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Tudi pretirana človekova seksualnost 
vpliva na živali

Vsi poznamo ljudski rek »Kakršen gospodar, takšen pes«. Človek s 
svojim obnašanjem in nazori izjemno vpliva na živali. V knjigi Vzrok 
in nastanek vseh bolezni, izdajatelj Univerzalno življenje, o tem piše: 
»Domače živali zelo spremenijo svoj način življenja, ker človek vpli-
va s svojim delovanjem nanje, tudi na njihove gene. Mnoge živali 
so prestrašene in razdražene. Njihov nagon je usmerjen povsem na 
materialno ter na človekov miselni svet. Glede na mentaliteto in ti-
sočletni napačni razvoj, pa tudi zaradi križanj živalskih vrst, so živali 
prevzele nekatere človeške navade. To pomeni: v svojem razvoju je 
mnogo živalskih vrst sprejelo, glede na svoje lastnosti in obliko, ena-
ka nagnjenja kot ljudje. Nihalno polje mnogih vrst živali je podobno 
človeškemu. Tudi človeško lažnivost, nepristnost najdemo pri živalih. 
Kukavica npr. leže jajca v tuja gnezda in sraka žre jajca drugih ptičev. 
Ta dva primera nista edina te vrste. Človeška trdosrčnost, ki ne pozna 
meja, vlada zdaj podobno v celotnem živalskem svetu.« Človek si je 
pridobil svojo parcelo, hišo, zemljišče, ki ga pazi in brani. V širšem 
smislu je to obnašanje ljudi prevzel tudi živalski svet. Psi, mačke in 
druge živali zaznamujejo svoje t.i. revirje s svojimi specialnimi vonja-
vami. Mnoge živali lovijo druge živali – toda samo zato, ker so ljudje 
plenilci. Živali ni treba kaznovati, loviti in ubijati – človek se mora 
navaditi misliti drugače in se obrniti k naravnim zakonom. Tedaj se 
bo tudi živalski, rastlinski in rudninski svet spremenil na pozitivno. 
Kar človek oddaja, to sprejemajo tudi živali. Zato naj se ne predposta-
vlja, da je obnašanje hišnih in divjih živali njihov pravi značaj. Mno-
go tega, kar navidezno določa pasmo in vrsto, so živali prevzele od 
ljudi. Kakor programira človek sebe s svojimi željami, tako programi-
ra tudi živali. Svoje mišljenje, hotenje, strasti prenaša na ves živalski 
svet. Tudi prekomerno razmnoževanje živali, predvsem hišnih in tudi 
prostoživečih, je zopet odsev človeka. Njegova pretirana seksualnost 
v mislih, besedah in dejanjih vpliva na živali, da se parijo bolj pogo-
sto, kot je to značilno in naravno za njihovo vrsto. Tudi lov povečuje 
število živali. Na ta način se živalska vrsta brani pred izumrtjem. Če 
ne bi človek posegel v ekološko ravnovesje, bi bilo po naravi stvarstva 
urejeno naslednje: v tisti živalski vrsti, ki bi se preveč razmnožila, bi 
se tako rekoč avtomatično zmanjšalo oplojevanje. 

Ko začne človek misliti plemenito, potem tudi živali občutijo druga-
če. Postanejo bolj plemenite in miroljubne, ne samo do človeka, pač 
pa tudi do drugih živalskih vrst. Seveda gre tukaj za določen proces, 
ne gre z danes na jutri. Mir med vsemi živalmi, ljudmi in naravo je ne-
kaj prelepega, po čemer hrepeni nekje globoko v notranjosti vsak člo-
vek in vse življenjske oblike. To je večtisočletna vizija mnogih, ki se 
počasi uresničuje. To vizijo je dal že prerok Izaija, ko je rekel: »Tedaj 
bo volk prebival z jagnjetom, panter bo ležal s kozličkom. Tele, lev in 
ovca bodo skupaj, majhen deček jih bo vodil. Krava in medvedka se 
bosta skupaj pasli. Njih mladiči bodo skupaj ležali. Lev bo jedel slamo 
kakor govedo …« Naše sodelovanje lahko gradnjo tega miru pospeši 
ter tako olajša življenje vsem, tudi bodočim rodovom.   

 Damjan Likar, odgovorni urednik
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NOVICE

iz Društva za osvoboditev živali 
in njihove pravice

Shod proti božičnemu klanju živali

Društvo je v slovenski prestolnici organiziralo tretji shod proti božične-
mu klanju živali, s katerim so ponovno pozvali katoliške kristjane in 

druge ljudi dobre volje, da prenehajo uživati meso in s tem sledijo Jezusu 
iz Nazareta, ki je bil velik prijatelj živali in vegetarijanec. Absurdno je, da 
se mnogi katoliki spominjajo rojstva Jezusa, s tem da uničujejo življenja 
tistih živih bitij, ki so ga ob rojstvu edine sprejele, torej živali. Društvo je v 
okviru shoda pred ljubljansko stolnico prebralo tudi javno pismo nadško-
fu Uranu in ga ponovno pozvalo, naj katoliška cerkev spremeni do živali 
sovražen odnos. »Spoštovani g. Uran, nerazumljivo in nesprejemljivo je, 

da cerkev še v 21. stoletju podpira morjenje in mučenje živih bitij, bitij, 
ki so, kot to sami učite, od Boga ustvarjena bitja, in ki jih Bog celo obdaja 
s skrbjo svoje previdnosti. Nerazumljivo je, da podpirate klanje živali za 
prehrano, kar celo blagoslavljate za veliko noč, kot tudi morjenje lovcev 
v gozdovih, kar blagoslavljate na Hubertovih mašah, ali mučenje in po-
bijanje živih bitij v poskusnih laboratorijih in drugo,« so protestniki med 
drugim zapisali v pismu. 

Prednovoletna zabava prijateljev živali

Društvo je v prvem slovenskem vegetarijanskem hotelu Izvir Manzato 
v Rogaški Slatini priredilo prednovoletno srečanje, na katerem se je 

zbralo skoraj sto prijateljev živali in narave. Po uvodnem nagovoru pred-
sednika in varuha pravic živali je sledil dinamičen pogovor, v katerem so 
obiskovalci predstavili nekaj zanimivih idej, kako pomagati živalim in pro-
movirati vegetarijanstvo. Zabava se je po obilni večerji za najbolj vztrajne 
zavlekla vse do zgodnjih jutranjih ur.

Borci za pravice živali so opozorili katoliško cerkev, naj spremeni do živali 
sovražen odnos.

Za glasbeno vzdušje je na zabavi poskrbel harmonikar Stanko Valpatič, pred-
sednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice. 

Pobuda za prepoved ubijanja polhov in 
opustitev živinoreje

Odvetnik Vlado Began, varuh pravic živali, je na tiskovni konferenci pred-
stavil predlog slovenski vladi za odpravo lovne dobe za navadne polhe. Po 
njegovih besedah je lov na polhe nepotreben, neetičen in tudi nezakonit, saj 
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) ne pozna razloga za usmrtitev živali, ki bi se 
imenoval tradicija. »Po mnenju mnogih gre pri lovu na polhe za neke vrste 
veselico, kjer se zbere mnogo ljudi, ki se ob lovu polhov zabavajo. Zaba-
va enih pomeni trpljenje in smrt drugih,« je dejal Began. Dr. Boris Kryštu-
fek je ob tem predstavil svojo dejavnost raziskovanja polha in knjigo Polh 
in človek. Januarja je varuh pravic živali na tiskovni konferenci predstavil 
pobudo vladi, naj v okviru  slovenskega predsedovanja EU udeležencem 
streže samo vegetarijansko oz. vegansko hrano. »Dejstvo je, da živinore-
ja in njen proizvod meso strahotno uničujeta družbo. Zato je vsaka izjava 
o varstvu okolja s strani politikov licemerje, vsaka borba proti podnebnim 
spremembam farsa, dokler se tisti politiki, ki o tem govorijo, ne distancirajo 
od uživanja mesa,” je prepričan Began. 

Vlado Began, odvetnik in varuh pravic živali

Vegetarijanska registrska tablica: goriška registrska označba imetnikom ponuja 
zanimive kombinacije. Članica društva je to možnost izrabila za promoviranje vege-
tarijanstva. Prevod: Postani(te) vegetarijanec. 

Kako lahko jaz pomagam živalim?

Vabljeni, da se včlanite v naše društvo. Pristopna izjava je na str. 5. Z včlanitvijo boste pomagali predvsem živalim, naravi 
ter posredno tudi ljudem. Sodelovali boste pri gradnji živalim prijazne Slovenije. Društvo z veliko člani je močnejše ter lahko 
organizira še več akcij za boljši položaj živali in promocijo vegetarijanstva oziroma veganstva.

Vsi, ki želite s svojimi talenti in sposobnostmi pomagati živalim, 
ste prisrčno vabljeni k sodelovanju pri nalogah (vse naloge so 
objavljene na naši spletni strani): delo na stojnici, pomoč pri or-
ganiziranju shodov in piknikov, prevajanje tekstov iz angleščine 
ali nemščine v slovenščino in obratno, lektoriranje tekstov, va-
bljeni glasbeniki, pesniki, igralci, režiserji krajših iger in skečev 
za izvedbo programa na piknikih in shodih, šivanje in izdelava 
živalskih kostumov in mask … Pokličite na tel. št.: 040 795 402 
(Anita), anitka.novak@.gmail.com.
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Ali vegetarijanci rešujejo svet?
Meso in mleko - uničevalca ozračja:

industrijska, masovna reja živali velja za najhujšega povzročitelja onesnaženja ozračja

Milijarde t.i. koristnih živali se goji, utesnjuje in pobija na vzrejnih farmah po vsem svetu. Klimatska štu-
dija Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je v letu 2007 prišla do šokantne-
ga spoznanja: masovna reja živali sodi med najhujše onesnaževalce ozračja nasploh! Še bolj drama-
tična je prognoza raziskovalnega poročila Organizacije združenih narodov: človeštvo nima več niti 15 
let časa, da prepreči nepopravljivo klimatsko katastrofo!

21 % celotne emisije CO2, ki nasta-
ne kot posledica različnih aktivno-
sti človeške populacije na Zemlji, gre 
na račun proizvodnje mesa. Od tega 
predstavljajo približno polovico CO2 
izpusti, ki nastanejo zaradi krčenja 
ogromnih gozdnih površin zaradi ma-
sovne reje živali (za pašo in prehrano 
rejnih živali). Masovna reja živali tako 
proizvede več toplogrednih plinov kot 
celotni svetovni promet in transport. 

Iz hlevskega gnoja in gnojnice se spro-
šča metan (CH4), toplogredni plin, ki 
je kar 23-krat močnejši onesnaževalec 
ozračja kot CO2. Svetovna živinoreja 
ima 37 % delež pri umetnem nastan-
ku izpustov metana. Pri didušikovem 
oksidu, imenovanem tudi smejalni 
plin, je ta delež kar 65 %, njegov to-
plogredni učinek pa je 296-krat večji 
kot učinek CO2. Statistike ameriške 
Agencije za varstvo okolja (EPA) ka-
žejo, da je živinoreja največji povzro-
čitelj emisij metana v ZDA. 

Znanstveniki menijo, da bi se dalo 
spreminjanje klime zaustaviti, če bi se 
človeštvo prehranjevalo drugače. »Ne 
jejte govejega mesa, ne pijte mleka,« 
poziva Ralf Conrad, poslovni direktor 

Max-Planckovega instituta za zemelj-
sko mikrobiologijo. Kajti privijanje 
pipe izpustom metana v atmosfero bi 
lahko dalo hitrejši rezultat kot poskusi 
hitrega reduciranja emisij CO2, pravi 
Conrad. »Na obtok metana v atmosfe-
ri se da vplivati v približno osmih le-
tih, medtem ko pri ogljikovem dioksi-
du to traja desetletja,« še dodaja.

Prehranjevanje z mesom ogroža naš 
planet

Problem porabe pitne vode• : koli-
čina vode, potrebna za pridelavo 5 
kg mesa, ustreza povprečni celole-
tni porabi vode dveh oseb.
Problem izumiranja gozdov• : 
amonijak velja danes za glavnega 
krivca izumiranja gozdov. Okrog 
85 % tega plina nastaja z emisija-
mi, povzročenimi z masovno rejo 
živali, npr. zaradi gnojenja polj s 
hlevskim gnojem in gnojnico.
Problem izumiranja deževnega • 
gozda: 90 % tropskega deževne-
ga gozda se uniči zaradi masovne 
reje živali. 
Problem erozije tal• : proizvodnja 
mesa in mleka je kriva za 85 % de-
lež erozije tal.
Problem porabe energije• : več kot 
tretjina vseh surovin in fosilnih go-
riv v ZDA se porabi za vzrejo živa-
li za človeško prehrano. 

Vir: Freiheit für Tiere, 1/2008, 
prevod: Marina Senčar

Na Zemlji živi sedemkrat več 
klavnih živali kakor ljudi 

Za človeško prehrano je vsako leto ubitih 45 milijard živali. 
V Nemčiji je bilo v letu 2002 zaklanih 490.744.200 živali:

44.300.000 prašičev, • 
2.100.000 ovc in koz, • 
300.000 govedi, • 
12.600 konjev, • 
367.600.000 piščancev, • 
31.300.000 kokoši, • 
400.000 gosi, • 
30.800.000 puranov, • 
13.800.000 rac• 
1.600 fazanov. • 

Ta prekomerna proizvodnja mesa sprošča velike količine 
CO2, posebej zaradi požiganja tropskih gozdov. Poleg tega 
živali proizvajajo energijo z oksidacijo ogljikovih vezi, kar 
vodi do sproščanja ogljikovega dioksida in vode. 21 % ce-
lotne emisije CO2, ki jo povzroča človeštvo, na ta način iz-
haja od živali, ki jih jemo. In to ima katastrofalne globalne 
posledice. 

Vsako leto se sprosti v atmosfero 600 milijonov ton metana. 
Delež metana v ozračju se je v zadnjih dveh stoletjih povečal 
za več kot 150 %! Ena krava proizvede 191 litrov metana na 
dan. V Nemčiji vegetira preko 15 milijonov govedi v masov-
ni živinoreji za proizvodnjo mesa in mleka. 

Kako lahko 
jaz pomagam svetu?

Prenehaj z uživanjem mesa in prispevaj 
svoj delež k ohranjanju narave in živali.
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Odstrel medvedov
povečuje njihovo število

Minister za okolje in prostor je sprejel odločitev za odstrel 75 medvedov. Čeprav je medved v Sloveniji 
ogrožena vrsta, bodo medvedi očitno padali kot po tekočem traku. Podobno kot prejšnja leta, saj je 
bilo v letih od 1995 do 2007 iz narave odvzetih kar 961 medvedov, v letu 2006 celo rekordnih 126. Kako 
država s pokolom medvedov skrbi za ohranjanje naravnega bogastva, kar je njena ustavna dolžnost, 
ni jasno. Ubijanje je namreč uničevanje in ne ohranjanje, pa čeprav gre za živali.

Kako odstrel vpliva na samo 
vrsto? V tej zvezi je zanimiva 

študija iz Kanade (univerza v Al-
berti), kjer so prišli do ugotovitve, 
da lov povečuje število črnih med-
vedov. Ugotovili so namreč, da je 
v populaciji, kjer se je medvede lo-
vilo, odstotek preživetja pri mladih 
živalih večji, kot pa v tisti populaci-
ji, kjer jih niso lovili. Prav tako je v 
lovljeni populaciji število mladičev 
na samico večje kot v nelovljeni. To 
se sklada z dokazano ugotovitvijo, 
da lov povečuje število živali, saj se 
vrsta pred iztrebljenjem brani tudi s 
povečano nataliteto. 

Kako pa lov na črne medvede vpli-
va na konflikte med ljudmi in med-
vedi, je bilo raziskano v ZDA in 
Kanadi. Raziskovalci so želeli ugo-
toviti dejavnike, ki zmanjšujejo konfliktne situacije človeka z medve-
dom. Prva hipoteza je bil lov. V nekaterih zveznih državah so zato pove-
čali odstrel medvedov. Druga hipoteza pa je bil program izobraževanja 
prebivalcev o pravilnem ravnanju z medvedi. In kakšni so bili rezultati? 
Tam, kjer so povečali odstrel, se je število konfliktov povečalo. Mnogi 
so pričakovali, da bo zaradi manjšega števila medvedov tudi manj kon-
fliktov, vendar se je zgodilo ravno nasprotno. Tam, kjer so uvedli pro-
gram izobraževanja ljudi o sobivanju z medvedi, se je število konfliktov 
drastično zmanjšalo. Ker v prime-
ru črnih in rjavih medvedov narav-
ne zakonitosti delujejo enako, je ja-
sno, da zgornji izsledki veljajo tudi 
za medvede v Sloveniji.

Dejstvo, da lov povečuje število ži-
vali, pomeni, da odstrel medve-
dov ustvarja pogoje za večje število 
teh živali. To pa pomeni potencial-
no več škode in konfliktov med lju-
dmi in medvedi. Vprašanje je, ali ne 
nosi država, ki odreja odstrel med-
vedov, glavno odgovornost za ško-
do, ki naj bi jo v zadnjem času pov-
zročili medvedi. Vprašanje je tudi, 
ali ni za lokalno prebivalstvo v bi-
stvu bolj nevaren odstrel medvedov 
kot pa medvedi sami. Ne gre namreč 
pozabiti zgoraj navedene raziskave 
o vplivu lova na konflikte med lju-
dmi in medvedi. Po zatrjevanju Vla-
de RS je medved plašna žival, ki 
se srečanju s človekom praviloma 
ogne. Ob upoštevanju navedene tr-
ditve in ob uresničevanju pozitivnih 
ukrepov iz Strategije upravljanja z 

rjavim medvedom v Sloveniji (od-
lov, odprava vseh možnih dejavni-
kov, ki medvede privabljajo k nase-
ljem, informiranje ljudi o biologiji 
in ekologiji medveda, prednost go-
vedoreji pred rejo drobnice pri no-
vem uvajanju paše …), predvsem 
pa ob opustitvi reje drobnice, obsta-
ja velika verjetnost, da bi bilo stanje 
bistveno boljše. 

Lov ni potreben. To dokazuje tudi 
kanton Ženeva, kjer je bil lov pre-
povedan že pred približno tridese-
timi leti. Narava lahko tudi sama 
uravnava število medvedov, samo 
priložnost ji je potrebno dati. In ji 
pri tem pomagati. Bolj ali manj oči-
tno je, da so medvedi žrtev napač-
ne državne politike. Ali so žrtev na-
pačne državne politike, ki temelji 

na odstrelu, tudi lokalni prebivalci? 

Več o tem oz. o nezakonitosti odstrela medvedov v letu 2008 v teks-
tu Izpodbijanje pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda 
(11.3.2008) na spletni strani: http://www.osvoboditev-zivali.org/index.
php?arhv=10863.

Vlado Began

Država bo letos pomorila 75 slovenskih medvedov. Vzorce protestnih pisem in 
naslove politikov, ki so odgovorni za pokol, najdete na osnovni strani 
www.osvoboditev-zivali.org.
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Jezus je ljubil živali
Velika noč pomeni smrt velikega števila jagenjčkov, ki pristanejo na krožnikih mnogih kristjanov. Ve-
lika noč in seveda božič, saj je takrat pobitih veliko gosi, rib in srn, sta postala največja praznika ubi-
janja. Je to krščansko?

Je velikonočno jagnje krščansko?

»Vaše uživanje mesa 
mi je skrajno zoprno ...«

Že preroki Stare zaveze so obsojali klanje živali. V Bibliji pravi pre-
rok Ozej: »Vaše klavne žrtve in uživanje mesa mi je skrajno zoprno 

in Gospod s tem nima veselja, vaša hudodelstva si bo zapomnil in vas 
zato hudo preizkusil.« (Oz 8,13). Prek preroka Amosa je Bog nedvou-
mno povedal, kaj si misli o praznikih klanja, kot sta božič in velika noč. 
Rekel je: »Jezen sem na vaše praznike in jih zaničujem, vaših shodov 
ne maram. In če mi darujete le žgalne in jedilne daritve, nimam s tem 
nobenega veselja.« (Am 5,21-24). Pri velikem preroku Izaiji beremo: 
»Kdor ubije vola, je isto, kot da ubije človeka ...« (Iz 66,3).

Jezus je ljubil živali

Jezus je prišel tudi za živali. To je bilo jasno že ob njegovem rojstvu 
v hlevu v Betlehemu. V Bibliji je zapisano, kako je z bičem iz 

templja izgnal trgovce z žrtvenimi živalmi. Toda mnogo tega, kar je 
Jezus učil, je skritega v apokrifnih spisih, saj ni bilo sprejeto v uradno 
verzijo Biblije. V Jezusovem evangeliju, apokrifnem tekstu o Jezu-
sovem življenju, beremo: »Resnično povem vam, na svet sem prišel, 
da odpravim krvave daritve in uživanje mesa živali in ptic, ki jih je 
človek zaklal.« Večini ljudi so te izjave tuje. Ne vedo, da so bili Jezus 
in njegovi učenci vegetarijanci, kar velja tudi za celotno prakristjan-
stvo. Celo Hieronim, ki je po nalogu papeža prevedel in sestavil Novo 

zavezo, priča o tem v svojih pismih. Vedel je, da je Jezus nasprotoval 
uživanju mesa: »Uživanje živalskega mesa je bilo do vesoljnega po-
topa nepoznano; toda po potopu so nam vlakna in zaudarjajoči sokovi 
živalskega mesa zamašili usta ... Ko se je dopolnil čas, se je pojavil 
Jezus Kristus, ki je ponovno spojil konec z začetkom, tako da nam 

danes ni več dovoljeno jesti živalskega mesa …«  (Adversus Jovi-
nianum I,30). V Bibliji tega ne najdemo. Tudi v številnih apokrifnih 
spisih, ki niso del Biblije, je jasno: Jezus in njegovi učenci niso jedli 
mesa, živeli so vegetarijansko. Tudi cerkveni oče Gregor (329-390) je 
pričal o tem: »Uživanje v mesnih jedeh je sramotna krivica ...«

Mučenje živali ob cerkvenih praznikih

V severni Španiji se vsako leto dogaja najbolj okruten praznik deže-
le. Septembra vsako leto od leta 1584 dalje so v mestu Tordesillas 

biki grozljivo mučeni do smrti. Toro de la Vega se prireja v čast zašči-
tniku Virgen de la Pena. S sulicami oborožena drhal goni bika po mestu 
in ga pri tem neusmiljeno zbada. Leta 2000 so živali sulico zabodli 
poševno skozi telo. Živela je še 35 minut, v tem času pa je krvoločna 
množica še vedno zbadala žival … V San Martinu v Italiji v spomin 
na svetega Lea podijo divji jezdeci par volov in ga pri tem zbadajo z 
lesenimi palicami.

