POWIEDZ „STOP” NISZCZENIU LASÓW DESZCZOWYCH I ZAGŁADZIE ZWIERZĄT!
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ OLEJU PALMOWEGO

Dzień bez Oleju Palmowego został zainicjowany przez czeską organizację „Koalice proti
palmovému oleji” 1 lutego 2016 roku. Obecnie nabrał on charakteru międzynarodowego,
obchodzony jest, m.in. w Polsce, na Słowacji, w Holandii, Portugalii, Belgii czy Turcji.
Ma zwrócić naszą uwagę oraz zwiększyć świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą
produkcja oleju palmowego dla lasów deszczowych oraz zamieszkujących je zwierząt.
Olej palmowy pozyskuje się z olejowca gwinejskiego, inaczej z palmy oleistej. Roślina
pochodzi z Afryki. Uprawia się ją przede wszystkim w strefie klimatu tropikalnego w różnych
częściach świata. Najwięcej plantacji znajduje się w Azji Południowo – Wschodniej,
w Indonezji i Malezji. Te dwa kraje pokrywają nawet 85% światowego zapotrzebowania
na olej palmowy. Olejowiec gwinejski, z którego nasion wytwarza się olej palmowy,
jest bardzo wydajną rośliną w porównaniu z innymi roślinami oleistymi. Produkcja tego oleju
stanowi aż 1/3 światowej produkcji oleju roślinnego. Olej palmowy jest tani i dlatego tak
chętnie wykorzystuje się go w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym.
Konsekwencją olbrzymiego i wciąż rosnącego popytu na olej palmowy jest wycinanie
i wypalanie lasów deszczowych pod plantacje palmy olejowej. Indonezja niegdyś była
w 99% pokryta lasem, obecnie jej lesistość wynosi niecałe 55%. Niszczenie lasów
deszczowych na Borneo i na Sumatrze można uznać za największą katastrofę ekologiczną
XXI wieku.
Czy wiesz, że:
 Co godzinę, na potrzeby nowych plantacji palm olejowych, w południowo –
wschodniej Azji niszczone są tereny leśne o wielkości ok 300 boisk piłkarskich?
 Prawie 80% siedlisk orangutanów zniknęło w ciągu ostatnich 20 lat?
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Tracimy ponad 6000 orangutanów rocznie, a dzisiaj straciliśmy ich już 16?
Na świecie pozostało tylko 400 tygrysów sumatrzańskich?

Olej palmowy – samo zło …
 Pod nowe plantacje niszczone są cenne przyrodniczo obszary południowo –
wschodniej Azji, Afryki i Ameryki Środkowej – wycinane i wypalane wielkie połacie
lasu, przekształcane mokradła.
 Wraz z lasami giną dziesiątki gatunków roślin i zwierząt, krytycznie zagrożone
wyginięciem są wszystkie gatunki orangutanów (w ciągu ostatnich 16 lat liczba tych
ssaków żyjących na Borneo zmalała o połowę), słonie sumatrzańskie, nosorożce
sumatrzańskie, tygrysy, nosacze, pantery sundajskie, tapiry malajskie i wiele, wiele
innych.
 Wylesianie powoduje zmiany klimatyczne, wzrost emisji dwutlenku węgla.
 Ścieki, które powstają przy produkcji oleju palmowego bardzo niekorzystnie
wpływają na środowisko, zakwaszają gleby, wprowadzają do niego wiele toksycznych
związków (pestycydy, środki ochrony roślin), zanieczyszczają ekosystemy.
 Olej palmowy to także problem dla ludzkiego zdrowia – utwardzony olej
(ze względu na to, że jest tani i łatwo można go transportować) stosuje się
do produkcji żywności, zawiera on tzw. tłuszcze trans, które mogą wywoływać bądź
sprzyjać powstawaniu chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, otyłości brzusznej,
podwyższeniu poziomu cholesterolu, a także wielu chorób nowotworowych.
 Uprawa oleju palmowego wiąże się nie tylko z niszczeniem przyrody, ale też
z łamaniem praw człowieka – robotnicy zarabiają głodowe stawki, często do pracy
wykorzystywane są dzieci, naruszane są ponadto prawa rdzennej ludności,
m.in. przez wysiedlenia i niszczenie środowiska naturalnego, które jest filarem
ich tradycyjnego sposobu życia.
Gdzie ukrywa się olej palmowy?
Jest on nieodłącznym składnikiem naszej diety, występuje w przeważającej większości
ciastek, batonów, popcornie, chipsach, mrożonych frytkach, pizzy, margarynach, zupach
w proszku, płatkach zbożowych i wielu innych przetworzonych produktach. Towarzyszy nam
także na co dzień w łazience jako bazowy składnik szamponów, mydeł, płynów do kąpieli,
kremów i odżywek. Niestety nie łatwo go zlokalizować. Wystarczy, że na etykietach
produktów spożywczych producent poda informację o zawartości „oleju roślinnego”
nie zaznaczając jego dokładnego pochodzenia. W żywności znajdziemy go także pod postacią
dodatków spożywczych np. w emulgatorze E471, często stosowanym do produkcji margaryn,
w tłuszczach z grupy CBE i CBS (ekwiwalenty i substytuty masła kakaowego) występujących
w wyrobach czekoladowych, a także w oleinie i stearynie palmowej. W produktach
niespożywczych, jak mydła i detergenty, listę związków mogących pochodzić z oleju
palmowego rozpoczyna stosowany na bardzo szeroką skalę sodium lauryl sulphate (który
notabene może wywoływać przesuszanie się skóry i łupież), jak i inne siarczany alkoholi
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tłuszczowych, palmityniany (sodu i potasu) będące głównym składnikiem mydeł, a także
alkohol cetylowy, kwas stearynowy, izopropyl i wiele innych.
Pomyśl o orangutanach!
Zanim włożysz do koszyka jakiś produkt, najpierw sprawdź jego skład i zastanów się,
czy chcesz przykładać do tego rękę …
 Nie kupuj produktów zawierających olej palmowy, zmniejszenie popytu
to jedyna metoda na ograniczenie produkcji oleju palmowego.
 Porozmawiaj ze swoimi rodzicami, członkami rodziny, przyjaciółmi i znajomymi – im
więcej osób zda sobie sprawę, jakie skutki niesie za sobą produkcja oleju palmowego,
tym łatwiej będzie powstrzymać niszczenie lasów tropikalnych i przestrzeni życiowej
zwierząt.
 Zajmij swoje stanowisko – napisz do firm, które produkują twoje ulubione produkty
i poproś o rezygnację z użycia oleju palmowego.
 Jeśli nie będziesz miał/a innego wyjścia, kupuj tylko produkty z certyfikowanym
olejem palmowym – certyfikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil,
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego).
Pamiętaj! Każdy z nas ma wpływ na dalszy rozwój plantacji palmy oleistej.
Czytając etykiety i wybierając produkty bez oleju palmowego w składzie, przyczyniamy się
do ochrony lasów tropikalnych i ocalenia gatunków tam żyjących, przede wszystkim
orangutanów, które w związku z popytem na olej palmowy są zagrożone wyginięciem.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.palmoilwatch.net/pl/wskrocie.php
oraz do obejrzenia filmu „Zielona pustynia” autorstwa słowackiego dokumentalisty Michała
Galika, który opowiada o problemie niszczenia lasów deszczowych przy produkcji oleju
palmowego: https://youtu.be/god62gLOx_4.
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