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FORORD
Palmeolie er en meget omdiskuteret råvare. Det skyldes en enorm
vækst i efterspørgslen på olien, kombineret med alvorlige miljømæssige
og sociale konsekvenser af produktionen. Produktionsomkostningerne
for palmeolie er lave, især fordi udbytterne per hektar ved storskala
produktion er mange gange større end ved nogen anden olieproducerende afgrøde. Dertil kommer, at arbejdslønningerne kan holdes nede
takket være migrantarbejdere. Samtidig har de forskellige olietyper, der
kan udvindes af frugten fra oliepalmen utallige anvendelsesmuligheder.
Derfor er dens popularitet steget voldsomt siden 1990’erne. Palmeolie
er historisk gået fra at være en essentiel del af det vestafrikanske køkken til at være en global vare, der findes i alt fra cremer og pizzatopping til tanken i vores biler.
I de seneste ti år er der sket en eksplosion i produktionen, hvilket har
haft fatale konsekvenser for både mennesker og natur i de regioner,
hvor oliepalmerne dyrkes. Derfor har palmeolie et blakket ry, som man
har forsøgt at gøre noget ved gennem oprettelsen af diverse certificeringsordninger. Ordningerne burde sikre en bæredygtig produktion af
olien, men der findes ingen instans der kan håndhæve dem, og derfor
virker de ikke.
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Produktionen og forbruget af palmeolie er et komplekst område, hvor
mangel på information gør det nærmest umuligt for forbrugere at tage
stilling til, om palmeolie skal være en del af deres hverdag eller ej. Det
er derfor op til politikere og virksomheder at tage ansvar overfor de
konsekvenser, forbruget har gennem politikker og lovgivning.
I Sydøstasien har udvidelsen af produktionen været særlig voldsom. Indonesien er den globale hovedproducent af palmeolie og den
primære leverandør til EU, som er verdens næststørste importør af
palmeolie. EU og Indonesien har siden 2016 arbejdet for at indgå en
frihandelsaftale, hvori palmeolie er et af hovedpunkterne. EU har presset af NGO’er - lavet tiltag for at mindske brugen af palmeolie i
biobrændsel, mens Indonesien presser på for at få yderligere adgang til
det europæiske marked. Det er derfor vigtigt. at vi diskuterer palmeolie
netop nu før en frihandelsaftale kan bevirke, at EU importerer endnu
mere palmeolie.

OLIEPALMEN OG PALMEOLIE
Europæisk kolonisering har haft stor betydning for udbredelsen af den
afrikanske oliepalme. I midten af 1800-tallet begyndte europæerne at
handle med palmeolie fra Nigeria. Samtidig introducerede hollænderne
afgrøden i Indonesien, mens englænderne i begyndelsen af 1900-tallet
også introducerede den i Malaysia. I dag bygger den kommercielle
produktion på forskellige sorter af den afrikanske oliepalme.
Palmeoliens mange anvendelsesmuligheder kombineret med lave
produktionsomkostninger har ført til, at oliepalmen i dag er udbredt
til kommerciel dyrkning i et bredt bælte omkring ækvator. Derfor har
plantager med oliepalme fortrængt regnskoven i et uhørt omfang
og dermed ødelagt de unikke levesteder for oprindelige folk, dyr og
planter, som regnskoven udgør. I dag sker der som følge af stor global
efterspørgsel en ekspansion af arealet med oliepalmer i flere områder
i Afrika og Sydamerika beliggende omkring 15 grader nord og syd for
ækvator, samtidig med at ekspansionen fortsætter i Indonesien.

Palmen:
Den kommercielt mest anvendte oliepalme er den afrikanske oliepalme Elaeis
guineensis. Den stammer oprindeligt fra det vestafrikanske område omkring
ækvator fra Angola i syd til Gambia i nord. Oliepalmen vokser bedst i et varmt
og fugtigt klima med gennemsnitstemperatur omkring 26°C og en nedbørsmængde på omtrent 3.000 mm, det vil sige i et klima, hvor regnskov er den
naturlige vegetation1.
Oliepalmen er et stedsegrønt træ med et enkelt vækstpunkt, der hvert år sætter
et antal nye blade og frugtstande. Under gode forhold kan hver palme give
12-40 frugtstande om året. En enkelt frugtstand består af tusindvis af frugter
og kan veje op til 27 kg. En enkelt frugt er ca. 4 cm lang og består af en indre
kerne med et-flere frø omgivet af en skal og ydre frugtkød. I den kommercielle
produktion er planten produktiv efter fire år og 25-30 år frem; herefter skal
der genplantes, hvis produktionsniveauet skal opretholdes2,3. Oliepalmen bliver,
når den produceres kommercielt, 3-20 m høj, og de tunge frugtstande høstes
fra toppen. Der hvor træet vokser naturligt, bliver det langt højere, men der
forædles med henblik på at få lavere planter for at lette høsten.
Plantagen:
På en hektar med oliepalmer kan der høstes omkring 20 tons frugter, som kan
levere ca. 4 tons palmeolie presset ud af frugtkødet samt ca. 500 kg palmekerneolie presset ud af kernerne. Dertil kommer et restprodukt på ca. 600 kg
oliekage4.
For at opretholde en så høj produktion, er det nødvendigt at tilføre kunstgødning jævnligt som kompensation for de næringsstoffer, der fjernes med den
store høst af frugter. Dette medfører en risiko for udvaskning af næringsstoffer
til ferskvandssystemer5.

