Boazeria z mahoniu ratuje kaczątka
Ostatnio w amerykańskiej telewizji obejrzeć można film reklamowy, w którym pracownicy firmy
Home Depot ratują małe kaczątka od śmierci w kanale ściekowym. Film ten jest częścią kosztownej
kampanii mającej na celu wykreowanie wizenmku firmy jako troszczącej się o środowisko.
Tymczasem Home Depot każdego dnia, w ponad 700 sklepach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych,
sprzedaje drewno pochodzące z zagrożonych lasów w Kolumbii Brytyjskiej i południowej Azji. Home
Depot handluje drewnem z największych, jeszcze nietkniętych, lasów deszczowych na Ziemi, również
z serca Amazonii. Wycinka mahoniu niszczy całe ekosystemy, zagrażając wspólnotom plemiennym i
bioróżnorodności lasów deszczowych.

Ludzie zaprzestali już wielu barbarzyńskich praktyk mordowania słoni dla słoniowej kości, produkcji
popielniczek z gorylich łap. Nadszedł. czas, aby zatrzymać zagładę starodrzewi. Pierwotne lasy
deszczowe są domem dla 50% wszystkich gatunków i około 500 milionów ludzi, z których 200
milionów nie zostało jeszcze „zepsutych” przez cywilizację.
Jako potentat w branży drzewnej, Home Depot mógłby znacznie spowolnić tempo destrukcji lasów
deszczowych, zobowiązując się do zaprzestania handlu produktami z nich pochodzącymi. Prosimy o
pisanie listów do prezesa Home Depot, ponaglając go do wstrzymania sprzedaży drewna ze
starodrzewi.
opr. TT

Oto wzór listu po angielsku:
Mr. Arthur Blank
CEO, Home Depot, Inc.
2455 Paces.FerryRd. N.w.
Atlanta, GA 30339
Dear Mr. Blank:
I am writing to urge your company to stop selling wood from old growth forests. It is simply
unacceptable in this day and age to buy and sell lumber that is made from our last remaining old
growth trees. As a leader in its industry, Home Depot is in a unique position to slow the pace of
rainforest destruction by ending the sale of old growth wood in all of your company's stores. I
understand that Home Depot is currently reviewing this matter, and will issue a policy statement
with action points and a timeline in near future. Please make your decision a strong one - continuing
the trade in old growth will not be acceptable to the international public in the next century.
Please tell me what you intend to doon this vital issue.
Sincerely.
(twoje dane osobowe)
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