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Theepluk in Assam in India, de regio waar de misstanden zijn geconstateerd. Het is niet gezegd dat op deze 
plantage overtredingen zijn geconstateerd.

Ondervoeding, gebrek aan sanitair en kinderarbeid; de plantages in India 
waar ook Unilever zijn thee vandaan haalt, hebben wel het stempel 
‘duurzaam’ maar zijn het niet.

Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Op de website van de Britse 
staatsomroep zijn beelden te zien van overstroomde latrines, 
plantagewerkers die onbeschermd gif rondspuiten en kinderen die de 
theebladeren plukken. Het gaat om plantages in het noordoosten van India, 
waar thee vandaan komt die ook wordt verwerkt in Unilevers PG Tips en 
Lipton.

Verantwoord en duurzaam

De uitkomsten van het BBC-onderzoek zijn pijnlijk. Unilever is al langer 
bezig om de thee die het verwerkt op een verantwoorde en eerlijke wijze te 
verkrijgen. Maar zeker de laatste jaren heeft het Brits-Nederlandse concern 
zich, onder leiding van zijn charismatische topman Paul Polman, naar de 
voorhoede gevochten van grote multinationals die duurzaam ondernemen 
prediken.

'Wij nemen de kwestie rond de arbeidsomstandigheden op theeplantages in 
Assam serieus', zo laat Unilever via een woordvoerder weten. 'We zien wel 
dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er nog meer te doen is om de 
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standaard te verhogen. We werken met onze leveranciers aan een 
verantwoorde en duurzame manier van werken.'

Verbeteringen

Het onderzoek was een samenwerking van BBC’s Radio 4 en BBC News in 
Assam, een deelstaat in het noordoosten van India.

Net als Unilever, hebben ook andere bekende Britse theemerken als 
Twinings en Tetleys al tegen de BBC gezegd verbeteringen door te gaan 
voeren. Het chique Londense warenhuis Harrods heeft enkele van zijn eigen
theeproducten reeds uit de schappen gehaald, zo meldt de BBC.

Enorme waslijst

´Er ligt nog een enorme waslijst aan reparaties, ´ zo vertelde een manager 
van een plantage van McLeod Russel   tegen de BBC.

McLeod Russel bezit 48 theeplantages in de regio Assam. Het is de grootste 
plantage-eigenaar ter wereld en levert onder meer aan de Unilever 
theemerken PG Tips en Lipton.

Of Unilever plantages in de regio op een zwarte lijst zal zetten, daar wilde 
het concern niet op reageren.

Rainforest Alliance

De thee die Unilever verwerkt in zijn PG Tips heeft het zogeheten keurmerk 
van deRainforest Alliance. Deze internationale non-gouvernementele 
organisatie (ngo) ziet erop toe dat de verbouwing van thee niet ten koste 
gaat van het milieu en de mensen die op de plantages werken.

De ontdekking van de BBC zouden ‘zwakheden’ in de controles van de 
Rainforest Alliance hebben blootgelegd, aldus reageerde de ngo tegen de 
Britse omroep. De organisatie is inmiddels een onderzoek gestart, zo 
meldde het in een bericht op zijn website.

Genieten van PG Tips

Unilever is één van ’s werelds grootste theeproducenten. Naast PG Tips, 
maakt Unilever ook Lipton, een merk dat jaarlijks meer dan €1 mrd omzet 
maakt. Samen met Unilever’s ijsmerken, zijn de theeproducten goed voor 
bijna een vijfde van de totale omzet van meer dan €48 mrd.

'Bij PG Tips zijn wij er trots op dat wij één van de grote merken zijn met een 
100%-keurmerk van de Rainforest Alliance', zo schrijft Unilever op 
z’n website. 'Dus kunt u genieten van een kop PG Tips met de zekerheid dat 
wij zorgen voor de mensen die uw thee verbouwen.'
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