Frugten med de forskellige lag synlige. Yderst orange frugtkød, hvoraf der kan presses palmeolie, der er
rødligt i farven, grundet et højt indhold af betakaroten. Palmeolie har et højt indhold af mættede vegetabilske fedtsyrer på ca. 50%. Inderst farveløse kerner omgivet af en skal. Oftest er der kun en kerne, men
ca. en fjerdedel af frugterne har to eller flere. Af kernerne kan der presses palmekerneolie, som indeholder
ca.80 % mættet fedt.
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PALMEOLIE OVERALT
Produktion og forbrug - globalt
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Frugten fra palmen indeholder nogle af verdens mest alsidige vegetabilske olier, og anvendelsesmulighederne er utallige. Anvendelserne
kan typisk inddeles i fødevarer, foder og teknisk forbrug6:

• Til teknisk forbrug anvendes den samme type produkter, men forarbejdningen er anderledes. Det drejer sig om kosmetik, sæber, maling
og biodiesel.

• P
 almeolien fra frugtkødet bruges som stege- og spiseolie og har
været anvendt i Vestafrika igennem årtusinder.
• D
 e fødevarer, hvor man oftest ser palmekerneolie, er margarine,
fedtreduceret smør, madolie, småkager og andet bagværk samt
chokolade.

Palmeolien anvendes i en lang række produkter, og produktionen er
steget støt på verdensplan i fem årtier. Mellem 1980 og 2018 blev
den årlige produktion næsten 15-doblet fra 4,9 mio. tons til 73,5 mio.
tons7. Frem mod 2050 er der risiko for, at produktionen vil nå 240 mio.
tons8. Det er en ufattelig høj vækst taget i betragtning, hvor store de
miljømæssige og sociale konsekvenser er.

• P
 almeolieprodukter anvendes også til dyrefoder enten som
fedttilskud eller som proteinkilde. Det drejer sig om rå palmeolie,
palmekerneolie, oliekager og andre faste restprodukter.

De lande som producerede mest palmeolie i 2018 var Indonesien og
Malaysia. Produktionen i Malaysia er stagneret, mens den fortsætter
med voldsom vækst i Indonesien9.

Import og forbrug i EU

Import og forbrug i Danmark

EU har den globale andenplads i import af palmeolie. Den primære
årsag hertil, er brugen af palmeolie i biodiesel. I 2017 endte mere end
halvdelen af alt det palmeolie, der kom til EU i tanken på vores biler10.
Siden 2009 er mængden af palmeolie i biodiesel steget fra knap en
mio. tons til næsten 4 mio. tons pr. år. Dermed er bilister de primære
forbrugerne af palmeolie i EU - og de fleste er ikke klar over det. Det
værste er, at det heller ikke hjælper klimaet, selv om det var det, der
var meningen.

Den samlede danske direkte import af oliepalmeprodukter er mellem
2010 og 2017 vokset fra ca. 225.000 ton til ca. 250.000 ton. Danmark
importerer fra Indonesien og Malaysia (efterhånden mest fra Indonesien)13. Omkring to tredjedele af importen går til fødevarer og denne
andel er stigende. Importen til foder er næsten udelukkende restprodukter fra presning og raffinering. Ud over den direkte import er der
også en betragtelig indirekte import, da mange fødevarer indeholder
palmeolie, og Danmark desuden importerer biodiesel. Tilsvarende eksporterer Danmark så meget som 30-40% af det importerede igen - en
stor del i form af fødevarer.

EU’s forbrug af palmeolie i biodiesel er:
• 53 gange større en Colgate-Palmolives samlede globale forbrug
• 3 8 gange større end det samlede globale forbrug af palmeolie i
Nutella
• 1 6 gange større end UNILEVERS samlede globale forbrug af palmeolie
i fødevarer11
Derudover mangler der i EU-lovgivning om, hvordan palmeolie angives
på varedeklarationer. Det gør det til en jungle for EU-borgere, at
gennemskue hvor og hvornår der indgår palmeolie i et produkt. Dermed
bliver det også sværere for den enkelte at tage stilling til, om palmeolie
skal indgå i deres hverdag.

Det er enormt svært at gennemskue, når palmeolie indgår i europæiske
fødevarer. Her er en liste med de mest almindelige navne, palmeolie går
under:
• P
 PKO – Palm Kernel Oil; PKO fractionations; Palm Kernel Stearin
(PKs); Palm Kernel Olein (PKOo); PHPKO – Partially hydrogenated
Palm Oil; FP(K)O – Fractionated Palm Oil; OPKO – Organic Palm
Kernel Oil; Palmitate – Vitamin A eller Asorbyl Palmitate; Palmat;,
Sodium Laureth Sulphate (kan også stamme fra kokus); Sodium
Lauryl Sulphates (kan også stamme fra ricinus olie); Sodium dodecyl
Sulphate (SDS or NaDS); Elaeis Guineensis; Glyceryl Stearate, Stearic
Acid; Chemicals which contain palm oil;; Steareth -2; Steareth -20;
Sodium Lauryl SulphateV Sodium lauryl sulfoacetate (kokus- og
palmeolie); Hydrated palm glycerides; Sodium isostearoyl lactylaye;
Cetyl palmitate og octyl palmitate12.

Der er forskellige årsager til, at palmeolien gennem en årrække er
blevet en bestanddel af flere og flere produkter. Den ene industri efter
den anden er begyndt at anvende palmeolie grundet blandt andet
den lave pris og den høje stabilitet af det raffinerede produkt ved
opvarmning. Der er ingen interesse i at gå væk fra produktet, selvom
konsekvenserne af produktionen af palmeolie er blevet mere og mere
tydelige. Palmeolie er svaret, når det skal være billigt.

