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Pressemeddelelse - Symposium på CBS: 
Kendisser, Handel og Udvikling – En farlig cocktail? 
 
Hollywoodstjernen Scarlett Johansson måtte for nogle måneder siden opgive sit engagement som 
ambassadør for den store britiske udviklingsorganisation Oxfam – Hun havde netop indgået en 
reklameaftale med det israelske firma SodaStream, hvis virksomhed ligger i en ulovlig bebyggelse 
på den besatte Vestbred. Oxfam arbejder netop på at bekæmpe ulovlige bebyggelser i de besatte 
områder, og afbrød derfor samarbejdet med Johansson. Siden da har debatter om hvorvidt Oxfam 
skulle have valgt en ’bedre stjerne’, eller om Johansson burde have været mere opmærksom på det 
politiske i hendes valg af reklamekontrakter raset – især i den amerikanske presse. Andre har 
påpeget, at ved at droppe Scarlett Johansson som ambassadør - højlydt og offentligt - har Oxfam 
haft mulighed for at skabe en opmærksomhed omkring deres kampagne, som de ellers ville have 
haft svært ved at få igennem den mediemæssige lydmur.    
 
Torsdag d. 8 maj afholder CBS og Roskilde Universitet et symposium, der skal kaste lys over 
sammenhængen mellem kendisser, handel og udvikling. Denne sammenhæng bliver ofte anprist 
som udviklingshjælpens redning i en mere og mere markedsorienteret verden. Men den bliver også 
kritiseret for at sovse organisationer som f.eks. Oxfam ind i en potentielt farlig cocktail af 
profitmaksimering og medielogikker, som de let kan drukne i. Symposiet åbner med offentlige 
foredrag af de tre førende forskere indenfor dette felt:  

Lilie Chouliaraki: Professor i medier og kommunikation ved London School of Economics og 
adjungeret professor ved CBS. Hendes forskning er bredt anerkendt for hendes biddrag til 
forståelsen af hvordan lidelse bliver medieret på TV og i nyhedsmedier, samt af solidaritetens 
historiske foranderlighed. Hendes hovedværker: The Spectatorship of Suffering (2006); Self-
mediation: New media, citizenship and civil selves (2012) og The Ironic Spectator: Solidarity in the 
Age of Post-Humanitarianism (2012) bliver betragtet som toneangivende indenfor feltet. 

Dan Brockington: Professor i Udviklingsstudier ved Manchester Universitet. Hans nyeste 
forskningsprojekt, der belyser sammenhængen mellem kendisser og international udvikling, bygger 
på interviews med mere end 90 journalister og nøglemedarbejdere i britiske NGOer. Han har 
arbejdet med fredningsspørgsmål i hhv. Tanzania, Sydafrika, New Zealand, Australien og Indien, 
og hans bredt anerkendte udgivelser Fortress Conservation (2002), Celebrity and the Environment 
(2009) og Celebrity Advocacy and International Development (2014) betragtes som hovedværker 
indenfor feltet.   
 
Ilan Kapoor: Professor i Kritiske Udviklingsstudier ved York Universitet i Canada. Han er en af 
denne tids mest indflydelsesrige postkoloniale tænkere. Kapoor har belyst nye trends indenfor 
udviklingsbranchen, hvor non-profit–organisationer så som Læger Uden Grænser ikke kun bruger 
kendisser som fortalere, men også søger at gøre selve organisationen ’spektakulær’. Kapoors 
hovedværker The Postcolonial Politics of Development (2008) og Celebrity Humanitarianism: The 
Ideology of Global Charity (2013) har dannet skole indenfor en ny-marxistisk kritik i 
udviklingsforskningen.  
 
Alle tre talere står til rådighed for interesserede journalister. Kontakt Louise Mubanda Rasmussen 
på e-mail lnr@ruc.dk / tlf. 30 13 56 46, for nærmere informationer og kontakt til talerne.  
 
Symposiet er organiseret af forskningsnetværket Celebrity and North-South Relations; 
Forskningsgruppen Global Dynamics ved Roskilde Universitet og CBS-initiativet Sustainability 
Platform.   
 
 


