«

Léandre Sikuyavuga je pomočnik direktorja burundijske-
ga časopisa Iwacu. V njegovi deželi ni ljubezen do piva nič 
neobičajnega. Zasmeje se in pove, kako se je libijskemu vo-
ditelju Gadafiju nekoč utrnilo, da bi burundijskemu kolegu 
predlagal, naj v prestolnici Bujumbura pivovarno zamenja 
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z mlekarno. »Tega polkovnik res ni dobro premislil. Pri nas 
bi bil takšen podvig politični samomor.«

V Burundiju, gosto poseljeni deželi zelenih gričev, ukle-
ščeni med Ruando, Tanzanijo in Kongom1, je vse v zna-
menju piva. Pri prečkanju meje z Ruando se ti pogled naj-
prej ustavi na večmetrskem lesenem panoju, na katerem 
je upodobljen tradicionalni tolkalec, narodni simbol. Če si 
pobliže ogledaš boben, ob njem opaziš drugi narodni sim-
bol – poln pivski kozarec z logotipom Primusa in napisom: 
»Dobrodošli v Burundiju«. Reklamni pano nekoliko naprej 
ob cesti se znamki pokloni še enkrat. »Ena zgodovina, eno 
pivo, ponos Burundija.«

Na glavni cesti proti prestolnici se kolesarji s polnimi prt-
ljažniki piva mukoma prebijajo čez hribovito pokrajino. Ne 
vem, kako mu uspe, toda eden od njih na kolesu pelje kar 
štirinajst zabojev Primusa, pri čemer sam celo sedi na sede-
žu. Kdor nima kolesa, zaboj ali dva nosi kar na glavi, zlasti 
ženske in otroci. 

In kdo vse to pivo vari? Heineken, seveda, v dobrem in 
slabem že več kot šestdeset let vsemogočni vladar lokalne-
ga pivovarskega trga.

Afrika velja za novi raj pivovarske industrije. Ljubezen do 
piva je velika, prodaja zaenkrat še skromna. Toda ob vse 
večji kupni moči prebivalstva in ob rožnatih gospodarskih 
napovedih se račun izide: pivovarji se v kratkem nadejajo 
eksplozivne gospodarske rasti. 

V bitki za Afriko ima Heineken veliko prednost. Nizo-
zemska multinacionalka razpolaga s približno štirideseti-
mi pivovarnami v šestnajstih deželah in pivo izvaža na vse 
preostale afriške trge. Poleg tega Heinekenu ne manjka 
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izkušenj. Kot drugi proizvajalec piva na svetu (za AB  InBev) 
je na celini prisoten že skoraj stoletje in ga od tridesetih let 
prejšnjega stoletja tam tudi vari. 

Mednarodni poslovni svet Afriko tako ali tako vse pogo-
steje opisuje kot final frontier, kjer drzne in vztrajne pod-
jetnike čakajo velikanski dobički. Vse od začetka novega 
tisočletja je v mnogih deželah opaziti hiter gospodarski 
napredek in rast prebivalstva je neustavljiva. Na veliko ve-
selje pivovarjev se počasi razvija tudi urbani srednji razred, 
katerega statusni simbol je med drugim pitje kakovostne-
ga piva.

Toda Heineken ima v Afriki velike dobičke že danes. 
Zaradi pičle konkurence je steklenica piva marsikje le za 
malenkost cenejša, ponekod pa celo dražja kot v Evropi, 
medtem ko so stroški proizvodnje veliko nižji. Tako je pivo 
v Afriki za skoraj 50 odstotkov bolj dobičkonosno kot dru-
god in nekateri trgi, na primer nigerijski, sodijo med naj-
bolj donosne na svetu.2 Jean-François van Boxmeer, gene-
ralni direktor Heinekena in velik poznavalec Afrike, celine 
ne imenuje zaman »najbolje varovana skrivnost mednaro-
dnega poslovnega sveta«3. S pričujočo knjigo poskušam tej 
skrivnosti priti do dna.

Že mogoče, da je trgovanje s pivom v Afriki dobičkono-
sno, toda preprosto ni. Prebivalstvo je večinoma še vedno 
revno, zaradi slabe infrastrukture je distribucija zabojčka 
piva pravi podvig in vsepovsod primanjkuje usposoblje-
nega osebja. Vojne, državni udari in lakota so dandanes 
sicer redkejši kot v strašnih osemdesetih in devetdesetih 
letih, toda v marsikateri deželi si v kratkem še ne more-
jo obetati politične in gospodarske stabilnosti. Skoraj vsa 
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gospodarstva so še vedno močno odvisna od izvoza suro-
vin. Kadar cena nafte pade, se v Nigeriji, gospodarskem 
velikanu celine, stresejo tla. 