Hvorfor bruger vi så meget?
Fra fødevareindustriens side har der været et ønske om at få forarbejdede fødevarer til at fremstå som sunde. Derfor er de gået væk fra
margarine, der indeholder transfedtsyre og over til palmekerneolie.
Sidstnævnte har ganske vist et stort indhold af mættet fedt, men det
formodes at være mindre sundhedsskadeligt.
Kosmetikindustrien har fulgt et forbrugerønske om, at produkterne
skal fremstå som ‘naturlige’ og derfor helst ikke skal indeholde kemi
eller talg fra dyr. Og sæbeindustrien vil gerne have noget, der får deres
shampoo, sæbe eller vaskemiddel til at skumme.
Desuden har EU haft en forestilling om, at vejtransporten kunne gøres
grøn ved at tilsætte biobrændstoffer til benzin og diesel.
Samtidig anvendes palmeolie i stor stil som madolie i det tropiske
bælte af Afrika, Sydøstasien og Sydamerika, og forbruget vokser i takt
med, at forbrugerne bliver rigere.
En så ensidig satsning på en afgrøde er naturligvis meget problematisk – ikke mindst når verdenssamfundet ikke ser ud til at overveje
at nedsætte forbruget. Situationen forværres yderligere af, at de producerende lande ser palmeolie som et middel til at mindske fattigdom,
mens internationale finansinstitutioner ser det som en vækstmotor til
at udvikle økonomier. Eksempelvis har Den Internationale Valutafond
(IMF) indirekte presset Indonesien til at producere og eksportere
mere14.
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Palmeolie i tanken - et paradoksalt
forsøg på at gøre overforbruget grønt
Politikerne vil nødigt vil sætte begrænsninger for transportsektoren.
Det er derfor ikke så mærkeligt, at europæiske politikere har trukket
sig selv i håret for at finde en løsning, der kan begrænse sektorens
klimapåvirkning. Transportsektoren står nemlig (i 2016) for 27 % af de
samlede europæiske CO2 emissioner15. Produktion af biler, skibe, fly
og tog er ikke medregnet, ligesom anlæg af veje, jernbaner, havne og
lufthavne heller ikke er medregnet. Hvis disse emissioner blev regnet
med, ville tallet være endnu højere.
Vej- og flytransport drives helt overvejende frem af fossilt oliebaserede
brændstoffer. Sektoren står globalt for hele 65 % af verdens olieforbrug, og både persontransport og fragt af varer forudsiges at vokse
dramatisk frem mod 205016.
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EU har siden slutningen af 1990’erne diskuteret bindende målsætninger for anvendelsen af bioenergi i transportsektoren. Frem til vedtagelsen i 2009 af ‛Direktivet for Vedvarende Energi’ (kaldet VE-direktivet
eller på engelsk ‛Renewable Energy Directive’ (RED)) var der en heftig
debat om biobrændstoffer. EU-kommissionen blev kraftigt lobbyeret af
bilindustrien, olieindustrien samt de store landbrugsorganisationer og
biotekvirksomheder. Fra dansk side var det især en virksomhed som
Novozymes og organisationen Landbrug og Fødevarer, der pressede
på17. Overfor dem stod en række miljø- og udviklings NGO’er, der forsøgte at trænge igennem med beviser for de sociale og miljømæssige
problemer.

Med hensyn til miljøproblemerne støttede NGO’erne sig især til to
forskerhold, der påviste, at biobrændstofferne ikke løste de klimaproblemer, de var tiltænkt at løse. De vigtigste grunde til, at klimaeffekten
ikke er som påstået, skal findes i betydningen af direkte og indirekte
ændringer i arealanvendelsen (påvist af Timothy Searchinger m.fl.18),
samt den øgede udledning af lattergas ved intensiv produktion af
afgrøder til biobrændstoffer (påvist af nobelpristager i kemi Poul
Crutzen m.fl.19).
Styrkeforholdet overfor EU-kommissionen var ikke lige, og adgangen til
beslutningstagerne var klart til virksomhedernes fordel20. Det afspejler
sig blandt andet i, at det i direktivet klart formuleres, at de bindende
mål skal tilgodese investorer21.
Biodiesel fra palmeolie blev under debatten og frem til vedtagelsen af
VE-direktivet fremhævet som det grelleste eksempel på, at brugen af
biobrændstoffer virkede modsat hensigten - og at anvendelsen ville
føre til større emissioner end brug af fossil diesel. NGO’er i Indonesien
og Europa pegede også på de meget alvorlige miljømæssige og sociale
problemer forbundet med oliepalmeproduktion. I de efterfølgende år
har EU anerkendt, at kritikerne havde ret, og det er derfor utilgiveligt,
at EU importerer millioner af tons af palmeolie for at hælde det i tanken på en umættelig bilpark.