V Portocanone se dogaja podobno v čast madonine figure, v Ururi pa 
maltretirajo tri pare volov v imenu svetega križa. Sicer pa zadošča po-
gled v televizor: tu se moderator baha o kulturi prehranjevanja, o sim-
bolih poganskega izvora in kmalu pristane pri velikonočnem jagnjetu, 
ki naj ponazarja Vstalega. »Velika noč je največji praznik kristjanov 
in krščansko veselje ob vstajenju naj ne osveži samo duše, temveč 
tudi telo,« pravi in preide na velikonočno pečenko, za katero narekuje 
recept ... S pravim krščanstvom mučenje in klanje živali nimata niče-
sar opraviti. Živali so živi, inteligentni del stvarstva, tako kot mi!

Papež Benedikt: Mučenje živali za božič

Cerkveni voditelji ljudstvu raje predstavijo primer mučenja živali 
kot pa spoštovanje do narave. Ob božiču leta 2005 je papež Bene-

dikt okusil čisto posebno vrsto mučenja živali, kopuna. Kopun je mlad 
pitan petelin, ki mu navadno brez anestezije prerežejo trebuh, da tam 
ležeča moda odrežejo s kleščami. Ob božiču leta 2006 je bila v Nemčiji 
posebej za papeža ustreljena srna in z letalom prepeljana v Rim …

Papež: »Srni in zajcu se ne more zgoditi nič 
boljšega, kot da sta ustreljena.«

Že kot mlad profesor teologije je sedanji papež Joseph Ratzinger v 
svojih predavanjih poudarjal, da se srni ali zajcu ne more zgoditi 

nič boljšega, kot da sta ustreljena in pristaneta na krožniku ljudi, saj 
žival tako izpolni svoj namen, ki ji je ga dodelil Stvarnik. 

Črno poglavje: Cerkev in živali

Cerkev se je od prvotnega življenja Jezusa Kristusa, ki je bilo v 
prvih stoletjih med prakristjani še znano – ta skupnost je po tem 

nauku tudi živela – zelo oddaljila. Institucionalizirane cerkve vse do 
danes dajejo opravičilo za izkoriščanje, mučenje in masovno ubijanje 
živali. V katoliškem katekizmu je pojasnjeno, da je Bog živali postavil 
pod oblast ljudi, ki jih je ustvaril po svoji podobi. Zato lahko živali 
uživamo kot hrano, medicinski in znanstveni poskusi na živalih pa so 
moralno dopustni ... Prof. dr. teol. Erich Grässer, ordinarij za novo za-
vezo na univerzi v Bonnu pravi: »Kaj je s Cerkvijo in varstvom živali? 
Na tem mestu moram biti jasen: če se bo nekoč pisala zgodovina naše 

Jezus je ljubil živali in to so živali občutile, zato so mu bile naklonjene.
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Cerkve, bo téma Cerkev in varstvo živali v 20. stoletju prav tako črno 
poglavje kot téma Cerkev in sežiganje čarovnic v srednjem veku.« Se 
še kdo čudi, da vedno več vegetarijancev in zaščitnikov živali izstopa 
iz Cerkve?

Kako prakristjani ravnajo z živalmi

Kakor so bili prvi kristjani vegetarijanci, tako živijo prakristjani tudi 
danes. Ljubijo in spoštujejo živali. Od vsega začetka prakristjani 

ne govorijo samo o zaščiti živali, temveč jo uresničujejo. V njihovih 
kmetijskih obratih ni živali za izkoriščanje. Tla že več kot 20 let ob-
delujejo miroljubno, kar pomeni, da ne uporabljajo pesticidov, fungi-
cidov ali drugih kemikalij, ne uporabljajo pa niti gnoja in gnojevke. 
Živali so ljudem prijatelji, nobena žival ni zaklana in se je ne pojé. Za 
prakristjanske kmete je samoumevno, da so zaščitniki živali in narave, 
in ne morilci ali roparji narave. Zato proizvajajo izključno vegansko-
vegetarijanska živila. 

Z mrežo biotopov velikih razsežnosti – gre za največji zasebni sistem 
biotopov Nemčiji – ustvarja Gabrielin sklad življenjski prostor za ra-
stline in živali. Vlažni in kamniti biotopi, nasadi drevja, žive meje in 
gozdički so spremenili prejšnjo puščobno pokrajino v slikovito de-
želo, na kateri najde pribežališče vedno več prostoživečih živali. V 
zadnjih letih so v to deželo, deželo miru, pripeljali tudi mnogo pred 
zakolom rešenih pašnih živali in živali, ki so pri lastnikih grozljivo 
trpele. Dobile so streho nad glavo, hrano in medicinsko oskrbo, do 
njihove naravne smrti pa jih bodo negovali in zanje skrbeli njihovi 
skrbniki. S tem pilotnim projektom miroljubnega ravnanja z naravo in 
živalmi dokazujejo prakristjani, da gre tudi drugače –  tako dajejo na-
sprotni pol naravi in živalim sovražnemu ravnanju močnih interesnih 
skupin, predvsem konvencionalnem kmetijstvu in lovu. 

To je živeči Govor na gori v smislu zlatega pravila Jezusa, ki pravi: 
»Kar ne želiš, da ti drugi stori, tega ne stori ti drugim.«

Prirejeno po članku Jezus liebte die Tiere, Freiheit für Tiere, št. 
1/2008

Več informacij: 
Gabriele-Stiftung (Gabrielin sklad)
Max-Braun-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
www.gabriele-stiftung.de

Veliki prerok Izaija o svoji viziji kraljestva miru: »Potem biva volk pri ovčki, 
panter leži pri kozličku. Teliček in lev se paseta skupaj, varuje ju majhen de-
ček … Nič zlega se ne zgodi več, saj je dežela navdana z Gospodovim spo-
znanjem ...«

Eden od neposrednih povodov za 
Jezusovo križanje je bila tudi Njegova 

ljubezen do živali, vegetarijanstvo

V  Bibliji sicer piše, da je Jezus jedel ribe in jagnje, kar za ne-
katere pomeni, da ni bil vegetarijanec, vendar pa mnogim ni 

znano, da obstajajo prvokristjanski spisi, ki pojasnjujejo, kaj se 
je v resnici dogajalo z Jezusom. Po vseh znanih znanstvenih in 
duhovnih analizah o življenju Jezusa iz Nazareta ni dvomov, da 
so bili On in Njegovi neposredni nasledniki, to je prvi kristjani, 
vegetarijanci. 

Zapisano je, da so farizeji in pismouki kot neposredni razlog za 
Jezusovo križanje razglasili prav to, da ni pustil zaklati jagnje-
ta. Citat: »... Zdaj je šel Juda Iškarijot v hišo Kajfe in mu rekel: 
Glej, pashalno večerjo je obhajal za vrati z opresniki namesto 
jagnjetom. Jaz pa sem kupil jagnje; toda prepovedal ga je ubiti. 
Glej, priča je mož, od katerega sem ga kupil ... In Kajfa je raztr-
gal svoja oblačila in rekel: Resnično, to ni pasha po Mojzesovem 
zakonu. Zagrešil je dejanje, ki zasluži smrtno kazen, zakaj to je 
težka kršitev zakona. Čemu potrebujemo še dodatne priče? ...« 
(Jezusov evangelij. Kaj je bilo pred 2000 leti? Rottweil 1986) 

Ve se, da Jezus ni zapovedal zaklati jagnjeta za pasho, temveč je 
bilo to jagnje Njemu in njegovim apostolom ponujeno in da iz 
vljudnosti ponujene hrane ni odbil. V knjigi To je moja beseda A 
in Ώ, izdajatelj Univerzalno življenje, je Kristus pojasnil, kaj se 
je dogajalo pri zadnji večerji: »Niti apostoli niti učenci niso naro-
čili, da naj se zakolje jagnje. Vendar so tako Meni kot apostolom 
in učencem kot dar ljubezni ponudili kose pripravljenega jagnje-
ta. Naši bližnji so nas hoteli s tem obdariti, ker bolje niso znali. 
Blagoslovil sem dar in pričel jesti meso. Moji apostoli in učenci 
so storili enako kot  Jaz. 

Takoj nato so Mi postavili vprašanje v tem smislu: Mi naj bi ven-
dar prenehali uživati meso. Tako si nam zapovedal. Zdaj si sam 
zaužil meso. Moje sem poučil: Človek naj namerno ne ubije no-
bene živali in tudi ne uživa mesa živali, zaklane za pripravo jedi. 
Toda če so ljudje, ki so še nevedni, pripravili meso kot hrano in z 
njo obdarili gosta in mu jo ponudili na gostiji, potem gost naj ne 
bi odklonil daru. Kajti razlika je, če človek to je iz poželjivosti 
po mesu ali pa v zahvalo gostitelju za njegov trud. Vendar naj bi 
vedni človek, če ima možnost in če dopuščajo zunanje okoliščine 
in čas, dal gostitelju splošna navodila, vendar naj ga ne poskuša 
poučiti o nečem boljšem. Ko bo prišel čas, bo tudi gostitelj razu-
mel ta splošna navodila.«

Zakaj je Jezus pomnožil mrtve ribe?

To je razložil Kristus sam v knjigi To je moja beseda A in Ώ: 
»Moji učenci so mi prinesli kruh in grozdje, da bi oboje po-

množil. Tistega dne pa so Mi dali pomnožiti tudi mrtve ribe. Ko 
sem vzel to mrtvo substanco v Svoje roke, sem pojasnil ljudem, da 
se je iz njih umaknil potencial Očetove moči, visoka življenjska 
moč in da ne bom ustvaril živih rib, da bi jih spet ubili. (…) 

In smiselno sem jim rekel: Zaradi zemljine energije so še ribe cele. 
Zato vam iz Očetovega Duha ne bom podaril žive ribe, temveč 
bom ustvaril iz energije zemlje ribe, ki so mrtve, z malo nihanji to-
rej. Nikoli ne bodo živele in ne da se jih ubiti. Rad bi vam pokazal 
kakšen okus ima živa hrana – kruh in sadje – v primerjavi z mrtvo. 
(…) Tako so ljudje lahko spoznali razliko med živo in mrtvo hra-
no, med visokonihajočimi in nizkonihajočimi živili.« 
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Uživanje mesa divjih 
živali lahko povzroči 

smrt

Smrtonosni gnoj 
povzroča 

izumiranje vrst
V Franciji so pri 25 osebah ugotovili okužbo s tri-
hino, potem ko so jedli meso črnega medveda, 
ustreljenega v Kanadi. Meso so lovci prinesli z 
lovskega izleta v tej državi. Izognili so se uvo-
znim predpisom EU. Infekcija s trihino lahko pri 
človeku povzroči celo smrt. 

Kakšne posledice ima lahko infekcija s trihino, 
pove primer 140 obolelih na neki družabni pri-
reditvi, ko so jedli mleto meso ene same svinje. 
Večina pacientov je tako hudo zbolela, da so 
od takrat delovno nesposobni. Samo finanč-
na škoda znaša preko 5 milijonov evrov. (Quel-
le, Deutschlandradio, 2006 in Quelle, Vild und 
hund, 2/2006)

Nevidni črvi trihinoze v mesu divjih svinj

V Oddelku za biološko varnost nemškega Zveznega inštituta za rizič-
no vrednotenje hrane so v mišičnem tkivu ustreljene divje svinje našli 
trihinozno vrsto, ki se je z običajnimi preiskavami mesa ne da odkriti – 
trichinello pseudospiralis. V nasprotju z običajnimi trihinami trihinelle 
pseudospiralis niso vidne pod trihinoskopom (mikroskopom za preiska-
vo trihinoz). Pred mikroskopsko preiskavo je potrebno meso umetno 
prebaviti, da postane ličinka vidna. Ta postopek je zelo drag in ga lahko 
opravijo samo v za to specializiranih laboratorijih. Pri preiskavi trupla 
divje svinje so našli zelo visoko koncentracijo parazita, več kot 900 teh 
nevidnih ličink. Inštitut za rizično vrednotenje hrane zahteva, da lovci 
ustreljene divje svinje dajo na pregled ustanovam, ki ta postopek ob-
vladajo. Skrb je upravičena. Medtem ko divje svinje ne kažejo nobenih 
bolezenskih znakov, lahko črvi trihinoze požrejo človeka od znotraj. 
Po navedbah Inštituta Roberta Kocha z dimljenjem, prekajevanjem, so-
ljenjem in sušenjem mesa niso dani zadostni pogoji za uničenje črvov, 
temveč je učinkovito samo segrevanje. Tako lahko štejemo surove sala-
me in šunke iz mesa divjih svinj kot zelo rizične proizvode.
(BFR, Pressemelung, 2006)

Konec 19. stoletja, pred uvedbo t.i. ogleda mesa, je na tisoče ljudi umr-
lo strašne smrti. Napad črvov trihine se najprej pokaže kot težava že-
lodca in črevesja, kasneje se pojavijo simptomi alergij in vročina, poja-
vijo se edemi in bolečine v mišicah. Infekcija se lahko konča s smrtjo, 
predvsem v primeru, če je prizadeta mišica trebušne prepone ali srčna 
mišica. Aktualne izkušnje s pokvarjenim mesom, združene s strelsko 
strastjo lovcev, v Nemčiji povečujejo bojazen, da bodo povečani stroški 
vzrok za počasnejše izvajanje tovrstne kontrole. Personalno nezadostno 
zaseden Urad za kontrolo prehrane bo še dodatno obremenjen in ne bo 
mogel slediti dodatnim nalogam.

Če se torej nočete izpostavljati riziku, da bi vas od znotraj požrli črvi 
trihine, potem ostane samo eno: ne jejte mesa. Tako enostavno je to. 
Poleg tega je znano, da pravi gurmanski kuharji kuhajo vegetarijansko. 
Poskusite še vi!

Vir: Denk mit, prevod: Branko Debeljak

Izumiranje vrst zaradi gnojnice               
Kje predvidevate, da je največja raznolikost življenjskih vrst – v mestu 
ali na deželi? Na deželi, seveda, tam je svet še v redu. Napačno! Dobri 
podeželski zrak nam sporoča smrad po gnojnici, ki ti skoraj vzame dih. 
Pove ti nasprotno, da je pravkar na delu morilec: gnojnica. Znanstveni-
ki so ugotovili, da gnojnica uničuje mikroorganizme, zaduši najmanjša 
živa bitja in je s tem – kdo bi si mislil – glavni povzročitelj upadanja 
živalskih in rastlinskih vrst!

Gnojnica: glavni povzročitelj izumiranja vrst
Zoolog, evolucijski biolog in ekolog Josef H. Reichholf je dokazal, kar 
nihče ni imel za možno: ne industrija, ne avtomobilski izpuhi, ne moč-
na pozidava niso krivi za izumiranje vrst, temveč poljedelstvo s svojo 
gnojnico. V Nemčiji pod neusmiljenimi pogoji letno vzredijo 15 mili-
jonov govedi in 24 milijonov svinj.

Množična živinoreja proizvede trikrat toliko fekalij kot 83 milijo-
nov Nemcev
Kaj naredi človek z gnojnico, ki jo proizvede teh 15 milijonov govedi in 
24 milijonov svinj? Polije jo po polju. In to ne ostane brez posledic. Du-
šik, ki ga vsebuje gnojnica, zaduši rastlinske in živalske vrste. Rezultat: 
zoolog je našel v majhnem parku sredi Münchna 350 različnih vrst pti-
čev, nasprotno pa so na deželi že vrabčki postali redkost ...

Želite kaj storiti proti izumiranju vrst? Postanite vegetarijanec!
Rešitev? Človek se mora vrniti na začetek verige smrti in zgrabiti zlo 
pri koreninah – to so zrezek, kotlet, svinjski hrbet, ki jih imamo na naših 
krožnikih. Brez uživanja mesa tudi ni množične živinoreje. Brez mno-
žične živinoreje tudi ni problema z gnojnico. Brez gnojnice ni proble-
ma z odlaganjem odpadnih snovi na polja – in že se zaustavi izginjanje 
vrst. Tako preprosto je to! Želite kaj storiti proti izginjanju vrst? Posta-
nite vegetarijanec!

Dejstva in ozadja
Glavni razlogi za izginjanje vrst v srednji Evropi:
 kmetijstvo z gnojem in gnojnico            78%
 lov, ribolov, pregon občutljivih vrst               12%
 industrija                  3%
 gradbeništvo in naseljevanje                 2%
 promet                    2%
 ostalo                 3%

Vir: Denk mit, prevod: Branko Debeljak

Glavni povzročitelj izumiranja vrst je gnojnica
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INTERVJU - INGRID NEWKIRK

Tudi Američani se zavedajo, da je meso 
povzročitelj najhujših bolezni

Lahko na kratko predstavite vašo globalno 
organizacijo? Za kaj se zavzemate in kateri 
so vaši največji dosežki? 

Organizacija PETA se posveča osveščanju 
ljudi. Ljudje naj spoznajo, da smo vsi živa-
li in da druge živali – tiste, ki jih imenujemo 
hamburgerji, ročne torbice, poceni alarmne 
naprave ali pripravno raziskovalno gradivo 
– čutijo bolečino, strah, veselje in ljubezen. 
Prav tako kot mi nočejo umreti v mukah, 
želijo se igrati in tako naprej. Samo zaradi 
predsodkov tako grdo ravnamo z njimi, ne 
upoštevamo njihovih potreb in želja. Naši 
največji dosežki so: prepoved uporabe živali 
v poskusnih trčenjih avtomobilov (nadome-
stile so jih lutke), dosegli smo, da so neka-
tera podjetja nadomestila poskuse na živalih 
z natančnejšimi in bolj dodelanimi ne-žival-
skimi testi, ustvarili smo gibanje mladih, ki 
nočejo nikogar izkoriščati in nočejo sodelo-
vati pri nasilju nad živimi bitji (glej spletno 
stran www.peta2.com).

Zakaj ste po vašem mnenju postali največja 
in najbolj prepoznavna organizacija za ži-
valske pravice na svetu?

Naše dejavnosti so zasnovane tako, da vzbu-
jajo zanimanje javnosti in pritegujejo pozor-
nost medijev, vzdramijo domišljijo in pripra-
vijo ljudi do tega, da se ustavijo, razmišljajo, 
diskutirajo in da izvedo za problem, s kate-
rim se ukvarjajo mnogi čuteči ljudje. Smo te-
meljiti in vztrajni, zato opravljamo tajne po-
izvedbe, kar je včasih dokaj nevarno. Zaradi 
razkrivanja dejstev, ki jih mučitelji živali 
močno prikrivajo, tvegamo, da nas bodo so-
dno preganjali. Poleg tega poglobljeno razi-
skujemo, zato lahko vsakomur, ki želi nekaj 
spremeniti, ponudimo alternative za vsako 
krutost. 

Znano nam je, da ste napisali pismo Alu 
Goru, v katerem ga pozivate, naj javno raz-
krije resnico o govedoreji, ki najmočneje od 
vseh dejavnikov vpliva na podnebne spre-
membe. Zakaj se po vašem mnenju dobitnik 
Nobelove nagrade za mir izogiba tej temi?

Gospod Gore ima sicer veliko odlik, vendar 
je zasvojen z zrezki. Njegov oče je bil gove-
dorejec. Enostavno se ne more soočiti z ne-
prijetno resnico, da je meso najpomembnejši 
dejavnik uničevanja okolja (poročilo OZN).

Kako so se ameriški državljani, politiki, me-
diji in kmetje odzvali na poročilo Organi-
zacije za prehrano in kmetijstvo (FAO), v 

katerem je zapisano, da gove-
doreja ustvarja več toplogre-
dnih plinov kot celotni sve-
tovni promet?

O tem so dokaj korektno po-
ročali. Toda ljudje si tolažijo 
vest s tem, da od časa do časa 
posadijo kakšno drevo, zame-
njajo običajne žarnice z varč-
nimi, reciklirajo odpadke … 
Storili bi vse, samo da jim ne 
bi bilo treba priznati, da so za-
svojeni z mesom in mlekom. 
Zato ponujamo 12-stopenjski 
program za opuščanje teh sla-
bih navad, podoben programu 
anonimnih alkoholikov.

Kakšen je v ZDA odnos do ve-
getarijancev? Se je v zadnjih 
desetletjih kaj spremenilo?