Sierra Leone je še en primer ranljivosti afriških držav in z 
njo tudi lokalnih pivovarskih trgov. Po koncu dolge in na-
porne državljanske vojne je ta zahodnoafriška obalna drža-
va prešla v obdobje osupljive rasti, takrat pa jo je prizadela 
še najsmrtonosnejša epidemija ebole v zgodovini. Večletna 
blaginja se je razblinila v samo nekaj mesecih.

Ovire niso samo gospodarske narave. Poslovanje v Afriki 
spremlja tudi vrsta etičnih dilem, ki jih danes ni mogoče 
več prezreti. V Burundiju, obsedenim s pivom, Heineken 
na primer tesno sodeluje z avtoritarnim predsednikom, ki 
je leta 2015 prekršil ustavo svoje države, ker ni hotel odsto-
piti, čeprav se je njegov drugi in obenem zadnji mandat že 
iztekel. Kot bomo videli, je preživetje režima, ki ga Združe-
ni narodi obtožujejo množičnih zločinov zoper človeštvo, 
tesno povezano prav s Heinekenom. Pivovar je pristal celo 
na imenovanje tamkajšnjega višjega sodnika za predsedni-
ka upravnega odbora svoje podružnice v Burundiju. Kako 
se kot poslovnež spoprimeš s takšnimi dilemami? In kje 
potegneš mejo?

Pričujoča knjiga je plod šestletnih raziskav. Obiskal sem 
vse afriške države – razen Slonokoščene obale – kjer ima 
Heineken svoje pivovarne in je v njih vsaj polovični lastnik: 
Alžirijo, Tunizijo, Egipt, Sierro Leone, Nigerijo, Etiopijo, 
Kongo-Brazzaville, Demokratično republiko Kongo, Ruan-
do, Burundi, Južno Afriko in Mozambik. Obiskal sem tudi 
Kenijo, kjer je leta 2012 Heineken odprl izvozno pisarno, da 
bi povečal prodajo. Prečesal sem arhiv podjetja, temeljito 
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proučil strokovno literaturo in govoril s skoraj 400 viri v 
podjetju in zunaj njega. Dokopal sem se tudi do kupov za-
upnih dokumentov in USB-ključev, polnih informacij.

Na Nizozemskem je knjiga Heineken v Afriki prvič izšla 
novembra leta 2015. Med njenim nastajanjem je podjetje 
vztrajno zavračalo moje pobude za srečanja ali intervjuje 
in se naposled tudi odločilo, da se ne odzove na rokopis, 
ki sem ga pred objavo poslal v pregled. Pivovar se me je 
izogibal vse do leta 2017, ko se je na lepem premislil. Ne-
nadoma so bili vodilni pripravljeni na pogovor. Sestal sem 
se s sedanjim direktorjem afriških podružnic in njegovi-
ma predhodnikoma ter intervjuval več menedžerjev, ki se 
ukvarjajo s pravnimi zadevami, z vprašanji korporativne 
odgovornosti, proizvodnih verig in človekovih pravic.4 In 
dovolili so mi, da sem se izčrpno pogovoril z generalnim 
direktorjem Van Boxmeerjem. 

V primerjavi s prvo knjigo pričujoča izdaja vsebuje veliko 
novih razkritij in spoznanj. Tako sem v Nigeriji naletel na 
zapleten primer korupcije in sem opravil tudi iskren inter-
vju z nekdanjim direktorjem tamkajšnje podružnice, ki mi 
je povedal, kako je Heineken v času njegovega vodenja iz-
koristil na tisoče prostitutk za reklamno kampanjo. Odkril 
sem tudi, da je bilo leta 1994 podjetje tesneje povezano z ge-
nocidom, kot sem sprva mislil. Moje raziskovanje je v Kon-
gu odigralo pomembno vlogo v nedavni poravnavi skupine 
delavcev, ki so se med državljansko vojno znašli na cesti. 
Tokrat se je Heineken vendarle oglasil in zanimivo je bilo 
opazovati, s kakšnimi argumenti se je branil, da bi omejil 
škodo, ki jo je moje pisanje povzročilo njegovemu ugledu.