Problemet med ‛bio’
Biobrændstoffer er et element i det, der omtales som en
bioøkonomi – en økonomi, hvor stadig flere områder af vores
forbrug skal baseres på produkter og materialer, der fremstilles
af plantemateriale i en eller anden form frem for fossil olie og
andre fossile kilder.
I den offentlige debat – hvad enten det så er i Danmark, EU
eller globalt – er det tydeligt, at alt hvad der starter med ‛bio’
generelt opfattes positivt. Men der er næsten ingen debat om,
hvilke mængder af plantebaseret materiale, vi kan tillade os at
bruge, når klodens biosfære samtidig skal levere mad og tekstiler
til den voksende globale befolkning.
Vi har også brug for, at biosfæren binder CO2 fra atmosfæren, og
at jordens indhold af organisk materiale genoprettes frem for at
vi bliver ved med at nedbryde det. Nedbrydningen af organiske
materiale i jorden sker både på jorder, der allerede er opdyrkede,
men det sker i særlig høj grad, når produktionen, på grund af
den konstant voksende efterspørgsel på produkter fra biosfæren, drives ud i hidtil uopdyrkede områder (oprindelig skov eller
græssteppe).
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PENGE I PALMEOLIE
EU, Indonesien og frihandel
EU har en global andenplads i importen af palmeolie (6,8 mio. ton).
Førstepladsen går til Indien (10,5 mio. ton)22. EU’s befolkning er kun
38% af Indiens, så den enkelte EU-borger bruger altså meget mere end
den enkelte inder. Hvis en ny frihandelsaftale mellem EU og Indonesien
bliver indgået, kan vi i Europa risikere at få verdensrekorden i forbruget i palmeolie.
I juli 2016 indledte EU og Indonesien de første forhandlinger om en
ny frihandelsaftale (Comprehensive Economic Partnership Agreement,
CEPA). Forhandlingerne dækker handel med flere forskellige sektorer
og varer, inklusive palmeolie. Palmeolie er et af de mest diskuterede
emner under disse fortsatte forhandlinger, da en frihandelsaftale
ville kunne sikre Indonesien yderligere afsætning af palmeolie til det
europæiske marked.
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Den indonesiske regering skubber derfor på, for at EU skal fjerne alle
toldbarrierer på palmeolie, særligt på dét der kan bruges til biobrændsel da EU på nuværende tidspunkt bruger over halvdelen af den
importerede palmeolie til biodiesel23.
I januar 2018 foreslog EU-parlamentet at ændre EU’s direktiv om vedvarende energi, så palmeoliebaseret biodiesel ikke længere tæller med
som en fornybar ressource, hvilket bevirker at palmeolie produceret
på High Carbon Land (HCL) skal udfases inden 202124. Problemet med
dette direktiv er at palmeolie produceret på forladt eller meget degraderet land samt palmeolie produceret af småskala landbrug, fortsat
må anvendes i biodiesel, og at definitionerne af disse er så vage, at det
kan blive meget svært at kontrollere.

Samtidig risikerer denne udfasning, hvor mangelfuld den end er at blive kompromitteret af en frihandelsaftale. Dette skyldes at frihandelsaftaler typisk involverer kompromiser mellem de forhandlende parter.
Eftersom palmeolie i biodiesel er et af hovedemnerne for Indonesien,
vil det ikke komme som en overraskelse, hvis et kompromis også bliver
indgået på netop dette emne. Det vil dermed blive markant sværere
for EU at etablere de omfattende, holistiske indgreb, der skal til for at
tackle de store problemer ved palmeolie i biodiesel25.

nen. En rapport fra Danwatch har vist, at de danske pensionskasser
tilsammen har investeret over 60 mio. kr. i virksomheder, der producerer palmeolie28.

Det Indonesiske Forum for Miljø (WAHLI) og Friends of the Earth
Europe (FoEE) mener, at palmeolie bør udelades fra forhandlingerne,
da et åbent marked mellem EU og Indonesien kun vil være til fordel for
de store palmeolieselskaber, mens det vil forværre klimaet, have store
konsekvenser for naturen og øge humanitære konflikter i Indonesien.
Det forventes, som set i eksempler fra andre bilaterale EU frihandelsaftaler, at reguleringerne i aftalen i høj grad er til for at sikre en strøm af
varer og services mellem parterne i stedet for at beskytte mennesker
og planeten.

Wilmar, der er verdens største producent af palmeolie, er en af de mest
kontroversielle virksomheder i branchen. Wilmar leverer palmeolie til
alt fra Colgate til Pringles og har af flere omgange været i søgelyset,
fordi de ikke overholder menneskerettighederne.

I CEPA er også ICS (Investment Court System), den tidligere ISDS-mekanisme, i spil26. Hvis et land vedtager bestemmelser, der forbedrer
betingelserne for mennesker og miljø, giver ICS transnationale virksomheder mulighed for at sagsøge landet, dersom bestemmelserne kan
have negative konsekvenser for selskabets fremtidige profit27. Det kan
for eksempel betyde, at virksomheder kan gøre det meget svært for
EU at vedtage lovgivning, der begrænser importen af palmeolie. Derfor
skal ICS skrives ud af CEPA.

Det er meget problematisk, at danskernes pensionspenge går til virksomheder, der benytter sig af børnearbejde og ikke overholder miljøstandarder. Danica Pension, Sampension og SEB har samlet investeret
7.521.632 kr. i Wilmar International29.

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv understreger,
at investorer er “ansvarlige for de negative indvirkninger, som de
virksomheder, de investerer i, forårsager eller bidrager til”. Investorer
skal som minimum sikre sig. at menneskerettighederne bliver overholdt
i de virksomheder, der investeres i. Ligeledes er de forpligtede til at
bruge deres “indflydelse til at få negative indvirkninger til at stoppe,
når investorer bliver opmærksomme på konkrete mulige eller aktuelle
indvirkninger”30.

