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Az APP (Ázsiai Cellulóz és Papír), a világ egyik legnagyobb papírgyártó vállalata, mely az 
utóbbi években igen negatív megítélésre tett szert, fontos bejelentést tett.  

A közlemény szerint a vállalat összes beszállítóját kötelezték a természetes erdők 
kivágásának felfüggesztésére, azonnali hatályba lépéssel. Ezen túlmenően erdővédelmi 
programok beiktatását is tervezik. A Greenpeace óvatosan, mindazonáltal pozitívan fogadta 
a bejelentést. 

Az APP elnöke, Teguh Wijaya szerint elsősorban a klímaváltozás tette szükségessé e lépés 
meghozatalát. „A klímaváltozás tény, és lépéseket kell tennünk, ha a még meglévő erdeinket 
védeni akarjuk. Új fákat kell ültetni. Jelenleg több mint egymillió fát ültetünk el minden nap.” 
A WWF is örömmel fogadta a kezdeményezést, ám ezzel együtt óvatosságra int. 
Sajtótájékoztatójukon a következők hangzottak el: 

„A WWF örömmel veszi az APP bejelentését. Mindamellett azt javasoljuk a papírvásárlóknak, 
hogy várjanak a független civil szervezetek megerősítésére, mielőtt üzletet kötnek az APP-
vel. (…) Jó látni, hogy az APP igyekszik megfelelni a WWF elvárásainak. Amennyiben 
ténylegesen tartani tudják mindazt, amit ígértek, akkor ez egy nagyon jó hír mind az indonéz 
erdők, mind az emberek számára. Sajnálatos módon azonban az APP már számos ígéretet 
tett korábban a WWF-nek, az üzletfeleinek és más részvényeseknek, amelyeket viszont nem 
sikerült hosszú távon tartania. Remélhetőleg ezúttal másképpen lesz. A WWF folyamatosan 
figyeli majd az APP fabeszerzési forrásait, erdőgazdálkodási tevékenységeit, és tájékoztatni 
fogja a részvényeseket az eredményekről.” (Nazir Foead, a WWF-Indonézia 
természetvédelmi igazgatója) 

A társaság, valamint beszállítói közvetlenül felelősek kétmillió hektárnyi őserdő kivágásáért, 
amióta megkezdték működésüket 1984-ben. A WWF már korábban figyelmeztette a 
befektetőket, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak az APP-vel való üzletkötéstől, amíg 
egyértelművé nem válik, hogy a környezetkárosító tevékenységekkel valóban felhagytak. 

Teguh Widjaya, az APP vezetője kijelentette azt is, hogy az indonéziai APP csoport egyik tagja 
sem vásárolhat olyan trópusi fát, amelyet 2013. január 31-e után vágtak ki, míg a cég 
tanácsadói nem végezték el a fenntarthatósági adatok pontos felmérését. A korábban 
kivágott fákat azonban továbbra is fel fogják vásárolni, ez pedig kiskapuként értelmezhető.  

A védett erdők pusztításának teljes felfüggesztése pozitív hatással lenne Indonézia biológiai 
sokféleségére, valamint széndioxid-kibocsátására. A WWF továbbra is arra kéri az ország 
fakitermelőit, hogy ne az őserdőket vágják ki. 
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