Pred izidom tokratne izdaje se je Heineken namreč pi-
sno odzval na določene odlomke v rokopisu, s katerimi se 
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ni strinjal. »Ne komentiramo vsake vrstice posebej, saj bi 
to pomenilo, da smo vašo knjigo avtorizirali, kar pa ni v 
našem interesu,« je zapisal tiskovni predstavnik John-Paul 
Schuirink. Heineken hoče javnosti na vsak način dopove-
dati, da mora moje delo brati »s ščepcem soli«, kot mi je 
med enim prejšnjih pogovorov namignil že Van Boxmeer.5

»Nikar vsega skupaj ne napihnite v križarsko gonjo. Pre-
mladi ste za kaj takega,« me je opozoril generalni direktor 
med najinim prvim srečanjem. Lahko ga pomirim. Namen 
te knjige ni blatenje Heinekena, pač pa temeljita raziskava 
ravnanja multinacionalk v Afriki, ki jo marsikdo pojmuje 
kot celino novih poslovnih priložnosti. Kot sem se lahko 
prepričal, je delovanje nizozemskega pivovarja v marsičem 
primerljivo z ravnanjem njegovih konkurentov ter drugih 
podjetij z Zahoda, in moj cilj ni ugotoviti, v katerih točkah 
se Heineken pri svojem poslovanju odreže nekoliko bolje 
oziroma slabše od drugih družb. 

Osebno se mi zdi pomembneje, da očrtam probleme, s 
katerimi se v Afriki soočajo podjetja, kakršno je Heine-
ken, ter prikažem dejanske posledice njegovih dejavnosti. 
Za razliko od številnih drugih novinarjev in raziskovalcev, 
ki pišejo o poslovnem življenju v Afriki, sem informacije 
za svojo knjigo večinoma zbral na terenu, prek pogovorov 
z ljudmi, ki so v svojem vsakdanjem življenju povezani s 
Heinekenom, zanj delajo ali so zanj delali nekdaj.

Ko sem pred približno šestimi leti začel s svojo raziskavo, 
se mi je takšen pristop zdel samoumeven, toda v zadnjih 
letih sem opazil, da temu ni tako. Na konferencah, razpra-
vah in celo med prebiranjem strokovne literature me je pre-
senetilo, da so skoraj vse dosegljive podatke o poslovanju 
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posredovale multinacionalke same. Tudi akademske razi-
skave in politične odločitve temeljijo skoraj izključno na 
poročilih in podatkih, ki jih objavijo ali naročijo podjetja 
sama. Seveda je pri takšnih poročilih poudarek zlasti na 
pozitivnih učinkih njihovega poslovanja v določenem oko-
lju, medtem ko se negativnim posledicam svoje dejavnosti 
izogibajo. 

Toda v pričujoči knjigi hočem razkriti tudi temno plat 
Heinekenovega poslovanja na tujem, prikazati pravi obraz 
podjetja, ki se trka po prsih in od vsepovsod prejema po-
hvale zaradi afriške zgodbe o domnevnem uspehu. Na obi-
sku v Etiopiji je nizozemska kraljica Máxima družbi pela 
hvalo, ker je sofinancirala lokalni kmetijski projekt, pre-
mier Mark Rutte pa je z zgodbo o »svetovno znanem nizo-
zemskem pivovarju« navdušil Generalno skupščino Zdru-
ženih narodov.6 Tudi bralci časopisa De Telegraaf ga slavijo 
kot nizozemsko podjetje z najvišjim »VOC-faktorjem«, kar 
pomeni, da ostaja zvest tradiciji poslovanja Nizozemske 
vzhodnoindijske družbe (VOC). Oznaka ni mišljena kot 
obtožba Heinekenovih neokolonialnih poslovnih praks, 
ampak kot priznanje njegovemu neustavljivemu podjetni-
škemu duhu.7 

Kaj neki obsede človeka, da se celih šest let ukvarja s Hei-
nekenom v Afriki? Marsikateri moj sogovornik se je spraše-
val, ali nisem morda na plačilni listi SABMillerja (današnje-
ga AB InBev) ali katerega drugega konkurenta, medtem ko 
so v Afriki dostikrat posumili, da sem Heinekenov vohun.

Zagovornike teorij zarot moram razočarati. Novinarju se 
redko zgodi, da določena tema združuje kar dve njegovi 
strasti: Afriko in pivo. Pet let sem bil povsem prepričan, da 
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ni boljšega in zabavnejšega poklica kot biti trn v peti Hei-
nekenu v Afriki. (Dvomim, da je bil občutek obojestranski).

