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Neexistuje zákon, se vyplýtvává  A právě teď 
aby reguloval a ošetřoval na produkci masa. potřebují vládní vůdci  
tyto věci. Jen pro srovnání, naši důvěru 
Proto americká 100 000 litrů vody  a povzbuzení více, protože 
Agentura pro ochranu  se spotřebuje na produkci  skutečně potřebujeme 
životního prostředí odhaduje, jednoho kilogramu hovězího, jejich vedení, aby přinesli  
že zemědělství,  zatímco méně než 1 % rozsáhlou změnu. 
které je většinou tohoto množství  Musíme pomoct  
produkce masa, nebo jen 900 litrů vládě poskytnout 
přispívá téměř  je potřeba na sklizení  informace  
třem čtvrtinám kilogramu pšenice. o skutečných nákladech 
problémům znečištění  3. Plýtvání jídlem. masité stravy. 
vody v zemi – 90 % veškeré sóji, To, že masný průmysl 
tři čtvrtiny  80 % veškeré kukuřice ničí životní prostředí, 
znečištění vaší země pochází a 70 % veškerého obilí naše zdraví 
z hospodářských zvířat. vypěstovaného v USA a zdraví a budoucnost 
Jednou v roce 1995 se je skrmováno dobytkem,  našich dětí 
jedno 8 akrové jezero hnoje  zatímco tím může být  a nakonec planety, 
s výkaly prasat roztrhlo nakrmeno alespoň 800  čísla,  
v Severní Karolíně… milionů hladových lidí, pane.  pouhá čísla by měla být  
Pro lidi,  Máme hladovějící lidi, víc než dost, aby šokovala 
kteří nevědí,  máme děti, které umírají každého z nás k činu.   
co je jezero hnoje, je  každých pár sekund, Dovolte mi vám oznámit  
dovolte mi to vysvětlit. protože spotřebováváme  několik šokujících faktů 
Je to místo, kde mají  příliš půdy, příliš vody, z USA,  
kachny velký rybník příliš potravy jen z vaší země – 
a pak jim tam vylévají pro dobytek, jen z USA.  
veškerou močůvku a odpad – místo pro lidi. 1. Plýtvání půdou. 
močůvku a to všechno  4. Znečištění. Teď se v USA, oblast  
od prasat – Hospodářská zvířata  devětkrát větší než  
a vypadá to jako  produkují 130 krát víc výkalů je Kalifornie – devětkrát 
jezero, proto tomu říkají než lidská populace větší než Kalifornie! – 
„jezero hnoje“. v USA. využívá buď pro pěstování 
Jednou se takové 8 akrové  Dovedete si to představit? krmiv pro hospodářská  
jezero prasečího hnoje  Jedna prasečí farma, zvířata nebo jako pastviny. 
v Severní Karolíně roztrhlo, řekněme s 500 000 prasaty, To je vše o zvířatech,  
rozlilo se  vyprodukuje ročně víc  nic o nás. 
25 milionů galonů odpadů než Je to o jedné 
těchto jedovatých výkalů,  1,5 milionů obyvatel  miliardě akrů nebo 80 % 
dvakrát většího objemu Manhattanu celkové zemědělské půdy 
než notoricky známá v New Yorku. v USA a o tom,  
ropná skvrna Exxon-Valdez. Ve státě Virginia že polovina půdy USA se  
Stěžujeme si  dokonce i drůbeží farmy využívá na produkci masa. 
na ropnou skvrnu, produkují 1,5 krát víc Naproti tomu 
ale toto je ještě horší. znečišťujícího dusíku se méně než 3 miliony akrů 
Stovky milionů než všichni lidé  využívají na pěstování  
ryb ve státní žijící v té oblasti. veškeré zeleniny v zemi. 
New River bylo okamžitě  Zabíjíme sami sebe. Představte si to! 
zabito,  Všechny tyto odpady nejsou 2. Plýtvání vodou. 
kvůli dusičnanům v odpadu  regulovány ani zpracovány.  Polovina vody v USA 
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Musíme zastavit  platí tomuto průmyslu,  s dalším  
živočišnou produkci teď aby dál produkoval  zhoubným efektem, 
a za každou cenu, chceme-li  tento problém – produkoval  když se znečištění 
si tuto planetu ponechat. maso, ryby a podobně – dostalo do oceánu. 
