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Λευκωσία,	2	Δεκεμβρίου	2016	

Ας σταματήσουμε να θυσιάζουμε τη φύση και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για να…φτιάξουμε μπισκότα!	

Ένα	 αίτημα	 (https://you.wemove.eu/campaigns/justice-for-my-cookies)	 εισήλθε	 σήμερα	 υπό	 το	
project	SUPPLY	CHA!NGE	στο	οποίο	συμμετέχει	και	υλοποιεί	το	Future	Worlds	Center,	με	στόχο	να	
σταματήσει	 η	 κατάχρηση	 εναντίον	 της	 φύσης	 και	 των	 αυτόχθονων	 λαών	 στις	 εφοδιαστικές	
αλυσίδες	των	ευρωπαϊκών	επιχειρήσεων	και	των	ελληνικών	supermarkets.	

Το	πρόγραμμα	SUPPLY	CHA!NGE	εξέτασε	τις	διεθνείς	βιομηχανίες	που	προμηθεύουν	την	Ευρώπη	
με	 φθηνές	 γεωργικές	 πρώτες	 ύλες	 από	 τον	 παγκόσμιο	 Νότο	 και	 ανακάλυψε	 κατάφωρες	
καταχρήσεις	 εναντίον	 της	 φύσης	 και	 των	 αυτόχθονων	 πληθυσμών.	 Το	 πρόγραμμα	 επίσης	
αποκάλυψε	 ότι	 η	 εφοδιαστική	 αλυσίδα	 του	 φοινικέλαιου	 είναι	 ιδιαίτερα	 προβληματική,	 με	 τα	
παραδοσιακά	δικαιώματα	των	αυτόχθονων	λαών	της	Νοτιοανατολικής	Ασίας	να	αγνοούνται	από	τις	
εταιρείες	που	καταστρέφουν	τη	γη	τους	για	την	καλλιέργεια	του	φοινικέλαιου.	Αυτό	το	φοινικέλαιο	
χρησιμοποιείται	 για	 να	 παραχθούν	 λιχουδιές,	 όπως	 σοκολατένια	 μπισκότα	 που	 πωλούνται	 από	
λιανοπωλητές	 στην	 Ευρώπη	 και	 καταναλώνουμε	 καθημερινά,	 ειδικά	 την	 περίοδο	 των	
Χριστουγέννων.	
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Μια	 αντιπροσωπεία	 από	 το	 SUPPLY	 CHA!NGE	 επισκέφθηκε	 την	 Ινδονησία	 και	 μιλώντας	 με	 τους	
πληγέντες	 παραγωγούς	 κατέγραψαν	 ιστορίες	 διαφθοράς	 και	 βίας.	 Σε	 μια	 περίπτωση	 ένας	 bupati	
(αρχηγός	περιοχής)	πούλησε	το	κοινοτικό	δάσος	σε	μια	εταιρεία	για	να	φυτέψει	φοινικέλαιο,	χωρίς	
τη	 γνώση	 των	 κατοίκων	 του	 χωριού.	 Σε	 απάντηση,	 οι	 κάτοικοι	 έβαλα	 φωτιά	 σε	 εκσκαφέα	 της	
εταιρείας	ως	σύμβολο	καταπάτησης	των	δασών	τους.	Δύο	εβδομάδες	αργότερα,	200	αστυνομικοί	
εισέβαλαν	στο	χωριό,	σπάζοντας	παράθυρα	και	γκρεμίζοντας	πόρτες.	20	άντρες	συνελήφθησαν	και	
βασανίστηκαν	στη	φυλακή	με	τσιγάρα	και	ξυλοδαρμούς	ώστε	να	ομολογήσουν	ότι	έβαλαν	φωτιά	
στον	εκσκαφέα.	

“Η	ζωή	έχει	αλλάξει	από	τότε	που	ήρθε	η	εταιρεία	στη	γη	μας	για	να	φυτέψει.	Πριν,	μπορούσαμε	να	
πίνουμε	νερό	από	την	πηγή	μας.	Μπορούσαμε	να	μαζεύουμε	φρούτα,		ινδοκάλαμα	και	ξύλο	από	το	
δάσος	 και	 να	 τρώμε	 τα	 δικά	 μας	 λαχανικά.	 Σήμερα,	 πρέπει	 να	 αγοράζουμε	 τα	 πάντα	 από	 το	
κατάστημα,	 ακόμα	 και	 το	 νερό,”	 δηλώνει	 ανώνυμα	 μια	 γυναίκα	 από	 ένα	 χωριό	 το	 οποίο	 πλέον	
περιβάλλεται	σχεδόν	εξ’	ολοκλήρου	από	φυτείες	φοινικέλαιου.	

Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	πρέπει	να	εφαρμόσει	μηχανισμούς	που	να	κρατούν	τις	εταιρείες	υπόλογες	γι’	
αυτό	 που	 συμβαίνει	 στις	 εφοδιαστικές	 αλυσίδες	 τους.	 Αυτοί	 οι	 μηχανισμοί	 πρέπει	 να	 είναι	
δεσμευτικοί	ώστε	να	έχουν	τον	επιθυμητό	αντίκτυπο.		

