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Scrisoarea adresată delegaŃilor la ConferinŃa asupra crizei climatice - Copenhaga, 
decembrie 2009, solicitând sprijinul pentru trecerea la o alimentaŃie bazată pe plante 
 
Scrisoarea este adresată liderilor lumii si altor participanŃi la ConferinŃa de la Copenhaga. 
  
  
Stimate Domnule______________, 
Stimată Doamnă ______________, 
 
Din ce în ce mai multe dovezi arată că o schimbare majoră a societăŃii către alimentaŃia bazată pe 
plante este esenŃială pentru ca lumea să evite o catastrofă fără precedent datorată schimbărilor 
climatice şi altor ameninŃări legate de mediu. Vă rugăm să acordaŃi sprijin pentru a informa publicul 
asupra efectelor negative pe care opŃiunile alimentare ale oamenilor le au asupra mediului 
înconjurător şi asupra necesităŃii adoptării urgente a unor schimbări majore în alimentaŃie, pentru a 
determina trecerea pe o cale sustenabilă a planetei noastre aflate în pericol.  
  
Vă solicităm să aveŃi în vedere următoarele studii importante însă mereu ignorate, ca recomandări de 
luat în calcul pentru diminuarea pericolelor climatice.  
·       Un raport din 2006 al OrganizaŃiei pentru AlimentaŃie şi Agricultură a ONU, “Umbra lungă a 
zootehniei” a determinat ca producŃia din sectorului zootehnic este responsabilă la nivel global 
pentru mai multe gaze de seră (în echivalent CO2) decât toate transporturile lumii la un loc (18% vs 
13,5%). 
·       Din ce în ce mai multe dovezi arată că impactul agriculturii bazate pe animale este mult mai 
grav decât cele 18 procente menŃionate. O nouă evaluare făcută de 2 specialişti în mediu, unul dintre 
ei cunoscut pe plan internaŃional, va fi publicată de o importantă publicaŃie în octombrie, şi 
concluzionează că sectorul zootehnic contribuie cu peste jumătate la emisiile cauzate de oameni.  
·       Pentru a înrăutăŃi şi mai mult situaŃia, raportul ONU preconizează că efectivul de animale de 
fermă a lumii se va dubla în următorii 50 de ani dacă trendul prezent continuă. Rezultă o creştere a 
cantităŃii de gaze cu efect de seră care va anula considerabil reducerea emisiilor din alte sectoare – 
ceea ce face puŃin probabil ca noi să reuşim să evităm dezastrul climatic iminent. 
De aceea, pentru a avea măcar o şansă să evităm catastrofa iminentă, este absolut imperativ să se 
producă trecerea la alimentaŃia bazată pe plante. De aceea Dr. Rajendra Pachauri, şeful panelului 
interguvernamental privind schimbările climatice şi alŃii cer oamenilor să reducă semnificativ 
consumul de carne.  
  
De aceea, vă rugăm să recomandaŃi guvernelor să oprească subvenŃionarea producŃiei de produse 
animale şi să înceapă să subvenŃioneze producŃia şi opŃiunile de consum de hrană mai sănătoasă, cu 
efecte pozitive asupra mediului.  
  