Investeringer i palmeolie

Selvom 60 mio. kroner kan virke som lidt, har investorer altid et ansvar
for, hvor de lægger deres penge. Både overfor de mennesker, der er en
del af den pågældende virksomhed, men også overfor deres danske
kunder. Danmark har ellers, som en af de eneste europæiske lande
underskrevet Amsterdam Deklarationen: en ikke bindende forpligtelse
til at opnå en 100% bæredygtig produktionskæde af den palmeolie, der
importeres til Europa i 202031.

En af de store spillere til at finansiere palmeolieindustrien er europæiske pensionsselskaber og banker. Danske pensionsselskaber har som
andre selskaber i Europa også været med til at finansiere produktio-

Derfor burde der også være en strammere dansk lovgivning på området, så det kan sikres, at danskernes pensionspenge ikke ender hos
virksomheder som Wilmar.
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PALMEOLIENS PRIS
Land grabbing
Ekspansionen af palmeolieplantager har været med til at fordrive folk
fra deres land. Det er en proces, der går under betegnelsen ‛land grabbing’, der blandt andet betyder, at land bliver taget fra mennesker uden
deres samtykke. I Indonesien har palmeolieindustrien gennem årtier
været årsag til voldelige konflikter. Alene i 2013 blev der registreret
3000 landkonflikter mellem virksomheder, lokale myndigheder og
lokalbefolkninger32.
Land grabbing har et væld af sociale konsekvenser. Særligt udsatte er
oprindelige folk, der gennem generationer har levet af og i den regnskov, der skal ryddes for at gøre plads til palmeolieplantagerne. Fordi
gruppen af oprindelige folk sjældent har juridisk ejerskab over den
natur, de lever af og i, bliver der ikke taget hensyn til deres rettigheder.
Lokale regeringer er ofte med til at skabe landkonflikter i udviklingens
navn. Det er imod menneskerettighederne at fratage folk adgangen til
land uden samtykke - og alligevel er det et tilbagevendende problem i
palmeolieindustrien33.
Derudover fører landgrabbing og afskovning til forurening af vand- og
jordressourcer. For eksempel i landsbyen Pungkat på Sumatra (Indonesien), hvor vandet ikke længere kan drikkes, fiskene flyder op i floden
og der er ikke længere træ nok i skoven til de lokale bådebyggere34.

Arbejdsforhold og børnearbejde hos
Wilmar International
Det er meget almindeligt at børn bliver inddraget i arbejdet på plantagerne. De daglige mål er svære at nå for den enkelte arbejder, og derfor
er de som oftest nødsaget til at have hjælp fra deres børn. Det er altid
mænd, der er ansatte til at høste i plantagerne35. Hos Wilmar har den
enkelte arbejder i gennemsnit et dagligt mål på 950 kilo høstet frugt.
Palmeoliefrugten skal plukkes manuelt fra palmer, der er mellem 3 og
20 meter høje. Frugterne sidder i store klaser som vejer mellem 10 og
60 kg. De bliver hevet ned med lange stålstænger, hvorpå der er et sejl
for enden; en sådan stang vejer cirka 12 kilo. Det er altså tungt fysisk
arbejde at høste frugten. Hvis dagens mål ikke nås, risikerer man at
blive skåret i sin løn uanset antallet af arbejdstimer. Samtidig kan
man opnå bonusser, hvis man høster over dagens satte mål. Derfor tyr
mange til hjælp fra den øvrige familie.
Det er ifølge indonesisk lov ulovligt at ansætte børn under 18 år til
tungt fysisk arbejde, alligevel findes der et stort antal børn i alderen
ned til otte år i palmeolie plantagerne. Flere af dem beretter, at de har
været nødt til at gå ud af skolen, for at hjælpe deres forældre med at
nå de daglige mål. Der er fundet utallige tilfælde af mindreårige arbejdere i blandt andet Wilmars plantager36.
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Kvinder i produktionen
Et af de mere usynlige problemer i den globale palmeolieproduktion, er
den måde hvorpå kvinder bliver behandlet i og omkring plantagerne.
Det er gennemgående for samtlige regioner, at kvinder lider under seksuelle og voldelige overgreb, bliver aflønnet dårligere end mænd, hvis
de overhovedet får løn og derudover arbejder med farlige kemikalier
uden den nødvendige beskyttelse.37.
I Indonesien er der utallige eksempler på, at kvinder er blevet tvunget
til at arbejde i palmeolieindustrien, efter de har fået frataget deres
jord. Mange kvinder lever af at dyrke og producere deres egne fødevarer, men når jorden bliver taget fra dem, mister de muligheden for
dette. I stedet må de søge arbejde på palmeolieplantagerne, der hvor
deres landbrug engang lå. De bliver lovet stabilt lønnet arbejde imod at
sælge deres jord til store virksomheder eller privatpersoner, men denne
stabilitet er langt fra den virkelighed, de kommer ud i38. De fleste kvinder bliver ansat uden kontrakter, hvilket sætter dem i en meget usikker
situation, hvor de ikke er sikret at modtage løn for deres arbejde.
De fleste kvinder får til opgave at sprede og sprøjte med pesticider og
gødning i plantagerne, et job der for de fleste udgør en væsentlig fare
for deres helbred, idet de ikke får tildelt ordentligt beskyttelsesudstyr. Eller også er udstyret i så dårlig stand, at arbejderne alligevel er
eksponeret for giftige kemikalier. Flere kvinder beretter om, hvordan
deres syn er blevet nedsat eller forsvundet helt, at de lider af svimmelhed, kronisk hovedpine, og at huden på deres hænder og arme klør
ustandseligt39.

