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Επέκταση του προγράμματος της Mondelēz International    

για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών στις 

περιοχές καλλιέργειας κακάο  

 
• Η εταιρεία κλιμακώνει τη δράση της για την εξάλειψη της αποψίλωσης στο 

πλαίσιο του προγράμματος Cocoa Life  

• Το σχέδιο δράσης του Cocoa Life για την αποψίλωση των δασών καλύπτει την 

Γκάνα, την Ακτή του Ελεφαντοστού και την Ινδονησία 

• Χρήση δορυφορικής τεχνολογίας για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση 

του 100% των καλλιεργειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Cocoa Life έως το 

τέλος του 2019 

 
7 Μαρτίου 2019 – 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. 

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 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.» 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα Σχέδια Δράσης για την 

Αποψίλωση του προγράμματος Cocoa Life, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο. Το Παγκόσμιο Ίδρυμα για 

το Κακάο δημοσίευσε επίσης τα κοινά σχέδια δράσης της βιομηχανίας, τα οποία μπορείτε να δείτε 

εδώ. 

  

Σχετικά με το Cocoa Life 
Το Cocoa Life είναι το παγκόσμιο πρόγραμμα αειφορίας της Mondelēz International για το κακάο. Το Cocoa Life 

εργάζεται για την προστασία και αποκατάσταση των δασών και την ενθάρρυνση των καλλιεργητών να είναι πιο 

παραγωγικοί υιοθετώντας καινοτόμες γεωργικές τεχνικές. Μέχρι σήμερα, το Cocoa Life έχει εκπαιδεύσει 

περισσότερους από 115.000 αγρότες σχετικά με τις ορθές γεωργικές πρακτικές και έχει φυτεύσει περισσότερα 

από 1,2 εκατομμύρια δέντρα διαφόρων ειδών σε καλλιέργειες κακάο των οποίων η σκιά που είναι απαραίτητη 

για την προστασία της καλλιέργειας κακάο. 

 

Σχετικά με την Πρωτοβουλία για το Κακάο και τα Δάση 
H Mondelēz είναι ιδρυτικό μέλος του CFΙ, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δημιουργήθηκε το 

2017 για να τερματιστεί η αποψίλωση και να προωθηθεί η αποκατάσταση και η προστασία των δασών στην 

αλυσίδα εφοδιασμού κακάο. Οι κυβερνήσεις της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Γκάνας και 31 εταιρείες κακάο 

και σοκολάτας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 85% της παγκόσμιας χρήσης κακάο, υπέγραψαν το Πλαίσιο 

Δράσης του CFI και συμφώνησαν να δημοσιεύσουν σχέδια δράσης που περιγράφουν βασικές δεσμεύσεις και 

στόχους που απαιτούνται για μια αλυσίδα εφοδιασμού που δεν οδηγεί στην αποψίλωση και προστατεύει τα 

δάση.  

 

Σχετικά με τη Mondelēz International 
Η Mondelēz International (NASDAQ: MDLZ) δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαμβάνουν τα σνακς 

τους με υπεύθυνο τρόπο  σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως. Με καθαρά έσοδα περίπου 26 δισ. 

δολάρια το 2018, οδηγεί το μέλλον στα σνακς με εμβληματικά παγκόσμια και τοπικά brands όπως  τα μπισκότα 

Oreo, belVita και  LU, τις σοκολάτες Cadbury Dairy Milk, Milka και Toblerone, τις καραμέλες Sour Patch Kids και τις 

τσίκλες Trident. Η Mondelēz International είναι υπερήφανο μέλος των δεικτών Standard and Poor's 500, NASDAQ 

100 και Dow Jones Sustainability Index. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Mondelēz International 

www.mondelezinternational.com ή να ακολουθήσετε την εταιρεία στο Twitter στο www.twitter.com/MDLZ. 

 

Σχετικά με τη Mondelēz στην Ελλάδα 
Η Mondelēz International έχει παρουσία αρκετών δεκαετιών στην Ελλάδα και brands με ιστορία άνω των 100 

χρόνων, ενώ προωθεί με ευθύνη αγαπημένα προϊόντα όπως σοκολάτες Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γεμιστές, 

κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 3BIT, Merenda, τυρί κρέμα Philadelphia, μπισκότα OREO και Εργαστήρι 

Παυλίδη, ροφήματα σοκολάτας Cadbury, τσίκλες Trident, Dentyne και καραμέλες Halls.   

 

 

 

 


