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Päivitys Finnwatchin selvitykseen Lapsityövoimaa ja vaarallisia kemikaaleja -  
Luonnonkumituotannon ongelmat Aasiassa

PT Melanie  1   vastasi Finnwatchin ja Danwatchin löydöksiin 22.10.2012:  

Sipef Groupilla, PT Melanie-plantaasin belgialaisella omistajalla, ei ole erillisiä vastuuohjeistoja  
vaan se toimii aina paikallisten lakien mukaan.

Yrityksen mukaan se on erittäin avoin kaikissa toiminnoissaan ja on pahoillaan siitä, että sen 
työntekijöitä on haastateltu "takaoven kautta" yrityksen tietämättä. Yrityksellä ei ole mitään  
salattavaa.2 Se ei kuitenkaan halua antaa tietoja, jotka voisivat vaikeuttaa sen kilpailuasemaa.

Yritys vahvistaa, että selvityksen kenttätutkimuksessa saadut tiedot vakituisten työntekijöiden 
peruspalkasta pitävät paikkansa (peruspalkka 1,25 milj. IDR/kk). Tämän lisäksi työntekijöille 
maksetaan erilaisia lisiä ja bonuksia, joiden myötä työntekijöiden palkat nousevat tavallisesti yli  
kahteen miljoonaan Indonesian rupiaan kuukaudessa.

Yrityksen mukaan se maksaa erilaisten lisien kanssa ei-vakituisille päivätyöläisille enemmän kuin  
50 000 IDR/päivä. Lisäksi yritys tarjoaa myös työntekijöiden perheelle (max. vaimo + kaksi lasta) 
riisiä.

Yrityksen mukaan työpäivän pituus on vain seitsemän tuntia ja usein työntekijät saavat työnsä 
loppuun jo ennen sitä. Yritys käyttää glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita sekä Garlonia (vaikuttava-
aine trichlopir) ja Vulgaria (vaikuttava-aine 2,4D).

Yritys tarjoaa työntekijöille suojavarusteita (mm. saappaat, hanskoja, hengitys- ja kasvosuojaimia),  
mutta yrityksen mukaan työntekijät eivät aina käytä niitä asianmukaisesti. Yritys kehittää  
parhaillaan kumiplantaasiensa suojavarustuksia samalle tasolle yrityksen öljypalmuviljelmien  
kanssa, jossa käytössä on käytännöllisemmät suojaviitat.   

Goodyear  3   vastasi Finnwatchin ja Danwatchin löydöksiin 18.10.2012:  

Goodyearin mukaan sen käytännöt ihmisoikeuksien suojelemiseksi ovat voimassa kaikissa 
yrityksen toimintamaissa ja yritys on sitoutunut eettisiin toimintatapoihin. 

Yritys vahvisti, että sen Malesian tehtaan siirtotyöntekijät ovat työvoimavälitysyrityksen 
palveluksessa ja että ko. yritys on vastuussa työntekijöiden passien ottamisesta. Goodyearin mukaan 
passit otetaan työntekijöiltä pois turvallisuussyistä ja käytäntö on yleistä Malesiassa. Goodyearin 
mukaan työntekijät ovat suostuneet käytäntöön erillisellä sopimuksella.

Goodyearin mukaan 6–9 työntekijää asuu samassa 35 neliömetrin asunnossa. Yrityksen mukaan 
työntekijät kuitenkin työskentelevät vuoroissa, eivätkä ole siksi paikalla samaan aikaan.  
Siirtotyöntekijöiden asumisesta vastaa työvoimavälitysyritys.

1 Sipef Group, François Van Hoydonck, sähköposti DanWatchille 22.10.2012
2 Finnwatchin kommentti: Danwatchin tutkijat ottivat Indonesiassa yhteyttä PT Melanieen pyytääkseen tietoja 
yrityksen toiminnasta. Se ei kuitenkaan halunnut antaa mitään tietoja. Yrityksen työntekijöitä oli kielletty 
keskustelemasta median edustajien kanssa.
3 Goodyear, Ed Markey, sähköposti Finnwatchille 18.10.2012