Palmeoliens aftryk på biodiversitet
og klima
Betydningen af at regnskove med deres enorme artsdiversitet bliver
erstattet med monokulturer af oliepalmer kan ikke overvurderes.
Storskala monokulturer er altid skadelige for biodiversiteten - og
oliepalmer, plantet af de store aktører på det globale marked, plantes
i sådanne monokulturer. Det evigt voksende forbrug af palmeolie
har den konsekvens, at plantagerne konstant skubber regnskovens
grænser tilbage – jordens mest biodiverse områder, og levested for
orangutangen, Sumatra tigeren og Sumatra elefanten, der alle hører til
de kritisk truede arter.
Også klimaet påvirkes under etableringen af monokulturer, på grund
af den forudgående træfældning og jordbehandling, der uundgåeligt
vil føre til nedbrydning af organisk materiale i jorden. Oliepalmeplantagerne er kendetegnet ved, at jordbunden i meget af den regnskov,
der ryddes (især i Indonesien og Malaysia) er tørv, der i forbindelse
med jordbehandling og dræning udleder store mængder drivhusgasser
til atmosfæren. Tilmed har man i stor skala - også selv om det ikke
har været lovligt - anvendt den traditionelle teknik “slash and burn”,
der bruges til at rydde jord til landbrug eller plantager. Det vil sige, at
regnskov er blevet fældet, og stubbene og de øvrige tilbageværende
rester af vegetationen er blevet brændt af. Når denne praksis anvendes
i områder med tørvejord bliver ilden ekstremt vanskelig at styre
eller stoppe. Fra sådanne brande er der udledt en tyk smog og store
mængder af drivhusgasser. Efter at smog fra Indonesien i 2014-15
generede hele regionen, måtte præsidenten via et dekret forsøge at
få de regionale regeringer til at indføre lokal lovgivning, der forbyder
afbrænding i tørvejord40,41.
Siden 2011 har der i Indonesien været et moratorium besluttet af
regeringen på udstedelse af nye tilladelser til etablering af plantager
på arealer med primær skov. Moratoriet er forlænget flere gange. Men
palmeolie er stadig årsag til afskovning i Indonesien og globalt er
palmeolie den næststørste årsag til afskovning42.
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RSPO - KAN MAN CERTIFICERE
SIG UD AF PROBLEMET?
Den stigende efterspørgsel på agro-industrielt fremstillede varer har
haft store miljømæssige, menneskelige og klimatiske konsekvenser,
og palmeolieindustrien er ingen undtagelse. Efterhånden som dette er
blevet offentligt kendt, har det skabt en bekymring hos forbrugerne.
Virksomheder, der anvender palmeolie har - enten af økonomiske eller
værdimæssige årsager - konfronteret forbrugernes bekymringer ved at
indgå i certificeringsordninger, der skal sikre bæredygtige produktionskæder. Ordningerne er et resultat af et samarbejde mellem virksomheder, som på internationalt niveau har haft en interesse i at finde
en metode, der kan lægge låg på forbrugernes bekymringer samtidig
med at produktionen og forbruget kan fortsætte. Det mest kendte
eksempel på sådanne certificeringsordninger i relation til palmeolie-produkter er Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), der også
er støttet af enkelte NGO’er. Regeringerne i Indonesien og Malaysia har
udformet nationale standarder, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
og Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Endvidere er der særlige
certificeringsordninger, der er udformet, så de lever op til kravene for
biobrændstoffer i EU’s Renewable Energy Directive (RED). Det drejer
sig om Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) og International
Sustainability and Carbon Certification (ISCC), ligesom RSPO har lavet
en særlig ordning, RSPO RED, der kan leve op til de skrappere krav til
biobrændstoffer43,44,45.
RSPO er en af branchens egne certificeringsordninger, der blandt
andet skal sikre, at virksomhederne minimerer de negative effekter,
deres produktion har på natur, miljø og mennesker. RSPO blev skabt
i 2003, og blandt initiativtagerne var WWF, Wilmar International,
Cargill, Nestle og Unilever-koncernen. RSPO har globalt knapt 4000
medlemmer. I 2018 var næsten. 20% af den globale palmeolieproduktion RSPO-certificeret, og den dækkede et areal på mere end 3,5 mio
hektar46,47. Foruden dette har en række virksomheder (blandt andre
Wilmar International) forpligtet sig til at opfylde en hensigtserklæring
om “No Deforestation, No Peat and No Exploitation” (NDPE), som altså
rækker ud over de standarder RSPO fastlægger.
RSPO er den mest anvendte certificeringsordning på verdensplan, og
det er skønnet, at 65% af den danske import af palmeolie er RSPO-certificeret48. Desuden har samtlige store danske supermarkedskæder
en ambition om at anvende RSPO-certificeret palmeolie i deres egne
produkter49.

De otte principper en virksomhed skal overholde for at blive RSPOcertificeret.
1. F orpligtigelse til gennemsigtighed.
2. O
 verholdelse af gældende lovgivning og regler.
3. F orpligtigelse til at sikre langsigtet økonomisk og finansiel
bæredygtighed.
4. P
 roducenter og møllere skal anvende de bedst mulige metoder.
5. M
 iljømæssig ansvarlighed og bevarelse af naturressourcer og
biodiversitet.
6. A
 nsvarlig behandling af ansatte, individer og lokalsamfund der er
påvirket af enten producenter og møllerne.
7. A
 nsvarlig udvikling af nye plantager.
8. Forpligtigelse til kontinuerlig forbedring af aktiviteterne i
nøgleområder50.

