PALMOVÝ OLEJ - PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
Ačkoli jde o nejpoužívanější rostlinný olej na světě, ví se o něm jen málo.
Kdo z nás by například řekl, že ho konzumujeme denně? Když se lidí zeptáte,
zda jíme palmový olej, většina odpoví, že ne - palmový olej, ten se přeci
používá v nějaké exotické kuchyni, ne? Jen málokdo očekává jeho přítomnost
v polovině balených výrobků nabízených v místním supermarketu.

Kde se palmový olej pěstuje
a kdo ho nejvíce spotřebovává?
Palmový olej pochází ze západní
a střední Afriky, ale dnes se pěstuje
převážně v Indonésii a Malajsii.
Největší spotřebitelé na světě jsou
EU, Indie, Indonésie a Čína.
Výhody a nevýhody palmového oleje
Problém není v palmovém oleji jako
takovém, ale spíše v tom, jak se vyrábí.
Jeho výroba totiž vede k mnoha
sociálním a ekologickým problémům.
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Má vysoký výnos = produkuje více oleje
na hektar půdy než jakákoliv jiná olejnina.
V porovnání s jinými oleji je zapotřebí méně
půdy k výrobě stejného množství oleje.
Má široké použití: v potravinách, kosmetice,
čisticích prostředcích a biopalivu.
Je poměrně levný na výrobu a tím pádem
i velmi výnosný.

Rozsáhlá výroba vede k odlesňování pralesů a ničení
cenných ekosystémů.
Často dochází k záborům půdy a místní komunity
ztrácí své domovy a tradiční způsoby života.
Rozsáhlá výroba vede ke ztrátě biologické rozmanitosti,
znečištění půdy a vody v blízkosti plantáží.
Ničení lesů a rašelinišť přispívá ke změně klimatu.

Co je certifikovaný palmový olej?

Výroba certifikovaného palmového oleje má mnoho zásad, mezi ně patří především, že…
… se nepokácel kvůli plantáži prales a nezničilo se rašeliniště
… nevytlačil místní komunity z jejich půdy
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… se nepoužívaly nebezpečné pesticidy nebo jiné chemikálie
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V současné době je certifikováno pouze 15 % veškerého
palmového oleje na světě. Hlavním problémem je,
že se kupuje pouze polovina tohoto oleje. Druhá polovina,
kterou výrobci a zpracovatelé nekoupili, je prodána
s necertifikovaným olejem za nižší cenu. Na světě je tedy
dostatek certifikovaného palmového oleje, aby ho všichni
výrobci mohli používat ve všech svých produktech.

Existují různé druhy certifikování, ty nejdůležitější jsou tyto dva:
“Book and Claim” (zamluvit a dostat): kupující nemá záruku, že palmový olej je z certifikované
plantáže. Výrobce kupuje pouze certifikáty a ne fyzický olej. Jeho původ není jistý.
“Segregated” (oddělené): kupující má záruku, že palmový olej je z certifikované plantáže,
což lze zpětně ověřit.
Vyslanci projektu „Hlad nepřijímáme“ chtějí ve svých oblíbených výrobcích 100%
“Segregated” certifikovaný palmový olej. Žádáme všechny výrobce a prodejce
v EU, aby podnikli nezbytné kroky k tomu, abychom mohli kupovat udržitelnější
výrobky v našich obchodech.

Pro více informací navštivte: www.glopolis.org/cs/palmovy-olej
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