
Comunicat de presa privind scrisoarea adresată delegaŃilor la ConferinŃa asupra crizei 
climatice care se va desfăşura la Copenhaga în luna decembrie, solicitând sprijinul pentru 
trecerea la o alimentaŃie bazată pe plante 
  
OrganizaŃiile sunt invitate să subscrie la acest comunicat de presă şi la scrisoarea de la 
punctul 2. Daca grupul Dvs doreşte să fie inclus pe lista organizaŃiilor care susŃin această 
iniŃiativă vă rog să mă contactaŃi. SusŃinerea acestei iniŃiative înseamnă că vă manifestaŃi  
sprijinul  pentru ca trecerea la o alimentatie bazată pe plante sa fie inclusă printre 
recomandările care se vor face participanŃilor la conferinŃa asupra climatului de la 
Copenhaga. 
Vă mulŃumesc. 
  
  
Pentru publicare imediată 
Contact: 
Richard H. Schwartz, Director, Veg Climate Alliance 
director@VegClimateAlliance.org 
Phone: (718) 761-5876 Cell: 917-576-0344 
  
PENTRU EVITAREA CATASTROFELOR CLIMATICE, COALIłIA 
ÎNDEAMNĂ PE LIDERII LUMII SĂ PUNĂ SCHIMBAREA ALIMENTAłIEI PE 
AGENDA CONFERINłEI ASUPRA CLIMEI DE LA COPENHAGA 
  
New York: O translaŃie majoră a societăŃii spre alimentaŃia bazată pe plante este esenŃială 
pentru a evita o catastrofă climatică globală fără precedent! Acesta este mesajul pe care o 
largă coaliŃie de environmentalisti, vegetarieni, militanŃi pentru drepturile animalelor, 
sănătate şi alte grupuri (lista completă la sfârşitul comunicatului) îl transmit printr-o 
scrisoare către liderii lumii şi grupurile care vor fi implicate în decembrie, la Copenhaga, 
în conferinŃa privind schimbările majore ale climei.  
  
Textul scrisorii urmează după comunicatul de presă. 
Scrisoarea acestei alianŃe are la bază rapoarte recente care indică rolul major pe care îl are 
agricultura bazată pe animale în intensificarea încălzirii globale, inclusiv raportul din 
2006 al FAO (OrganizaŃia pentru AlimentaŃie şi Agricultură a ONU), “Umbra lungă a 
zootehniei: problemele şi soluŃiile mediului”. 
  
Scrisoarea subliniază de asemenea avantajele alimentaŃiei bazate pe plante în multe alte 
domenii  care îi preocupă pe liderii lumii, incluzând sănătatea, sustenabilitatea mediului, 
conservarea resurselor, reducerea foametei şi diminuarea pericolului terorist şi al 
războiului.  
  
În plus, organizatorii acestei iniŃiative intenŃionează să adreseze delegaŃilor la conferinŃă 
invitaŃia de a-i întâlni pe sustinătorii iniŃiativei pentru a discuta conexiunile dintre 
alimentaŃie şi schimbările climatice. Ei intenŃionează de asemenea să sprijine grupurile 
care promovează ‘zilele fără carne’, care îi vor invita pe delegaŃii la conferinŃă să ia parte 
la cel puŃin o zi pe săptămână fără carne pe durata conferinŃei. 