Kan certificering sikre bæredygtighed?
Amnesty International har i en rapport fra 2016 påvist, at forholdene
på Wilmar Internationals palmeolieplantager, ikke lever op til kravene
for social bæredygtighed. Wilmar International er verdens største
palmeolieproducent og én af de oprindelige stiftere af RSPO51.
Menneskerettighederne overskrides i flere dele af produktionen, både i
Wilmars egne plantager og hos deres leverandører.
Blandt disse overskridelser findes børnearbejde. På trods af, at det
eksplicit står i RSPO retningslinjerne under kriterium 6.7 at: børn må
ikke ansættes eller udnyttes; og i 2.1står der at virksomheder skal
sørge for: overholdelse af alle gældende lokale, nationale og ratificerede internationale love og bestemmelser52. I Indonesien er det ulovligt
for børn under 18 år at deltage i arbejde, som kan være sundhedsskadeligt eller belastende53. Alligevel er børnearbejde normalt i Wilmars
plantager.
I RSPO-princip 4 herunder kriterium 4.6 og 4.7, står der, at agrokemikalier ikke må bruges på en måde, som kan være sundhedsskadeligt,
og at arbejderne skal være udstyrede med tilstrækkeligt udstyr og
undervises i håndteringen af kemikalierne. Heller ikke det bliver ifølge
Amnestys dokumentation overholdt i Wilmars plantager, og værst går
det ud over kvinderne, som ofte forbliver uinformerede om, hvordan
de skal håndtere de skadelige kemikalier og desuden ofte mangler
beskyttelsesudstyrr54.
RSPO dækker endvidere også principper for en miljømæssigt bæredygtig produktion.
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I 2014 undersøgte Friends of the Earth Europe om Wilmar International og dennes underleverandører var medvirkende til afskovning. De
fandt, at en af Wilmars producenter PT. Sawido og deres datterselskab
PT. Sawit indtil foråret 2014 havde ryddet et oprindeligt skovområde,
der var tilknyttet 24 landsbyer i Gorontalo Provinsen55. Dette er også
i konflikt med Wilmars forpligtigelse til ikke at rydde ‘High Carbon
Stock’ HCS skov56. Wilmar er således gennem deres underleverandører
aktivt medvirkende til afskovning i provinserne Central Sulawesi and
Gorontalo57. Dette er imod det 5. og 7. princip i RSPO, der stiller krav
til, at plantager ikke må bidrage til afskovning af oprindelig skov eller
blive etableret på områder med såkaldt ‘high conservation value’.
I 2018 blev der udgivet en sammenligning af en RSPO-certificeret
palmeolieplantage og en konventionel (ikke-certificeret) plantage i den
Indonesiske del af Borneo baseret på data fra perioden 2014-2016.
Formålet med undersøgelsen var at vurdere den sociale, miljømæssige
og økonomiske bæredygtighed målt på seks parametre. Det kunne
konkluderes, at der ikke var en signifikant forskel mellem de certificerede og ikke-certificerede plantager på de fire parametre, der har at
gøre med miljømæssige forhold (antal skovbrande og tilstedeværelsen
af orangutanger) og sociale forhold (husholdninger som får økonomisk
hjælp og tilgængelige sundhedsfaciliteter)58.
Et andet studie fra 2018, også om Indonesien, har set på afskovning og
skovbrande i perioden 2000-2015. Det konkluderer, at certificering reducerede afskovning, men ikke skovbrande eller rydning af arealer med
tørvejord59. Det påpeges dog, at årsagen til forskellene mellem de certificerede og de konventionelle plantager måske ikke kan relateres til
certificeringen i sig selv, fordi de producenter, som blev undersøgt, kan
have søgt om certificeringen fordi de allerede levede op til standarder-

ne60. Derudover er en stor del af de plantager der er certificerede så
gamle, at de ikke har kunnet være årsag til afskovning i nyere tid.
Man kan derfor undre sig over, at RSPO stadig er branchens bedste
svar på, hvordan man kan undgå naturødelæggelse og menneskerettighedskrænkelser.
RSPO skriver selv, at certificeringer er til for at tilfredsstille et forbrugerbehov for bæredygtig palmeolie61. Virksomhederne bruger altså ordningerne som en måde at manøvrere den offentlige bekymring, før den
bliver så stor, at forbrugerne boykotter deres produkter, eller nationale
og internationale institutioner udøver deres magt gennem regulering
og sanktioner, som potentielt kunne skade deres profit62,63. RSPO og
andre certificeringsordninger kan på den måde være med til at skabe
en palmeolieproduktion, som ikke er bæredygtig, idet certificeringerne
sætter en stopper for meningsfulde offentlige debatter samt national
og international regulering af palmeolieproduktionen.
RSPO og andre certificeringsordninger er altså i virkeligheden et hold
kæft-bolche til bekymrede forbrugere, en sovepude til magthaverne, og
en let udvej for virksomhederne, der vil sikre profitten for mindst mulig
ændring af deres produktion.
Konsekvenserne af certificeringsordningerne er derfor ikke, at palmeolieproduktionen er blevet bæredygtig, men at den bekymrede forbruger
bliver snydt til at fortsætte et meget ikke-bæredygtigt forbrug. Det
kunne tænkes, at disse forbrugere måske ville undlade dette forbrug,
hvis virksomhederne ikke kunne pynte sig med lånte fjer og brande sig
som bæredygtige.
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ANBEFALINGER
Der er brug for handling, hvis mennesker og natur skal have en
chance mod palmeolieindustrien. NOAH har identificeret en række
anbefalinger til politikere og virksomheder, der kan være med til at
ændre produktion og forbrug af palmeolie.