Odnos se je korenito spreme-
nil, saj se zdaj skoraj vsak-
do zaveda, da je prehrana, 
temelječa na mesu in mleč-
nih izdelkih, glavni povzroči-
telj najhujših bolezni našega 
časa: koronarne srčne bolezni, raka, poviša-
nega krvnega tlaka in diabetesa. To je zna-
no, toda ljudje še naprej neučakano mečejo 
vase nezdravo hrano, neprimerno za človeka 
ter upajo, da jih bodo pozdravile tablete. Na 
srečo se mlada generacija navdušeno loteva 
vegetarijanske in veganske prehrane. Sojino 
mleko, vegetarijanske klobase in nadomestki 
mesa so na voljo v vseh supermarketih, tudi 
v državah kot je Teksas. Tamkajšnji neura-
dni slogan se glasi: »Če je ne moreš pojesti, 
jo obleci.«

Kako je v ameriških vrtcih in šolah poskr-
bljeno za brezmesno prehrano vegetarijan-
skih otrok? V Sloveniji je položaj zelo slab.

Pri tako majhnih otrocih je odvisno od staršev, 
ali bodo vztrajno zahtevali možnost izbire 
vegetarijanske in veganske hrane. Mnogi 
starši so pri tem odločni. Zdravniški odbor 
za odgovorno medicino (The Physicians 
Committee for Responsible Medicine) 
in VegAdvantage (neprofitna svetovalna 
skupina kuharskih mojstrov, op. prev.) 
sta začela v šolah izvajati nekaj izredno 
zanimivih programov za spodbujanje zdrave 
veganske prehrane. Pri nas imamo visok 
odstotek temnopoltih učencev in mnogi 
med njimi genetsko ne prenašajo laktoze. Po 

To nam je v intervjuju povedala Ingrid Newkirk, soustanoviteljica in predsednica največje organizacije 
za pravice živali na svetu PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Ljudje za etično ravnanje 
z živalmi). Ta globalna organizacija, ki ima sedež v Združenih državah Amerike, šteje več kot 1,8 mili-
jona članov in podpornikov. 

uvedbi sojinega mleka prvič v življenju pijejo 
mleko, ne da bi se potem slabo počutili.

Kakšno je vaše stališče do lova? 

Če menite, da je sprejemljivo razbiti vašo la-
stno družino in postreliti njene člane, se vam 
bo zdelo sprejemljivo tudi lovljenje drugih 
bitij. Nobene razlike ni, razen tega da srna, 
divji petelin in druge živali nimajo orožja za 
svojo obrambo. Toda pozor, vaš stari oče ga 
morda ima!

Je vaša organizacija tudi politično dejavna? 
Ali razmišljate o ustanovitvi politične stran-
ke, ki bi se zavzemala za pravice živali?

Zelo malo se ukvarjamo s politiko. Osredo-
točamo se na čakajoče na avtobusnem posta-
jališču; v temelju želimo spremeniti srce, um 
in naravnanost ljudi. Veseli bi bili, če bi kdo 
osnoval politično stranko, ki bi se zavzema-
la za živalske pravice in človeške dolžnosti 
ali za človeške in živalske pravice. Živimo 
za dan, ko bodo ljudje rekli ne le: »Zasluži-
jo si spoštljivo ravnanje, saj so ljudje,« tem-
več: »Zaslužijo si spoštljivo ravnanje, saj so 
živa bitja.«

Damjan Likar, prevod: Erik Majaron

Ingrid Newkirk, predsednica organizacije PETA
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Živali so del narave
in zaslužijo vse spoštovanje

Septembra 2006 smo na vas naslovili pobudo 
za prepoved obiskov lovcev v osnovnih šolah. 
Menimo, da predstavitve lova v osnovnih 
šolah, ki jih izvajajo lovci, niso sprejemlji-
ve in zato proti temu protestiramo. Menimo 
namreč, da je lov zelo negativna dejavnost, 
ki ne ustreza ciljem vzgoje in izobraževanja 
v osnovni šoli, kot jih določajo predpisi, in 
lahko škodljivo vpliva na otroke. Sprašujemo 
vas, kaj ste naredili v zvezi s to pobudo?

V učnih načrtih osnovne šole so tudi vsebine 
o poklicih. Nobenega poklica se ne favorizira 
posebej, gre le za predstavitev. V množici po-
klicev se poklicu lovec zagotovo ne nameni 
posebej veliko časa. Učenci pa v skladu s cilji 
OŠ razvijajo tudi samostojno kritično mišlje-
nje, zato lahko o vsakem poklicu tudi kritično 
razpravljajo in to je tudi priložnost, da izme-
njajo mnenja – med drugim tudi o poklicu lo-
vec. Verjamemo, da bodo učenci podali raz-
lična mnenja, gotovo bodo nekatera podobna 
vašemu, nekatera ne. Bistveno v šoli je, da se 
učenci naučijo samostojno, kritično razmišlja-
ti. V noveli zakona pa je med cilji poudarjen 
tudi trajnostni razvoj, torej sodi k temu cilju 
tudi varovanje narave.

V zadnjih letih se je na naše društvo obrnilo 
veliko ogorčenih staršev otrok vegetarijan-
cev, ki imajo težave z vodstvom vrtcev in šol, 
saj ti nočejo njihovim otrokom nuditi vegeta-
rijanskih obrokov. Ponekod vzgojitelji, učite-
lji in osebje kuhinje celo silijo vegetarijanske 
otroke k mesni prehrani. Zakaj dopuščate, 
da se tako grobo kršijo otrokove pravice na 
področju prehranjevanja? Kdaj boste poskr-
beli za vegetarijanske obroke v vseh vrtcih in 
šolah?

Ministrstvo za šolstvo in šport je vedno zago-
varjalo mnenje, da je odločitev za vegetarijan-
stvo osebna odločitev staršev in otrok. Zato 
nikoli ni izdalo mnenja, da bi bilo treba otro-
ke siliti k uživanju mesa, če to zaradi svojih 
nazorskih usmeritev odklanjajo. Nasprotno – 
vrtcem, šolam in zainteresiranim staršem po-
vemo, da je to osebna odločitev, da pa vrtec 
ali šola ne more zagotoviti, da bo prehrana v 
vrtcu ali šoli, h kateri otrok in učenec ne izbe-
re pripadajočega mesa, tudi v vsej meri zado-
stna in da morajo starši v popoldanskih obro-
kih seveda sami zagotoviti manjkajoče snovi 
v prehrani.

Seznanjeni smo, da na vašem ministrstvu 
pripravljate prenovo šolskih zgodovinskih 
učbenikov. Ali boste vanje vključili tudi zgo-
dovino neizmernega trpljenja živali in vege-
tarijancev? Papež Janez III. je namreč v 6. 
stoletju izobčil vegetarijance in tega preklet-

stva katoliška cerkev še do danes ni preklica-
la. V tistem času so vegetarijance ubijali, jim 
vlivali v grlo tekoči svinec …

V učnih načrtih osnovne šole bodo splošne 
vsebine (vsebine, ki jih mora vedeti vsak uče-
nec), posebne vsebine (nadgradnja vsebin) in 
izbirne vsebine, ki jih bo izbiral učitelj v po-
vezavi s splošnimi in posebnimi vsebinami, 
kadar mu bosta to dopuščala organizacija dela 
in čas. 

Eden izmed obveznih predmetov v devetletki 
je tudi spoznavanje okolja. Verjetno pozna-
te poročilo Organizacije združenih narodov 
iz novembra 2006, v katerem je zapisano, da 
živinoreja predstavlja največjo grožnjo oko-
lju in da povzroča več toplogrednih plinov 
kot celoten svetovni promet. Ali so učenci pri 
tem predmetu seznanjeni s katastrofalnimi 
in za sedanji svet verjetno usodnimi učinki 
živinoreje?

Velja enak odgovor kot pri predhodnem vpra-
šanju.

Mnogo otrok misli, da meso raste na dreve-
su. Zakaj pri predmetu gospodinjstvo ne pe-
ljete otrok na ekskurzijo v klavnico, da bi iz-
vedeli resnico o nastanku njihovega zrezka?

Ministrstvo za šolstvo in šport zagotavlja 
sredstva za ekskurzije učencev, močno pa 
dvomimo, da bi bila ekskurzija v prehranske 
obrate možna zaradi strogih higienskih pogo-
jev. Učenci pa lahko tudi o vidikih take pre-
hranske industrije razpravljajo in zavzamejo 
kritičen odnos do nje.

Domnevamo, da so otroci pri gospodinjstvu 
seznanjeni s prehrambeno piramido, v kate-
ri imajo svoje mesto tudi meso in mlečni iz-
delki. Če vemo, da je meso znanstveno do-
kazano rizični faktor za mnoge civilizacijske 
bolezni, če vemo, da je meso proizvod živi-
noreje, ki je najbolj uničujoča gospodarska 
panoga, kakšno sporočilo dajete otrokom s 
promocijo mesa?

Šolsko ministrstvo je skupaj 
z Ministrstvom za zdravje 
sprejelo smernice za zdravo 
prehrano, kjer je poudarjena 
prehrambena piramida.

Mnogo dijakov se obrača 
na naše društvo in prosi za 
gradivo pri pisanju svojih 
seminarskih nalog na temo 
trpljenja živali in vegetari-
janstva. Ali podpirate vsebi-

Na ministra za šolstvo in šport smo naslovili vprašanja o tem, ali država v vrtcih in šolah spodbuja pra-
vilen odnos do živali in narave. Namesto dr. Milana Zvera nam je na vprašanja odgovorila Mojca Škri-
njar, generalna direktorica Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo. Vsak lahko na podlagi odgovorov 
sam presodi, kako vzgajajo naše otroke na področju pravic živali, varovanja narave in kakšen odnos 
ima država do vegetarijanskih otrok.

no takšnih nalog?

Učitelj in učenec/dijak sta pri izbiri seminar-
skih nalog avtonomna. Učitelja pa predvsem 
zavezuje profesionalna strokovnost pri dolo-
čitvi teme seminarja, ki jo izbereta z učencem/
dijakom.

Eden od ciljev predmeta državljanska vzgoja 
in etika je sposobnost za prepoznavanje kri-
vic, diskriminacije, stereotipov, predsodkov, 
pristranskih, na ozke interese vezanih sta-
lišč in neupravičenih ravnanj. Menite, da je 
svet lahko pravičen in etičen, če grobo krši-
mo pravice živali? Že Tolstoj je dejal: »Do-
kler bodo klavnice, bodo tudi vojne!«

Ne le omenjeni predmet, tudi sami cilji osnov-
ne šole in cilji v krovnem zakonu o šolstvu – 
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja poudarjajo vzgojo za trajno-
stni razvoj. Živali so del narave in zaslužijo v 
skladu z načeli trajnostnega razvoja vse spo-
štovanje in primeren odnos ter nego.

V nekaterih državah društva za pravice živali 
po šolah organizirajo predavanja na to temo. 
Ali bi vi podprli takšno idejo tudi v sloven-
skih šolah?

Šola je pri izbiri predavanj za starše avtono-
mna. Torej ni razloga, da bi šolsko ministr-
stvo nasprotovalo izvedbi predavanj z vsebi-
no spoštovanja do narave, živali …

Znano je, da so vegetarijanci miroljubnejši 
kot ljudje, ki uživajo meso. Ali ste razmišlja-
li, da je tudi to razlog za vedno več nasilja v 
šolah?

Vzroki za nasilje v šolah so mnogovrstni in 
le vzajemno sodelovanje s starši, strokovno 
utemeljen celovit pristop v šoli, včasih podprt 
tudi z drugimi strokovnimi institucijami (cen-
ter za socialno delo, svetovalni center za mla-
dostnike in starše ...), lahko odkrije in odpra-
vlja vzroke za nasilje.

Ministrstvo za šolstvo in šport bi lahko s takšnimi letaki osveščalo otro-
ke, da meso ne raste na drevesu.



OSVOBODITEV ŽIVALI - marec 2008 13

Kratek vodnik po veganskih nakupih
Kratek vodnik po veganskih nakupih (Teja 
Brooks Pribac) je nepogrešljiv pripomoček za 
že prepričane in odlično darilo za tiste, ki so 
na dobri poti, a potrebujejo še nekaj spod-
bude. Napisan je v sproščenem slogu in 
vključuje vrsto informacij o tem, kako 
se v vsakdanjem življenju izognemo ži-
valskim sestavinam v hrani, kozmetiki, 
čistilih, obleki, obutvi, vinu in drugih alko-
holnih pijačah, tobaku. 

V njem najdemo napotke za domačo pri-
pravo čistil, obširno tabelo z živalskimi se-
stavinami, vključno s kodiranimi E-dodatki, 
in njihovimi nadomestki ter seznam vega-
nom prijaznih trgovin. 

Del knjižice je posvečen varovanju okolja in 
vplivu živinoreje nanj, absurdu modernega po-
trošništva in njegovih katastrofalnih posledic za 
naravo, živali in ljudi. S stališča veganstva se spoprijema tudi z vpraša-
njem sprejemljivosti biološke in biodinamične pridelave rastlinske hra-
ne, ki v nasprotju z veganskim oz. miroljubnim kmetijstvom verige izko-
riščanja živali še ne prekine. 

Žepni format: 6,5x11cm. 
Tiskano na recikliranem papirju. 

Prodajna mesta: 
www.vegea.si,  BioSi, Celje. 

Cena: 5 evrov. 
Obsežnejša naročila + trgovine:

vegenakup@gmail.com.
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Podpiram prizadevanja 
za bolj spoštljiv odnos do živali

28. marca 2007 ste z evroposlancem Janom 
Christianom Ehlerjem vložili pisno izjavo o 
emisijah toplogrednih plinov, ki jih ustvar-
ja živinorejski sektor. Izjavo podpirate s po-
ročilom Organizacije združenih narodov 
za prehrano in kmetijstvo (FAO), v kate-

rem navaja, da je živinoreja največja nevar-
nost za naš planet, saj ustvarja 18 % vseh 
toplogrednih plinov, kar je več kot celotni 
svetovni prometni sektor. V izjavi med dru-
gim pozivate Evropsko komisijo k ponovni 
proučitvi živinorejske problematike v nepo-
sredni povezavi z globalnim segrevanjem 
ozračja in k ustreznemu ukrepanju. Koliko 
evropskih poslancev je podprlo in podpisa-
lo to izjavo? 

Pisno izjavo je s podpisom podprlo le 36 po-
slancev Evropskega parlamenta. Morda sva 
jo s poslanskim kolegom pripravila malo 
prezgodaj. Nekako takrat je namreč začel z 
delom začasni odbor za podnebne spremem-
be in s temeljitimi razpravami v tem odboru 
znanje o razsežnostih podnebnih sprememb 
raste. Danes je jasno, da je na izpuste toplo-
grednih plinov potrebno gledati, jih razumeti 
in obravnavati v širšem smislu. Podobno od-
prt in širok pogled je potrebno imeti pri pred-
videvanju in obravnavanju možnih posledic 

segrevanja Zemlje. Doslej smo to vprašanje 
povezovali predvsem s področji energetike, 
industrije in transporta. Pomembno pa je tudi 
kmetijstvo. Tako kot relevanten onesnaževa-
lec kakor tudi kot panoga, ki bo utrpela obču-
tne posledice segrevanja ozračja.

V zadnjem času se kar vrstijo srečanja sve-
tovnih politikov na temo klimatskih spre-
memb. Kot rešitev za globalno segrevanje 
omenjajo predvsem ukrepe za zmanjšanje 
toplogrednih plinov v prometu. Zakaj nih-
če ne posveča pozornosti največji grožnji za 
naš planet, živinoreji? Zakaj v svojih izja-
vah, apelih, zahtevah in akcijah nikoli ne 
omenijo, da ima živinoreja bistveno vlogo 
v klimatski katastrofi? Ali se politiki morda 
zavzemajo za dokončno uničenje planeta in 
te civilizacije?

Politiki namenjamo ukrepom za omilitev 
podnebnih sprememb veliko svojega zna-
nja, izkušenj in naporov. Prav evropska po-
litika je med vodilnimi okoljskimi politika-
mi v svetu. Naj npr. omenim lastno zavezo 
Evropske unije po zmanjšanju izpustov to-
plogrednih plinov, pa npr. sistem trgovanja z 
ogljikom. Na realno stanje našega planeta pa 
ne gledamo z očmi katastrofičnosti, saj je to 
posebno stanje, ki lahko človeka ohromi in 

Evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj je v evropski politiki med redkimi, ki je pozvala Evrop-
sko komisijo k ustreznemu ukrepanju na področju živinoreje, ki predstavlja največjo grožnjo našemu 
planetu. Na področju varstva živali je dala še nekaj pobud in tudi v prihodnosti bo podpirala prizade-
vanja za bolj spoštljiv odnos do živali. Poslanki lahko pišete na naslov: romana.jordancizelj@europarl.
europa.eu.

njegova ustvarjalnost odpove. Nanj gledamo 
kot na priložnost, da najdemo pravo pot ne le 
za omejevanje posledic globalnega segreva-
nja, ampak za skladnejše življenje z naravo. 
To pa med drugim zahteva tudi spremembo 
življenjskih navad, ki imajo po mojem mne-
nju veliko težo še zlasti v kmetijskem sektor-
ju. Ali se zahodna civilizacija lahko odreče 
tonam odvečne hrane, ki jo odvrže v smeti? 
Ni dovolj, da zahtevamo ukrepe in delovanje 
le od politike, pa morda še od stroke. Ozre-
ti se moramo tudi na lasten krožnik, v lastno 
nakupovalno vrečko ter v lastne odpadke, ki 
jih proizvajamo.

Kako ocenjujete Nobelovo nagrado za mir, 
ki jo je za film Neprijetna resnica prejel Al 
Gore? Čeprav nagrajenec bržkone zelo do-
bro pozna poročilo FAO o nevarnosti živi-
noreje na globalno segrevanje, pa v filmu 
niti enkrat ne omeni glavnega krivca za 
uničevanje našega planeta. Tudi kasneje v 
javnosti ni posvečal prav nobene pozorno-
sti živinoreji in se tudi ni odzval na pismo 
organizacije za pravice živali PETA, ki ga 
je pozvala, naj ljudem pove tudi resnico o 
živinoreji.

Film ocenjujem zelo pozitivno, ker je v pre-
cejšnji meri dvignil nivo znanja o podnebnih 
spremembah predvsem med ljudmi, ki se z 
znanstvenimi dognanji ne ukvarjajo. Sicer pa 
so deleži izpustov toplogrednih plinov v raz-
ličnih delih sveta precej različni. V Evrop-
ski uniji predstavljajo glavne onesnaževalce 
energetski sektor s približno 30 %, transport 
z 19 %, gospodinjstva in ostali energetski viri 
s 15 %, proizvodnja s 13 % in poljedelstvo z 
živinorejo približno 9 %. Vsa ostala področja 
predstavljajo manjše onesnaževalce. Na ka-
kšnem drugem koncu sveta so lahko razmer-
ja tudi zelo drugačna. Problematiko je res 
potrebno obravnavati v zelo širokem spektru 
in integralno, a ob upoštevanju geografskih, 
razvojnih in drugih specifik.

Ali boste na področju živinoreje vložili še 
kakšno pobudo?

Od takrat, ko sem vložila pisno izjavo, sem 
postala članica in koordinatorka začasnega 
odbora za podnebne spremembe v Evrop-
skem parlamentu. S problematiko in vpraša-
nji izpustov se omenjeni odbor ves čas aktiv-
no ukvarja in tako prihaja do številnih novih 
pobud, pri katerih sodelujem tudi sama. Ne 
nanašajo se le na področje živinoreje, ampak 
zajemajo vsa področja, ki so neposredno, pa 
tudi posredno povezana z vprašanjem pod-
nebnih sprememb. Moj osebni prispevek k 

INTERVJU - ROMANA JORDAN CIZELJ

Romana Jordan Cizelj je pozvala Evropsko komisijo k ponovni proučitvi živinorejske problematike v nepo-
sredni povezavi z globalnim segrevanjem ozračja in k ustreznemu ukrepanju.
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ozaveščanju javnosti v Sloveniji pa med dru-
gim predstavlja akcija s slovenskimi šola-
mi Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Afriki, 
kjer sem prevzela pokroviteljstvo. V akciji 
bodo učenci zbirali star papir, ki bi sicer bre-
menil okolje, hkrati pa pomagali otrokom v 
stiski v Afriki.

V Avstraliji skupina znanstvenikov skuša 
spremeniti želodce goveda na ta način, da 
bi te živali proizvajale manj toplogredne-
ga metana. Ali podpirate takšne znanstve-
ne prijeme?

Primera ne poznam, zato ga tudi ne morem 
komentirati. Menim pa, da moramo biti pri 
raziskavah s področja genetike previdni. Po 
eni strani morajo biti preprečene kakršnekoli 
zlorabe, po drugi strani pa ne podpiram raz-
iskav, ki povzročajo mučenje nedolžnih ži-
vali.

Na področju varstva živali znotraj Evropske 
unije ste v zadnjem letu podpisali pisne iz-
jave o prepovedi proizvodov iz tjulnjev ter 
za izkoreninjenje barbarskih pasjih bojev in 
prepovedi bikoborb v Evropski uniji. Zakaj 
ste se odločili podpisati te izjave?

Omenjene pisne izjave sem podpisala iz pov-
sem preprostega razloga – spoštovanja vseh 
živih bitij. Prizadevanja, ki gredo v smer bolj 
spoštljivega odnosa do živali, bom podpirala 
tudi v prihodnje.

Ali evropski parlament podpira idejo, da bi 
živali dobile svoje pravice? In da bi te pra-
vice lahko preko svojega zastopnika tudi 
uveljavile v primeru kršitev, podobno kot to 
lahko naredi človek?

V Evropskem parlamentu je naše delo pr-
venstveno usmerjeno predvsem k spoštova-

nju človekovih pravic, ki so marsikje v svetu 
še vedno nespoštovane in močno kršene. Vse 
napore v tej zvezi močno podpiram.

