
PENTRU PUBLICARE IMEDIATĂ: 
 
Mişcarea Fără Carne Adresează Schimbarea Climei: Un Website Care Uneşte Petiţii 
Internaţionale 
 
Los Angeles, California -  20 August, 2009  – Să treci la acţiune pentru oprirea schimbării climei a 
devenit un act extrem de uşor. Mişcarea Fără Carne a devenit globală cu ajutorul unui website unic. 
MeatFreePetition.com adună petiţii din diferite ţări, care urgentează guvernele să sprijine cel puţin o 
zi fără carne pe săptămână. Aceasta le permite persoanelor individuale care sunt îngrijorate despre 
schimbarea climei să-şi arate sprijinul prin a semna petiţiile şi prin a le face cunoscute prietenilor 
din întreaga lume. 
 
Emisiile de gaze de seră din zootehnie sunt printre cei mai serioşi şi semnificativi contribuitori la 
încălzirea globală. Agricultura cu animale este responsabilă pentru 14-18% din emisiile globale de 
gaze de seră, mai mult decât emisiile tuturor vehiculelor şi a celorlalte forme de transport 
motorizat.1 

 
Alte dovezi despre impactul producţiei de carne asupra schimbării climei includ: 

• Producţia de carne duce la emisiile de oxid de azot şi metan, care sunt gaze de seră mult mai 
puternice decât dioxidul de carbon.  

• Producţia globală de carne a crescut peste dublu din 1970, şi se prevede să se dubleze din 
nou până în 2050. 

• Păşunatul şi necesarul de hrană pentru producţia de carne la scară mare duce la despăduriri. 
• Industria zootehnică foloseşte disproporţionat terenul, apa proaspătă şi energia, şi este o 

cauză majoră a poluării în întreaga lume. 
• Sectorul zootehnic este unul din primii doi sau trei contribuitori semnificativi la problemele 

serioase ale mediului, de la nivel local, la nivel global. 
 
De curând, guvernul civic din Ghent, Belgia, a început un act fără precedent, prin a declara o zi 
vegetariană în fiecare săptămână, ca să ajute la reducerea amprentei de carbon a cetăţenilor. Şeful 
Panelului Interguvernamental despre Schimbarea Climei (IPCC) dr. Rajendra Pachauri a 
recomandat deja o zi fără carne pe săptămână, ca o cale simplă şi efectivă de a preveni schimbarea 
climei: „Dacă mâncaţi carne mai puţină, o să fiţi mai sănătoşi şi la fel şi planeta ... o să ajute enorm 
comunitatea globală, pentru că întregul ciclu de producţie al cărnii este foarte, foarte intensiv cu 
privire la emisiile de dioxid de carbon.” În 2007, dr. Pachauri şi IPCC-ul au câştigat Premiul Nobel 
pentru Pace pentru munca lor asupra mediului şi a schimbării climei.  
 
Alte jurisdicţii care sprijină vegetarianismul sau zilele fără carne ca să oprească schimbarea climei 
sunt Suedia, Germania, Serviciul Naţional de Sănătate din Anglia şi Cincinnati din Ohio. Alte 
iniţiative similare sunt pe cale de dezvoltare în multe ţări. Pe lângă participarea guvernelor sunt 
implicate şi alte organizaţii, afaceri şi persoane individuale. De exemplu, Sir Paul McCartney este 
liderul promovării unei „Anglii Fără Carne” iar Şcoala de Sănătate Publică Johns Hopkins 
Bloomberg sprijină Lunea Fără Carne în SUA. Aceste iniţiative atrag atenţia şi încurajează oamenii 
să treacă la acţiune şi să promoveze beneficiile multiple ale unei alimentaţii pe bază de plante, 
pentru conservarea mediului şi protejarea sănătăţii umane. 
 
Creatorul siteului MeatFreePetition.com, Leron Rabinowiz speră ca multe persoane să viziteze acest 
site şi să semneze petiţiile înainte de următoarea conferinţă majoră despre schimbarea climei din 



Copenhaga (decembrie 2009). „Aceste petiţii îi vor ajuta pe cei care iau decizii să includă şi zilele 
fără carne, ca o lege efectivă care să fie cuprinsă în tratatele viitoare despre schimbarea climei. Prin 
a uni persoanele cu aceleaşi griji, noi le oferim tuturor o cale de a-şi asuma responsabilitatea şi a 
sprijini acţiunile guvernelor pentru oprirea schimbării climei.” 
 
Contact ştiri: 
Leron Rabinowiz 
info@MeatFreeMovement.org 
1.818.921.4845 
P.O. Box 8398 
Van Nuys, CA 91409  
www.MeatFreePetition.com  
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