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Światowi, wybitni naukowcy, celebryci oraz liderzy biznesu wezwali światowych 

liderów na COP27 do zakończenia hodowli przemysłowej w Liście Otwartym. 

Ponad 200 wybitnych osób zjednoczyło się w międzynarodowym liście otwartym, aby wezwać 

światowych przywódców na konferencji klimatycznej COP27 do położenia kresu rolnictwu 

przemysłowemu i przekształceniu naszego globalnego systemu żywnościowego. 

Wśród międzynarodowych nazwisk naukowców, takich jak dr Jane Goodall, profesor Peter Singer, 

profesor Frans de Waal, dr Carl Safina, znaleźli się też hollywoodzcy aktorzy i aktorki: Brian Cox, Eva 

Green oraz liderzy biznesu i milionerzy: Seth Goldman z Beyond Meat oraz Dale Vince. List został 

podpisany także przez polskich naukowców oraz aktora Marcina Dorocińskiego i aktorkę Maję 

Ostaszewską. 

List Otwarty podkreśla pilną potrzebę przekształcenia naszego globalnego systemu żywnościowego i 

wzywa światowych przywódców do zawarcia Globalnego Porozumienia w sprawie żywności i rolnictwa 

na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. List został przygotowany przez międzynarodową organizację 

Compassion in World Farming oraz jej polski oddział Compassion in World Farming Polska. 

W liście czytamy: 

Jeśli społeczność globalna ma osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, cele Porozumienia Paryskiego 

oraz cele Konwencji o Różnorodności Biologicznej, należy podjąć działania, aby zakończyć intensywną 

hodowlę przemysłową. Od zanieczyszczenia środowiska po kryzys klimatyczny i wymieranie dzikich 

gatunków. Od okrucieństwa wobec zwierząt po głód i niedożywienie ludzi. Przyjrzyjcie się dowolnemu 

globalnemu wyzwaniu, a zobaczycie, że u jego podstaw leży żywność i sposób jej produkcji. System 

oparty na nadprodukcji i niezdrowej żywności jest wspierany przez intensywne metody uprawy. Sektor 

hodowlany wytwarza więcej gazów cieplarnianych niż bezpośrednie emisje pochodzące ze wszystkich 

światowych samolotów, pociągów i samochodów razem wzięte. Musimy podjąć natychmiastowe 

działania, w przeciwnym razie intensywna hodowla zwierząt zagrozi naszemu przetrwaniu. 

Potrzebujemy transformacji systemu żywnościowego. Ludzie, zwierzęta i nasza planeta nie mogą już 

dłużej czekać. 

Organizacja Compassion in World Farming Polska opublikowała wcześniej podczas COP27 także wyniki 

swojego nowego sondażu przeprowadzonego przez YouGov. Badanie zostało jednocześnie 

przeprowadzone w 13 krajach, a wyniki z Polski są powyżej średniej światowej. Polki i Polacy zapytani 

o stosunek do hodowli przemysłowej są zgodni i świadomi: hodowla przemysłowa zwierząt stawia 

zyski ponad środowisko i ochronę klimatu (65%), zdrowie ludzi jedzących produkty zwierzęce (65%) 

oraz dobrostan zwierząt (aż 72%). 

„Nasz list otwarty wysyła jasny komunikat do światowych przywódców: bez zakończenia hodowli 

przemysłowej i przekształcenia naszego systemu żywnościowego niemożliwe będzie osiągnięcie celów 

klimatycznych i neutralności klimatycznej ponieważ jedna trzecia produkcji gazów cieplarnianych jest 

spowodowana produkcją i konsumpcją żywności. Do tego aż 75% emisji z rolnictwa pochodzi tylko z  



                                             Compassion Polska  
ul. Marszałkowska 28A lok. 15,  

00-576 Warszawa 

NIP 1182095454 | KRS 0000484066 

 

hodowli zwierząt. Badania jasno pokazują, że bez podjęcia konkretnych działań, emisje z produkcji 

żywności i rolnictwa znacznie wzrosną i bardzo utrudnią osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego. 

Światowi przywódcy muszą zająć się na poważnie tym tematem ponieważ zbyt długo był on spychany 

na margines. Czas przełamać tabu” – skomentowała Małgorzata Szadkowska, prezeska fundacji 

Compassion in World Farming Polska oraz ekspertka Climate Leadership powered by UN Environment. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę END.IT 
 
 
 
 

***** 
Notatka dla redakcji: 

 

• List Otwarty do światowych przywódców wraz z pełną listą sygnatariuszy. 

• Lista sygnatariuszy z Polski: 

 

Prof. dr hab. Ewa Bińczyk 
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski 
Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska 
Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski 
Prof. dr hab. Wojciech Pisula 
Prof. dr hab. Piotr Skubała 
Dr hab. prof. UJ Joanna Hańderek 
Dr hab. prof. UJ Katarzyna Jasikowska 
Dr hab. prof. SGGW Zbigniew M. Karaczun 
Dr hab. prof. UŁ Piotr Krajewski 
Dr hab. prof. UJ Paulina Kramarz 
Dr hab. prof. ALK Bolesław Rok 
Dr hab. prof. UJ Marta Shaw 
Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak 
Dr Magdalena Budziszewska 
Dr Anna Buncler 
Dr Marek Grodzicki 
Dr Piotr Łukasik 
Dr Andrzej Kassenberg 
Dr Robert Maślak 
Dr Barbara Niedźwiedzka  
Dr Michał Pałasz 
Dr Zofia Prokop 
Marcin Dorociński 
Maja Ostaszewska 

 

• Wyniki sondażu z Polski (także wyniki globalne z 13 krajów). 

• Podstawowe fakty i liczby dotyczące hodowli przemysłowej i jej wpływu na klimat. 

• Folder ze zdjęciami dotyczącymi hodowli przemysłowej oraz zdjęcia celebrytów.  

https://ciwf.end.it/pl/sign/
https://www.ciwf.pl/media/7452364/list-otwarty-do-swiatowych-przywodcow.pdf
https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2022/11/nowy-sondaz-co-polacy-mysla-o-hodowli-przemyslowej
https://www.ciwf.pl/media/7452209/stop-hodowli-przemyslowej-fakty.pdf
https://ciwf.assetbank-server.com/assetbank-ciwf/images/assetbox/20fd95e2-b196-4dec-ad75-4bd612f39f11/assetbox.html