Vedno več je opozoril, da se rezultati, ki se 
dobijo pri testiranju zdravil na živalih, ne 
morejo prenesti na človeka. Ali v organih 
EU morda tečejo kakšne akcije, da bi se ti 
poskusi zaustavili, saj so očitno nevarni tudi 
za ljudi, ne samo za živali?

Poslanci smo običajno precej občutljivi na ta 
vprašanja. Številne informacije v zvezi s tr-
pljenjem živali, udeleženih pri poskusih, nam 
pošljejo predvsem razne nevladne organiza-
cije. Te so najbolj dejavne ob obravnavi do-
kumentov s področij farmacije, kemije, me-
dicine in znanstveno-raziskovalnega dela. 

Damjan Likar, Vlado Began

Prijateljstvo med različnimi živalskimi vrstami
Od prijateljev živali doma in po svetu smo dobili nekaj čudovitih fotografih pristnega prijateljstva in so-
žitja med različnimi živalskimi vrstami. Če imate tudi vi kakšno fotografijo, nam jo lahko pošljete. Naj-
boljše bomo objavili v naslednjih številkah.

Fo
to

: B
or
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Krave s Pohorja potrebujejo pomoč 
prijateljev živali

Pred letom in pol je 71-letni sorodnici tragično umrl mož. Ostala je sama na 14 ha veliki kmetiji, ki pa je 
bila takrat v izredno slabem, zapuščenem stanju. V razpadajočem hlevu je bilo pet krav, ki so seveda 
potrebovale vsakdanjo oskrbo in hrano. Teta ni mogla in še vedno ne more v celoti skrbeti zase, tako 
da potrebuje stalno pomoč. S prijateljem sva prevzela delo na kmetiji, skrb za teto in za živali. 

Prejeli smo srčno prošnjo za pomoč živalim

Oba sva bila neizkušena, pravzaprav čista amaterja, vendar polna 
optimizma in volje, da spravimo kmetijo v neko normalno stanje. 

Oba sva vegetarijanca. Jaz dvanajsto leto, predvsem iz etičnih razlogov in 
prepričanja, da je edino pravilno nenasilno delovanje do vseh živih bitij. 
Človek bi na tem planetu moral delovati kot zaščitnik vsega stvarstva in 
ne kot uničevalec. In tako je bilo popolnoma jasno, da krave ostanejo na 
kmetiji, da skrbimo za njih in da imajo pravico živeti do svoje naravne 
smrti. Ker je bil hlev v nemogočem stanju, smo jim ogradili pašnik, ki 
pa na žalost ni dovolj velik. Tam smo postavili tudi hlev, kamor se krave 
lahko umaknejo. Pri vseh takšnih večjih delih so nama vedno priskočili 
na pomoč dobri prijatelji.

Sedaj krav na noben način ne izkoriščamo – ne za naraščaj ne za mleko, 
kar je za večino ljudi popolnoma nerazumljivo. Njihovi komentarji so: 
»Pa saj nimate od njih nobene koristi, ampak samo stroške.« Ko je tetin 
mož še živel, so jima bile krave dobršen vir zaslužka. Vsako leto so jih 
dali nekaj osemeniti, potem pa so bikce ponavadi prodali za zakol, teličke 
ženskega spola pa je čakala malo lepša prihodnost. Njihovo kravje življe-
nje je bilo eno samo rojevanje in dajanje mleka, ko pa ni bilo več koristi 
od njih, pa vemo, kako so zaključile svoje življenje.

Ko sem prišla na kmetijo, je bila ena izmed krav breja. Bilo je okrog boži-
ča predlani, ko se je skotil prekrasen teliček. Ko je bil star nekaj mesecev, 
ga je vzela prijateljeva sestra. Tam sedaj v družbi konjev živi brez strahu, 
da bi moral nekega dne umreti nasilne smrti. Tudi na naši  kmetiji smo v 
vsem tem času delovali po principu nenasilja nad živimi bitji. Kmetija je 
sedaj drugo leto v ekološki preusmeritvi, vključila pa se bo tudi v projekt 
miroljubnega kmetijstva. 

Ne želim, da krave končajo v klavnici

Ob začetku tega leta se je prijatelj odselil in tako sva s teto ostali sami. 
Hodim v službo, zaposlena sem v zdravstvu. Sama časovno in fizič-

no komaj zmorem postoriti vse, kar je potrebno. Nekaj mesecev že iščem 
najboljšo rešitev za krave – nov dom, kjer bi lahko živele do svoje na-
ravne smrti. Po pomoč sem se najprej obrnila na živalski vrt v Ljubljani, 
vendar neuspešno, ker bi tudi tam na koncu končale v klavnici. Obrnila 
sem se tudi na Hare Krišna center. Izvedela sem, da imajo na neki kmetiji 
15 krav, vendar na žalost ne morejo sprejeti novih. Imajo pa zanimivo 
finančno rešitev. Nekaj krav imajo ljudje posvojenih in na ta način finanč-
no podprejo nabavo hrane in ostalih potrebnih stvari. Izvedela sem tudi za 
gospo na Primorskem, ki bi vzela kar vse štiri, vendar se je izkazalo, da 
je videla le dobro priložnost, kako poceni priti do teh lepih živali (krave 
bi namreč podarila). Zame pa je bila to idealna priložnost, ko bi se lahko 
zelo elegantno »znebila« krav … Ampak vest mi ni dopuščala, da bi  to 
naredila. Obrnila sem se tudi na prijatelja, ki je lani kupil zemljišče z 
namenom, da bo tam zgradil azil za velike živali. Vendar bo ta projekt 
predvidoma zaživel šele čez kakšno leto. No, upam, da bo njegov projekt 
uspel, kot si ga je zastavil, ker bi bil edini takšen – in verjamem, da zelo 
potreben – v Sloveniji. Za pomoč sem zaprosila tudi prijatelje živali na 
Kmetiji usmiljenja v okolici Würzburga v Nemčiji. Prijazno so mi odgo-
vorili, da imajo polne hleve, da pa mi bodo poskušali pomagati drugače. 
Ko sem bila v kakršnikoli stiski, mi je znal vedno prisluhniti in svetovati 
Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pra-
vice in ustanovitelj Združenja za razvoj miroljubnega kmetijstva. 

Po vsem tem neuspešnem iskanju novega doma za krave, sem se mo-
rala sprijazniti z dejstvom, da ostanejo še naprej na naši kmetiji in da 
moram poiskati drugo rešitev. Ker je konec februarja zmanjkalo hrane 
zanje, potrebujem predvsem finančno podporo za nabavo sena. Stanko 
in prijatelji živali iz Nemčije so mi že sporočili, da bodo nakazali ne-
kaj denarja za hrano. Seno bom morala kupovati nekje do konca mese-
ca maja, ko bo trava že dovolj velika za košnjo. Ker sama verjetno ne 
bom zmogla kositi trave, bom morala še za to najti neko rešitev. Morda 
za plačilo koga najeti, da bo kosil in vozil travo na pašnik (pašnik je na-
mreč premajhen, da bi lahko krave preživele samo od paše). Potem pa 
je seveda na vrsti še eno veliko delo, košnja, sušenje in spravilo sena za 
naslednjo zimo …

Konkretna prošnja za pomoč štirim kravam:

• najprej predvsem finance za nabavo hrane
• popraviti bi bilo potrebno hlev na pašniku
• možnost, da se pašnik še malo poveča
• košnja trave v poletnih mesecih proti plačilu
• posvojitev krav

Po sedanjih izračunih znašajo stroški krme za eno kravo 60 evrov na 
mesec, torej 240 evrov mesečno za vse štiri živali.

Opis krav

Zvezda, 14 let, rjavo-bela
Celo življenje je preživela v hlevu, priklenjena na dober meter dolgi ve-
rigi. To ji je pustilo posledice. Noge je imela tako deformirane, da je ko-
maj prišla do pašnika. Dolgo potem je še šepala. Vendar jo je življenje 
na svobodi zelo okrepilo, predvsem pa so se okrepile mišice nog, tako 
da danes po pašniku že tudi teka. 

Rosanda s Pohorja želi kravam omogočiti življenje do naravne smrti. Za to 
potrebuje finančno pomoč prijateljev živali. Donacije lahko nakažete na njen 
transakcijski račun SI56 0410 7020 7139 071 Nova KBM.
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Ptice selivke ne širijo ptičje gripe
Ptice selivke so vedno znova osumljene prenašanja nevarnega virusa ptičje gripe H5N1. Vendar pa se 
pojavlja vedno več dokazov, da je razlog iskati v množični reji živali.

Dr. Eberhard Schneider, Komite za varstvo ptic

V avgustu 2007 objavljena študija Thomasa P. Webra, Istra in Ni-
kolaosa I. Stilianakisa, Erlangen je bistveno omajala dosedanje 

domneve glede širjenja virusa ptičje gripe. 

Pogled na ptičjo gripo z imunološko-ekološkega vidika kaže, da pti-
ce selivke na svojih dolgih potovanjih komajda lahko razširjajo virus 
H5N1.

Okužba s tem visoko patogenim virusom vodi v oslabitev imunskega 
sistema, kar močno vpliva na presnovne procese in energijo ptic. Pri 
vseh potujočih živalskih vrstah predstavlja premagovanje velikih raz-
dalj hud napor in obremenitev fizioloških procesov. To v veliki meri ve-
lja tudi za ptice selivke med dolgotrajnim neprekinjenim letom. Ptičji 
metabolizem in fiziološki sistem prehranjevanja in pridobivanja ener-
gije je močno prilagojen zahtevam letenja na dolge proge. Motnje tega 
sistema zlahka aktivirajo prisotne latentne infekcije. Zaradi pomanjka-

nja energije in oslabljenega imunskega sistema okužene ptice ne zmo-
rejo preleteti za selitev običajnih razdalj. Okužba vpliva na sposobnost 
selitve. 

V svoji študiji sta avtorja prišla do zaključka, da ni nobenega prepri-
čljivega dokaza, da bi okužene ptice na sezonskih selitvah po ustalje-
nih selitvenih poteh širile okužbo z virusom ptičje gripe (H5N1). Celo 
zaradi okužbe umirajoči labodi pred smrtjo ne razširjajo virusa v večjih 
količinah. So bolj končni gostitelj virusa kot pa učinkovito transportno 
sredstvo tega povzročitelja okužbe. 

Ugotovitev se sklada z rezultati raziskav, po katerih so bili vsi znani 
izbruhi bolezni med divjimi pticami povezani s katerim od virov one-
snaženja okolja. Okužene ptice so pomrle že v bližini vira okužbe. Vir: 
Spletna verzija CDC EID, vol.13, št. 8, avgust 2007, 

Freiheit für Tiere, 1/2008, prevod: Marina Senčar

Frida, 14 let, peščena z belimi lisami
Vodja črede, največja, ima posebne, velike, pametne oči. 

Zgaga, 6 let, peščena z belimi lisami
Takšno ime je dobila, ker nam je večkrat kakšno zagodla. Znala je najti 
rešitev, kako priti mimo električnega pastirja do sočne trave izven pa-
šnika. Nazaj smo jo navadno zvabili s kosom suhega kruha ali s koru-
zo.

Hoja, 5 let, belo-črna
Polna energije, divja, neukrotljiva, po obliki glave spominja na konja. 
Tudi njej se dostikrat uspe izmuzniti izven pašnika in potem je potrebno 
kar nekaj iznajdljivosti in potrpljenja, da se jo prepriča, da gre nazaj. 

In kaj so se naučile te živali v teh nekaj mesecih? Discipline, potrplje-
nja, iznajdljivosti, vztrajanja, vzdržljivosti in zaupanja. Kar nekaj pri-
jateljev in znancev me je vprašalo, zakaj vztrajam, zakaj jih ne dam ka-
kšnemu kmetu. »Saj ni treba, da jih daš v klavnico, daj jih kakšnemu 
kmetu, pa bo on skrbel naprej za njih,« so bile njihove besede. Ampak 
etika in vest mi ne dopustita, da bi to naredila, ker vem, kako bi se jim 
življenje slej ali prej zaključilo.

In zato se obračam na vas, prijatelji živali. Da bi s skupnimi močmi re-
šili vsaj nekaj teh bitij, da se s tem morda vsaj malo oddolžimo vsem 
ostalim tisočim in tisočim, ki nimajo takšne sreče. Ampak nekje mora 
biti začetek. In morda je ravno tukaj. 

Rosanda Ulipi
Činžat 25
2343 Fala
Tel.: 02 675 00 06, 040 417 266
E-pošta: ratanpuri@siol.net 

Rosanda se obrača na vse prijatelje živali, da bi s skupnimi močmi pomagali 
kravam, da ne bi končale v klavnici. 
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O duševnem življenju živali
»Radoveden, inteligenten, samozavesten, ljubi glasbo,« je kdo že zaslutil, da se za temi karakternimi 
lastnostmi skriva prašič? Je kdo vedel, da matere krave lahko zapadejo v depresijo, če jim odvzame-
jo teličke? In da imajo kokoši nepoboljšljiv smisel za humor? Jeffrey M. Masson, avtor knjig Psi ne laže-
jo in Mačke ljubijo drugače je eden najbolj poznanih sodobnih raziskovalcev obnašanja živali. V svoji 
knjigi O čem ovce sanjajo? kaže, kako zapletena je psiha t.i. koristnih živali, ki jih imamo čisto po kri-
vici za neumne in brez občutkov. 

Raziskovalci obnašanja živali so prepričani: živali občutijo podobno kot mi

Kdor ima priložnost pobližje opazovati živali, kot so ovce, koze, 
kokoši, svinje ali krave, bo opazil, da lahko občutijo ljubezen, 

zvestobo in prijateljstvo, pa tudi žalost in trpljenje. Ni težko ugo-
toviti, da so živali na velikih pašnikih srečnejše kot tiste v hlevih 
masovne živinoreje. Kaj lahko občuti žival, npr. mati krava, ki ji iz-
trgajo telička in ki na ozkem prostoru stoji v lastnem blatu, si lahko 
komaj predstavljamo. Dejstvo je, da se telički in njihove matere še 
dneve dolgo na ves glas oglašajo. 

Dolgo časa smo živalim odrekali, da imajo občutke ali dušo. Danes 
pa so raziskovalci obnašanja živali prišli do ugotovitve, da živali 
imajo občutke in da so ti občutki zelo podobni človeškim. Priznan 
nevrolog Jaak Panksepp iz državne univerze Bowling Green je o tem 

zapisal: »Obstaja ogromno dokazov, da je tudi pri drugih sesalcih te-
meljna čustvena prepletenost takšna kot pri nas (...). 

Dejansko je neizpodbitno potrjeno: na globlji čustveni ravni so si 
vse vrste sesalcev izredno podobne.« (Prim. Jaak Panksepp, Cats: 
Chemistry of caring in Mark Bekoff (Hg.), The Smile of a dolphin: 
Remarkable Accounts of animal Emotions, New York, 2000.)

Neumne ovce? Kje pa!

Dr. Keith Kendrick z inštituta Babraham v Cambridgeu je do-
kazal, da ovce na podoben način obvladujejo vtise obraza kot 

ljudje in so s tem do določene mere sposobne zavedanja. Razlaga: 
»Ovce podobno kot mi uporabljajo zapletene vizualne obrazne na-
mige za medsebojno prepoznavo in prepoznavo drugih znanih vrst; 
v senčnih režnjih imajo zelo podobno specializirano možgansko 
strukturo, ki podpira to pomembno socialno nalogo prepoznavanja. 
Ocenjujemo, da lahko skupno prepoznajo najmanj petdeset indivi-
duumov, čeprav je dejansko število veliko višje. Poleg tega lahko v 
svojem spominu preko več let shranjujejo vtise povezane z določe-
nimi obrazi. Zato so njihove sposobnosti prepoznavanja soočanj in 

njihovega pomnjenja izredno podobne našim.« (Dr. Keith Kendrick 
v Jeffrey M. Masson, Wovon Schafe träumen?)
Tudi prejšnje dojemanje znanstvenikov, da ovce bolečine ne obču-
tijo enako kot ljudje, je že zdavnaj preseženo. Jeffrey M. Masson v 
knjigi O čem ovce sanjajo? piše o pogovoru z Johnom Websterjem, 
ki je v svetu vodilni na področju preučevanja bolečine pri živalih. 
Webster je dejal: »Obstajajo jasni psihološki dokazi, da je intenziv-
nost občutenja bolečine pri kravah ali ovcah podobna kot pri člove-

»Pravi čudež je, kako zelo so nam svinje ob vsaki priložnosti naklonjene, če pomislimo, da smo jih skoraj vedno trpinčili.«  
Jeffrey M. Masson, psihoanalitik in priznan raziskovalec obnašanja živali       
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ku.« Masson je zato sklepal, da bi se lahko ovce in druge živali mor-
da lažje navadile na bolečino kot mi in je po določenem času sploh 
ne bi več občutile. Profesor Webster pa navaja, da je resnica ravno 
obratna: »Kronična bolečina spremeni način, kako se signal za bole-
čino predela v centralnem živčnem sistemu, tako da se občutenje, ki 
izhaja iz prizadetega mesta, še okrepi. Občutenje postaja vse moč-
nejše in o privajanju na bolečino ne moremo govoriti.« (Prim. A.J.F. 
Webster, Animals and Husbandry, Annual Lecture of the Royal Agri-
culture Society of England, 1997.)

V povezavi s tem poroča Masson v svoji knjigi o praksi novozelan-
dskih ovčerejcev, ki svoje živali brez omamljanja kastrirajo in pri-
strižejo repe meneč, da to za ovce ni nič hudega. Po drugi strani pa 
so številni ovčerejci prepričani o inteligenci svojih živali. Razisko-
valcu pripovedujejo, da vedno obstajajo posebno pametna jagnjeta, 
ki se naučijo odpreti zapah na  ograji. Ovčerejci se zato bojijo, da bi 
lahko pametna ovčka svoje vrstnike naučila svojega znanja. »In kaj 
naredite z ovcami, ki znajo odpreti zapah?« sprašuje raziskovalec. 
»Ustrelimo jih, da svojega znanja ne prenašajo naprej.« Ostali rejci 
soglasno prikimajo. Vsi poznajo anekdote o posebno inteligentnih 
ovcah, ki so bile za svojo pamet nagrajene s streljanjem. 

Živali so zmožne globokega občutenja. 
Kaj to pomeni za nas?

Jeffrey M. Masson v knjigi O čem ovce sanjajo? opisuje naše ob-
našanje do t.i. koristnih živali: »V svojih knjigah o živalih sem 

navadno nekaj strani opazovanja posvetil temu, da imajo živali 
občutke, ki nam morda manjkajo. Seveda je to gola domneva, pa 
vendar so v življenju vsakega človeka, ki svoj čas preživi v domači 
skupnosti z drugimi vrstami, trenutki, ko se zave, da se žival nekako 
izmuzne v svet, ki zanj ostaja nedostopen. Žival se zamakne v odso-
ten pogled, izraz na obrazu se razjasni od nekakšne sreče, za katero 
se zdi, da je nam nepoznana. V takih trenutkih sem prepričan, da bi 
se v stanju večje odprtosti za nepoznano in v večji pripravljenosti 
prisluhniti znašel v istem prostranstvu, kjer bi se lahko mnogo nau-
čil o občutkih, o katerih trenutno nič ne vem.«  

Tudi nekateri ljudje, ki so prestali veliko trpljenja, bi verjetno po-
znali tiste najgloblje človeške vzgibe, ki so nam nepojmljivi. Če bi 
nam jih želeli posredovati, bi bili najverjetneje zanje nedovzetni. 
Masson še razlaga: »Čudno je, da dajejo živali pri meni na kmetiji 
zelo podoben vtis. Seveda se bo zdelo nekaterim absurdno primer-
jati te živali z ljudmi, ki so preživeli tragedijo.« Bolj kot se Masson 
seznanja z življenjem živali v masovni živinoreji, toliko bolj zavze-
to zagovarja to podobnost. Kljub neizogibni usodi ali pa morda celo 
zaradi nje zmorejo živali na kmetiji ohraniti sposobnost globokega 
občutenja in celo ljubezen do nas ljudi. 

»Ko med jedjo ostalim pri mizi poročam, da pišem knjigo o čustve-
nem življenju koristnih domačih živali, se odzovejo s čudnim na-
smeškom, kot bi izrekel nekaj precej smešnega. Nato pa se usmeri-
jo na svoje ovčje bedro, piščančje prsi ali svinjski zrezek, kot bi jih 
življenje živali, ki jih pravkar zauživajo, niti najmanj ne zanimalo. 
Vprašanje, ki mi leži na jeziku, pa se ne glasi Kaj jeste?, temveč 
Koga jeste?. 

Masson sprašuje: »Zakaj se na splošno ljudem zdi smešno opozori-
ti na to, da je imela vsaka ubita žival mamo in skoraj vsaka je imela 
brate ali sestre, ki sedaj žalujejo za njimi in jih pogrešajo?« Čeprav 
jih človek redi za zakol, se pri tem njihove čustvene sposobnosti 
ne spremenijo. Živali imajo spomin, trpijo in žalujejo. »Skorajda ni 
opravičila za to, da trpljenje ljudi in živali primerjamo tako, da prve-
mu pripisujemo bistveno večji pomen kot drugemu,« še dodaja.

Svinje so nam podobne

Svinje so nam tako zelo podobne, da kirurgi že presajajo organe 
in srčne zaklopke svinj na človeka. Veliki naravoslovec Willi-

am Henry Hudson na popoln način opisuje odnos svinj do človeka: 
»Na splošno gojim do svinj prijateljske občutke in jih prištevam med 
najinteligentnejše živali. Poleg tega mi je všeč njihova naravnanost 
in odnos do drugih stvaritev, posebno do ljudi. (…) Na nas gleda-
jo s popolnoma drugačnega, takorekoč demokratičnega stališča, kot 
na soprebivalce in brate …« (Cit. iz E.L. Grant Watson, Animals in 
Splendour, London, 1967).

