
21. března 2014  

Milý partnere P&G, 

během tohoto měsíce podnikli členové Greenpeace demonstrace před globálním sídlem P&G v 
Cincinnati. Tento dopis poskytuje pozadí a nejnovější poznatky ohledně této situace, abyste byl o celé 
věci informován.  

V roce 2009 začalo vést Greenpeace demonstrace proti společnostem vyrábějícím spotřební zboží, 
aby tak protestovali proti vlivu plantáží palmy olejné na odlesňování. V roce 2010 se P&G připojil ke 
Kulatému stolu pro udržitelnou produkci palmového oleje (RSPO), nezávislé organizaci, která zavedla 
certifikační kritéria pro udržitelné čerpání palmového oleje. P&G a další společnosti se zavázaly 
k čerpání 100% certifikovaného, udržitelného palmového a palmového jádrového oleje do roku 
2015. 

Od té doby Greenpeace zvýšilo své požadavky, aby společnosti překročily certifikaci RSPO a byly 
schopné dohledat původ jimi nakupovaného palmového oleje až na úroveň konkrétních plantáží a 
zajistit, že tyto plantáže jsou obhospodařované udržitelným způsobem. Některé ze společností učinily 
nejrůznější závazky, pomocí kterých chtějí tohoto cíle dosáhnout. 

Většina společností a průmysl jako celek, včetně Fóra spotřebního zboží (Consumer Goods Forum) a 
Světového fondu na ochranu přírody (WWF), pokračují ve spolupráci na vytváření uskutečnitelného a 
efektivního způsobu dohledatelnosti původu palmového oleje, který by zamezil odlesňování. Žádný 
takovýto spolehlivý a udržitelný systém nyní neexistuje. Stejně jako mnoho environmentálních 
problémů je i tento vysoce komplexní a vyžaduje inovativní řešení a spolupráci s mnoha experty, aby 
mohla být nalezena efektivní, spolehlivá a dlouhotrvající řešení.  

P&G proto pokračuje při hledání těchto řešení v aktivní spolupráci s průmyslem a různými partnery.  

Zároveň nadále jednáme s Greenpeace.    

Tak jako jsme vyvíjeli snahu v otázkách životního prostředí doposud, hodláme si zaujmout principiální 
a strategický přístup, který povede k efektivním, spolehlivým a trvanlivým řešením. Všichni sdílíme 
snahu o zastavení odlesňování, ale k tomu je potřeba dostatek času, abychom se ujistili, že naše cíle 
mohou být splněny a že naše řešení přetrvají. 

Chceme, abyste byl informován, protože je pravděpodobné, že Greenpeace bude pokračovat ve 
svých demonstracích. Někteří protestující už na veřejných místech po celém světě rozprostřeli 
transparenty a prostřednictvím e-mailů, telefonů a dopisů se zapojili do kampaně zamířené na 
některé z našich zákazníků, dodavatelů a partnerů. Někteří z demonstrantů vstoupili do obchodů a 
umístili nálepky na naše výrobky.  

Greenpeace se ujalo vedení akce “Deforestation Day of Action” naplánovanou na 29. března, která 
v minulosti zahrnovala pokojné veřejné vyjadřování a snahy o podepisování petic. 

V současné době nemáme více detailů, ale chtěli jsme Vás varovat, že tato akce může přinést 
zvýšenou aktivitu protestantů.  

 



V případě, že budete svědkem podobné aktivity na některé z lokalit Vašeho působení, doporučujeme: 

- aby zaměstnanci nekomunikovali s protestanty ani neodpovídali na jejich telefonáty, dopisy 
ani e-maily.  

- aby dotazy ze strany médií byly přesměrovány na P&G; Paul Fox (513.983.3465 // 
fox.pd@pg.com).  

- abyste kontaktoval P&G v případě, že byste byl kontaktován někým z Greenpeace či pokud 
byste od nás potřeboval dodatečnou podporu či informace. 

Omlouváme se za jakékoliv narušení nebo nepříjemnosti vzniklé touto situací Vám či Vašim 
zaměstnancům. 

Chceme se ujistit, že rozumíte práci, kterou P&G odvádí v této oblasti. 

Děkujeme Vám za Vaše partnerství. 

 

 


