
                                                                                                                        Povrly, dne 18.11.2014
Vážení,
nedávno jsme Vaši a několik dalších společností oslovili s dotazy ohledně používání palmového
oleje ve vašich výrobcích. 
Ve Vašich odpovědích  jste  nás  jednotně  ubezpečovali,  že  vámi  používaný palmový olej  je  tvz.
certifikovaný  palmový  olej,  který  pochází  z  palem  pěstovaných  udržitelným  způsobem  na
plantážích, které nevznikly  kácením tropických pralesů.  Mnozí uvádíte, že spolupracujete s RSPO
– kulatým stolem pro „udržitelný palmový olej“, který tzv. udržitelnou produkci palmového oleje
kontroluje  a  zároveň  má  oprávnění  udělit  takto  vyprodukovanému  oleji  certifikát.   Kromě
skutečnosti,  že  na vašich výrobcích chybí logo označující   certifikovaný palmový olej,  jsme
navíc získali informaci o tom, že RSPO je instituce vytvořená ve spolupráci producentů palmového
oleje a výrobců, kteří jejich palmový olej kupují, a to velmi levně, přičemž jeho cena je bohužel
díky způsobu  jeho získávání  mnohem nižší,  než  cena  olejů,  získávaných  z  našich  tuzemských
olejnin.  Jako důvod používání palmového oleje uvádíte jeho „jedinečné senzorické vlastnosti a jeho
vynikající termostabilitu“. Cenu vámi nakupovaného palmového oleje v porovnání s cenou oleje
řepkového nebo slunečnicového jste neuvedli. Uvítáme, když nám tyto informace poskytnete nyní.
Z  našeho  pohledu  RSPO  slouží  pouze  k  dezorientaci  a  klamání  spotřebitele,  který  má  uvěřit
informaci,  že výrobek, který kupuje,   nemá s drastickým kácením tropických lesů a následným
vymíráním ohrožených druhů živočichů nic společného... 
Zjistili jsme navíc, že životnost palmové plantáže je pouhých 20 let, palma olejná po této době půdu
zcela  vyčerpá a  nelze na ní  nic  pěstovat  desítky následujících let.  Je  tedy otázkou,  kde berou
pěstitelé další půdu pro své „certifikované plantáže“ po skončení životnosti plantáže původní,
když údajně nelikvidují další  hektary tropického pralesa?  A kde tedy končí palmový olej  z
necertifikovaných plantáží, které vznikají neřízeným kácením dalších hektarů pralesa, zejména v JV
Asii  (Sumatra,  Borneo,  Indonésie!)  a  jejichž  „obhospodařování“  je  zdokumentováno  v  řadě
filmových dokumentů a na mnoha autentických fotografiích?
Na základě  Vašeho  tvrzení,  že  používáte  certifikovaný  palmový  olej,  bychom  Vás  chtěli  požádat
o kopii certifikátu nebo internetový odkaz na něj. 
Zároveň Vás chceme požádat o poskytnutí informace, z jakých konkrétních plantáží vámi používaný
palmový olej pochází. 

Na závěr nabízíme zástupcům Vaší společnosti možnost zodpovědět naše výše uvedené dotazy na
besedě,  kterou uspořádáme dne 27.  11.  2014 od 11 hodin v naší  škole .  Jejími  účastníky budou
přítomni i pracovníci projektu Green Life, kteří realizují ochranářský program na Sumatře zaměřený na
kriticky ohrožené druhy tamních živočichů. 
Za odpovědi předem děkujeme.
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