Svinje so zelo občutljive na tipne dražljaje. Kdor ima na primer mo-
žnost na kmetiji milosti pobožati svinjo, bo doživel, kako zelo žival 
išče dotik in uživa v njem. Že majhna nežnost jim je v veliko zado-
voljstvo in pri tem od ugodja zaprejo oči.

Na kmetiji usmiljenja Domovina za živali živijo domača svinja, svi-
nja z visečim trebuhom in kokoš v neke vrste skupnosti. Kokoš Bru-
ni zoba svoje zrnje v času, ko je svinja izpuščena in spi tik ob svinjah 
v gosti slami. In to kljub temu da ima jata kokoši svoje domovanje 
manj kot 100 metrov naprej. Kokoš Bruni se je prostovoljno odloči-
la za življenje s svinjami, ki zelo prijateljsko in ustrežljivo ravnajo 
z njo.

Sposobnosti sklepanja prijateljstev z drugimi vrstami in človekom 
imajo tako domače kot tudi divje svinje. Heinz Meynhardt v svoji 
knjigi Moje življenje med divjimi svinjami (1986) poroča, kako ga je 
trop divjih svinj sprejel medse kot sebi enakega. 

O tem Jeffrey M. Masson piše v svoji knjigi O čem ovce sanjajo?: 
»Če bi Meynhardt živali obravnaval zgolj kot lovno divjad, ne bi ni-
koli prišli do podrobnega védenja o njihovih socialnih odnosih, o 
njihovi vzgoji mladičev in o drugih intimnih vidikih njihovega ži-
vljenja. Ker so morale biti skozi stoletja vedno skrajno budne, da so 
lahko preživele prizadevni lov človeka, je toliko bolj presenetljivo, 
da so pripadniku sovražnikov dopustile vstop v svoje vrste. (…) Ali 
so s svojo čustveno velikodušnostjo, ki je očitno lastnost vseh svinj 
na svetu, pravzaprav obzirne do naših moralnih šibkosti? Ali nam od-
puščajo s sočutno gesto, ki bi tudi nam lepo pristajala, če bi jih po-
snemali? So izjemna živa bitja, ki si zaslužijo naše spoštovanje, pa 
tudi naše najiskrenejše opravičilo. Napočil je čas, ko se na svinje ne 
obračamo zgolj kot na živali, ki naj bi zaklane pristale na naših kro-
žnikih, temveč kot na sorodnice, ki so nam posebno in izrazito po-
dobne in le še čakajo na naše znamenje, da smo končno pripravljeni 
do določene mere enakopravno sobivati z njimi, ko nam bodo s svojo 
zanesenostjo lahko razkrile celotno širino svojega večplastnega ču-
stvenega življenja.«  
 

Vir: Freiheit für Tiere 1/2008, prevod: Gretta Mikuž Fegic
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PLODOVI SIBIRSKE 
CEDRE

Široka paleta izdelkov pridobljenih iz 
plodov sibirske cedre obsega olušèene 
orešèke sibirske cedre (vsebujejo 
izjemen koncentrat vitamina B, naravni 
jod in številne druge pomembne 
mineralne snovi), cedrino olje (izvir 
omega 3 in omega 6 mašèobnih kislin), 
zobno pasto z dodatkom olja sibirske 
cedre (z naravnimi eteriènimi olji, brez 
fluora in tensidena), amulete in 
talismane iz lesa sibirske cedre (z 
neverjetno naravno energijo, ki 
uravnoveša telo in duha).

www.sibirskacedra.si

Kontorlirana biološka pridelava brez 
umetnih gnojil, pesticidov in genske 
tehnike uvršèa OASIS èaje v sam vrh 
svetovnih proizvajalcev èajev.
Le najboljši èaji so dovolj dobri za OASIS 
izbor èajev, ki obsega preko 450 vrst èajev 
razliènih vonjev,  okusov.....
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Opustil živinorejo in se začel ukvarjati z 
miroljubnim kmetijstvom

Milan Mikolavčič iz Krškega je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja razmišljal in deloval kot 
tradicionalno usmerjen kmet: izkoriščal je živali in jih po vzreji dal v zakol, po svojih poljih je trosil ogro-
mno strupov in gnojnice. Pred desetimi leti pa je v Nemčiji spoznal miroljubno kmetijstvo, ki temelji na 
spoštovanju vseh življenjskih oblik. Opustil je živinorejo, postal vegetarijanec in danes ponosno proda-
ja svoje kakovostne pridelke.

Milan je od staršev podedoval veliko kmetijo, na kateri se je ukvar-
jal z živinorejo, poljedelstvom in vinogradništvom. Bil je del tra-

dicije in živina je bila zanj vir dohodka, ki ga je dobil od prodaje mleka 
in mesa. »Ko smo klali živali, se mi je to zdelo nekaj povsem normal-
nega. Nisem razmišljal o njihovih občutkih in bolečinah, čeprav je bilo 
očitno, da so živali izredno trpele pred in med zakolom. To delajo vsi 
kmetje, sem si mislil. Moja vest je bila prekrita s tradicionalnim kmeč-
kim načinom razmišljanja,« se Milan spominja obdobja, ko je nevede 
prizadajal živalim veliko trpljenja. Uničevalne metode tradicionalnega 
kmetijstva je uporabljal tudi v vinogradu in na poljih, kjer je trosil gnoj-
nico in strupe. »Enkrat so se mi zaradi škropiv po celem telesu pojavili 
izpuščaji, zato sem moral za teden dni oditi v bolnico. Nisem vedel, kaj 
narediti. Pa saj to vsi uporabljajo, vsi nas tako učijo, da je treba polivati 
gnojevko in škropiti strupe,« je tedaj razmišljal Milan. 

Spoznal je, da so tudi živali bitja z občutki, 
čustvi in dušo

Preobrat v njegovem življenju je nastopil, ko je spoznal miroljubno 
kmetijstvo v Nemčiji ter  knjige in brošure o živalih in vegetarijan-

stvu, ki jih je izdala verska skupnost Univerzalno življenje. Vsebina teh 
knjig ga je zelo pretresla, tako da je postopoma spreminjal odnos do ži-
vali in zlagoma začel opuščati uživanje mesa. »Občutil sem vse trplje-
nje živali, ki sem jim ga povzročil. Spoznal sem, da so tudi živali bitja 
z občutki, čustvi in dušo, da občutijo bolečino, da si želijo naše ljubezni 
in naklonjenosti,« pripoveduje sogovornik, ki je danes kot vegetarijanec 
bolj zdrav kot prej, saj nima več prej pogostih angin, prehladov in je-

čmena v očeh. Po 
njegovih besedah 
pa je za krepko 
zdravje zelo po-
memben tudi po-
zitiven način raz-
mišljanja. Milan 
se zaveda, da ima 
bolezen opravka 
predvsem z nega-
tivnimi, grešnimi 
načini mišljenja 
in obnašanja ter 
da je notranja 
ozdravitev pogoj 
za telesno ozdra-
vitev. Z drugimi 
besedami: obža-
luj z vsem srcem, 
prosi za odpušča-
nje in odpusti ter 
poravnaj, kar si 
napačnega storil, 
nato pojdi in ne 
greši več. Po vseh 
teh spoznanjih se 
je Milan v zadnjih 

letih preusmeril v kmetijstvo, ki je prijazno do živali, narave in ljudi. 
Postal je član Združenja za razvoj miroljubnega kmetijstva, ki temelji 
na spoštovanju vseh življenjskih oblik. To pomeni pridelavo brez kemi-
je, gnoja in gnojnice, brez izkoriščanja živali, polja pa vsako tretje leto 
počivajo. Več informacij o tem kmetijstvu, ki je po Milanovih besedah 
edina pot iz katastrofe človeštva, najdete na: http://www.miroljubno-
kmetijstvo-v-razvoju.org/. Milan ima 4,3 hektarje obdelovalnih povr-
šin, na katerih prideluje žita (piro, ajdo, rž, koruzo, sončnice), krompir, 
sadike vrtnin in zelišč, sadje, zelje, brokoli, špinačo, brstični ohrovt, 
listno zelenjavo, paradižnik, papriko, melancane, rdečo peso ...

Damjan Likar

Milan Mikolavčič svoje pridelke prodaja v trgovini K naravi na Celovški 87 v  
Ljubljani (na fotografiji), v Kalčku v BTC-ju, na stojnici Združenja za razvoj mi-
roljubnega kmetijstva ob petkih in sobotah v Mariboru (zraven ekološke tržni-
ce) ter na svoji kmetiji. Kontakt: 041 890 242.

Milan je v svojem gozdu postavil opozorilno tablo 
proti lovu. 

Milan dela prve korake k miroljubnemu kmetijstvu, ki izhaja iz Nemčije.
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Vabljeni na ogled oddaj o vegetarijanstvu in 
pravicah živali

Že od samega začetka organiziranega delovanja v okviru Društva za osvoboditev živali in njihove 
pravice si želimo pridobiti naklonjenost in sodelovanje medijev. Zavedamo se, da prav mediji danes 
igrajo eno najpomembnejših vlog pri ozaveščanju ljudi. So nepogrešljivi instrument, po katerem se želi 
oglašati tudi glas resnice, da bi v srcih ljudi prebudil hrepenenje po enosti z naravo in živalmi.

Prizor s snemanja prve vegetarijanske kuharske oddaje 
na TV Vitel. Če želite finančno podpreti oddaje, katerih 
naročnik je Društvo za osvoboditev živali in njihove pra-
vice, lahko sredstva nakažete na račun društva 02011-
0253228311 sklic 00 07, s pripisom „prispevki za vegeta-
rijanske oddaje na TV Vitel“. Če želite biti sponzor oddaj, 
pokličite na tel. 05 335 15 90, info@vitel.si, www.vitel.si.

Nova vegetarijanska restavracija GOVINDA*S
Ljubljana je dobila novo vegetarijansko, tokrat samopostrežno, restavracijo GOVINDA'S. Lokacija je 
na Žibertovi 23 (v spodnji Šiški ob Medvedovi ulici, približno 250 m od Pivovarne Union). Restavracijo 
vodi kuharski mojster Mitja Bitenc, ki ga poznamo kot dobrega poznavalca vegetarijanske kuhinje.

Novo v Ljubljani

Veriga restavracij 
Govinda's, ki jih je 

po svetu že okoli 100, 
ima že več kot 30-le-
tno tradicijo. Začelo se 
je daljnega leta 1970 v 
Ameriki, nadaljevalo pa 
v Angliji, Avstraliji, na 
Švedskem, v Indiji, Ru-
siji ... 25. marca 2008 
pa smo restavracijo do-
bili tudi v Sloveniji. 

Veliko naravne svetlo-
be, raznolikost prijetnih 
barv, pomirjujoča glasba, prijetne vonjave, slike z božanskimi motivi, 
pravilna postavitev elementov in prijazno osebje ustvarjajo ambient, ki 
spominja na svet brez tesnobe. 

Kuhinja temelji predvsem na ajurvedskih osnovah s pridihom medi-
teranske in klasične kuhinje, tako da se na meniju najde za vsakogar 
nekaj. Vsem ljubiteljem solat je na razpolago zelo bogat solatni bar, 
božanske sladice pa bodo zagotovo všeč še tako prefinjenim sladoku-
scem. Poleg božanskega okusa je hrana, ki jo pripravljajo, prava paša za 
oči. Vsa pripravljena hrana je energetsko očiščena in je prosta karmič-

nih posledic. Povedano 
z drugimi besedami, je 
hrana, ki povzdiguje za-
vest na višjo raven. Naj-
boljše, da se v to sami 
prepričate.

Restavracija je odprta 
od ponedeljka do petka 
od 12. do 19. ure in ob 
sobotah od 12. do 17.  
ure. Poleg restavraci-
je obstaja tudi možnost 
dostave hrane na dom 
ali na delovno mesto 

(catering). Govinda's ponuja tudi možnost organiziranja skupinskih do-
godkov, kot so poroke, rojstni dnevi itd. 

Več informacij najdete na:

http://www.svet-je-lep.com/vedska_kuhinja 
Mitja Bitenc

Tel. št. restavracije: 059 058 381
040 214 026

vedskakosila@gmail.com

Restavracija se nahaja ob Medvedovi ulici, 250 
metrov od Pivovarne Union.

Kuhinja temelji predvsem na ajurvedskih osno-
vah s pridihom mediteranske in klasične kuhinje, 
tako da se na meniju najde za vsakogar nekaj.

In tako kot tekoča voda vedno najde pot, 
mimo ali preko ovir, tako tudi neustavljivi 

tok resnice vedno znova najde pot do ljudi, 
katerih ušesa slišijo notranji klic in katerih 
srca se še niso zaprla v jekleni oklep človeške 
sebičnosti in brezbrižnosti. 

Primorska televizija Vitel je že večkrat poka-
zala velikodušno pripravljenost za posredova-
nje oddaj, ki širijo idejo o miroljubnem odno-
su do živali, ki je po mnenju nas, prijateljev 
živali, edina pot, ki človeštvo lahko popelje iz 
labirinta zmot in zablod. Prav v zadnjem času 
pa je TV Vitel v sodelovanju s člani Društva 
za osvoboditev živali in njihove pravice po-
snela in že predvajala nekaj oddaj z vegetari-
janskimi kuharskimi recepti in pomembnimi 
gosti za pravice živali. Oddaje z naslovom Ze-
lena kuhinja si lahko gledalci Vitela ogledajo vsako sredo ob 20. uri, z 
zamikom pa bodo najverjetneje vidne tudi širom po Sloveniji (TV pika, 
Sponka TV, Atm Kranjska Gora, Moj TV …).
Snemanje vegetarijanskih kuharskih oddaj in drugih oddaj iz ciklusa 

Gradimo živalim in naravi prijazno Slovenijo, 
ki bodo v ljudeh skušale obuditi sočutje do ži-
vali in občutek enosti s celotnim stvarstvom, 
se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Ker pa 
snemanje oddaj kljub dobri volji s strani eki-
pe Vitela prinaša tudi materialne stroške, se 
obračamo na vse prijatelje živali za finančno 
pomoč. Obenem želimo seznaniti vsa podje-
tja in druge pravne osebe, katerih dejavnost je 
v skladu z miroljubnim odnosom do živali in 
narave ali ga celo aktivno podpira, da lahko z 

manjšimi ali večjimi prispevki za oddaje pridejo do reklame za svoje 
izdelke ali storitve. 

Gretta Mikuž Fegic

Na telefon 051 338 970 ali na 
mikuz.fegic@siol.net lahko 
sporočite tudi vaše ideje za 

oddaje ali željo po sodelovanju 
pri pripravi in izvedbi oddaj.
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Varstvo okolja s polnimi usti mesa
Slovenija predseduje Svetu EU. Ena izmed prioritetnih tem predsedo-

vanja je tudi boj proti podnebnim spremembam, ki postajajo vedno 
hujša grožnja Evropi. V tej borbi ima izjemno pomembno vlogo država, 
saj ima preko organov odločanja v rokah škarje in platno, s čimer lahko 
doseže spremembe v družbi, ki bi pomenile izboljšanje stanja. Ker pod-
nebne spremembe pomenijo po mnenju mnogih največjo grožnjo sedanji 
in prihodnji družbi, večjo kot vojne in terorizem, je vloga države toliko 
bolj pomembna. 

V okviru tega predsedovanja je tudi mnogo raz-
ličnih dogodkov, na katerih strežejo hrano ži-
valskega izvora, tudi meso. Postavi se temeljno 
vprašanje, in sicer, ali je verodostojno, da politi-
ki uživajo meso, istočasno pa govorijo o varstvu 
okolja. Živinoreja je namreč eden izmed najve-
čjih virov uničevanja podnebja in okolja, meso pa 
je tudi rizični faktor za mnoge civilizacijske bo-
lezni, ki so v porastu, zaradi njih letno umira po 
svetu desetine milijonov ljudi. Da ne omenjamo neizmernega in nepred-
stavljivega trpljenja živali, ki so glavne žrtve živinoreje, saj se jih letno 
za človekovo  prehrano pomori kar 45 milijard (v Sloveniji približno 30 
milijonov). Mnoge izmed njih so se že ali pa se še bodo znašle kot žrtve-
no jagnje na krožniku politične elite na Brdu pri Kranju, kjer se odvija 
slovensko predsedovanje Svetu EU. Naš vsakdanji kruh, bi rekel kdo. Že 
res, vendar z izjemno hudimi posledicami za družbo. »Če bi vsi ljudje po-
stali vegetarijanci, bi lahko nadzorovali globalno segrevanje,« je zapisal 
britanski fizik Alan Calverd v Physic World. Enquete-Kommision, razi-
skovalna komisija nemškega zveznega parlamenta za zaščito zemeljske 
atmosfere, meni, da je največ, kar lahko storite za okolje, da postanete 

vegetarijanec. Zato bi bilo nujno, da se ljudje odpovedo hrani, ki vsebuje 
živila živalskega izvora. Ali ni zato vsaka borba proti podnebnim spre-
membam farsa, dokler se tisti politiki, ki o tem govorijo, ne distancira-
jo od uživanja mesa? Ali obstajajo hujši okoljski grešniki od tistih, ki so 
odgovorni za proizvodnjo mesa? Ali ni vsakdo, ki uživa meso, sokriv za 
podnebne spremembe, uničevanje okolja in trpljenje živali? Ali ni sood-
govoren za efekt tople grede z vsemi negativnimi posledicami – za ljudi, 

ki umirajo od lakote, ker nimajo pridelovalnih po-
vršin (npr. za žito, ker tega porabijo za krmo za ži-
vali), za sekanje deževnih gozdov, ker je potrebna 
površina za živinorejo? Kakšen vtis bo naredilo na 
javnost, če bodo tisti, ki govorijo o varstvu okolja 
oz. klime, le-to z uživanjem mesa najbolj uničeva-
li? Kako naj si ljudje tolmačijo situacijo, ko je nek 
politik prisegel, da bo delal za blaginjo ljudi, isto-
časno pa uživa meso, ki uničuje temelje družbe in s 
tem blaginjo ljudi?

Razprava o podnebnih spremembah oz. o borbi proti njim, ki poteka v 
okviru slovenskega predsedovanja EU, bi bila vsekakor bistveno bolj ve-
rodostojna, če bi se je udeleževali ljudje, ki ne uživajo mesa oz. če bi se 
na njej ne nudilo živil živalskega izvora. 

O tej temi glej tudi Pobudo Vladi Republike Slovenije, da poskrbi, da se 
na uradnih in neuradnih srečanjih v okviru slovenskega predsedovanja 
EU gostom pri kosilu oz. drugih obrokih ne bo nudilo živil živalskega po-
rekla na: http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?arhv=10713.

Vlado Began

Christoph Bals, 
vodja Germanwatch:

»Vsak šef vlade, ki je v svoji zapri-
segi obljubil, da bo ljudstvo varoval 
pred nesrečo, se zdaj obvezuje za 
resno politiko o klimi. Nenazadnje 
gre za nešteta človeška življenja.« 

Kako lahko jaz pomagam vegetarijanskim otrokom?

Starši, pišite svoje predloge in pobude o pravici do ve-
getarijanske prehrane na ministrstva, šole, vrtce. Več 
kot bo predlogov in pobud, prej bodo naši otroci deležni 
pravice do zdrave prehrane.

NEODGOVORJENO

Vprašanja ministrici za 
zdravje o vegetarijanstvu

Na ministrico za zdravje Zofijo Mazej Kukovič 
smo naslovili nekaj aktualnih vprašanj. Žal ni-
smo prejeli odgovorov. Vprašanja kljub temu 
objavljamo in upamo, da bo ministrica v pri-
hodnosti bolj odprta do verodostojnih raziskav, 
ki potrjujejo škodljivost mesne prehrane in po-
zitivne učinke vegetarijanske hrane.

• Spoštovana ga. ministrica Zofija Mazej Kukovič, v začetku ok-
tobra 2005 je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice 
oddalo državnemu sekretarju na Ministrstvu za zdravje, Dorja-
nu Marušiču, peticijo za uvedbo pravic otrok do vegetarijanske 
oz. veganske prehrane v vrtcih in šolah. Izjavil je, da se bo oseb-
no zavzel za to, da pride do uresničitve pobude društva. »Petici-
jo smo vsekakor upoštevali pri načrtovanju naših aktivnosti na 
področju prehrane za naslednje leto. Načrtovana so navodila, ki 
bi bila v pomoč pri sestavljanju brezmesnih obrokov. V priho-
dnjem letu načrtujemo skupaj z Zavodom za šolstvo Republike 
Slovenije in strokovnjaki s tega področja izobraževanja in uspo-
sabljanja za organizatorje prehrane in za osebje, ki hrano pri-
pravljajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V teh programih 
bomo namenili pozornost tudi prehrani otrok in mladostnikov, 
ki ne uživajo mesa in mesnih izdelkov,« je za našo revijo dejal 
Marušič. Ali so bile te obljube uresničene? Z veliko verjetnostjo 
si upamo trditi, da vaš sedaj že bivši državni sekretar ni držal 
besede. Kajti v zadnjih dveh letih se je na naše društvo obrnilo 
veliko ogorčenih staršev otrok vegetarijancev, ki imajo težave 

z vodstvom vrtcev in šol, saj ti nočejo nuditi njihovim otrokom 
vegetarijanskih obrokov. Znani so primeri, da vzgojitelji, učite-
lji in osebje kuhinje ponekod celo silijo vegetarijanske otroke k 
mesni prehrani in jih strašijo, da bodo brez mesa zboleli. Kdaj 
boste poskrbeli za vegetarijanske obroke v vseh vrtcih in šo-
lah?

