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Επέκταση του προγράμματος της Mondelēz International για την καταπολέμηση της
αποψίλωσης των δασών στις περιοχές καλλιέργειας κακάο

Η Mondelēz International ανακοινώνει τα φιλόδοξα και πρωτοποριακά σχέδιά της για την
προστασία και την αποκατάσταση των δασών στις περιοχές καλλιέργειας κακάο, σε μια
προσπάθεια να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για το κακάο, καθιστώντας τις
εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές στην αλλαγή του κλίματος. Τα σχέδια καλύπτουν τις τρεις
μεγαλύτερες αγορές προμήθειας κακάο της εταιρείας, τη Γκάνα, την Ακτή του
Ελεφαντοστού και την Ινδονησία.

Η δέσμευσή μας για κακάο που παράγεται με βιώσιμο τρόπο αντικατοπτρίζει το στόχο της
εταιρείας να προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν το σνακ τους
με σωστό τρόπο: Ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σοκολάτας στον κόσμο, εδώ
και αρκετά χρόνια αξιοποιούμε το μέγεθός μας μας για να προωθήσουμε την αλλαγή στην
αλυσίδα εφοδιασμού κακάο. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινήσαμε το 2012 το 10ετές μας
πρόγραμμα Cocoa Life επενδύοντας 400 εκατομμύρια δολάρια, με στόχο να φτάσει σε
περισσότερους από 200 χιλιάδες καλλιεργητές σε έξι χώρες.

«Τα σχέδιά μας για την καταπολέμηση της αποψίλωσης περιλαμβάνουν τη δέσμευσή μας να
χαρτογραφηθεί το 100% των καλλιεργειών κακάο που προμηθεύουν το πρόγραμμα Cocoa
Life της Mondelēz International μέχρι το τέλος του 2019», δήλωσε ο Cedric van Cutsem,
Αναπληρωτής Επιχειρησιακός Διευθυντής του Cocoa Life. «Η χαρτογράφηση και η
παρακολούθηση των καλλιεργειών θα μας δώσει μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των
καλλιεργητών ώστε να μπορέσουμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά. Επιπλέον, τα σχέδιά
μας περιλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τους καλλιεργητές και τις
τοπικές κοινότητες να προστατεύουν και να ανανεώνουν τις δασικές περιοχές.»

Το 2015, η Mondelēz International ήταν η πρώτη εταιρεία που έθεσε στο ζήτημα της
αποψίλωσης αναφορικά με την καλλιέργεια του κακάο στη σύνοδο Κορυφής COP21 στο
Παρίσι και ο πρώτος παραγωγός σοκολάτας που υπέγραψε μνημόνια συμφωνίας με τις
κυβερνήσεις της Γκάνα και της Ακτής του Ελεφαντοστού.
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Ως ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για τα Κακάο και τα Δάση (CFI), τα σχέδια δράσης
της Mondelēz ευθυγραμμίζονται με τους τρεις τομείς εστίασης που είναι η προστασία και
αποκατάσταση των δασών, η αειφόρος παραγωγή και τα μέσα διαβίωσης των
καλλιεργητών, και η κοινωνική ενσωμάτωση και η δέσμευση της τοπικής κοινωνίας, και
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

• Η Mondelēz είναι μία από τις πρώτες εταιρείες σοκολάτας που δεσμεύεται να
χαρτογραφήσει το 100% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πρόγραμμα Cocoa Life μέχρι
τα τέλη του 2019 για να εξασφαλίσει ότι οι αγρότες δεν καλλιεργούν σε δάση. Έχουν ήδη
χαρτογραφηθεί το 70% αυτών των εκμεταλλεύσεων, χρησιμοποιώντας το Global Forest
Watch για να αξιολογήσει τον κίνδυνο απώλειας δέντρων.

• Είναι ο πρώτος οργανισμός που εισάγει κίνητρα υπό μορφή συμφωνιών πληρωμής για
περιβαλλοντικές υπηρεσίες (PES) σε ένα πλαίσιο καλλιέργειας κακάο, ενθαρρύνοντας τους
αγρότες να προστατεύουν και να αποκαθιστούν τα δάση. Στόχος της Mondelēz είναι να
έχει επιτύχει συμφωνίες με 33 χιλιάδες αγρότες μέχρι το 2022.

• Η αποψίλωση των δασών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από τους καλλιεργητές
κακάο και έτσι συμμετέχει ολόκληρη η τοπική κοινωνία. Μέχρι το 2022, σχεδόν 1.300
κοινότητες κακάο θα έχουν ενεργά προγράμματα αποκατάστασης και προστασίας των
δασών μέσω του Cocoa Life.

«Η Mondelēz International είναι βασικός εταίρος στην Πρωτοβουλία για το Κακάο και τα
Δάση στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Το σχέδιο δράσης τους συμμορφώνεται πλήρως με τη
στρατηγική διαφύλαξης, αποκατάστασης και κλιμάκωσης που υιοθετήθηκε από την
κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2019», δήλωσε ο Alain-Richard Donwahi, Υπουργός Δασών και
Υδάτινων Πόρων της Ακτής του Ελεφαντοστού. «Με εντυπωσιάζει η συνεχής δέσμευσή
τους για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών, όπως αποδεικνύεται από αυτό
το σχέδιο δράσης. Μαζί, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική και σταθερή αλυσίδα
εφοδιασμού κακάο, βελτιώνοντας τα μέσα διαβίωσης των αγροτών και των κοινοτήτων
τους ».

«Η Mondelēz International θα πρέπει να αναγνωριστεί για τη συμβολή της στην κατανόηση
του βασικού ρόλου που διαδραματίζει η διατήρηση των φυσικών πόρων για την εξασφάλιση
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βιώσιμων μέσων διαβίωσης και της ανάγκης ενεργού συμμετοχής της κοινότητας στην
προστασία των τοπικών φυσικών πόρων», δήλωσε ο David McLaughlin, στρατηγικός
σύμβουλος της Conservation International και σύμβουλος του προγράμματος Cocoa Life. «Η
αποκατάσταση του τοπίου θα αποτελέσει σαφώς ζωτικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και η ελπίδα μας είναι ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά
τους.»
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