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Mexiko bylo taky 
mimořádně postiženo 
rozšiřováním pouští, 
a vy víte, že je to částečně 
jeho vyprahlým klimatem, 
a jak odborníci 
tvrdí je to vlivem 
nadměrného chovu dobytka 
a s tím spojených splachů. 
V roce 2003 
Generální tajemník OSN 
Kofi Annan poznamenal,  
že 70 % půdy v Mexiku 
již bylo postiženo šířením 
pouští, a situace o které 
se zmiňoval způsobuje, 
že přes 900 000 
vašich spoluobčanů 
musí každý rok 
opustit své domovy. 
Opakuji: způsobuje to, 
že přes 900 000 vašich 
spoluobčanů musí 
opustit své domovy 
každý rok, mnoho jich 
jde hledat 
lepší obživu 
do USA, 
pokud ji mohou najít. 
Toto udivující číslo 
blížící se milionu 
Mexičanů ročně 
pochází ze zprávy 
mexické vlády. 
Nevymyslela jsem si ho. 
Pochází ze zprávy 
vaší vlády, která uvádí, 
že půda je příliš 
vyprahlá na to, 
aby se na ní obyvatelé mohli 
uživit sami a uživit 
své rodiny. 
Další studie z loňského 
roku objevila další oblasti 
rozšiřování pouští, zejména 
ve státě Oaxaca. 
Skutečně se tedy dá říct, 
s velkou lítostí, 
že vaši lidé jsou dnes 
mezi mnoha dalšími, kteří 

se musí umět vyrovnávat 
se skutečnou a krutou rolí 
„klimatických uprchlíků.“ 
Toto je jen několik 
příkladů toho, 
jak si již změna klimatu 
vybírá daň 
na Mexičanech. 
Je to skutečné, 
zesiluje se to, 
není to abstraktní. 
A prosím, pamatujte si, 
že příčinou číslo jedna 
za tím vším je 
živočišná produkce. 
Lidé musí být rychle 
informováni. 
Nicméně, dobrá zpráva je, 
že cesta k ukončení toho 
všeho je dokonce 
ještě víc skutečná 
a projeví se rychleji, 
než problém sám, 
protože každá osoba 
může udělat něco 
významného pro zastavení 
globálního oteplování. 
A vy již víte, 
co to je, že? 
Ano, veganská strava. 
Já tady raději říkám 
veganská než vegetariánská, 
protože potřebujeme vyloučit 
taky vejce, mléčné produkty 
a rybí průmysl. 
Tyto produkty jsou všechny 
součástí nehumánní krutosti 
páchané na zvířatech 
a zdrojem skleníkových 
plynů 
ze živočišného průmyslu, 
který ničí naši planetu. 
O tom všem můžeme 
informovat lidi. 
Vláda by měla 
informovat lidi o tom všem, 
aby viděli, že jejich 
životy a životy 
jejich milovaných 
jsou na hraně, 

kvůli změně klimatu 
a živočišné produkci. 
Proto, i kdyby 
mysleli jen na sebe 
a jejich milované, 
stejně musí teď rychle začít 
s preventivními opatřeními, 
aby ochránili své děti 
a rodiny tím, že přejdou 
na veganskou stravu. 
Vidíte ale, 
že my nejsme jen oběti. 
Jsme taky zdrojem 
a součástí řešení. 
Pokud přestaneme jíst maso, 
zastavíme 
konzumaci zvířat. 
Musíme být vegany. 
Není žádné jiné řešení, 
je mi líto. 
A čím víc lidí to udělá, 
tím rychleji se to stane 
populárním trendem. 
Tímto způsobem je to taky 
pro lidi snazší zamyslet se 
nad sebou, když 
vidí pozitivní 
výsledky změny. 
Hlavní věc je: vyhnout se 
masu, vejcím, 
mléčným produktům, jídlo 
za jídlem, den za dnem 
a budeme žít velmi 
brzy ve veganském ráji. 
Přední irský ekonom 
životního prostředí 
Dr. Richard Tol 
z oddělení ekonomického 
a společenského výzkumu, 
odboru ekonomie 
uvádí, pokud to 
myslíte v Irsku 
se snížením emisí 
vážně, pak pro 
maso a mléčné produkty 
není v zemi budoucnost. 
Také řekl, 
že kvůli nedodržení 
cílů stanovených 
Kjótskou dohodou, 
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čekají Irsko penále 
blížící se 
miliardě euro ročně 
až do roku 2020. 
Jaké alternativy 
mají irští farmáři k mléčným 
produktům a masu? 
Musíme přejít na 
bio zemědělství, a je to 
snadné, je to jednoduché, 
efektivní na náklady i vodu 
a je to ekologicky 
i ekonomicky zdravé. 
Bude to absorbovat 
dokonce 40 % CO2, 
pokud bude všechna orná 
půda organicky obdělávána. 
Může to být ještě víc. 
Podle 
Kjótského protokolu, 
pokud budou v nějaké zemi 
zemědělci pěstovat bio 
ovoce a zeleninu, 
nebudou muset  
platit dotace. 
Bio plodiny a produkce 
je pěstovaná a postupuje se 
podle striktních 
udržitelných postupů, 
s omezeným 
chemickým ošetřením 
nebo dokonce 
bez chemického ošetření. 
Proto jsou bio potraviny 
taky bez GM 
(bez geneticky 
modifikovaných organismů). 
Bio zemědělství 
chrání ornici. 
Chemicky intensivní 
praktiky jsou klíčovým 
faktorem erozí ornice. 
Vědci zjistili, že je půda 
na organicky obdělávaných 
polích až o 60 % stabilnější 
a méně náchylná k erozím. 
Proto je teď jedna třetina 
irských řek znečištěna, 
hlavně kvůli odtokům z 
farem. Může to být i víc, 