Heineken je prvič pritegnil mojo pozornost leta 2011, ko 
sem iz Tunizije za Het Financieele Dagblad poročal o padcu 
predsednika Ben Alija med jasminovo revolucijo. Izkazalo 
se je, da je pivovarna sodelovala s poslovnežem, ki je bil 
tesno povezan z odstavljenim diktatorjem in njegovim kla-
nom. Heineken je zanikal, da bi bil s tem seznanjen, ko se 
je partnerstvo začelo, vendar sem vedel, da je to laž: družba 
je upala, da bo imela od povezave določene koristi.8 Ob tem 
spoznanju je moje novinarsko srce poskočilo. Že res, da je 
večina tujih podjetij v Tuniziji poslovala s klanom okrog 
predsednika in njegove žene, toda kako je Heineken, ki 
je v tem primeru tako zavzeto vztrajal pri svoji laži, ravnal 
v drugih državah, kjer vladajo sporni režimi in zapleteno 
poslovno ozračje? 

Ko sem se dobro leto pozneje odločil, da o Heinekenu v 
Afriki napišem knjigo, sem menil, da bom za projekt po-
treboval največ dve leti. Toda tema mi ni dala miru niti po 
objavi knjige. Dobil sem nekatere nove namige, podjetje 
sem bolje spoznal in tudi bolje razumel. Kot nekdanji do-
pisnik iz Francije vem, da morajo novinarji dostikrat pokri-
vati celo paleto različnih področij, pri čemer je specializa-
cija za eno temo naporna in velikokrat o njej veš manj od 
sogovornika. O afriškem poslovnem imperiju Heinekena 
brez dvoma tudi zdaj še marsičesa ne vem, toda pivovarna 
me ne more več odpraviti s preprostimi razlagami in lepo-
rečjem. Občutek imam, da se počasi približujem bistvu.

Na podlagi mojih raziskav je nastala knjiga s petnajstimi 
poglavji, v katerih je poudarek na podsaharski Afriki, kjer 
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je Heineken najbolj dejaven. Vsakemu poglavju, posveče-
nemu eni od dežel, sledi tematsko poglavje, kjer poskušam 
svoja opažanja s poglobljenim komentarjem vpeti v širši 
kontekst. S tem želim prikazati, da je približno stoletna 
prisotnost koncerna v Afriki pomembna osnova njegove-
ga današnjega poslovnega uspeha. Nadalje dokazujem, da 
ima Heineken na afriški celini domala neomejene možnosti 
za prodajo svojega izdelka. Raziščem vsak vpliv, ki ga ima 
pivovarna na lokalno gospodarstvo in družbo ter kritično 
proučim politiko družbene odgovornosti podjetja. In kako 
se obnaša Heineken v Afriki kot delodajalec? Zdomci, se 
pravi delavci iz Evrope, nimajo veliko razlogov za pritože-
vanje, toda ali to velja tudi za domačine? Potem se je treba 
posvetiti še perečim etičnim vprašanjem. Kaj žene podje-
tje, da nadaljuje s proizvodnjo piva celo v vojnih časih ali v 
diktatorskem režimu, ki zatira prebivalstvo? 

Kot novinar upaš, da bo tvoje delo bralce spodbudilo k 
razmišljanju. Objava knjige je na Nizozemskem sproži-
la burne debate tako znotraj pivovarne kot zunaj nje. O 
njenih poslih v Afriki so razpravljali v nizozemskem ter 
evropskem parlamentu in na nizozemskem Ministrstvu za 
zunanje zadeve se je porajal dvom, ali je pametno še naprej 
sodelovati s »svetovno znanim pivovarjem«. Moja knjiga 
je del študijske literature na nizozemskih fakultetah, sam 
Van Boxmeer pa je dejal, da je njena objava v korporaciji 
sprožila pravi soul searching, karkoli že to pomeni. 

Po drugi strani pa v Afriki ni opaziti nobenih bistvenih 
sprememb. V mnogih državah se je prodaja še povečala, 
podjetja si prizadevajo za nadaljnjo širitev. Nigerija se je po 
padcu cene nafte in devalvaciji valute, naire, znašla v krizi. 
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Vendar nizozemski pivovar ve, da poslovna rast v Afriki ni 
linearna in da ima še vedno veliko možnosti za širitev. Lep 
uspeh beležijo na Slonokoščeni obali, kjer so odprli novo 
pivovarno in je nova blagovna znamka Ivoire v samo nekaj 
mesecih prevzela kar tretjino trga.9 Tudi iz Etiopije poroča-
jo o »znatni rasti«.