Opakuji: Musíme zastavit našimi těžce vydělanými  Toto je jen jedna 
živočišnou produkci hned teď daněmi, které používají z mnohých nehod, pane. 
a za každou cenu, chceme-li k jejich dotování. Nejen to, v Mexickém  
si tuto planetu ponechat. Je to ironie? zálivu máme obrovskou  
Vždy jsem se dívala  Vláda USA  mrtvou zónu, 
na Američany a jejich  může teď, samozřejmě  velikosti New Jersey, 
velké vládní vůdce, přesměrovat miliardy dolarů která dusí  
jako na jeden z nejlepších utracené na dotace všechen mořský život,  
živoucích příkladů do hospodářských zvířat a to je 
demokracie a svobody, do pomoci farmářům přejít přesvědčivě kvůli 
integrity našeho světa. na pěstování  odtoku dusíku 
Nicméně,  bio zeleniny a ovoce. ze středozápadu, 
musím vám říct popravdě, Bude to velká pomoc z výkalů ze zvířat 
že masný průmysl vaší zemi  a hnojiv  
se nehodí  a pro zdraví Američanů. na krmiva zvířat. 
k velikosti  Vlády mohou využít  Tyto výkaly jsou toxické. 
vaší země a skvělých  těchto mocných nástrojů Obsahují antibiotika, 
Amerických občanů. k šíření kampaní  hormony a pesticidy 
Nemám pravdu, pane?Ano. o veganské volbě, a 10 až 100 krát 
Děkuji Vám. zákazu masa a zákonů, koncentrovanější  
Skvělí lidé si zaslouží které by pomohly lidem smrtelné patogeny jako 
skvělé věci. přejít na bio veganské  E. coli a salmonelóza, ve 
Skvělí lidé vedou  pěstování a konzumaci. srovnání s lidskými výkaly. 
skvělý životní styl. Celkový přechod  5. Zdraví 
Musíme tedy odstranit na veganskou stravu a ekonomické náklady. 
věci, které nejsou velké může dokonce  Maso způsobuje 
a musíme začít  vládám ve světě ušetřit stovky miliard – 
s velkými věcmi hodně peněz, stovky miliard! – 
pro velké lidi, velkou 80 % nákladů na zmírnění  amerických dolarů  
zemi, jakou je Amerika. klimatické změny nákladů jen na zdravotnictví 
Já se modlím, pane, aby ti, z 40-ti bilionů amerických  a ekonomickou zátěž  
kteří si toho jsou vědomi dolarů do roka 2050. na rodiny a vlády, 
a chtějí zachránit děti To znamená, že bychom  to nezmiňuji  
s tím něco udělali, ušetřili 32 bilionů dolarů bolest a utrpení 
a rychle, nákladů na snížení problému  rodin, samozřejmě,  
aby zastavili tento strašný s klimatem a měli bychom  ta je nepředstavitelně velká 
kriminální systém,  veganskou populaci, a celoživotní. 
který zabíjí nás  což je dobré, A celou dobu trpíme  
a ničí naši planetu, je to dobrý obchod    nemocemi,  
a že už to dál  po všech stránkách pozitivní. ztrácíme životy, trápíme se  
nesmíme dopustit. Americká vláda  ztrátou milovaných, 
Děkuji vám a Bůh žehnej  má velmi dobrý důvod členů rodiny, 
vaší víře v Nebe, zrušit maso, ryby, ztrácíme štěstí, 
ve vaše vůdce vejce a mléčné výrobky – přicházíme o peníze  
a v sebe. všechny živočišné  kvůli masité stravě.  
Bůh žehnej Americe. produkty. My jsme těmi, kdo  
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A také zpráva  Pokrývají minimálně Nejvyšší Mistryně, 
z Ústavu světových  95 000 čtverečních mil – Irsko, jak víte, 
zdrojů (WRI) z roku 1998 ty které jsme objevili – je obklopeno mořem, 
tvrdí, že 60 % další jsme ještě  proto si myslím, že by bylo  
světových korálových útesů neobjevili. vhodné začít tím, že se  
je ohroženo  Znečištění  podíváme na krásné části  
lidskými aktivitami. z hnojiv, odpadních vod našeho ekosystému 
Jaký by byl důsledek, a spalovaných fosilních paliv a v jakém nebezpečném   
kdyby korálové útesy  jsou,  stavu se nachází. 