• Gospa ministrica, ugledni organizaciji, kot sta Dietetični zdru-
ženji Amerike in Kanade, sta že pred leti objavili, da je pol-
novredna, pestra in ustrezno načrtovana vegetarijanska prehra-
na primerna za vsa življenjska obdobja. Temu se pridružuje še 
Ameriška akademija za pediatrijo, ki pravi, da je ustrezno načr-
tovana in dopolnjena brezmesna prehrana zadostna za otrokov 
razvoj, potem ko se ga neha dojiti. Ali boste pri svojem delu 
upoštevali te raziskave in tudi številne študije, ki dokazujejo, da 
je meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni?

• Kako boste v luči teh raziskav kot ministrica poskrbeli, da mno-
gi zdravniki na otroških oddelkih ne bodo več izvajali pritiskov 
na starše vegetarijanskih otrok, češ da so neodgovorni, ker otro-
ka ne hranijo z mesom?

• Dokazano je, da so vegetarijanci bolj zdravi kot uživalci mesa. 
Kaj bi pomenilo za zdravstveni proračun oz. blagajno, če bi bili 
ljudje v Sloveniji oz. večina njih vegetarijanci?
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Janez Drnovšek in pravice živali
V spomin prijatelju živali

V celotni zgodo-
vini človeštva je 
obstajala le pešči-
ca pomembnih dr-
žavnikov, ki so za-
vzeli zelo odločno 
držo za pravice ži-
vali. Pokojni dr. 
Janez Drnovšek je 
bil tudi na tem po-
dročju ena od red-
kih svetlih lučk na 
svetovnem politič-
nem nebu. Njegova 
vloga pri ozavešča-
nju ljudi na podro-
čju varstva živali in 

narave je neprecenljiva. Hvaležni smo mu za zaupanje in neizmerno 
podporo našemu delu, kar je pokazal tudi s tem, da je prvič v javnosti 
spregovoril o pravicah živali ravno v naši reviji Osvoboditev živali de-
cembra 2005. Med drugim je povedal:
»Ljudje se včasih premalo zavedamo, kako postopamo z živalmi, na ka-
kšen način jih obravnavamo. To so tudi živa bitja. Ljudje prevzemamo 
neke vzorce obnašanja do živali, pri čemer se premalokrat vprašamo, 
kaj s tem pravzaprav povzročamo. Če se zamislimo, kako človek obrav-
nava in deluje na živalski svet, bi si potem skoraj rekli, da to sploh ni 
človek. Če pomislimo na vse te množične klavnice ali rejo goveje živine 
ali perutnine, kjer so nemogoče razmere za življenje živali, potem če se 
spomnimo na to, na kakšen način jih transportirajo v kamionih, veli-
kokrat brez vode in brez vsega, to je skrajno kruto obnašanje do živali. 
Ampak ljudje ne da bi bili slabi, ampak enostavno na to sploh ne pomi-
slijo. Ko pride končni izdelek na mizo, niti ne pomislijo, iz česa je, kaj je 

bilo pred tem, kaj se je dogajalo v vseh prejšnjih fazah. (…) Če je zavest 
človeka dovolj visoka, potem ta ne bo ubijal in kruto ravnal z živalmi. 
Torej od takšnega človeka še manj lahko pričakujemo, da bo šel v voj-
no in ubijal ljudi za to, da bi si pridobil kakšno korist. Pri ljudeh, ki ne 
ubijajo in jedo živali, je veliko več možnosti, da bodo našli način, kako 
živeti v miru in sožitju. Stvari so med seboj povezane, povezane so pre-
ko nivoja zavesti. Takrat, ko je ta nivo dovolj visok, pride eno in drugo. 
In zato je ključno vprašanje ozaveščenost ljudi.«
Njegovo razmišljanje, drugačno od tradicionalnega, morda tudi zdra-
vstvene težave, so ga v zadnjih letih pripeljale do vegetarijanstva in 
borbe za pravice živali. V zelo kratkem času si je nabral veliko simpa-
tizerjev doma in v tujini. Ko so za njegovo dobroto do živali izvedeli 
tudi borci za pravice živali v tujini, smo na elektronski naslov društva 
prejemali ogromno sporočil, v katerih so prijatelji živali z vseh celin iz-
ražali izredno navdušenje nad našim predsednikom. Nekateri, ki so bili 
razočarani nad odnosom glavnih politikov v njihovih državah do živali, 
so razmišljali celo o selitvi v Slovenijo.
Žal pa predsednikovi pozivi državljanom, naj prenehajo jesti meso ter 
tako podarijo življenja živalim in dajo velik prispevek k ohranjanju na-
rave, niso padli na plodna tla pri ostalih politikih ter vseh, ki imajo veli-
ke finančne ali druge koristi na račun izkoriščanja živali. 
Pred tremi leti nas je ob svetovnem dnevu varstva živali prvič povabil 
na prijeten delovni pogovor. V naslednjih letih pa še dvakrat. Obiskal 
je dva naša vegetarijanska piknika v Ljubljani in bil zelo navdušen. To 
so bili resnično nepozabni trenutki, kjer smo izmenjali nekaj mnenj o 
tematiki, ki nam je bila vsem pri srcu. Zato dr. Drnovšku iz srca iskrena 
hvala za vse, kar je storil za ljudi, živali in naravo, ter tako dal velik pri-
spevek k našemu sloganu Skupaj gradimo živalim prijazno Slovenijo.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, 
predsednik Stanko Valpatič 

Dr. Janez Drnovšek (1950 – 2008)

Poskušajte si predstavljati, 
kaj leži na vašem krožniku 

Ste že kdaj pomislili, kako je živalim? Recimo muca, ki živi z nami. 
Vsi jo imamo radi, jo pobožamo, ko nam skoči v naročje, vsako jutro 
dobi hrano, počne lahko skoraj vse kar želi … Verjetno ji ni zelo hudo. 
Po drugi strani pa: ste že kdaj pomislili, kako je na primer prašiču, kra-
vi ali katerikoli drugi živali, stisnjeni v tako mali celici, da se ne more 
niti obrniti in lahko le z grozo čaka lastno smrt?! Občutek mora biti po-
doben, kot bi vas zvezane postavili pred zid in bi vedeli, da čakate le 
še strel v glavo. In tako se počuti na milijone živali po vsem svetu ves 
čas! Mačk, psov in drugih živali, ki jih ima nekdo rad, je v primerja-
vi z vsemi ostalimi živalmi, ki celo življenje živijo v smrtnem strahu, 
zelo malo. A da bi ljudje ozavestili, kaj vsak trenutek povzročamo mi-
lijonom nedolžnih živih bitij, moramo sprejeti dejstvo, da živali čutijo. 
Da občutijo strah, veselje, naklonjenost … Prav tako kot ljudje. A ljudje 

tega preprosto ne želijo verje-
ti, kajti takoj, ko bi to spreje-
li, bi morali svoje življenjske 
navade v celoti spremeniti, v 
prvi vrsti prehrano. Poskušaj-
te si namreč predstavljati, kaj 
v resnici vsak dan leži na va-
šem krožniku v takšni ali dru-
gačni obliki – žival, ki je v 
krikih smrtnega strahu izgu-
bila življenje na najbolj krut 
način, samo zato da jo boste 
lahko pojedli za kosilo. 

Andreja Gabrovec, Logatec

Ali želite v skupini mladih pomagati živalim 
in naravi?

V okviru Društva za osvoboditev živali in njihove pravice je začela de-
lovati skupina mladih do 25 let. Mladi bodo pod mentorstvom predse-
dnika društva in upravnega odbora lahko sami organizirali in izvedli 
akcije za dobrobit živali in narave. Trenutno je v skupini devet mladih. 

Kdor se jim želi pridružiti ali ima ideje za akcije, naj pokliče odgovor-
no za skupino Katjo Pavlovič na tel. 040 152 832 ali na katja_alice@
gmail.com. Drug kontakt je 041 366 680 (Ažbe).

Mladi prijatelji živali!

Ali želite tudi vi izraziti svoje misli o 
pravicah živali, o vegetarijanstvu? 

Pišite mi na naslov: naty.valpatic@gmail.com 
ali pokličite na tel.: 031 808 672. 

Najboljša pisma bomo objavili v prihodnjih 
številkah revije Osvoboditev živali.
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Genski inženiring
Ker se moderni znanstveniki igrajo boga, trpijo rastline in živali.

Kmetijstvo: genski inženiring – nevaren za živali in naravo

Piše: Dominik Storr, pravnik

So gensko spremenjene rastline nevarne? Skrbi, da na velikih po-
vršinah pridelana gensko spremenjena koruza agrarne multinacio-

nalke Monsanto leta 2007 v Nemčiji povzroča veliko škodo na drugih 
organizmih, so očitno popolnoma upravičene. 

Nemški urad za varstvo potrošnikov in varnost živil sedaj namreč meni, 
da na podlagi novejših ocen, pridobljenih na osnovi novih in dodatnih 
znanstvenih spoznanj, lahko upravičeno domnevamo, da pridelovanje 
sorte MON810 predstavlja nevarnost za okolje. Urad za varstvo po-
trošnikov je tako 27. aprila 2007 s sklepom, ki se nanaša na podjetje 
Monsanto, prepovedal nadaljnjo prodajo njihove gensko spremenjene 
sorte koruze. Vendar – glej, glej – za  koruzo, ki je bila v prideloval-
ni sezoni 2007 že posejana, nemško ministrstvo za varstvo potrošni-
kov in varnost živil na pobudo kmetijskega ministra Horsta Seehofer-
ja ni sprejelo nikakršnih varnostnih ukrepov. Na poslansko vprašanje 
iz vrst nemške liberalne stranke FDP (14. 6. 2007), ali drži, da sklep 
BVL 47/2007/4 ne vpliva na že posejano koruzo sorte MON810, nje-
no žetev, uporabo za krmljenje živali in druge načine njene upora-
be, tako kot tudi ne na že oddano seme, je nemška vlada odgovorila: 
»Drži, da sklep BVL 47/2007/4 ne vpliva na že posejano koruzo sor-
te MON810, njeno žetev, uporabo za krmljenje živali in druge načine 
njene uporabe, tako kot tudi ne na že oddano seme (...).«

To je nezaslišano, saj tudi vlada v pridelovanju gensko spremenjene 
koruze vidi nevarnost za okolje. Na poslansko vprašanje FDP je vlada 
še odgovorila: »Z oceno, da so študije, omenjene v odgovoru na šesto 
vprašanje, brez večjega pomena za kmetijsko prakso in varovanje lju-
di, živali ter okolja, se ne strinjamo. Te študije po mnenju ministrstva 
za varstvo potrošnika, prehrano in kmetijstvo dokazujejo, da ne mo-
remo izhajati iz tega, da pridelovanje koruze sorte MON810 ni nevar-
no za okolje.« 

Tudi po ocenah Evropske komisije možnih tveganj in nevarnosti pri 
uporabi gensko spremenjenih rastlin ni možno predvideti: »Gensko 
spremenjena kulturna rastlina, v katere genom je bil vgrajen nov gen 
Bt, lahko povzroči številne, nepredvidljive vzajemne učinke (...). Nih-
če ne more znanstveno trditi, da lahko napove vse posledice priso-
tnosti in načina učinkovanja novega gena v genomu, ki tega gena še 
nikoli ni vseboval.« (Greenpeace, Zamolčano tveganje, Kaj si Evrop-
ska komisija zares misli o gensko spremenjenih rastlinah, junij 2006, 
str. 7.)   

Poleg Greenpeacea sedaj tudi znanstveniki v komisiji za biomole-
kularne raziskave (CBG) pri francoskem ministrstvu za kmetijstvo 
dvomijo, da koruza sorte MON863 ne vpliva na druge organizme. 
Navkljub temu sta tako Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 
kot tudi proizvajalec Monsanto razglasila, da je gensko spremenje-
na koruza družbe Monsanto ravno tako varna kot običajna koruza. 
To omalovaževanje tveganj je očitno kratko malo zlagano. Francoski 
znanstveniki svoje utemeljene dvome namreč opirajo na poskus, pri 
katerem so podgane več mesecev hranili s koruzo sorte MON863. Ta 
koruza vsebuje spremenjen gen talne bakterije Bacillus thuringiensis, 
ki naj bi povečal odpornost rastline na koruzne hrošče. Geni koruze 
so pri tem spremenjeni tako, da Bacillus thuringiensis aktivno nastaja 
v vseh delih rastline skozi njen celotni življenjski cikel. Gensko spre-
menjena koruza deluje tako kot umetna razpršila pesticidov – v okolje 
nenehno izloča strupe. 
Ta inovacija genske tehnologije pa po novih raziskavah ne škodi le ži-

vljenju v zemeljskih tleh in skoraj vsem vrstam insektov, temveč tudi 
sesalcem. Če je hrana za podgane vsebovala eno tretjino gensko spre-
menjene koruze, potem se je pri podganah moškega spola delež belih 
krvničk drastično povečal. V številnih primerih so se zmanjšale led-
vice in pri nekaterih podganah so se pojavile spremembe v ledvičnih 
kanalih. Pri podganah ženskega spola se je zmanjšalo število t. i. reti-
kulocitov, iz katerih pa ponovno nastajajo rdeče krvničke. Poleg tega 
lahko pride do povišane ravni krvnega sladkorja. Te informacije lah-
ko razberemo iz izjave evropskih strokovnjakov. (The EFSA Journal, 
2004, številka 50, str. 4.)

Vendar obstajajo tudi druga zastrašujoča poročila o nevarnostih uži-
vanja gensko spremenjenih organizmov. V škotskem kraju Aberdeen 
(na inštitutu Rowett Research, RRI) so v letih 1997/1998 izvedli štu-
dije krmljenja z gensko spremenjenim krompirjem. Eksperimentalno 
naj bi preverili, kako na zdravje učinkuje iz zvončkov pridobljen in s 
pomočjo genskega inženiringa na krompir prenesen lektin, ki je sicer 
sam po sebi neškodljiv. To so znanstveniki raziskali s študijami hra-
njenja podgan s hrano, ki vsebuje to beljakovino. Po analizi poskusov 
hranjenja so znanstveniki pri živalih odkrili znake oslabljenega imun-
skega sistema, teža notranjih organov pa se je zmanjšala. Profesor Pu-
sztai je te zastrašujoče izsledke predstavil leta 1998 v spektakularnem 
televizijskem nastopu. Dva dni kasneje ga je univerza odpustila.

Po vsem tem ne moremo zanikati, da ima uporaba gensko spremenje-
nih organizmov v kmetijstvu precejšnje, negativne vplive na zdravje 
ljudi in živali.

Je gensko spremenjena koruza nezakonita?

Za trgovanje s semeni nemških gensko spremenjenih koruznih sort 
ni nobenega pravnega dovoljenja. Do te ugotovitve so prišli nem-

ški Zeleni (Bündnis 90/Die Grünen), ko so leta 2006 naročili izveden-
sko mnenje o zakonitosti dopuščanja trgovanja z gensko spremenjeni-
mi koruznimi sortami pri odvetniški pisarni Gäßner, Groth, Siederer & 
Coll. Izvedenci so  ugotovili, da seme nemške koruzne sorte MON810 
ni bilo preverjeno in dovoljeno ne na podlagi starih smernic Evrop-
ske skupnosti o vnašanju gensko spremenjenih organizmov v naravno 
okolje ne na podlagi veljavne uredbe Evropske skupnosti (1892/2003/
ES). Poleg tega ni dovoljeno v nobeni drugi državi članici EU. 

Tudi če bi obstajalo dovoljenje po stari zakonodaji, tako pravi izve-
densko mnenje, je podjetje Monsanto po zdajšnjih predpisih zamudilo 
rok za podaljšanje veljavnosti dovoljenja. Evropska komisija je po-
skušala to luknjo v zakonu dodeljevanja pooblastil odpraviti tako, da 
je v register naknadno dodala opombo, v kateri popolnoma neupravi-
čeno MON810 označuje kot dovoljeno in prijavljeno seme. Vendar pa 
s to naknadno opombo obstoječe luknje v zakonu niso odpravili. Po-
temtakem je trgovanje z sortami koruze MON810, ki so v uporabi v 
Nemčiji, ne glede na izdana dovoljenja prepovedano.

Je soobstoj možen?

Strokovno mnenje o problematiki soobstoja gensko spremenjene 
koruze MON810, ki ga je naročila parlamentarna stranka nemških 

zelenih, je pokazalo, da pri odobritvi te gensko spremenjene sorte niso 
namenili nobene pozornosti temu, pod kakšnimi pogoji je možno pri-
delovati gensko spremenjeno koruzo poleg običajne koruze, ne da bi 
pri tem prišlo do neželenih vnosov gensko spremenjenih organizmov 
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Podgane zavrnile gensko spremenjene 
paradižnike

Washington Post poroča, da so glodalci, ki ponavadi radi jedo 
paradižnike, gensko spremenjene FlavrSavr paradižnike, s ka-
terimi so jih hoteli znanstveniki hraniti, zavrnili. Podgane so na 
koncu s pomočjo želodčnih sond pod prisilo nahranili z njimi. 
Pri več živalih so se pojavile poškodbe želodca, sedem podgan 
od štiridesetih je umrlo v roku dveh tednov. Uporabo paradižni-
ka pa so odobrili. (Seeds of Deception, Jeffrey M. Smith)

Krave ne jedo gensko spremenjene 
koruze

Leta 1998 je Howard Vlieger na svoji kmetiji v kraju Maurice v 
Iowi požel tako običajno koruzo kot tudi gensko spremenjeno Bt 
različico. Napeto je pričakoval, kako se bodo njegove krave od-
zvale na koruzo Bt, ki proizvaja pesticid. Tako je eno stran sko-
raj šestmetrskega korita za krmo napolnil s koruzo Bt, drugo po-
lovico pa z navadno koruzo. Običajno so njegove krave pojedle 
vse in niso pustile nobenih ostankov. Vendar ko je spustil 25 ži-
vali v ogrado, so se vse prerivale na eni strani korita – tam, kjer 
je bila nepredelana koruza. Ko so pojedle to, so še malce grizlja-
le koruzo Bt, vendar so si kmalu premislile in se umaknile.

Leta 1999 je v reviji Acres USA izšel članek o kravah, ki so po-
drle ograjo in šle čez travnik poln gensko spremenjene Roundup 
Ready koruze, da bi prišle do navadne koruze, ki so jo potem 
tudi pojedle. Gensko spremenjene koruze se živali niso dotakni-
le. (GM-FREE Magazine, letnik 1. , št. 3, avgust/september)

Srne se gensko spremenjene soje ne 
dotaknejo

Pisatelj Steve Sprinkel je opisal, kako se je čreda približno štiri-
desetih srn pasla na polju ekološko pridelane soje, polju na drugi 
strani ceste, kjer je rasla Roundup Red soja, pa se ni niti pribli-
žala. (Steve Sprinkel, When the Corn Hits the Fan, Acres USA, 
18. september 1999)

Katoliški genski inženiring

Škofija Magdeburg sodeluje pri dejavnostih raziskovalnega cen-
tra za rastlinsko in bio-tehnologijo v nemški deželi Sachsen An-
halt. Biopark GmbH v kraju Gantersleben je raziskovalni center 
za rastlinsko in bio-tehnologijo. 49-odstotni lastnik je škofi-
ja Magdeburg, katere delež v tem podjetju znaša 16 milijonov 
evrov. Iz tega izhaja, da zastopniki Vatikana odobravajo kme-
tijsko usmerjen genski inženiring. (Schrot und Korn, August 
2007)

Odobritev tega centra je eden od primerov, kako nejasni in do-
vzetni za napake so evropski predpisi s področja genskega inže-
niringa in postopki za pridobitev ustreznih dovoljenj, ki teme-
ljijo na njih. Posledica tega je, da ljudi in živali zlorabljamo za 
poskuse.  (Op. Avtor je ovadil odgovorne v podjetju Monsanto 
in ministra Seehoferja pri državnem tožilstvu Frankfurt/Odra za-
radi kršenja zakona o genskem inženiringu. Natančno besedilo 
ovadbe lahko najdete na strani www.buergeranwalt.de)

Monsanto ima patent tudi za živali

Ameriški družbi Monsanto, ki proizvaja semensko blago, pri-
zadevanja za patentiranje domačih kulturnih rastlin niso dovolj. 
Dovolj ji ni niti to, da ji je s peščico drugih podjetij uspelo pre-

v navadno ali biološko pridelano koruzo. Mnenje opozarja na to, da 
lahko veter koruzni pelod ponese stotine metrov daleč in da lahko 
tako pride do križanj z običajno koruzo na sosednjih obdelovalnih 
površinah. Po uredbah 1829/2003/ES in 1830/2003/ES morajo biti 
živila in krmila, pridelana iz gensko spremenjenih organizmov oz. ki 
vsebujejo gensko spremenjene organizme, ustrezno označena. Če bi 
uveljavili splošno veljavno mejno vrednost kontaminacije z gensko 
spremenjenimi organizmi, ki bi znašala 0,9 %, bi prišlo do postopne 
kontaminacije proizvodne in prehranske verige. 