Začnimo torej naše raziskovalno potovanje v tej deželi. V 
pivovarski Valhali Afrike.
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1 Etiopija

Viharen pivovarski raj

Predstavljajte si deželo, kjer se število prebivalcev naglo 
približuje 100 milijonom. Deželo, kjer kupna moč blisko-
vito narašča in je ljubezen do piva velika, njegova proda-
ja pa še vedno skromna. Ta dežela je Etiopija, sanje sle-
hernega pivovarja, kjer je pričakovana letna rast kar 15 
odstotkov.10

Medtem ko se zdi, da gospodarska rast velikega števi-
la afriških dežel obstaja zlasti na papirju, je rising Africa 
v Adis Abebi vidna na vsakem koraku. Obris glavnega 
mesta sestavljajo betonski skeleti, obdani z lesenimi odri: 
bodoči hoteli in poslovne stavbe. Ceste se v naglem tem-
pu širijo, asfaltirajo, ob njih polagajo novo kanalizacijo 
– na žalost ne vedno usklajeno. Moderni tramvaji, made 
in China, švigajo skozi mesto in v četrtih, kjer se je naselil 
sodobni srednji razred, se odpirajo vedno nove restavra-
cije ter kavarnice.

Etiopija je ponosna dežela z lastno pisavo in koledarjem. 
Konec 19. stoletja so jo poskušali osvojiti Italijani, vendar 
so jih porazile čete cesarja Menelika II. V 20. stoletju je 
Etiopija zašla v globoko krizo pod cesarjem Hailejem Se-
lassiejem (na oblasti med letoma 1930 in 1974), ki je nad 
svojimi podrejenimi želel imeti popoln nadzor in je osebno 
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imenoval celo državne pivovarje.11 Nato je Etiopija padla 
v roke komunističnega režima in je postala simbol lakote, 
slabega vodenja in bede.

Demokracija je še vedno zgolj oddaljen ideal, toda država 
si je gospodarsko opomogla. Usmerila se je na druge hi-
tro rastoče trge in proti Zahodu, zlasti ZDA, kjer živi velik 
del diaspore. Vse od leta 2003 beleži več kot 10-odstotno 
gospodarsko rast, nekateri jo imenujejo kar »stroj gospo-
darske rasti«.12

Na desetine nekdaj nacionaliziranih podjetij je znova 
prešlo v zasebno last, vključno s pivovarnami. Francoski 
velikan Castel je udaril prvi: leta 1998 je kupil pivovarno 
Saint George in z uporabo sodobnih marketinških pristo-
pov in novih blagovnih znamk v rekordnem času postal 
vodilni na trgu. Leta 2011 je Heineken plačal okrog 150 
milijonov evrov za dve majhni zakotni pivovarni, od kate-
rih je bila prva v Bedeleju na zahodu in druga v Hararju 
na vzhodu. Moj sogovornik, nekdanji nizozemski usluž-
benec, je bil ogorčen: »Kako so ju lahko kupili za takšno 
vsoto?«

Kmalu zatem so Etiopijci prodali še zadnjo državno pi-
vovarno, Meta Abo, ki je padla v roke britanske družbe 
Diageo, znane po blagovni znamki Guinness. Etiopija je 
tako postala bojno polje titanov, edina država, v kateri so 
se tri od štirih afriških pivovarskih velesil borile za prevla-
do z bolj ali manj enakimi sredstvi (AB InBev se je borbi 
izognil). Spopadu so se pridružili še štirje manjši igralci: 
etiopski pivovarni Dashen in Raya, belgijska Unibra in ni-
zozemsko družinsko podjetje Bavaria.
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Pilo se je in plesalo

Odločim se, da si bom najprej ogledal Heinekenovo pi-
vovarno v mestu Harar. Ob petih zjutraj se v Adis Abebi 
odpravim na trg Meskel, velikansko asfaltirano ploščad v 
obliki polmeseca, idealno za revolucionarne parade komu-
nistične dobe. heineken, on tour since 1873, piše na orja-
škem reklamnem panoju ene od poslovnih stavb. Od tu 
vozijo avtobusi v vsa večja mesta v državi. Jutro je hladno 
in deževno – mesto leži na nadmorski višini skoraj 2000 
metrov. Mrak je še, ko avtobus zapusti prestolnico in zape-
lje proti zelenim gričem, poraslim z akacijami. 

Harar je nastal pred več kot 1000 leti, Jugol, obzidano sta-
ro središče, pa je uvrščeno na Unescov seznam svetovne 
dediščine. V labirintu ulic in trgov je več kot osemdeset 
mošej s turkiznimi minareti, ki se dvigujejo nad bele hiše. 
Za nekatere je Harar po Meki, Medini in Jeruzalemu četrto 
najsvetejše mesto islama, drugi v njem vidijo zlasti regio-
nalno trgovsko središče.