“Ζητάμε	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Επιτροπή	 να	 υποστηρίξει	 την	 πρωτοβουλία	 για	 μια	 νέα	 δεσμευτική	
Συνθήκη	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	τις	Επιχειρήσεις	και	τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	για	τη	ρύθμιση	
των	 λειτουργιών	 των	 πολυεθνικών	 εταιριών	 και	 τη	 διασφάλιση	 της	 περιβαλλοντικής	 δικαιοσύνης	
στις	χώρες	του	παγκόσμιου	Νότου,”	δηλώνει	o	Martin	Wildenberg	από	την	οργάνωση	Global2000	
της	Αυστρίας,	ο	οποίος	συμμετείχε	στη	έρευνα.		

Για	περισσότερες	πληροφορίες:	
‘Ανναγκρεϋς	Μέσσα,	Υπευθυνη	Προγράμματος,	Future	Worlds	Center	-	Global	Education	Unit,	Προμηθέως	5,	
1065	 Λευκωσία,	 annagrace@futureworldscenter.org,	 +357	 22873820,	 www.futureworldscenter.org,	
https://www.facebook.com/GlobalEducation	
	
Σημειώσεις	προς	συντάκτες: 
Αίτημα: https://you.wemove.eu/campaigns/justice-for-my-cookies-GR 
Ερευνες	για	τα	συστατικά	των	μπισκότων:	http://supplychainge.org/research-eu/palm-oil-en/?L=eu	
	
SUPPLY	CHA!NGE	(www.supplychainge.org)	
Το	Ευρωπαϊκό	έργο	SUPPLY	CHA!NGE	ενώνει	29	οργανώσεις	της	κοινωνίας	των	πολιτών	από	όλη	την	Ευρώπη,	
καθώς	 και	 συνεργάτες	 από	 τον	 Παγκόσμιο	 Νότο.	 Σε	 μια	 ευρεία	 συλλογική	 προσπάθεια	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης,	μέσω	του	προγράμματος	επιδιώκεται	να	βρεθούν	λύσεις	στην	αυξανόμενη	πρόκληση	της	μείωσης	
των	 περιβαλλοντικών	 επιπτώσεων	 και	 της	 βελτίωσης	 των	 εργασιακών	 συνθηκών	 κατά	 μήκος	 των	 διεθνών	
εφοδιαστικών	αλυσίδων	των	καταστημάτων	επώνυμων	προϊόντων	διατροφής	στα	Ευρωπαϊκά	supermarkets.	
	
Future	Worlds	Center	(www.futureworldscenter.org)	
Το	Future	 Worlds	 Center	είναι	 ένας	 μη	 κερδοσκοπικός,	 μη	 κυβερνητικός,	 ανεξάρτητος	 οργανισμός	 που	
οραματίζεται,	 σχεδιάζει	 και	 υλοποιεί	 έργα	 που	 προωθούν	 την	 κουλτούρα	 της	 συνύπαρξης,	 τα	 ανθρώπινα	
δικαιώματα,	 την	 βιώσιμη	 ανάπτυξη	 και	 την	 ειρήνη	 χρησιμοποιώντας	 μεθόδους	 που	 στηρίζονται	 στις	
τελευταίες	 τεχνολογίες,	 στην	 επιστήμη	 του	 διαλογικού	 σχεδιασμού	 και	 του	 δημοκρατικού	 διαλόγου.		Η	
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αποστολή	 του	 FWC	 είναι	 να	 ενθαρρύνει	 τους	 ανθρώπους	 να	 ξανασκεφτούν	 και	 να	 επιλύσουν	 εκ	 νέου	 τις	
κοινωνικές	 προκλήσεις,	 τόσο	 σε	 τοπικό,	 	 ευρωπαϊκό	 όσο	 και	 σε	 παγκόσμιο	 επίπεδο.	 Οι	 δράσεις	 μας	
τοποθετούνται	 στην	 πρώτη	 γραμμή,	 ακριβώς	 εκεί	 όπου	 συμβαίνουν	 οι	 κοινωνικές	 αλλαγές.	 Το	 FWC	 είναι	
ένας	οργανισμός	στον	οποίο	οι	ιδέες,	οι	στόχοι,	οι	μεθοδολογίες	και	οι	άνθρωποι	συνδέονται	μεταξύ	τους.	Οι	
δραστηριότητες	 του	 FWC	 υλοποιούνται	 από	 4	 μονάδες:	 το	 Τμήμα	 Ανθρωπιστικών	 Θεμάτων,	 το	 Τμήμα	
Παγκόσμιας	 Εκπαίδευσης,	 το	 Τμήμα	 Εργαστηρίου	 Νέων	 Μέσων	 Επικοινωνίας,	 και	 το	 Τμήμα	 Σχεδιασμού	
Μελλοντικών	Κοινωνικό-Τεχνικών	Συστημάτων.	
	

To	πρόγραμμα	"	 Supply	Cha!nge	–	Make	Supermarkets	 Fair!“	πραγματοποιείται	με	 την	οικονομική	υποστήριξη	 της	
Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Το	περιεχόμενο	αποτελεί	αποκλειστική	ευθύνη	του	Future	Worlds	Center	των	οργανισμών	
εταίρων	του	προγράμματος,	SUPPLY	CHAINGE	και	σε	καμία	περίπτωση	δεν	αντανακλά	την	θέση	της	Ευρωπαικής	
‘Ενωσης.	


