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Děkuji, že jste sem přijala 
dnes večer pozvání, 
abyste se s námi podělila 
o tak důležité poselství. 
Mám dvě otázky. 
První otázka: 
Jaký by podle Vás 
byl prospěch 
bio zemědělství 
s ohledem na současné 
problémy 
v Africe, jako jsou 
eroze, sucha, 
odlesňování 
a neúrodná půda? 
Druhá otázka: 
Jaká jsou omezení 
a výhody takové 
zemědělské praxe? 
Děkuji Vám. 
Děkuji vám. 
Zdravím, Dr. Tounou,   
děkuji vám. 
To je velmi dobrá otázka. 
Jak jste mohl zjistit 
z vašich výzkumů, 
veganská strava 
je skutečným klíčem 
a je podstatou změny, 
které je potřeba 
pro záchranu naší planety. 
Bio veganství je jako 
velký bonus, protože 
organické metody pěstování 
prospívají nejen 
lidskému zdraví, 
ale taky životnímu prostředí. 
Například, 
studie vedené 
v USA zjistily, 
že bio zemědělství 
ochraňuje ornici, 
zanechává vodní zdroje čisté 
a bude-li se používat v celém  
světě, bude mít potenciál 
absorbovat a uložit 
přibližně 40 % 
veškerých současných 
emisí CO2 každý rok. 
To by byl přímý 

prospěch pro naši Zemi. 
Další aspekty 
rostlinného bio zemědělství, 
které jsou prospěšné, 
jsou věci jako 
střídání osevů, mulčování 
a přírodní hnojení. 
Střídání osevů znamená, 
že je pole 
osázeno každou sezónu 
jiným osevem. 
Tato různorodost 
pomáhá uchovat rostliny 
zdravé a taky obnovit 
úrodnost a výživnost 
půdy. 
Další metoda, jakou je 
mulčování a dokonce 
nová metoda, zvaná 
bezorebné bio pěstování  
pomáhá udržovat vláhu 
a značně omezuje 
erozi půdy. 
Příčinou odlesňování jsou 
většinou krmiva pro zvířata, 
jelikož lesy jsou káceny 
kvůli úrodě, určené pro chov 
hospodářských zvířat, 
zatímco stovky 
milionů lidí 
ve světě trpí hladem. 
Takže obecně, 
rostlinné bio zemědělství 
sleduje filozofii 
života v harmonii 
s přírodou a ochrany 
planety a všech bytostí. 
Používané metody podporují 
přirozenou rovnováhu 
mezi zemědělstvím 
a životním prostředím. 
Časem by 
kombinace takové péče 
a praxe prostřednictvím 
dostupných technik 
mohla zajít daleko směrem 
k obnovení rovnováhy 
od problémů, které mohly 
vyvstat již v minulosti. 
Existuje již taky mnoho 