Kljub religioznemu značaju Harar slovi kot strpno mesto. 
V 19. stoletju so obiskovalci tu naleteli na prave bakanalije. 
»Čeprav so zelo pobožni, dostikrat prekršijo pravila Kora-
na in se prepustijo popivanju, domače pivo teče v potokih. 
Pijejo pogosto in preveč, kot divjaki,« je zapisal italijanski 
inženir ob svojem obisku mesta.13

V Hararju gresta pivo in mošeja že dolgo z roko v roki, 
in to tako uspešno, da se je etiopska vlada v osemdesetih 
odločila, da bo prav tu zgradila novo pivovarno. Etiopiji, 
ki je bila članica mreže komunističnih dežel, je na pomoč 
priskočila država piva par excellence, Češkoslovaška. Etio-
pijci so tako dobili okusno, grenko pivo.
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Pivovarna Harar organizira vodene oglede, kakršni so bili 
v navadi v času pred Heinekenom. Posluje zelo transparen-
tno, čeprav morda nehote. Na beli tabli so zapisani vsi cilji 
in rezultati pivovarne, količine razlitega piva in število za-
poslenih. Slednje se je v razmeroma kratkem času močno 
zmanjšalo. Vodič tega podatka sicer ne sme komentirati, 
vendar je očitno, da gre za občutljivo temo. Na tabli je tudi 
navedeno, koliko dni je pivovarna delovala povsem brez 
nezgod: le 21. Letos – na obisku sem sredi septembra – so 
se zgodile že štiri večje nesreče.

Kljub temu mi Teshome Daba, vodja sindikata, zatrdi, da 
gre pivovarni veliko bolje, odkar jo je prevzel Heineken, in 
da je poslovanje tudi bolj profesionalno. Heineken je na 
primer sklenil dogovor z lokalno bolnišnico. V primeru ne-
sreče pride rešilec in v nujnih primerih bodo bolnika na 
stroške delodajalca z letalom odpeljali celo v Adis Abebo.

Toda delovno vzdušje je slabše. Daba: »Pritisk se je po-
večal, nobenega veselja ni več. Nekdaj smo se v pivovarni 
počutili kot doma, zdaj pa je kot v zaporu, saj vodstvo vse 
rešuje s kaznovanjem. V kolektivni pogodbi je pisalo, da 
bo delavec, ki zamudi v službo ali domov odnese kakšno 
malenkost, prejel opozorilo. ‘Tako je bilo včasih,’ nam reče-
jo. Zdaj pa takoj sledi kazen, po možnosti te celo odpustijo. 
Želijo se nas znebiti.« 

Spominja se, kako je nekaj mesecev po prevzemu direk-
tor Johan Doyer vse osebje poklical na sestanek v menzo. 
Imel je dobre novice. Po besedah prisotnih je dejal: »Sem 
smo prišli, da bi ljudem zagotovili boljšo kakovost piva, 
sebi pa večji tržni delež.« Nizozemci so jim obljubili, da 
bodo delo nadaljevali z obstoječim osebjem, vključno z 
vodstvom. Nekdanji zaposleni Tesfaye Wolde Mariam se 
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spominja: »Ko je bilo srečanja konec, smo bili vsi zadovolj-
ni. Pilo se je in plesalo. Vsi smo direktorjeve besede razu-
meli kot obljubo, da odpuščanj ne bo.«

Leto dni pozneje pa je treščilo kot strela z jasnega: čistil-
ke in čuvaje bodo odpustili, njihovo delo bodo opravljala 
zunanja podjetja. Ogorčeni delavci so v prostorih tovarne 
začeli z gladovno stavko, toda vodstvo je na pomoč po-
klicalo vojsko, ki je stavko zatrla. To je bil šele začetek. 
S prihodom Heinekena je v Etiopiji delo izgubilo kar 600 
ljudi.14

Heineken je v Hararju za novega direktorja imenoval Ta-
deleja Abebeja, ki slovi kot oblasten šef. »V Heinekenu ga 
imajo radi,« pove eden od prejšnjih direktorjev. Meni, da je 
Abebejev način vodenja zelo blizu vodenju njegovega nizo-
zemskega kolega: »Doyer vsako obliko ugovora dojema kot 
odpor. Preden je prišel v Etiopijo, je delal v Ruandi, Burun-
diju in Kongu. Mogoče so tam vajeni, da belec igra šefa in 
deli ukaze, ki jih temnopolto osebje uboga. Ampak pri nas 
je drugače. Mislim, da mu manjka samozavesti. Kadar smo 
imeli kakšen pomemben sestanek, so kolegi najprej stopili 
k meni. Johan je potem na vsak način hotel pokazati, kdo 
je šef. Kot bi bil ljubosumen.«