În afară de diminuarea ameninŃării pe care o constituie încălzirea globală, o schimbare a alimentaŃiei 
- fără produse animale - va avea multe alte avantaje sociale şi de mediu, semnificative la nivel 
global: 
·       ÎmbunătăŃirea sănătăŃii şi calităŃii vieŃii. Ar însemna o diminuare considerabilă a unor epidemii 
de boli cronice, precum bolile de inimă, cancer, diabet, o scădere considerabilă a cheltuielilor 
medicale, eliberând fonduri publice care să fie utilizate pentru a contracara provocările de mediu şi 
alte provocări ale societăŃii.  
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·       Prevenirea viitoarelor zoonoze şi infecŃii precum gripa porcină, gripa aviară, MRSA, boala 
vacii nebune, boala limbii albastre, E.coli.  
·       O reducere semnificativă a foametei globale cronice care afectează acum peste 1 miliard de 
oameni. Peste 40% din cerealele lumii sînt folosite pentru a hrăni animalele de fermă şi cei mai mulŃi 
nutrienŃi vitali se pierd prin conversie.  
·       Diminuarea a numeroase alte pericole la adresa mediului. Creşterea în fiecare an a peste 60 
miliarde de animale de fermă în toată lumea este factorul major care contribuie la cele mai multe 
dacă nu la toate problemele de mediu. Acestea includ defrişările masive (in mod considerabil ale 
pădurilor tropicale străvechi, cel mai important ‘depozit’ de carbon), eroziunea şi sărăcirea solului, 
poluarea oceanelor şi a surselor de apă potabilă, şi alte otrăviri ale habitatului, extincŃia rapidă a 
speciilor, şi multe alte probleme de mediu (foarte bine expuse în “Umbra lungă a zootehniei”). 
·       Conservarea resurselor viitorului. ProducŃia de cantităŃi imense de produse animale iroseşte 
cantităŃi imense de apă, teren, energie şi alte resurse valoroase. 
·       Perspective asupra securităŃii. Datorită schimbărilor climatice globale, vor fi mult mai mulŃi 
oameni înfometaŃi, însetaŃi, fără adăpost, nevoiŃi să se refugieze din calea secetei, incendiilor de 
vegetaŃie, furtunilor, inundaŃiilor şi bolilor, mărind substanŃial potenŃialul de instabilitate, violenŃă, 
terorism şi război. 
Având în vedere factorii de mai sus, este clar că populaŃia lumii se află într-o răscruce periculoasă. 
Putem continua alimentaŃia actuală şi contribuim la problemele în creştere şi la declanşarea 
calamităŃilor. Sau putem aborda nutriŃia bazată pe plante, mărind semnificativ perspectivele pentru 
un viitor mai paşnic, mai sănătos şi sustenabil pentru locuitorii planetei. 
AveŃi o poziŃie decisivă de a hotărî asupra destinului generaŃiilor viitoare. Vă rugăm să faceŃi tot ce 
este posibil pentru a contribui la această schimbare în alimentaŃia lumii şi la alte schimbări care să 
impiedice cataclisme iminente.  
  
Dorim să vă contactăm în viitorul apropiat pentru a vă informa cu privire la oportunităŃile planificate 
pentru Copenhaga care vă vor da posibilitatea să cunoaşteŃi mai multe despre implicaŃiile 
alimentaŃiei. 
Vă mulŃumim pentru consideraŃie şi vă dorim succes în eforturile Dvs importante pentru o lume mai 
bună, mai sustenabilă din punct de vedere al mediului. 
  
Cu stimă, 
Richard Schwartz 
Director, Veg Climate Alliance 
director@VegClimateAlliance.org 
 
 
Scrisoarea şi comunicatul de presă sînt semnate de: 
 
Veg Climate Alliance (iniŃiatorii scrisorii) 
http://www.VegClimateAlliance.org 
 
Anglican Society for the Welfare of Animals, UK 
http://www.aswa.org.uk/ 
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Animal Place 
http://www.animalplace.org 
  
Catholic Concern for Animals-USA, USA 
http://www.Catholic-animals.org 
  
Christian Vegetarian Association. USA 
http://www.all-creatures.org/cva/ 
  
Centro Vegetariano, Portugal 
http://www.centrovegetariano.org 
  
Charles Patterson, Ph.D., USA 
Author of ETERNAL TREBLINKA (in 14 languages) 
http://www.powerfulbook.com 
  
Compassionate Action for Animals 
http://www.ExploreVeg.org 
  
Concern for Helping Animals in Israel (CHAI) USA and Israel 
http://www.chai-online.org 
  
European Vegetarian and Animal News Alliance (EVANA), Europe 
http://www.evana.org 
  
God’s Creatures Ministry, USA 
http://www.Godscreaturesministry.org 
  
In Defence of Animals (IDA) USA 
http://www.idausa.org/ 
  
Interfaith Council for the Protection of Animals and Nature (ICPAN), USA 
http://www.ICPANonline.org 
  
Jewish Vegetarians of North America, USA 
http://www.jewishveg.com 
  
Jews for Animal Rights (JAR), USA 
http://www.micahbooks.com 
  
John Robbins, USA 
Author of many books, including “The Food Revolution” 
http://www.Foodrevolution.org 
  
Let’s Act Now 
http://www.letsactnow.org 
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San Francisco Vegetarian Society, USA 
http://www.sfvs.org/ 
  
Society of Ethical and Religious Vegetarians, USA 
http://www.serv-online.org 
  
Uncaged, UK 
http://www.uncaged.co.uk 
  
VEGAN 2050, USA 
http://www.vegan2050.org 
 
Protectia si drepturile animalelor 
http://www.protectiaanimalelor.ro 
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