
A petíció online formátumban is létezik! Kérjük, csak az egyik változatot írja alá! Az online petíció 
elérhetősége, élő internetes hivatkozásokkal: http://www.globalisfelmelegedes.info/petition/ 

 

6. Kérjük, hogy a változtatásra hajlamos emberek számára minden eszközzel könnyítse meg ezt a 
folyamatot, a helyi közigazgatási és civil szféra szervezeteivel is együttműködve! (Pl. húsmentes 
főzőtanfolyamok, honlapok, stb. támogatásával, mindezt akár az oktatási rendszerbe is beépítve, 
például a belgiumi Ghent város mintáját követve (11)). 

A gazdasági feltételek megteremtése között: 

7. Kérjük, hogy vegyen részt a húsipar (ill. tejipar) tájékoztatásában, hiszen a Világbank kutatóinak 
jelentése részletesen taglalja, hogy a jelenleg hús (és tej) alapanyagot feldolgozó iparágakat ez a 
változás nem létükben fenyegeti! Ellenkezőleg, alapvető érdekük, hogy ők maguk hús (és tej) 
alternatívákra átállva biztosítsák hosszútávú fennmaradásukat. Meggyőzésükkel, és számukra az 
átállást ösztönző gazdasági feltételek megteremtésével ők a változási folyamat ellenzői helyett annak 
kulcsfontosságú támogatói és motorjai lehetnek (2)! 

8. Kérjük, hogy alakítsa át a mezőgazdaság támogatási rendszerét úgy, hogy az valóban tükrözze 
hazánk hosszú távú érdekeit! Csoportosítsa át a környezetkárosító, és a bolygó létét fenyegető 
állattartás támogatására szánt összegeket, és azt használja a különböző zöld és bio termesztési 
ágazatok felfuttatására! 

9. Kérjük, hogy biztosítson ingyenes átképzési lehetőségeket a jelenleg állattartásban dolgozók 
számára, a mezőgazdaságon belül kitörési ágazatnak szánt területekre, különös tekintettel a bio 
növénytermesztésre, környezetvédelmi és zöld projektekre, a takarmánytermesztés alól felszabaduló 
területeken esetleg bioüzemanyag előállításra vagy CO2-megkötő erdősítésre, stb! (Ezekre fedezet 
lehet pl. a fent említett szénadóból befolyt összeg.) 
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Petíciónk oka: 
A klímaváltozás korunk legsúlyosabb problémája, amely puszta létében fenyegeti a bolygót és az emberiséget is. 
Legfőbb oka azonban csak az utóbbi pár évben kezd nyilvánvalóvá válni. Az energia és közlekedési szektor közismert 
klímaváltozást okozó hatása mellett az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 2006. őszén hívta fel 
a világ figyelmét az állattartás 18%-os hozzájárulására (1). Azonban a FAO kiadványának megjelenése óta egyre több az 
olyan nézet, hogy az állattartás valós szerepe ennél lényegesen nagyobb. Ezeket összegzi a Világbank kutatóinak 2009. 
októberében megjelent elemzése, amely szerint az állattartás legalább 51%-kal járul hozzá a klímaváltozás folyamatához 
(2). Ez azt jelenti, hogy az állattartás problémájának hatékony és gyors megoldása nélkül a klímaváltozás megfékezése 
egyszerűen lehetetlen. Régóta ismert az is, hogy az óriási mértékű állattartás a legfőbb oka korunk számos más égető 
problémájának, köztük a globális éhínségnek és vízhiánynak (3), erdőirtásoknak (4), környezetszennyezésnek, ökológiai 
hitelválságnak, világjárványoknak, stb. 
 
Szerencsére azonban, ez az összes, létünket fenyegető probléma egyszerűen orvosolható egy életmódváltással, a 
húsfogyasztás csökkentésével, illetve az állati eredetű termékek ízletes és tápláló, növényi eredetű termékekkel történő 
kiváltásával. Ez kis költséggel és gyorsan megoldható (2), és óriási költségmegtakarítást is jelent (5). Rendkívül hatékony 
az üvegházhatású gázok csökkentésében (6), amelynek már éveken belül érezhető a hatása a klímaváltozás 
megfékezésében (7). Táplálkozási szakemberek egyöntetű véleménye szerint a húsmentes étrend rendkívül egészséges 
(8, 9), és rengeteg egyéb előnnyel is rendelkezik (10), hátrányáról pedig nem számoltak be. 
 
 
Petíció 
Magyarország miniszterelnökének 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
A fentiekkel egyetértve, felelős gondolkodású választópolgárokként nyomatékosan kérjük Önt, 
hazánk miniszterelnökét az alábbiakra: 
 

1. Kérjük, hogy mélyítse tovább tudását, személyesen tanulmányozva az állattartás klímaváltozásra 
gyakorolt hatását, tekintve annak életbevágó fontosságát! Reagáljon bátor és higgadt vezetőként 
korunk e kihívására! 

2. Kérjük, hogy képviselje hazánkat személyesen a mexikói Klíma Csúcstalálkozón, és ott hazánk, az 
emberiség és a bolygó valós, hosszú távú érdekeit hangoztassa, és ilyen megállapodásokért 
dolgozzon! 

3. Kérjük, hogy dolgozzon ki átfogó, gyorsan megvalósítható stratégiát az állattartástól való 
eltávolodás társadalmi és gazdasági feltételeinek megteremtéséhez! 

A társadalmi feltételek megteremtése között: 

4. Kérjük, hogy kezelje a legnagyobb prioritással a társadalom alapos és tárgyilagos tájékoztatását, 
minden rendelkezésére álló eszközzel! Hangsúlyozza a növényi alapú megoldás szinte végtelen 
számú pozitív, mindenki által hamar megtapasztalható aspektusát! 

5. Kérjük, hogy tegye lehetővé, hogy a fogyasztó felelősen választhasson! Ennek részeként vezesse 
be az élelmiszerekre, de különösen a hús-, és azt helyettesítő termékekre az „ökolábnyom” 
feltüntetését! Továbbá dolgozza ki az élelmiszerek árképzésénél azt a rendszert, ami tükrözi a valós 
és teljes gazdasági és környezeti költségüket, egyik lehetséges eszközként szénadó bevezetésével! 

 