Moji viri opažajo, da so novi etiopski menedžerji v Hei-
nekenu v glavnem Tigrajci, pripadniki manjšine s severa 
države, ki predstavlja zgolj 6 odstotkov celotnega prebi-
valstva. Temu navkljub imajo v državi zelo veliko moč, 
saj je Osvobodilna fronta tigrajskega ljudstva (Tigrayan 
People's Liberation Front, TPLF) odigrala pomembno vlo-
go pri padcu komunističnega režima. V začetku devetde-
setih se je po državnem udaru na oblast povzpel Meles 
Zenawi, tudi sam Tigrajec. TPLF je hrbtenica vladajoče 
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koalicije Revolucionarne demokratske fronte etiopskega 
ljudstva (Etiopian people's Revolutionary Democratic Front, 
EPRDF), ki zaseda večino sedežev v parlamentu. Čeprav 
sedanji premier Abiy Ahmed ne prihaja s severa, pa so Ti-
grajci v Etiopiji še vedno zelo vplivni.

»Morda je naključje, da so vsi Tigrajci, ampak po mojem 
ni,« pove Wolde Mariam. »Od vsepovsod slišim govorice, 
da gre Heinekenu za politične povezave.« Nekdanji direk-
tor meni, da so Doyerju svetovali, naj sodeluje s Tigrajci. 
»Zdi se, da se Heineken nevarno nagiba k politiki in neka-
teri v njem ne vidijo več zgolj investitorja. Mislim, da to ni 
pametno. Kaj pa, če vlada pade?«

Kratek Journey of Love

Naj gre za plod domišljije ali za resnično skrb nekdanjih 
menedžerjev, dejstvo je, da je Heineken v Etiopiji že ne-
kajkrat zakorakal na etnično minsko polje. Ko so leta 2013 
želeli spromovirati blagovno znamko Bedele, je podjetje 
najelo izjemno priljubljenega pevca Teddyja Afra in se pri-
ključilo celo njegovi koncertni turneji Journey of Love. 

Toda Teddy Afro nima oboževalcev samo v Etiopiji. Je 
pripadnik Amharov, druge največje etnične skupine v Eti-
opiji. Amharščina je uradni jezik države, vendar jo govori 
le četrtina prebivalstva. Večina Etiopijcev, okrog trideset 
milijonov, je Oromov in živijo na velikem območju na za-
hodu, jugu in v središču dežele. Počutijo se zatirane tako 
od Tigrajcev kot od Amharov.

Teddy Afro je neprizanesljiv do trenutne oblasti in 
raje opeva junaštva cesarja Menelika II, ki je v Etiopiji 
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priljubljen predvsem zaradi zmage nad Italijani leta 1896. 
Toda po drugi strani je cesar zaradi svojega ekspanzio-
nizma deležen tudi hudih kritik. Z osvajanjem sosednjih 
območij je Abesinijo, kot se je takrat imenovala Etiopija, 
znatno povečal, poraženim ljudstvom pa je vsilil amharski 
jezik in kulturo. Temeljitih zgodovinskih raziskav je malo, 
vendar obstajajo dokazi, da so njegova osvajanja spremljali 
množični umori in pohabljenja – po mnenju nekaterih to-
rej genocid. Največ žrtev je bilo med Oromi.15

Tako verjetno ne preseneča, da Oromi Menelika II, milo 
rečeno, ne kujejo v zvezde, in ko je Teddy Afro primerjal 
osvajanje njihove dežele s ‘sveto vojno’, jim je prekipelo. 
Pozvali so k bojkotu Bedeleja, dokler Heineken ne preki-
ne sodelovanja s pevcem. Kot vsi sodobni aktivisti so tudi 
Oromi začeli svoj protest na družabnih omrežjih. Facebook 
skupina je imela v rekordnem času več kot 30.000 sledil-
cev, #BoycottBedele pa je bil velik hit na Twitterju. Na in-
ternetu se je pojavil plakat, na katerem Hitler, Menelik II 
in Teddy Afro skupaj stojijo na kupu lobanj, oblitih s krvjo, 
ki teče iz steklenic z logotipi Heinekena in Bedeleja. Napis 
se je glasil: ‘Bojkotirajte piva Bedele & Heineken. Prenehaj-
te poveličevati genocid.’ Kampanjo je medijsko pokrivala 
vplivna radijska postaja Radio Oromo in govorilo se je celo 
o načrtih, da bi zasedli pivovarno.16