Strokovno mnenje daje grozljiv zaključek, da ohranjanje trajne, po-
polnoma naravne proizvodnje ne bi bilo več mogoče in da bi kmetij-
stvu, ki ne uporablja genskega inženiringa, ostala le majhna proizvo-
dna niša na posebej zaščitenih območjih. Priložnosti za vnos gensko 
spremenjenih organizmov v kmetijstvo je preveč, da bi lahko vse ob-
vladovali. In ravno na to stavijo lobisti, ki podpirajo genski inženiring, 
kajti če je kontaminiran del vodnega toka, potem ni več poti nazaj (kot 
se je že zgodilo v Kanadi, Argentini, Mehiki in ZDA). Zato že kmalu 
širjenja gensko spremenjenih organizmov ne bomo mogli ustaviti, kaj 
šele, da bi ga lahko vrnili v prvotno stanje.

Kakšni nameni se skrivajo za zelenim 
genskim inženiringom?

Eden od namenov je pospeševanje globalnega procesa homoge-
nizacije kmetijstva, ki pomeni konec tradicionalnega, domačega 

kmetijstva in s tem uveljavitev kmetijske monokulture. Do tega lahko 
pride zaradi patentiranja prehrambenih rastlin, ki so nekdaj rasle na-
ravno, in posledično tudi zaradi svetovne kontrole semenskega blaga 
s strani naddržavnih kmetijskih monopolistov kot so Monsanto, Syn-
genta in Aventis. Spet gre torej za denar, moč in odvisnost. Mar sli-
šimo o tem kakšno besedo v svobodnem tisku ali od naših politikov? 
Kje pa! V obdobju pomanjkanja – tako genski inženiring opravičujejo 
njegovi zagovorniki – lahko problem lakote zmanjšamo samo s pove-
čanjem pridelka. Zeleni genski inženiring naj bi bil zato nujen za pre-
magovanje lakote v državah tretjega sveta. Popolnoma neodvisno od 
tega, da si zahodna družba in politiki nikoli niso zares prizadevali, da 
bi zmanjšali trpljenje ljudi v tretjem svetu, ta trditev navaja neresnično 
dejstvo. Lakote namreč, kot je dokazano, ni mogoče premagati samo 
z uvedbo nove tehnologije, ko pa je svet poln socialnih nepravičnosti. 
Preko 840 milijonov ljudi na svetu je lačnih zaradi različnih družbe-
nih in političnih razlogov. Vendar da bi premagali lakoto, ni potrebno 
povečati pridelka, kot bi nas rada prepričala industrija genske tehno-
logije in nekateri politiki.   

Po ugotovitvah Jeana Zieglerja, posebnega poročevalca ZN o spošto-
vanju pravice do hrane, bi s svetovnimi kmetijskimi pridelki lahko na-
hranili dvakrat toliko ljudi, kot jih trenutno prebiva na Zemlji. Glavno 
vprašanje se torej ne glasi, kako povečati pridelek, temveč, kaj pride-
lujemo in kdo se prehranjuje s čim. Vzročno povezavo med genskim 
inženiringom, lakoto in kratenjem osnovnih človekovih pravic lahko 
vidimo že v Argentini in Indiji, kjer pridelajo največ gensko spreme-
njenih rastlin, takoj za ZDA. Od začetka pridelovanja teh rastlin se je 
lakota tam dramatično povečala, saj je pridelovanje gensko spreme-
njenih rastlin te države prisililo v izvozno usmerjeno kmetijstvo, ki 
mu dominira Velika Britanija. Od tega imajo dobiček le redki, medtem 
ko večji del prebivalstva strada in izgublja svojo eksistenčno osnovo. 

Družba Monsanto – strahovlada 
v tretjem svetu

Ker razširjanje gensko spremenjenih rastlin za lobi predstavlja 
milijardni posel, so njegovi predstavniki na eni od mednarodnih 

konferenc novo tehniko hvalili kot rešiteljico človeštva.  Govorili so 
o svetovni lakoti in o pomembnem prispevku genskega inženiringa k 
preživetju človeštva. Hvalili so gensko spremenjeni bombaž v Indiji, 
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ki ga tam že deset let pridelujejo na velikih pridelovalnih površinah, 
in ga označili za pravi blagoslov, ki je številnim Indijcem pomagal 
do večjih dobičkov. Na to je odgovoril eden od indijskih sodelavcev 
alternativne Nobelove nagrajenke Vandane Shiva in povedal, kako je 
družba Monsanto v Indiji vzpostavila strahovlado. 

Najprej so kmete s pomočjo brezobzirnih načinov modernega oglaše-
vanja navdušili za genski inženiring. Lobi jim je obljubljal za 80 od-
stotkov večje žetve. Semensko blago, ki je bilo v povprečju štirikrat 
dražje od navadnega, so smeli kupiti na kredit. V zameno so morali 
podpisati nepravične pogodbe, s katerimi so se obvezali, da bodo do-
kupili tudi ustrezno napravo in vse druge pripomočke ter umetna gno-
jila. Celo zastonjsko seme so velikodušno razdelili skeptičnim kme-
tovalcem. 

Nekaj časa je bilo vse v redu. Nato pa je sledila veriga slabih letin. 
Gensko spremenjene rastline so postajale vse šibkejše in vedno manj 
odporne na bolezni in škodljivce. Zaradi tega so morali kmetje do-
kupovati vedno več škropiv, kar je privedlo do tega, da svojih kredi-
tov niso mogli več odplačevati in so si nakopičili vedno več dolgov. 
Položaj je bil tako brezupen, da so mnogi indijski kmetovalci videli 
samo en izhod, samomor. Tako se je v Indiji v zadnjih petih letih ubi-
lo 25.000 pridelovalcev gensko spremenjenih sort. To pomeni 13,7 
samomorov na dan zaradi 'blagoslovov' genskega inženiringa, ki so 
jih med ljudstvo ponesli razni oddelki za odnose z javnostjo velikih 
agrarnih podjetij.

Človekova želja po raziskovanju, razvijanju, izboljševanju in preizku-
šanju je čisto naravna. Toda ta radovednost postane za skupnost ne-
varna, ko se za njo skrivajo zelo nesocialni in politični motivi, kar do-
življamo ravno sedaj. Da to lahko vodi v globalno socialno katastrofo, 
je vsekakor možno predvideti.

Vir: Freiheit für Tiere, 1/2008, prevod: Vida Frelih

Študije krmljenja so pokaza-
le, da gensko spremenjena 
krma povzroča bolezni pri ži-
valih in oslabi njihov imunski 
sistem. Globalno katastrofo je 
vsekakor možno predvideti ...

Gensko spremenjene orga-
nizme najdemo celo v otroški 
hrani. Dve tretjini proizvodov, 
ki jih je preverila nemška po-
trošniška revija Öko-Test, sta 
vsebovali gensko spremenje-

ne sestavine. Celo v bio-iz-
delkih so našli sledi gensko 
spremenjene soje. »Seme, ki 

so ga zasejali proizvajalci 
gensko spremenjene soje, je 

vzklilo,« pravi revija Öko-Test. 

V Indiji je v zadnjih petih letih storilo samomor 
25.000 pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin. 

vzeti svetovni nadzor nad semenskim blagom. Monsanto zahte-
va sedaj tudi patentne pravice za živa bitja z dušo, za živali.

Monsantov cilj je nadzor nad kmetijstvom in proizvodnjo živil 
na vseh ravneh, k temu pa spada tudi množična reja. Da bi dose-
gla ta cilj, se družba, ki jo podpira tudi Busheva vlada, ne usta-
vi niti pri živalih. Patenti za prašiče so že zdavnaj prijavljeni pri 
Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (World Intellec-
tual Property Organisation) v Ženevi. Zato je čas, da se združe-
nja za varstvo živali oglasijo in se odločno uprejo načrtom pod-
jetja Monsanto.

Kaj pravzaprav je družba Monsanto?

Ameriška družba Monsanto je podjetje, ki je specializirano za 
proizvajanje pesticidov, umetnih gnojil in navadnega, pa tudi 
gensko spremenjenega semenskega blaga. Podjetje pa nase še 
zdaleč ni opozorilo le zaradi zelenega genskega inženiringa. 
Monsanto je npr. med vietnamsko vojno proizvajal sredstvo za 
ogolitev dreves Agent Orange, ki je vsebovalo dioksin. Zaradi 
tega strupa še danes obolevajo milijoni ljudi in v Vietnamu se še 
vedno rojevajo otroci s hujšimi oblikami telesne prizadetosti.  

Med letoma 1990 in 2001 je družba Monsanto večkrat brez do-
voljenja v naravno okolje vnesla gensko spremenjene rastline 
in tako kontaminirala okoliška polja. V Indoneziji je bila zaradi 
podkupovanja obsojena na 1,5 milijona dolarjev kazni. Desetle-
tja je zanikala nevarnost  umetnih kemikalij PCB in dioksina, za-
radi katerih je obolelo na milijone ljudi. Nova študija je pokaza-
la, da njen izdelek Roundup, najbolje prodajan pesticid na svetu, 
škoduje dvoživkam. Morda je ta izdelek celo kriv za globalno 
izumiranje dvoživk. Družba povezavo seveda zanika. 

Ko je nemški Urad za varstvo potrošnikov in varnost živil Mon-
santu prepovedal prodajo gensko spremenjene koruze v Nem-
čiji (glej Je gensko spremenjena koruza nezakonita?), so pred-
stavniki ameriške administracije takoj prišli na pogovor v urad 
nemške kanclerke. Da so potekali pogovori med uradom zvezne 
kanclerke in Monsantom ter med uradom in ameriškim velepo-
slaništvom, je ob povpraševanju potrdil vladni predstavnik za 
tisk. Trdijo pa, da se je ministrstvo pri svoji odločitvi »opiralo 
zgolj na obravnavane ocene tveganja« in ni podlegalo vplivom s 
strani »tretjih oseb«. Blažen, kdor verjame ... 

Kako lahko jaz pomagam naravi?

Na strani www.zares.si/peticija podpišite peticijo 
za začasno prepoved gojenja GSO v Sloveniji. 
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Kako vam probiotične 
bakterije lahko okrepijo 

zdravje?
Hrana ali prehranska dopolnila, bogata s prijaznimi, 
probiotičnimi bakterijami, odvračajo prisotnost patogenih 
bakterij v črevesju in tako zmanjšujejo tveganje za 
bakterijska in glivična vnetja ter ostale zdravstvene težave. 
Probiotične bakterije so naravni antibiotiki, saj  uničujejo 
patogene bakterije brez stranskih učinkov. V podjetju VI–
DA Studio d.o.o., kjer prodajajo ta prehranska dopolnila, 
pravijo, da probiotične bakterije pomagajo odpravljati 
določena obolenja tudi pri živalih.

Probiotiki so dejansko popolna alternativa antibiotikom, saj lahko 
kontrolirajo patogene bakterije brez stranskih učinkov in tako ustre-

zajo naraščajočemu zanimanju ljudi za bolj ekološke in telesu prijazne 
načine odpravljanja težav. 

Probiotiki, ki vsebujejo DDS-1, neposredno in posredno aktivirajo 
imunski sistem, so zelo učinkovita podpora pri rakastih obolenjih na 
želodcu in črevesju, odpravljajo drisko in zaprtost, zmanjšujejo različne 
alergije na hrano, izboljšujejo avtoimunske bolezni, zmanjšujejo mo-
žnost srčno-žilnih bolezni, uravnavajo krvni pritisk in holesterol. Probi-
otiki ostanejo vitalni tudi v prisotnosti večine antibiotikov. Zato je zelo 
priporočljivo, da ga uživamo pri zdravljenju z antibiotiki, saj vemo, da 
le-ti močno poškodujejo bakterijsko floro črevesja. Probiotiki pomaga-
jo tudi pri razstrupljanju in razkisanju organizma in pospeševanju na-
stajanja encimov laktaze in galaktozidaze beta, nujno potrebnih za pre-
bavo in asimilacijo mlečnih proizvodov ter za proizvajanje življenjsko 
pomembnih vitaminov  kompleksa B. 

Mnogo patogenih bakterij pride v telo z vodo in hrano in v črevesju ne-
posredno vplivajo na tvorbo rakotvornih snovi (npr. nitrosamini). Pro-
biotiki zavirajo te bakterije, ki lahko povzročijo tumor v črevesju. Za-
radi kompleksnosti njihovega delovanja je splošna, uradna definicija za 
probiotike: živi mikroorganizmi, ki koristijo zdravju gostiteljskega (to-
rej človeškega) organizma, če jih uživamo v ustreznih količinah.

Lahko torej rečemo, da dobivajo probiotiki kot prehransko dopolnilo 
osrednje mesto pri vsaki pomoči za zdravje in vzdrževanje zdravja. 

FloraZym – kralj med probiotiki

FloraZym je zelo uspešno, visoko kvalitetno probiotično dopolnilo 
prehrani z zelo širokim spektrom delovanja. Vsebuje veliko viso-

ko kakovostnih sevov bakterije DDS-1 L.Acidophilus in močnih sevov 
bakterije Bifidobacterium Bifidum, pa tudi popoln spekter naravnih, 
izredno aktivnih encimov. Raziskava je dokazala, da je sev DDS-1, 
ki ga je razvila ekipa dr. Khema Shahanija v laboratorijih univerze v 
Nebraski, najodpornejši in najaktivnejši med vsemi vrstami bakterije 
L.Acidophilus. Bakterija je nadvse učinkovita tudi zato, ker je normalno 
prisotna v našem črevesju. V nedavni raziskavi so s primerjanjem šestih 
različnih sevov bakterij (štirih sevov bakterije L.Acidophilus in dveh 
sevov bifidobakterije) ugotavljali, kateri sevi izpolnjujejo vse zahteve 
dobrega probiotičnega izdelka (zmožnost preživetja v želodcu, zmo-
žnost, da dosežejo črevesne stene in se tam razmnožujejo, učinkovitost 
v borbi s patogenimi organizmi, sposobnost proizvajanja pomembnih 
encimov in vitaminov...). Sev DDS-1 L.Acidophilus je bil edini, ki je 
izpolnjeval vse zgoraj naštete zahteve. 

Glede na to da je DDS-1 avtohton sev našega črevesja, je sposoben 
preživeti tako v kislem kot v bazičnem okolju prebavnega trakta, kar 

mu omogoča, da premosti vse prepreke v želodcu in brez težav vsto-
pi v tanko črevo. V nedavni primerjalni raziskavi različnih vrst se-
vov L.Acidophilusa in Bifidusa je bil sev DDS-1 edini, ki je preživel 
v kislem, bazičnem in nevtralnem okolju prebavnega trakta in v okolju 
žolčnih soli. Za razliko od drugih termofilnih sevov, ki potrebujejo tem-
peraturo okolja okoli 44°C, je za (avtohtone) seve DDS-1 najprimer-
nejša temperatura okolja 37°C – to je temperatura našega telesa. Pri tej 
temperaturi se začno sevi v trenutku razmnoževati in naglo naseljevati 
v črevesju. 

(Povzeto po literaturi dr. Stefana Scoglia, N.D., Ph.D., naturopata in 
raziskovalca ter direktorja Centra za raziskovanje nutriterapije (Centro 
di Ricerche Nutriterapiche) v Italiji, ki sodeluje z oddelkom za naravne 
znanosti (Natural Sciences) na univerzi v Urbinu pri raziskavah o mo-
drozelenih algah AFA in njihovem izvlečku PhycoPlusR.)

FloraZym, probiotično dopolnilno k prehrani 
lahko uporabljamo:

 
pri zmanjšani ali oslabljeni črevesni flori,• 
kot probiotično pomoč pri prehrani med terapijo z antibiotiki in • 
po njej,
pri oslabljenem imunskem sistemu,• 
pri kandidi,• 
pri vaginitisu in vnetju sečil,• 
pri kožnih infekcijah in vnetjih (herpes, akne),• 
pri gripoznih stanjih in težavah z dihali,• 
pri osteoporozi,• 
pri povečani vsebnosti holesterola v krvi,• 
kot podporo povečanim prebavnim in probiotičnim aktivnostim,• 
pri prebavnih motnjah in vetrovih,• 
pri kolitisu in diareji,• 
pri žolčno-jetrnih zastrupitvah,• 
pri alergijah in občutljivosti na hrano, • 
za preprečevanje klostridialnega gnitja.• O
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Kakšno vlogo igra poljedelstvo?
V medijih se vedno znova pojavljajo članki, ki kažejo na hude pomanjkljivosti v prehrani. Marsikdo 
se vpraša: Sem vsa ta leta jedel slaba živila? Ali to vpliva na moje zdravje? O tem smo povprašali dr. 
med. Arna Schneiderja, vodilnega zdravnika na HG Naturklinik iz Michelrietha. Poleg tega klimatske 
spremembe niso le pred vrati, temveč so že tu. Ob tem pogosto slišimo, da ima kmetijstvo pri tem po-
membno vlogo, kar pa velikokrat ostane prikrito. Zakaj? Kaj bi bilo potrebno revolucionarno spreme-
niti v kmetijstvu, da bi lahko omilili klimatsko katastrofo? O tem nam je dal Roland Becker, poljedelec 
ter zagovornik miroljubnega kmetijstva, zanimive odgovore.

Varovanje podnebja & zdrava prehrana:

Gospod Becker, vi ste poljedelec in zago-
varjate miroljubno poljedelstvo. Verjetno 
mnogi bralci slišijo ta izraz prvič. Ali lah-
ko na kratko opišete kaj je miroljubno 
kmetovanje?

Roland Becker:
Kot pove že samo ime »miroljubno kme-
tijstvo«, se  ukvarjamo z načinom kmeto-
vanja, ki ima popolnoma drugačno usme-
ritev kot konvencionalno. Mi spoštujemo 
življenje – tako življenje tal kot tudi ži-
vljenje rastlin in živali. Temu primerno pa 
je tudi naše ravnanje. Ta nov način kme-
tovanja gojimo v Spessartu že več kot 20 
let – pri čemer smo si uspeli nabrati mno-
go izkušenj, tako v  ravnanju z naravo kot 
tudi glede kvalitete samih pridelkov. O 
tem morda več kasneje.

Dr. Schneider, govorimo o zdravi prehra-
ni. Kakšno je dandanes splošno stanje 
kvalitete prehrane? Kaj nam lahko vi kot 
zdravnik glede tega poveste?  

Dr. Arno Schneider: 
Ko človek uporabi izraz ''živila'', bi mo-
rali izhajati iz tega, da gre pri tem za pro-
dukte polne moči in življenja, ki služijo 
človeku kot blagor in ga ohranjajo zdra-
vega. Na žalost pa tega dandanes ne mo-
remo več reči. Marsikatera hrana ni več 
živilo, saj zaradi neprimernega načina pri-
delave in postopkov obdelave, obremenje-
vanja okolja in drugih faktorjev ne dosega 
več nivoja kvalitete, da bi jo lahko označi-
li za pravo živilo. Vsebuje namreč veliko 
premalo sestavin, ki jih telo potrebuje, da 
ostane krepko in zdravo. K tem življenj-
sko pomembnim sestavinam spadajo npr. 
vitamini, minerali, elementi v sledeh, ami-
nokisline, maščobne kisline ter sekun-
darne rastlinske sestavine, če naštejem le 
nekatere. Poleg tega da so te sestavine pri-

sotne v zelo majhnih količinah, so 
tudi rastline zelo 

obremenjene zaradi okoljskih dejavnikov 
ter tudi zaradi načina pridelave. Izžeta, z 
umetnimi gnojili, gnojem in gnojnico ter 
z drugimi živalskimi produkti preveč po-
gnojena ter s strupi obremenjena tla po 
mojem mnenju ne morejo obroditi sadov 
visoke kvalitete. Novinar za živila Ulri-
ch Grimm je izjavil, da je te energijsko in 
hranilno revne sadeže potrebno v veliko 
primerih aromatizirati, da jih lahko človek 
sploh uživa.

Zakaj človek potem sploh proizvaja živi-
la, ki niso okusna in jim mora naknadno 
umetno izboljšati okus?

Dr. Arno Schneider: 
Osebno si lahko to razlagam samo tako, da 
si človek prizadeva živila proizvajati kar 
se da hitro, v zelo velikih količinah ter čim 
bolj poceni. Delno je to odvisno od name-
na kmetovalca, ki jih proizvaja, delno pa 
od porabnika. Tukaj v Nemčiji imamo si-
tuacijo, ki je ni skoraj nikjer drugje v in-
dustrijsko razvitih deželah: mesečno je za 
hrano namenjen zelo majhen odstotek pla-
če. Večina ljudi tukaj želi za čim manj de-
narja dobiti čim več živil, da imajo potem 
več za počitnice, prosti čas ter uživanje. 
In ker je to tako, sploh ni presenetljivo, da 
proizvajalec sodeluje in dobavlja takšne 
vrste živil. V filmu We Feed The World 
pride to zelo očitno do izraza – ne gre za 
kvaliteto, temveč samo za ceno.

Še eno vprašanje našemu kmetovalcu: 
kako pa je z miroljubnim kmetovanjem? 
Kmet vendar mora od nečesa živeti. Ali je 
tudi on prisiljen k poceni pridelavi? 

Roland Becker: 
Pojdimo malce nazaj v preteklost. V pet-
desetih letih je dobil kmet, ko je stranka 
kupila kruh za eno marko, za svoje žito še 
34 pfenigov, torej 34 odstotkov. Danes, v 
letu 2007, dobi samo še 3 do 4 odstotke! 

Kmetovalec je moral začeti drugače 
razmišljati in posta-

Roland Becker, kmetovalec z 
miroljubnega kmetijstva 
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ti bolj ekonomičen. Majhni obrati so drug 
za drugim zamrli, saj niso uspeli več go-
spodarno delovati. Danes industrijska kon-
centracija omogoča poceni pridelavo žit. 
Mi, miroljubni kmetovalci, imamo popol-
noma drugačen pristop: pridelava, obdela-
va in prodaja so v enih rokah. Kar pomeni, 
da prodajalec pozna pridelovalca in proi-
zvajalca, oba skupno sodelujeta. Torej ni 
nikogar vmes, ki bi odtegoval denar in pri-
delovalec dobi pošteno ceno za svoj pride-
lek. To mu omogoča, da postane močnejši 
in v primerjavi z drugimi združenji lahko 
ponudi popolnoma drugo kvaliteto.

