Papierfabrikant loopt voorop in strijd tegen ontbossing
Asia Pulp & Paper aanwezig bij klimaatconferentie in Parijs
Amsterdam, 17 november 2015 - In december komen wereldleiders bijeen om mondiale afspraken te maken
over de aanpak van klimaatverandering. De hele wereld zal moeten samenwerken om de uitstoot van
broeikasgassen te stoppen. Er zal in Parijs twee weken worden onderhandeld over een klimaatverdrag, met
nieuwe CO2-emissiedoelen voor het jaar 2030.
Asia Pulp & Paper Group (APP), een van de grootste papierproducenten ter wereld, neemt het voortouw in de
strijd tegen ontbossing in aanloop naar COP21, de VN-klimaattop in Parijs. APP gaat hiertoe een samenwerking
aan met Solutions COP21 en neemt initiatief om een einde te maken aan ontbossing binnen de grondstofketens
wereldwijd.
Solutions COP21 wordt tegelijkertijd met de klimaatconferentie gehouden, met een grote beurs in Le Grand Palais,
waar klimaatoplossingen en innovaties getoond worden. Tijdens de beurs, van 4 t/m 10 december 2015, zal APP
het belang benadrukken van bosbehoud en -herstel in de mondiale strijd tegen klimaatverandering. Op vrijdag 4
december is er een conferentie over de noodzaak van een multi-stakeholderbenadering bij de aanpak van
ontbossing. Panelleden zijn onder andere Aida Greenbury, Directeur Duurzaamheid van APP, Bertrand Swiderski,
Directeur Duurzaamheid van Groupe Carrefour en Fabien Girard, hoofd van The Forest Trust (TFT) in Frankrijk.
Programma rondom klimaattop
Naast Solutions COP21 neemt APP ook deel aan een aantal andere activiteiten rondom de klimaattop, waaronder
het IUCN paviljoen in Le Bourget en de Climate Summit for Local Leaders op vrijdag 4 december, die
medegeorganiseerd wordt door Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs en Michael R. Bloomberg, voormalig
burgemeester van New York en tegenwoordig Speciaal Afgezant van de Secretaris-Generaal van de VN voor Steden
en Klimaatverandering. Op zaterdag 5 december wordt het Asia-Pacific Rainforest Recovery Plan van de
Australische regering gelanceerd, met een roundtable voor bedrijven.
Op zondag 6 december is het Global Landscapes Forum in het Palais des Congrès. APP zal hier haar Launchpadapplicatie lanceren, samen met de Eco-Region Alliance van Zuid-Sumatra, en een extra toezegging aankondigen
voor de Bonn Challenge. Dit is een mondiale beweging die is opgericht in 2011, met als hoofddoel het herstellen
van 150 miljoen hectare aan aangetaste en ontboste grond in 2020.
Stappenplan voor Duurzaamheid 2020
In 2012 lanceerde APP haar Stappenplan voor Duurzaamheid 2020 (de Sustainability Roadmap Vision 2020) en in
2013 haar nieuwe Bosbeschermingsbeleid. APP wil daarmee een halt toeroepen aan ontbossing binnen de
grondstofketens.
Het daaruit voortvloeiende Peatland Best Practises-initiatief heeft al vele successen geboekt. Sinds 2014 laat APP
veengronden door een onafhankelijk instituut in kaart brengen met behulp van LiDAR- technologie. De resultaten
worden gerapporteerd aan de Indonesische regering en gedeeld met bedrijven en lokale gemeenschappen, zodat
iedereen profiteert van de bescherming van veengronden en ter voorkoming van bosbranden op de lange termijn.

Als gevolg hiervan zijn in augustus dit jaar al vijf plantages van
leveranciers gesloten. En eerder deze maand heeft APP meer dan
vierhonderd dammen in Indonesië voltooid om veenbossen te
beschermen. Door het waterniveau te verhogen en door het veen
weer nat te maken, worden bosbranden voorkomen.
Wat betreft mondiale toezeggingen is APP het eerste bedrijf dat
deelneemt aan de Bonn Challenge. Dit komt bovenop de andere
toezeggingen van APP om de bescherming en het herstel van
1.000.000 hectare tropisch regenwoud in Indonesië te
ondersteunen.
“Als partner van het Solutions COP21-initiatief tonen wij onze
blijvende inzet in de strijd tegen klimaatverandering en
ontbossing,” aldus Aida Greenbury, Directeur Duurzaamheid van
APP. “De afgelopen jaren hebben we samengewerkt met
meerdere stakeholders, waaronder Greenpeace en The Forest Trust, om geavanceerde en meerlaagse programma's
te ontwikkelen die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan behoud, herstel en voordelen voor de gemeenschap.
De huidige missie is een eind maken aan de ontbossing binnen de wereldwijde grondstofketen. Om dit doel te
bereiken moeten alle stakeholders samenwerken in publiek-private samenwerkingsverbanden.”
Over Asia Pulp & Paper
Asia Pulp & Paper Group (APP) is de handelsnaam van een groep pulp- en papierproducenten. APP is
verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteitsproducten om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag
naar tissues, verpakkingen en papier. Elke dag vinden onze producten wereldwijd in verschillende vormen en
onder diverse merknamen hun weg naar consumenten. APP verkoopt haar producten momenteel in meer dan 120
landen, verspreid over zes continenten.
Het behoud van de integriteit van onze toeleveringsketen is een essentieel onderdeel van de activiteiten van APP.
In juni 2012 lanceerde APP haar Stappenplan voor Duurzaamheid 2020 (de Sustainability Roadmap Vision 2020) en
in februari 2013 haar Bosbeschermingsbeleid. Beide documenten helpen de onderneming bij het verder
verbeteren van haar prestaties op het gebied van milieu, behoud van biodiversiteit en bescherming van de rechten
van gemeenschappen. In april 2014 verbond APP zich eraan de bescherming en het herstel te ondersteunen van
1.000.000 hectare bos in Indonesië. In lijn met deze toezegging hebben APP en haar leveranciers in 2015 ongeveer
600.000 hectare land binnen de concessies van de leveranciers aangewezen als beschermd gebied, bedoeld voor
het herstel van het ecosysteem.
Wilt u meer weten over de weg van APP naar operationele uitmuntendheid, lees dan onze
duurzaamheidsverslagen en het Bosbeschermingsbeleid: www.asiapulppaper.com
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Cohn & Wolfe, Christine Kraft, telefoon (020) 67 68 666, email
christine.kraft@cohnwolfe.nl