my se tady ale snažíme 
být konzervativní. 
Organické zemědělství 
snižuje toxické odtoky 
a emise, které 
kontaminují naši vodu, 
půdu a taky vzduch. 
Proto je bio zemědělství 
zdravější i pro zaměstnance, 
a komunity žijící 
v okolí 
i pro život v přírodě. 
EPA 
(Úřad pro ochranu 
životního prostředí) 
považuje 60 % všech 
herbicidů, hubičů plevelů 
nebo 90 % všech fungicidů – 
to znamená hubičů plísní – 
a 30 % 
všech insekticidů – 
to znamená hubičů hmyzu – 
za potenciálně 
rakovinotvorné 
pro lidi i zvířata, 
samozřejmě. 
Bio zemědělství nepoužívá 
škodlivé chemikálie 
a pesticidy na potraviny, 
které jíme a na nápoje, 
které pijeme. 
Proto mohou farmáři 
žádat dotace 
od Ministerstva 
zemědělství až do výše 
60 000 euro. 
Proto se prodej 
bio potravin v Irsku zvýšil, 
vidíte, už o 82 %, 
dosáhl úrovně 
104 milionů ročně 
v červnu 2008. 
Ano. 
Aby Irsko splnilo 
cíl Kjótského protokolu, 
potřebuje 
zasadit miliony stromů, 
takže farmáři mohou 
využít svoji půdu a udělat to, 
to by taky pomohlo 

ochladit svět. 
Lesy taky 
přidávají na kráse 
krajiny 
a to by prospělo 
irskému turismu. 
Všimli jsme si, že v Africe 
většina lidí neprojevuje 
zájem o problém 
globálního oteplování. 
Označují lidi ze západu 
za zodpovědné 
za tuto kalamitu, 
protože velké množství 
chovu dobytka 
probíhá tam. 
Co byste řekla 
Afričanům, aby pochopili, 
že je to společná záležitost 
a společná hrozba 
a proto to musí být 
společný zájem 
všech obyvatel Země? 
Jakou byste nám 
dala radu, 
abychom je motivovali 
změnit jejich stravu? 
Je mi líto, 
že globální oteplování 
neušetří nikoho. 
Každý člověk 
je zodpovědný za to, 
aby probudil 
své vznešené vlastnosti 
v sobě, abychom 
zachránili planetu, 
samozřejmě, jejich životy 
a životy jejich rodiny. 
Ani Afrika nebyla 
ušetřena vlivů 
globálního oteplování. 
Začátkem roku 1997 
dokument OSN 
odkazuje na šíření pouští, 
které způsobili lidi 
odstraňováním ochranných 
stromů mangróvie 
na západním pobřeží Afriky. 
Důvod byl 
pochopitelný: 
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potřebovali dřevo na oheň 
a na stavění domů. 
Nicméně, ztráta stromů 
způsobila ve slané vodě 
kontaminaci úrody 
a taky ztrátu 
přímořských druhů. 
Může být pravda, 
že jiné země 
světa 
jsou zodpovědné 
za hojnější uvolňování 
skleníkových plynů, 
jsou také situace, 
které přímo vznikly 
a mají vliv na Afriku. 
Další situace, které mají 
na Africe drastický vliv 
jsou sucha. 
Ale největší 
příčina a účinek se projevuje 
na individuální úrovni, 
to je konzumace masa 
nebo bych měla říct maso, 
ryby, konzumace 
vajec a mléka. 
Tato kategorie potravin, tedy 
živočišné potraviny, jsou 
skutečně jedním z největších 
nebo bych měla říct vůbec 
největším přispěvatelem 
globálního oteplování. 
Největším přispěvatelem 
globálního oteplování je 
živočišná produkce potravin. 
Co se týče sucha, 
jedna porce hovězího masa 
vyžaduje průměrně 
na produkci 4 542 litrů vody, 
zatímco 
celé veganské jídlo 
vyžaduje jen 371 litrů vody. 
To je 12 násobné 
množství vody 
na vyprodukování stejného 
množství energie z jídla – 
a v tom popisuji 
jen fyzickou situaci. 
Společně s fyzickým 
důvodem je vyšší důvod, 

což je, že musíme 
přejít 
na soucitnější 
způsob života, 
abychom přežili. 
Současně 
si prosím pamatujte, 
že globální oteplování 
není o obviňování. 
Všichni se dělíme o planetu 
a dělíme se  
o zodpovědnost 
a všichni chceme, aby byla 
pro nás všechny zachráněna. 
Stejně jako v lidském těle, 
je-li jedna oblast poškozená 
ovlivní to 
celé tělo. 
Pokud tedy poškození 
přišlo do Afriky 
z jiné části světa, 
všichni to musíme zpravit, 
protože chceme, 
aby bylo celé tělo 
znovu zdravé. 
A je pro nás velmi 
dobré, když máme takový 
vznešený záměr, 
pomoci zachránit svět, 
protože každý dobrý čin 
pomáhá vyvážit 
rovnováhu karmy (odplaty) 
celé planety – 
mám na mysli atmosféru, 
energii. 
To je tedy klíčem, 
být veganem a šířit 
poselství soucitu, 
abychom dali lidem vědět, 
že skutečně mohou 
učinit rozdíl. 
A každý z nás může, 
volbou toho, 
co dáme 
na náš talíř. 
Prosím, snažte se informovat 
vaše lidi, 
že mír a přežití 
naší planety začíná doma, 
začíná na našem talíři. 
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