zmizely a jak  podle vědců, na vině Měli bychom začít 
můžeme zabránit  ale i chov lososů  u mrtvých zón v oceánech. 
jejich zmizení? v ohrazených farmách Výzkumy z  
Co by se stalo? způsobuje mrtvé zóny  Gothenburgské university  
Co je tady stvořeno  jako v Big Glory Bay ve Švédsku odhalily 
je pro nás dobré. na Novém Zélandu. 20 mrtvých zón 
Korálové útesy mají Tam zjistili,  kolem pobřeží Irska 
nějaký význam. že mrtvé zóny tam  a 400 po celém světě. 
Ano? Je mnoho faktorů,  vznikly taky  Kdyby se mrtvé zóny  
které ovlivňují korály, kvůli chovu lososů  spojily,  
například výstavba při  v oplocených farmách. byly by velikosti 
pobřeží, znečišťování vody,  Ta oblast se začala  Nového Zélandu. 
změna teploty vody v mořích zotavovat poté, co byly Vědci většinou viní 
kvůli globálnímu oteplování. klece s lososy odstraněny, hnojiva a další odtékající  
Proto je globální oteplování  podle výzkumů odpady z farem, kaly 
největší hrozbou, protože a dokumentů provedených  a spalování fosilních paliv. 
způsobuje bělení korálů Diazem a Rozenbergem Robert J. Diaz, 
nebo když teploty vyrostou  ze švédské Gothenburgské  profesor mořských  
příliš vysoko a pro korály  univerzity. věd na univerzitě  
důležité symbiotické  Skutečně,  v Gothenburgu řekl:  
řasy zmizí a odhalí  je velmi zajímavé  „Mohli bychom skončit  
svoji bílou kostru,  dívat se na to,  bez krabů, bez krevet 
to je známka smrti  že moře jsou jako naše lesy, a bez ryb.“ 
pro korálovou kolonii. naše podmořské lesy. Jak důležité je moře 
Jsou citlivé  Nikdy jsem se  pro přežití lidstva? 
na životní prostředí, na to skutečně tak nedívala. Je tak důležité  
také velmi pomalu Když se ale bavíme  jako lesy pro Zemi  
rostou – o korálových útesech, a voda. 
někdo říká, že dokonce Alex Rogers Podle výzkumů,  
narostou jen 30 centimetrů ze Zoologické společnosti  50 % kyslíku naší Země  
za 1 000 let  – v Londýně napsal poskytují mikroskopické 
a potřebují pro přežití v Journal Science (vědecký  mořské rostliny, 
speciální podmínky, časopis), že neskutečných 50 %. 
proto  33 % světových korálových A teď se v oceánech  
někteří vědci předpovídají, útesů čelí mrtvé zóny šíří 
že většina korálových  vyhynutí, hlavně a jejich počet  
útesů zmizí  kvůli přílišným rybolovům na zeměkouli roste. 
v blízké budoucnosti, a přímořské zástavbě Některé tam už jsou  
pokud globální oteplování  a znečištění, mnoho let,  
naroste. dalších 50 %  ale my jsme  
Je to děsivé. Deset procent  visí na vlásku.  je objevili teprve nedávno. 
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zmizelo jen během čtyř let. 
Korálové útesy jsou jako  
lesy na pevnině: 
ochraňují více než 
100 přímořských zemí 
proti vysokým přívalovým 
vlnám a hurikánům. 
Jsou ochránci 
a také podporovateli 
více než 25 % 
všech mořských druhů. 
Jsou léčivým 
pokladem, kterého se  
využívá v mnoha lécích, 
jako jsou antihistaminika, 
antibiotika, na léčbu  
astmatu, dokonce nemoci  
srdce atd., atd. 
A navíc víc než  
50 % nových výzkumů 
léků na rakovinu spoléhá 
na mořské organismy. 
Tak vidíte, 
jak důležité jsou. 
A je ještě mnohem víc  
věcí, které jsme ještě  
nezjistili o prospěšnosti 
korálových útesů 
a podmořského života. 
Proto skutečně  
musíme dělat, co můžeme,  
abychom je zachránili. 
Ano. Musíme   
zastavit globální oteplování. 