Pevec je zanikal, da bi sporni izraz ‘sveta vojna’ prišel iz 
njegovih ust – šlo naj bi za zloben poskus, da bi omajali nje-
gov ugled. Sprva se Heineken ni hotel ukloniti pritiskom, 
ker pa se je gibanje še naprej širilo, je družba vendarle po-
pustila.17 Journey of Love je bil kratke sape. Ni znano, kak-
šno finančno škodo je povzročil bojkot Bedeleja, zagotovo 
pa je imel posledice za ugled nizozemskega pivovarja.
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Porabiti pičle devize za Heineken ali zdravila?

Toda Heineken se ni pustil ustrahovati. Nekaj mesecev pred 
polemiko se je v predmestju Kilinto v bližini Adis Abebe 
začela gradnja povsem nove pivovarne. Doyer je na žgočem 
soncu položil temeljni kamen skupaj z nizozemsko mini-
strico za zunanjo trgovino in razvojno sodelovanje Lilianne 
Ploumen. Za ministrico v visokih petah in hlačnem kosti-
mu smetanaste barve so položili rdečo preprogo, ob kateri 
je plesala skupina etiopskih plesalcev. Doyer je dejal: »Na 
hitro rastočih trgih zagotovo obstajajo pasti. Pripravljeni 
morate biti, da sem ter tja prenesete tudi kakšen udarec.«18 

Zahvaljujoč novi pivovarni je Heinekenu v Etiopiji uspelo 
potrojiti svojo proizvodno zmogljivost. Družba je lansira-
la novo blagovno znamko Walia, imenovano po afriškem 
kozorogu, simbolu tamkajšnje nogometne reprezentance. 
Heineken je namenjen vsem Etiopijcem, se glasi nedvo-
umno sporočilo.19 Nova pivovarna je bila zadetek v polno. 
Šest let po nakupu dveh propadajočih državnih pivovarn 
so Nizozemci prerasli v največjega pivovarja v deželi.

V začetku leta 2018 je imela družba že druge skrbi. Kako 
naj bi Heineken na primer spravil svoj dobiček iz države, 
kjer primanjkuje tujih valut? Iz temeljite analize tednika 
Addis Fortune je razvidno, da je podjetje razvilo tako do-
bre odnose z lokalnimi oblastmi, da je lahko računalo na 
prednost pri dodelitvi deviz. Medtem ko Etiopija ni imela 
denarja za zagotovitev osnovnih življenjskih potreb prebi-
valstva, je Heinekenu namenila 40 milijonov evrov za nove 
naložbe. Vodja lokalne banke je bil šokiran: »Naročili so 
nam, naj damo prednost proizvajalcu piva pred uvozniki 
farmacevtskih izdelkov, ki rešujejo življenja.«20
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2 Zgodovina

Osvajanje Afrike

Heineken ima v Afriki bogato zgodovino, ki se je začela 
konec 19. stoletja s pošiljanjem zabojev piva v nekaj pri-
staniških mest, v tridesetih letih prejšnjega stoletja pa je 
podjetje v Afriki odprlo tudi svojo prvo pivovarno. Znanje 
in izkušnje, pridobljene v vseh teh letih, so temelj za njen 
današnji uspeh na tamkajšnjem trgu.

Celina je Nizozemce le redko razočarala. V petdesetih le-
tih prejšnjega stoletja je bila zahodna Afrika eden glavnih 
svetovnih trgov, celo v katastrofalnih osemdesetih in devet-
desetih letih je iz Afrike pritekal denar v glavno pisarno pi-
vovarne. Heinekenova skrivnost? Trdoživost, s kakršno se 
lahko pohvalijo le redka podjetja. Družba se je izkazala za 
prilagod ljivo in iznajdljivo pri premagovanju ovir. V Afriki je 
prepoznala potencial, medtem ko so drugi v celini videli zgolj 
bedo. Toda Heineken se je zatekel tudi k poslovnim praksam, 
ki so že takrat veljale za sporne ali preprosto nezakonite.

Bier soll sein

Svet je velik, zlasti če prihajaš iz majhne dežele, kakršna 
je Nizozemska. Na tujem lahko drzni dosežejo uspeh in 