→ V
 i skal droppe erstatningstanken
Vi kan ikke erstatte palmeolie med andre planteolier, da det vil
skabe tilsvarende problemer i forhold til arealforbrug og klima.
Det hjælper ikke at erstatte den ene olie med den anden, hvis
forbruget stiger. Jord, og de plantematerialer jorden giver, er begrænsede ressourcer. Derfor er der også problemer forbundet med
at erstatte fossilt baserede produkter med plantebaserede, og det
gælder især, hvis vi brænder det af som i tilfældet med biodiesel.
Kloden kan ikke bære, at vi erstatter alt muligt med ‛bio’ og så
ellers forbruger uændret eller endda øger vores forbrug, som det
er tilfældet i dag.
→ V
 i skal mindske det overordnede forbrug af palmeolie
Hvis produktionen af palmeolie skal begrænses, skal vores forbrug
også begrænses. Det betyder blandt andet, at olien fuldstændig
skal udfases fra biodiesel. EU’s direktiv om palmeolie er et skridt
i den rigtige retning, men også olie produceret af småskalabønder
skal udelukkes fra at blive brugt i biodiesel.
Derudover skal vi tænke mere lokalt, når det angår vores madproduktion. Mad, der produceres regionalt, skal prioriteres frem
for produkter, der importeres langvejs fra. Fødevareindustrien og
de folkevalgte har et ansvar for, at det danske forbrug af olie- og
fedtstoffer produceres regionalt.
→ V
 i skal have ærlig forbrugeroplysning
På nuværende tidspunkt er der et hav af forskellige betegnelser
for palmeolie og desuden stiller EU-lovgivning ikke krav til, at
palmeolie skal fremgå af varedeklarationen på et produkt64. Forbrugere har ingen chance for at ændre deres forbrug, så længe det
er svært at gennemskue, om et produkt indeholder palmeolie eller
ej. Derfor må vores folkevalgte træde til, og kræve via lovgivning,
at palmeolie skal fremgå i varedeklarationer, og at betegnelsen
standardiseres.
→ Investeringer i palmeolie skal stoppes
Danske pensionskasser skal ikke tjene penge på afskovning og
menneskerettighedskrænkelser. Danskernes pensionspenge skal
ikke gå til en så uhensigtsmæssig produktion. Pensionsselskaberne og andre investorer skal leve op til deres egne ‘ansvarlighedspolitikker’, og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og
Erhverv.
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→ Vi skal have bindende FN-traktat for virksomheder og menneskerettigheder
Danmark og EU skal støtte op om forhandlingerne om en bindende
FN-traktat, der skal sørge for, at transnationale virksomheder
overholder menneskerettighederne.
→ Palmeolie skal skrives ud af EU- Indonesien frihandelsaftalen
(CEPA)
Politikere er nødt til at stå fast og sørge for, at palmeolie ikke
bliver en del af CEPA. Lykkes dette ikke, vil det blive langt sværere
at styre importen af palmeolie til EU. Vi risikerer dermed at blive
verdens største importør af palmeolie og miste muligheden for at
holde palmeolien ude af vores biodiesel og fødevarer. Det er ikke
den vej vi skal.
→ Investorbeskyttelsesmekanismen skal skrives ud af CEPA
ICS/ISDS - mekanismen skal skrives ud af frihandelsaftalen mellem Indonesien og EU. Det er en udemokratisk mekanisme, der er
skabt til fordel for transnationale virksomheder. Med mekanismen
risikerer vi, at det kan blive sværere at lovgive mod en dårlig produktion af palmeolie, idet virksomhederne har magten til at true
med søgsmål, hvis de mister profit grundet lovgivningen.
→ V
 i skal have lovgivning og kontrol med investeringer og produkter frem for certificeringsordninger
Det er uhyre vigtigt, at de folkevalgte og fødevareproducenterne
i Danmark sætter standarder, der er langt højere, end hvad der
tilbydes af certificeringsordningerne. Vi skal ikke bygge vores forbrug på falske løsninger som RSPO, men i stedet hjælpe hinanden,
gennem lovgivning og kontrol af investeringer og produkter, til en
bæredygtig fremtid.
→ D
 anske supermarkeder skal udfase produkter med RSPO-certificering
Den eneste måde hvorpå, de danske supermarkedskæder kan
garantere at deres produkter ikke medvirker til overtrædelse af
menneskerettighederne, afskovning og tab af habitater for store
dele af klodens dyr og planter, er derfor ved at fjerne palmeolien
fuldstændig fra deres egne produkter og følge eksemplet fra det
engelske supermarkedskæde Iceland. Iceland har lovet at de vil
udfase palmeolie i deres egne produkter.
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Om NOAH:
Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt overskredet. Det globale Nord bruger
og har historisk brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den
globale opvarmning. En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og
forbrugsmønstre er nødvendig, hvis alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang
til Jordens ressourcer, uden at miljøet overbelastes. NOAH kæmper for en retfærdig og bæredygtig
verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk. Vi kæmper for miljøretfærdighed.
NOAH er det danske medlem af det største internationale netværk af miljøorganisationer, Friends
of the Earth.

