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Filmajánló: A Fenntarthatósági Titok – Cowspiracy: 
The Sustainability Secret (színes amerikai dokumentumfilm, 2014, 91 p)

SZERZŐ: Seregély Kata / KÖVET Egyesület

Milyen mértékben környezetszennyező a mezőgazdasági állattartás? Valóban több üvegházhatású gázt 
termelnek a tehenek, mint az egész közlekedési szektor? Ha igen, akkor miért nem beszél róla egyetlen 
környezetvédő szervezet sem? Mit tehetünk azért, hogy ez megváltozzon?

Amikor a környezetszennyezés szó felmerül, 
a legtöbb ember számára a gyárak, erőművek 
jutnak eszébe, mint legnagyobb szennyezők. 
Kip Andersen szerint azonban a környezet-
szennyezésért legmeghatározóbb mértékben 
a mezőgazdasági állattartás felelős. Andersen, 
az Egyesült Államok korábbi alelnöke, Al Gore 
egyik előadásának hatására kezdett el fenn-
tarthatósággal foglalkozni, majd egy ismerőse 
Facebook bejegyzésében hallott először az 
állattenyésztés káros hatásairól. Az ENSZ egyik 
jelentése szerint a tehenek több üvegházha-
tású gázt termelnek, mint a teljes közlekedési 
szektor (az utóbbi 13 %-ot, a szarvasmarha 
tenyésztés pedig 18 %-ot), ami főként az 
emésztésük során keletkező metángázokra 
vezethető vissza. Emellett más erős környe-
zeti hatással járó folyamatokat is feltár. Úgy 
véli, hogy az állattenyésztés a legfőbb oka a 
források kimerítésének, és egyben hatalmas 
vízfelvevő. Mindemellett jelentős vízszeny-
nyező is: az óceáni halott zónák kialakulá-
sában is jelentős szerepet játszik. A filmben 
az is elhangzik, hogy az Amazonas őserdeit az 
olaj- és gázkitermelés, a bányászat, a gátak 
és a mezőgazdaság egyaránt pusztítja. Ha 

azonban a felhasznált területet vesszük alapul, 
hogy milyen okból vágták ki a legtöbb fát, akkor 
egyértelműen a mezőgazdaság lenne az első. 
Ezek a területek ahhoz szükségesek, hogy 
génmódosított szóját termeljenek rajta, az 
állatok takarmányozásának céljából. 
A dokumentumfilmben szó esik arról is, hogy 
a legnagyobb környezetvédő szervezetek nem 
beszélnek arról, hogy mennyire környezet-
szennyező az állattenyésztés, sőt a filmkészítők 
megkeresésre sem válaszoltak. A film címének 
ötlete is innen származik, Andersen úgy érezte, 
hogy a tehenek összeesküdtek ellene, ezért 
nem hallunk arról, hogy az esőerdők pusztítá-
sának valódi oka a mezőgazdaság. 
A leleplezés mellett a film fontos célja a meg-
oldás keresése is. Hogyan lehetne a mezőgaz-
daság fenntartható? Mennyivel kell kevesebb 
húst fogyasztanunk ahhoz, hogy ez a folyamat 
mérséklődjön? Az állatok számára termelt 
kukoricát miért nem emberi fogyasztásra 
hasznosítjuk? A veganizmus az egyetlen meg-
oldás a fennmaradás érdekében? A film ezekre 
és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, 
emellett konkrét lehetőségeket és alternatí-
vákat is bemutat. Tegyünk együtt a Földünkért!

Idézet a filmből: „Az emberiség a környezet-
szennyezés legnagyobb betegsége. Túlfo-
gyasztunk. Például kivágjuk az erdőket, több 
holdat másodpercenként az újabb termőte-
rületekért. Eddig az amazonasi őserdő 91%-a 
pusztult el csak azért, hogy az állatoknak, 
halaknak szóját, egyéb takarmányt termesz-
szenek. A nagy környezetvédő szervezetek 
nem mondanak sokat arról, hogyan éld az 
életedet. Többségük tagsági alapú, és elve-
szítenék támogatóikat, ha még jobban bele-
szólnának napi életükbe, arra kérnék őket, 
hogy például változtassák meg élvezetes 
étkezési szokásaikat a Földért. Nem kérik 
ezt, nem akarnak magukra haragítani még 
több embert azzal, hogy megnehezítik az éle-
tüket. Ugyan időről időre emlékeztetnek, hogy 
járj biciklivel, használj kevesebb műanyagot, 
vizet, energiát, mert jobban beleillik a profil-
jukba és támogatóikéba, hogy áldozat-elkö-
vető kapcsolatot alakítsanak ki. Kényelmetlen 
lenne ezen változtatni... ám közben 2050-re 
eltűnhetnek a halak a túlhalászás, a vizekbe 
jutó szennyezők miatt, ez a tudósok előre-
jelzése... és nem a közlekedés vagy a zuha-
nyozás a legnagyobb szennyező.”


