Factsheet risicogrondstoffen
Thee
Leeswijzer
Dit document is bedoeld als eerste algemene introductie tot mogelijke risico’s in uw
toeleveringsketen. De informatie is gebaseerd op desk research en op kennis van experts bij
maatschappelijke organisaties. De benoemde risico’s zijn indicatief en kunnen verschillen per
regio. Ook kan het zijn dat de lokale situatie veranderd voordat dit document is geüpdatet.
Houd hier rekening mee. Dit document is in november 2021 opgesteld.
Land van herkomst
India, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesië, Kenia, Vietnam, Turkije, Iran en Myanmar.
Over deze grondstofketen
Thee is een grondstof die al eeuwen wordt geëxporteerd en een markt waarin vooral vrouwen
werkzaam zijn. De milieu risico’s in de thee productie zijn minder aanwezig dan de sociale
risico’s, wel is de grotere vraag naar thee een reden voor meer gebruik van pesticides en
kunstmest, wat bodem- en water vervuilt. De sociale risico’s zijn vooral gekoppeld aan de
afhankelijkheidsrelatie van de werknemers aan de theeboeren, hierdoor wordt er geen veilige
leef- en werkomgeving gegeven en andere mensenrechten worden geschonden of misbruikt.
In de thee sector is het gebruikelijk dat de vrouwen/migranten met hun familie bij de
plantages wonen (India en Bangladesh), waarmee ze geen bescherming van hun eigen
gemeenschap hebben en nog kwetsbaarder en afhankelijker. Om de grondstofketen van thee
te verbeteren is het van essentieel belang om goed te kijken naar de rechten en de positie
van de vrouw en een gender-lens en methodiek toe te passen in risico assessments en
actieplannen.

Milieu risico's
• Misoogsten ten gevolge van klimaatverandering
• Hoog energieverbruik droogproces
• Veel gebruik van pesticide en kunstmest, schadelijk voor natuur en watervervuiling

Sociale risico's:
• Kinderarbeid vindt plaats in Kenia, India, Bangladesh, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda
en Vietnam. Daarnaast zijn er ook omstandigheden zoals stukloon betalingen die
gedwongen arbeid of kinderarbeid in de hand kunnen werken
• Gezondheidsproblemen door chemicaliën gebruik en gebrek aan faciliteiten lijdt tot allerlei
ziektes (astma, diarree, tyfus, onvruchtbaarheid of gehandicapte kinderen, beten door
slangen en schorpioenen met soms dodelijke afloop, aanval door wilde dieren)
• Migranten vrouwen wonen op de plantages, er is gebrek aan of geen schoon drinkwater,
huisvesting, faciliteiten. Dochters blijven vaak thuis om voor de andere kinderen te
zorgen, de vicieuze cirkel van analfabetisme onder meisjes blijft zo bestaan
• Geweld en misbruik, seksuele uitbuiting van (vooral) vrouwen is gevonden op de
plantages in India en Kenia. Doordat de werknemers wonen waar ze werken, zijn ze
kwetsbaarder om misbruikt te worden door middel van bedreiging (ook wel bekend als
sextortion). Maar ook bij gebrek aan toiletten lopen ze meer risico op verkrachting of
aanvallen van wilde dieren.

1

•
•
•
•

FPIC1 rechten van de lokale Kashi gemeenschap (Bangladesh) worden niet gerespecteerd
en er vind landroof plaats door theeboeren.
Gebrek aan OSH2; een veilige omgeving om te werken, geen faciliteiten op de plantages,
geen veiligheidskleding verschaft.
Geen vrijheid van vakvereniging of recht op onderhandeling, er worden boetes of ontslag
gegeven als je opkomt voor werknemersrechten (India)
Lonen in de thee zijn laag, niet in de buurt van een leefbaar loon en ondanks dat er vooral
vrouwen werken in deze sector is er ook een gender paygap aanwezig. Vaak wordt dit
versterkt door het onbetaalde werk wat vrouwen van hun kinderen krijgen en het lage
stukloon.

Relevante keurmerken
• Utz Certified
• Fairtrade
• Rainforest Alliance
• Gebruik de ITC Standards Map als keuzehulp. Hier kunt u verschillende
(certificerings-)programma’s vergelijken.

Relevante multi-stakeholder initiatieven
• The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
• IDH Tea
• Ethical Tea Partnership

Meer weten?
• Global Market Report, Tea 2019
• Factsheet IMVO India maart 2016.pdf (rvo.nl)
• Women in Tea (Factsheet ETI)
• Not my Cup of Tea report
• The True Price of Tea from Kenya - Joint report by IDH and True Price
• World tea production and trade Current and future development (FAO)
• Addressing The Human Cost Of Assam Tea: An agenda for change to respect, protect and
fulfil human rights on Assam tea plantations

Experts die u kunt benaderen
Eva Smulders – CNV Internationaal (e.smulders@cnv.nl en/of internationaal@cnv.nl)
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Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is a specific right that pertains to indigenous peoples and is
recognised in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). It allows them
to give or withhold consent to a project that may affect them or their territories. BRON
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OSH staat voor Occupational Health and Safety.

2