úspěšných příběhů 
pro bio zemědělství 
po celém africkém 
kontinentu. 
Například, v oblasti 
okolí Kapského města, 
v Jižní Africe, 
pěstují městské okrsky 
100% bio zahrady, 
úroda 
je prodávaná místně. 
Podobné počiny 
začali podnikat v Keni. 
A v Ugandě, kde 
byla nedávno představena 
přírodní hnojiva, 
již vidí úspěšnost 
na půdě 
i na úrodě – 
na vašem kontinentě. 
Je toho víc a víc, příliš na to, 
abych to tady vyjmenovala. 
Výhody jsou tedy 
nesmírné. 
Velmi vám doporučuji 
provozovat rostlinné bio 
zemědělské metody, 
je-li to možné. 
Samozřejmě, je to možné. 
Vše je možné, 
když chceme 
zachránit naši planetu. 
Vše je možné. 
Musí to být možné 
pro naše přežití. 
Budete mít mnohonásobné 
výhody, když to budete dělat 
a můžete být jedním 
z úspěšných pěstitelských 
příběhů, jelikož se to  
stává víc a víc populární. 
Vzhledem k vašemu úsilí 
při zápasu s globálním 
oteplováním, vy víte, 
že potřebujeme silnější 
zapojení politiků. 
Jejich zapojení 
je nutné. 
Nicméně, všimli jsme si, 
že to není jejich 
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prioritní zájem. 
Moje otázka zní: 
Co můžeme dělat? 
Nebo podle vašeho názoru, 
co můžeme udělat, 
aby se politici zapojili do 
těchto záležitostí týkajících 
se globálního oteplování, 
do problémů se životním 
prostředím a do boje 
proti globálnímu oteplování? 
Máme je všechny poslat 
na univerzitu věd 
životního prostředí? 
Zdravím, pane ministře. 
Máte pravdu. 
Bylo by nejlepší, 
kdyby se vládní činitelé 
stali součástí řešení. 
Mohli by 
pomoct lidem 
porozumět, proč je 
tak důležité učinit 
změnu k veganské stravě. 
Abyste se mohli 
obrátit na politické vůdce, 
nejdříve se dejte dohromady 
s dalšími lidmi podobné 
mysli. Pak dejte vůdcům 
vědět, že vy a další, 
jako vy, máte velký zájem 
o toto téma. 
Řekněte jim, že chcete 
zachránit planetu, to je vše. 
Napište 
vůdcům vaší vlády, 
o veganském řešení, 
jděte je navštívit, 
je-li to možné. 
O podpůrné materiály 
můžete požádat 
členy naší asociace, 
aby vám poskytli 
informace, 
které potřebujete. 
Podle toho, 
co čteme ve zprávách, 
zdá se, že se teď víc 
afrických vůdců 
začíná zajímat o zastavení 

změny klimatu a realizaci 
potřeby jednat v otázce 
globálního oteplování. 
Je smutné, že globální 
oteplování postihuje africké 
země všemi nejtěžšími 
a některými 
nejočividnějšími způsoby. 
Druhé největší 
sladkovodní jezero, 
Lake Victoria 
ve východní Africe, je teď 
ohroženo kvůli 
přílišným výlovům ryb, 
emisím a změně klimatu, 
což spolu stejně 
souvisí. 
Řeky a jezera 
teď v Africe vysychají. 
Tanzánský 
ledovec a ledy 
hory Kilimandžára 
jsou již téměř celé odtáté 
a korálové útesy 
odumírají, bělají. 
Krize s vodou 
se táhne od Sierra Leone 
až do Jižní Afriky. 
Zimbabwe, Somálsko, 
Mauricius, Mozambik, 
a Súdán – jen abych 
jich pár vyjmenovala – 
zažívají 
nejhorší sucha, 
že mají potíže 
sázet plodiny, což přispívá 
k nedostatku potravin 
a zvyšování cen. 
Přidejte k tomu 
rozšiřování pouští 
a odlesňování, které 
dál degraduje půdu. 
Vyšší teploty znamenají 
nevyzpytatelné srážky – 
buď příliš malé nebo 
najednou příliš silné, takže 
máme pustošící povodně, 
které zatopí úrodu a 
požáry vypálí lesy. 
Jako v Západní Africe, 

domovy 43 % 
celé populace 
Subtropické Afriky, 
jste-li farmářem, 
už můžete cítit, 
že je klima v potížích. 
Jsou mnohem častější 
sucha, vlny veder, 
povodně, bouře, 
mrazíky, mrazy a výskyt 
kobylek, než dříve. 
Tyto vlivy 
změny klimatu 
zvyšují nejistotu obživy 
a potravinové krize 
v Africe. 
Narostlo také 
riziko nemocí, 
jako je malárie, protože 
se komáři rozšířili do vyšších 
nadmořských výšek. 
OSN se obává, 
že jsou v Africe 
ohroženy stovky 
milionů lidí. 
To je jen hrstka 
ze všech zpráv, 
vysílaných 
o globálním oteplování 
ve vaší zemi. 
Jsem si jistá, že je jich víc. 
Vůdci 
jsou si vědomi 
těchto vážných problémů, 
kterým čelí jejich země. 
Kdyby je občané 
taky podpořili, 
připomněli jim, 
že se jich to taky týká 
a že je to pro jejich 
vlastní zájem, 
získali by ještě 
větší zdroj energie, aby 
se postavili změně klimatu. 
Pak by si uvědomili, 
že globální oteplování je 
nejdůležitějším programem,   
že je to jejich povinnost, 
nejen profesionální, 
ale taky osobní, 
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protože to ovlivňuje 
je a taky 
jejich děti. 
Pokusme se tedy co nejlépe 
připomenout vůdcům 
a povzbudit vůdce, 
aby něco udělali. 
Děkuji vám a Nebe 
ať žehná majestátní půdě  
Afriky 
a ochraňuje ji. 
Dozvěděla jsem se 
z Ayurvédy, 
že se staneme něžnějšími 
a méně násilnými, 
když se staneme vegetariány. 
Kdyby se všichni lidé 
stali čistými vegetariány, 
mohli bychom předejít 
globálnímu oteplování a 
různým kalamitám na Zemi? 
Navíc, 
nebyl by to problém 
pro náš ekosystém, 
kdyby se stali všichni lidé 
vegetariány? Děkuji Vám. 
Děkuji vám. 
Ano, profesorko Jeong, 
vítám vás. 
K vaší první otázce, 
kdyby se stali lidé 
čistými vegetariány, 
nebyli bychom tentokrát 
schopni předejít globálnímu 
oteplování, protože 
již začalo, 
byli bychom ale schopni 
ho včas zastavit, 
aby se nezhoršovalo 
a aby se nespustila 
neřízená planetární krize, 
čemu říkají: 
„bod zlomu“, 
„bod odkud není návratu“. 
K otázce,  
zda by nastal problém 
s naším ekosystémem, 
kdyby se všichni lidé 
stali vegetariány: 
je to naopak, madam. 

Skutečným problémem 
pro naše životní prostředí 
je jedení masa, jak to 
děláme teď. 
Všechny naše planetární 
problémy, včetně změny 
klimatu, potravinové krize, 
eroze půdy, znečištění atd., 
se mohou vyřešit přejitím 
na bio veganskou stravu. 
Máme všechny důkazy, 
které ukazují 
na tuto odpověď. 
Máme důkazy. 
Bylo to dokázáno 
a je to tak. 
Teď konzumujeme  
maso a zažíváme 
tolik zhoubných vlivů. 
Ničí to 
naše zdraví, 
ničí to naše životní prostředí, 
ohrožuje to 
životy našich zvířat, 
spoluobyvatel, zabíjí to naše 
vznešené lidské vlastnosti 
a naši fyzickou existenci. 
Podle zprávy 
OSN 
„Dlouhý stín 
hospodářských zvířat“, 
je chov zvířat na maso 
pro ekosystém 
velmi zhoubný. 
Některé příklady: 
hospodářská zvířata okupují 
největší lidmi užívanou 
část půdy. 
Hospodářská zvířata jsou 
příčinou ztráty 70 % 
dříve zalesněné půdy 
v Amazonu. 
Hospodářská zvířata jsou 
zřejmě největším zdrojem 
znečištění vody 
ze všech průmyslů. 
Způsobují mrtvé zóny, 
eroze, splavování kalů, 
udusanou půdu atd. 
Hospodářská zvířata mohou 

hrát taky hlavní roli 
v poklesu biologické  
rozmanitosti naší planety. 
Proč tedy nezkusit 
udělat změnu 
opačným směrem, abychom 
viděli, jestli se věci zlepší? 
Zlepší se. 
Jistě to bude lepší. 
Pokud ustoupíme 
od násilí a nenávisti, 
potkáme mír a láska 
navštíví naši oblast. 
Kdyby se všichni lidé 
stali vegany, byl by to 
ráj na Zemi. 
Doufám, že jednoho dne 
zažijeme tento ráj 
na Zemi v našem životě. 
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