Sedaj pa bi bilo zanimivo izvedeti, kakšni 
so učinki poceni pridelanih živil z zdra-
vstvenega vidika.

Dr. Arno Schneider: 
Manjvredna živila vsekakor imajo vpliv in 
to precejšen. Preden razložim podrobneje, 
bi rad navedel objavo Mental Health Foun-
dation, kjer piše, da se je v zadnjih letih in 
desetletjih kvaliteta živil zelo poslabšala, 
kar ima neposreden učinek na zdravstve-
no ter razpoloženjsko stanje prebivalstva. 
Depresivno razpoloženje in razdražljivost 
imata torej povezavo s slabo kakovostjo 
živil v zadnjih letih.

Ali je samo slabša kvaliteta tista, ki ima 
negativen učinek, ali pa so krive tudi ke-
mikalije, ki jih v konvencionalnem kme-
tijstvu pogosto uporabljajo?

Dr. Arno Schneider: 
Oboje ima občuten učinek na zdravje ljudi. 
Na eni strani vedno bolj izginjajo koristne 
sestavine rastlin. Te sestavine so osnova, 
ki jo telo potrebuje, da lahko dobro delu-
je, podpira presnovo in da lahko učinko-
vito pretvori hranilne snovi. Sem spada-
jo vitamini, minerali, elementi v sledeh, 
aminokisline, encimi itd. Ko je teh vedno 
manj, ima to posledice na imunski sistem, 
presnovo, srčno-žilni sistem itd. Na drugi 
strani pa igrajo bistveno vlogo kemikalije, 
ki se vnašajo v tla ali pa škropijo po ra-
stlinah in sadežih. Uporabljeno je namreč 
zelo veliko kemikalij. Nekatera človeške-
mu telesu škodljiva sredstva proti plevelu 
in škodljivcem imajo razpolovno dobo več 
tisoč let in se ne razgrajujejo zlahka. To pa 
pomeni, da ne pridejo v telo samo preko 
rastlin, temveč tudi prek tal in pitne vode 
in organizmu trajno škodujejo.

Pridejo k vam tudi pacienti, ki so zboleli 
za posledicami pridelave živil na ta nepri-
merni način?

Dr. Arno Schneider: 
To opažamo vedno znova. To so lahko pa-
cienti z oslabljenim imunskim sistemom 

ali pa z alergijami. V zadnjih letih in de-
setletjih so alergije vedno bolj pogoste. 
Alergije so pogosto posledica reakcij tele-
sa npr. na beljakovine, ki so telesu tuje. 

Zanimivo je, da rastline ne proizvajajo le 
zdravih beljakovin, temveč tudi t.i. stresne 
beljakovine. Šele v zadnjih letih so odkri-
li, da lahko rastline trpijo za posledicami 
stresa tako kot mi ljudje. Ko človek po-
seže v njihov življenjski prostor in v na-
ravno predviden razvoj s pretiranim gno-
jenjem, škropljenjem, napačno žetvijo in 
drugim, proizvajajo rastline t.i. stresne be-
ljakovine. Kot nekakšne tuje beljakovine 
pridejo potem v človeško telo in posledice 
so lahko povečane alergije.
Ali pa vzemimo kot primer antibiotike. 
Prek gnojenja z gnojnico in gnojem pri-
de na polja ogromna količina antibiotikov 
in drugih zdravil. Rastline te antibiotike 
absorbirajo in jih prinesejo v prehranski 
krog. Človeško telo potem nanje razvije 
odpornost. Zato nekateri antibiotiki, ko jih 
človek res potrebuje, ne delujejo več. Zato 
ni presenetljivo, da je prav sepsa, ko je 
telo preplavljeno z bakterijami, drugi naj-
pogostejši vzrok smrti v Nemčiji. 

Gnojenje z gnojem in gnojnico ima stra-
hovite posledice. Vprašanje za poljedelca: 
kako pa je to pri miroljubnem kmetova-
nju? Ali je podobno biološkemu kmeto-
vanju? Kje so razlike? Se pri tem načinu 
prav tako gnoji z gnojem in gnojnico?

Roland Becker: 
Miroljubno kmetovanje izpušča zelo veli-
ko stvari, ki so drugje običajne,  nenaza-
dnje prav zaradi razlogov, ki so bili prav-
kar opisani. Pri nas ni reje domačih živali 
in zato tudi ne gnoja in gnojnice za polja.

Na kratko nekaj o gnojnici. Ko poškropi-
jo z gnojnico, s tem za nekaj dni zapeča-
tijo tla. To pomeni, da tla ne morejo di-
hati in veliko mikroorganizmov, ki jih tla 
potrebujejo, s tem ubijejo. In če potem na 
takšnih tleh pridelujejo rastline, tem ne-
kaj manjka, tudi pri biološki pridelavi. 
Kljub temu nobeno pridelovalno združe-
nje ne prepove gnoja in gnojnice, prav-
zaprav ravno nasprotno. Pri miroljubnem 
kmetovanju ravnamo popolnoma drugače: 
brez gnoja in brez gnojnice! In seveda ni-
kakršnih umetnih gnojil, pesticidov,  her-
bicidov, fungicidov itd. Prav nasprotno, 
tla negujemo. Zavedamo se, da samo zdra-
va tla vsebujejo rudnine, ki jih potrebu-
jejo rastline, da lahko razvijejo polno ži-
vljenjsko moč in zdravje ter proizvedejo 
ljudem potrebne sestavine. Takšne rastline 
in sadeži so potem tudi bolj okusni in pol-
ni energije.

To pomeni, da niso samo sadeži preskr-
bljeni s potrebnimi hranili, ampak tudi 
tla?

Roland Becker: 
Da. Tla moramo ohraniti zdrava, saj v na-
sprotju z nekaterimi modernimi kompleksi 
rastlinjakov rastejo pri nas rastline še ve-
dno iz tal. Zato moramo ta tla negovati in 
hraniti.

Kako si to lahko predstavljamo? Hranite 
pri tem deževnike?

Roland Becker: 
Seveda jih ne hranimo posamezno (smeh). 
Ampak postavili ste dobro vprašanje. Po-
lje pustimo v prahi.

Kaj je to?

Roland Becker: 
Miroljubno kmetovanje uporablja meto-
do pridelovanja, ki je poznana že od prej, 
to je triletno kolobarjenje. To pomeni dve 
leti pridelovanja, eno leto počivanja. V 
prahi si lahko zemlja zelo dobro odpočije. 
Na njej požene zelenje in dobi zastirko. S  
tem oskrbimo življenje v tleh oziroma ga 
nahranimo. Dodatno lahko nasujemo še li-
stje ali pa otrobe. Žitne lupine dobimo pri 
našem mlinarju.

To pomeni, da eno leto od tega kosa ze-
mlje ne moremo pričakovati pridelka. 
Kako lahko potem človek kot poljedelec 
preživi?

Roland Becker: 
Rešitev je dejansko naš sistem povezova-
nja: od pridelave do strank iz ene roke. S 
tem je zagotovljeno, da dobi kmet pravič-
no ceno, da lahko razumno gospodari.

Konkretno potem to pomeni, da k temu 
združenju sodi tudi mlin, pekarna, deli-
katesna predelava itd. ter trgovina in pro-
dajalec, ki se strinjajo s ceno, ki ustreza 
vrednosti ?

Roland Becker: 
Tako je. Prav tako kot mi, pridelovalci, ce-
nijo sadeže, ki rastejo na naših miroljubnih 
kmetijah, tudi ostali člani tega združenja 
in ravnajo z njimi skrbno. To velja tako za 
naše delikatesne predelovalnice, za naše 
mline, ki meljejo naše žito, za našo pekar-
no, kot tudi za naše trgovine in razpošilja-
telje. To pomeni, da stranka dobi na svojo 
mizo od pridelave do svojega doma skrb-
no pripravljeno visoko kakovostno živilo.

Govorili smo o razliki med miroljubnim 
in biološkim kmetovanjem. Ena od zna-
čilnosti miroljubnega kmetovanja je, da 
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ni  gnojenja z gnojem in gnojnico. Na po-
deželju sodijo gnojišča skoraj k podežel-
ski idili. Zakaj sta gnoj in gnojnica tako 
škodljiva?

Roland Becker: 
Ker je živinoreja za živali eno samo trplje-
nje in je koncentrirana industrijska pride-
lava mesa. V ozkih, umazanih in smrdlji-
vih hlevih stojijo živali tako nagnetene, da 
se ne morejo premikati, in ne da bi kdaj 
lahko videle dnevno svetlobo. Njihovo 
prehrano večkrat sestavljajo predelani od-
padki, poleg tega pa jih zdravijo, kot smo 
že prej slišali, z raznimi antibiotiki in ke-
mikalijami. Vse to neizmerno trpljenje in 
škodljive snovi se naberejo v gnoju. Ta 
gnoj pa potem raztrosijo po poljih. Danes 
so  popolnoma drugačne razmere, kot smo 
jih poznali včasih. Prej je imel kmetova-
lec nekaj krav, ki so stale v hlevu, se pro-
sto premikale in si na ustreznih pašnikih 
same določile čas za hranjenje. Danes pa 
so iztrebki tako obremenjeni, da jih mora 
človek odstraniti kot druge škodljive sno-
vi ali skoraj kot posebne odpadke, name-
sto da bi jih raztrosil po njivi. 

Potemtakem je jasno, da gnoj ni nika-
kršno gnojilo, temveč odpadni produkt! 
Vendarle se ga raztrosi na tone, da ga ni 
potrebno odlagati kje drugje.

Roland Becker: 
V Nemčiji veliko prašičerejcev zakupi po-
lja, da se lahko na ta način znebijo gnoja.

Dr. Arno Schneider: 
Tukaj bi zadevo osvetlil še z zdravstvene-
ga vidika. Dokazali so, da se povzročite-
lji scrapi, prioni, podobni BSE povzroči-
teljem pri govedu, po treh letih še vedno 
zadržujejo na poljih, ki so jih pognojili z 
gnojem in gnojnico. Zato obstaja priporo-
čilo sveta pri Zveznem ministrstvu za oko-
lje, ki pravi, da je potrebno preprečiti vse, 
kar prinaša prione na polja. To pa pomeni, 
če sem priporočilo pravilno razumel, da je 
možno tiste, ki nevarne povzročitelje tro-
sijo po poljih, zaustaviti samo s prepoved-
jo gnojenja z gnojem in gnojnico.

Roland Becker: 
Logični zaključek se torej glasi: nič več 
množične reje živali. Ljudje bi se morali 
odreči mesu.

Meso običajno velja za dragoceno, po-
membno, živo živilo.

Dr. Arno Schneider: 
Živo je samo tako dolgo, dokler je živa ži-
val! Sicer pa moram reči, da je meso za 
prehrano ljudi popolnoma nepotrebno. 
Človek lahko prav dobro živi tudi brez 
mesa. Prav nasprotno: veliko študij v za-
dnjih letih je pokazalo, da je vegetarijan-
ska prehrana nasploh najbolj zdrav način 
prehranjevanja in da prehranjevanje z me-
som in ribami povzroča bolezni. Za veliko 
današnjih bolezni lahko najdemo krivca 
pretežno prav v mesni prehrani. Sem spa-
dajo npr. bolezni srca in ožilja, diabetes, 
vnetje sklepov, artroza, obraba sklepov. 
Celo rak spada sem, ugotovili so namreč, 
da so nekatere vrste raka povezane z uži-
vanjem mesa. Če hoče človek narediti ne-
kaj dobrega zase in imeti pri tem tudi čisto 
vest in če želi pri tem skrbeti še za varo-
vanje okolja in zemlje, obstaja samo en lo-
gični zaključek – prenehati jesti meso in 
postati vegetarijanec. 

Vprašanje za kmetovalca, ki prideluje 
brez gnoja in gnojnice: so vsi kmetovalci 
miroljubnega kmetovanja dosledno vege-
tarijanci? 

Roland Becker: 
Da, vsi smo vegetarijanci! Tu bi rad še ne-
kaj pripomnil. Naš način pridelovanja ni 
nastal po naključju. Smo prakristjani in 
usmerjamo naše življenje po naukih Govo-
ra na gori. Za nas kmetovalce velja osre-
dnji stavek Govora na gori: kar želiš, da 
drugi storijo zate, stori najprej ti za druge, 
ali obrnjeno: kar nočeš, da drugi tebi sto-
rijo, tega tudi ti drugim ne stori. To ne ve-
lja samo za nas ljudi, ampak tudi za živali 
in celo za polja in rastline. Temu primerno 
se moramo obnašati. Vživeti se moramo v 
polje in se vprašati, ali živi, mu kaj manj-
ka. V eni sezoni se lahko zgodi precej, žito 
lahko npr. dobi vročino. Po določenih ra-
stlinah lahko ugotovimo, kaj manjka po-
lju. Potem pa lahko temu primerno ukre-
pamo, dodamo silicij ali pa kameno moko. 
Obstaja veliko možnosti za postavljanje 
diagnoze polju, podobno kot to poteka pri 
zdravljenju ljudi. Zelo sem vesel, da sem 
to našel, saj zame ni boljšega načina pri-
bližati se naravi, kot da z njo sodelujem in 
se vanjo poglobim. Miroljubno kmetova-
nje torej ni pridelovalna tehnika, ki z dolo-
čenimi ukrepi in ravnanjem vodi do zuna-
njih uspehov, ampak pomeni sobivanje z 
naravo. Kot že rečeno, življenje po zlatem 
pravilu Govora na gori.

           

Živila, ki nastanejo v tem duhu, imajo 
tudi neko notranjo kvaliteto, ki je ugodna 
za zdravje, poleg tega pa so veliko bolj 
okusna. Bilo pa bi zanimivo vedeti, ka-
kšen način pridelovanja bi si kot zdrav-
nik želeli, da bi bili ljudje bolj zdravi.

Dr. Arno Schneider: 
Kar smo tukaj slišali o miroljubnem kme-
tovanju, se ujema tudi z zahtevami z zdra-
vstvenega vidika: da je polje pognojeno 
brez gnoja in gnojnice, da se lahko razvi-
je zdravo življenje v tleh in se to življenje 
v tleh tudi podpira, da lahko rastline ra-
stejo brez stresa, brez da bi morale tvori-
ti t.i. stresne hormone, da rastline dobijo 
vse potrebne snovi, da se lahko optimalno 
razvijejo, da se z njimi ravna skrbno, ne le 
med rastjo, ampak tudi ko so že obrane, ko 
so že predelane, ko so že shranjene.

Še en vidik se mi zdi pomemben: da tudi 
sam potrošnik pazi na to, kaj je. Kajti če 
potrošnik ne zahteva kvalitete, potem tudi 
ni potrebe, da bi jo ustvarjali. Na splošno 
smo ljudje taki, da nam ni toliko pomemb-
no, kaj je za nas dobro, temveč kaj nam 
prinese največji dobiček. Torej je potreb-
no, da se potrošnik znova nauči ceniti vre-
dnost živil. To pa lahko stori samo tedaj, 
ko se začne ukvarjati z naravo in mu ta ne-
kaj pomeni in ko mu tudi sočlovek nekaj 
pomeni. Potem bo začel ceniti tako živila 
kot tudi kmetovalca, ki se trudi živeti in 
delati v sozvočju z naravo.

Vsi ti etični aspekti sodijo tudi na podro-
čje zahtev z zdravstvenega vidika in bi si 
želel, da bi jih bolj in bolj izpolnjevali.

Kako pa ravnate v vaši kliniki? Kakšno 
hrano dobijo vaši pacienti?

Dr. Arno Schneider: 
Samoumevno je, da uporabljamo živila iz 
miroljubnega kmetovanja. Seveda je naša 
kuhinja vegetarijanska in to že od prve-
ga dne, iz etičnih pa tudi iz že omenjenih 
zdravstvenih razlogov. Če stremimo k do-
bremu zdravju in počutju pacientov in si 
to pacienti želijo tudi sami, potem je ja-
sno, da s ponudbo mesne in ribje hrane kot 
klinika ne moremo in ne smemo postati 
soodgovorni za trpljenje živali, za njihove 
muke in smrt, temveč moramo biti za ži-
vljenje, ga spoštovati in podpirati.

Najlepša hvala za pogovor in dragocene 
informacije.

Vir: Freiheit für Tiere, 1/2008, prevod: 
Matej Smodiš
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Evropski podnebno-energetski paket: 
rešitev ali zabloda

Evropska komisija je januarja 2008 objavila t.i. podnebno-energetski paket. Gre za paket zakonodaj-
nih predlogov, s katerimi naj bi EU dosegla svoje srednjeročne podnebno-energetske cilje (20-odsto-
tno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oz. 30-odstotno, če si primerljive cilje zadajo 
tudi druge razvite države; 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi do leta 2020 ter mi-
nimalni 10-odstotni delež biogoriv v transportu do leta 2020). Na ta način naj bi se globalno narašča-
nje temperature omejilo na 2 stopinji Celzija. 

Evropa naj bi v dobrem desetletju zmanjšala izpuste toplogrednih 
plinov in povečala delež obnovljivih virov energije. Načrt evropske 

komisije je videti lep. Vendar pa se postavi vprašanje, ali videz ne vara. 
Ali bosta 20-odstotno znižanje emisij toplogrednih plinov in enak delež 
povečanja obnovljivih virov energije imela kakšen pomemben prispe-
vek v boju proti klimatskim spremembam? 

Nesporno je, da se podnebje spreminja. Nesporno pa je tudi, da se pod-
nebne spremembe odvijajo mnogo hitreje, kot so znanstveniki sprva 
domnevali. Tako sedaj znanstveniki napovedujejo, da se lahko led oz. 
velik del ledu na Antarktiki stopi že v petih do sedmih letih. Po nekate-
rih ocenah bi se gladina oceanov, če bi se stalil celoten led na Antarkti-
ki, povišala za približno 60 metrov. Pospešeno se tali tudi led na Gren-
landiji in če se ta stali, se lahko gladina oceanov zviša za 7 metrov. Kaj 
vse to pomeni recimo za slovensko obalo in za Slovenijo, si ni težko 
predstavljati. Zato ni odveč prisluhniti besedam generalnega sekretarja 
ZN Ban Ki Moona, ki je dejal, da so lahko posledice podnebnih spre-
memb strahovitejše od znanstvene fantastike. Še posebej, če se bo tudi 
v sedanjem času uresničilo to, kar se je zgodilo v preteklosti: po paleo-
klimatskih podatkih se je namreč za vsako stopinjo naraščanja globalne 
temperature morje dvignilo za 10 do 60 metrov. 

EU želi s podnebno-energetskim svežnjem omejiti naraščanje tempe-
rature na 2ºC. Marsikomu se to zdi sprejemljivo. Misli si, malo topleje 
bo, vendar bo šlo. Ne zaveda pa se, da lahko takšen dvig temperature 
v globalnem smislu pomeni, da bi dve milijar-
di ljudi živelo v pomanjkanju vode, od 20 do 
30 odstotkom živalskih in rastlinskih vrst pa bi 
grozilo izumrtje. Seveda so to dokaj optimistič-
ne napovedi, saj se podnebne spremembe doga-
jajo bistveno hitreje, kot se je predvidevalo. S 
kakšno hitrostjo se bodo te spremembe odvija-
le npr. leta 2015, pa si verjetno sploh ni mogoče 
zamisliti. Kakšen bo dvig gladine morja pri 2ºC 
več, se tudi ne ve.

Po mnenju mnogih so podnebne spremembe naj-
večji varnostni izziv od časov hladne vojne dalje 
in hujša grožnja kot terorizem. Zato je boj pro-
ti podnebnim spremembam izjemno pomemben. 
V tej luči gledano je podnebno-energetski paket 
EU lahko zmota, ker so njegovi cilji bistveno 
prenizki. EU dobro pozna vsa dejstva glede glo-
balnega segrevanja. Zato je zelo čudno, da si je 
postavila tako nizke cilje. Še bolj čudno je, da 
težišče boja proti podnebnim spremembam ni 
usmerjeno v odpravo živinoreje, ki je global-
no gledano s svojimi neposrednimi in posredni-
mi povezavami največji uničevalec podnebja in 
okolja. Njen delež v emisijah toplogrednih pli-
nov je bistveno večji, kot pa ga prispeva celoten 
svetovni promet. In evropska politika je že zače-
la omejevati promet in to celo tistega, ki je naj-
manj kritičen, namreč promet z osebnimi vozili. 
Živinoreja pa ostaja bolj ali manj nedotaknjena. 

Emisije iz te dejavnosti celo niso vključene v trgovanje z izpusti toplo-
grednih plinov, kar budnemu očesu pove marsikaj. Pri proizvodnji 1 
kg govejega mesa se ustvari toliko toplogrednih plinov, kot jih ustva-
ri osebni avtomobil pri vožnji na razdalji približno 250 km. Očitno pa 
evropski komisiji tudi ni kaj dosti mar za zdravje Evropejcev, saj je celo 
znanstveno dokazano, da je meso škodljivo in je rizični faktor za mnoge 
civilizacijske bolezni.

Poleg odprave živinoreje je v boju proti klimatskim spremembam zelo 
pomemben ukrep tudi uvedba sončne energije kot glavnega energetske-
ga vira. Evropski paket tej energiji ne posveča kakšne posebne pozor-
nosti. Kar je zastrašujoče, saj je sončna energija okolju neškodljiva in 
jo je v naravi v dovoljšni količini, ki bi človeštvu omogočila neizmer-
no energetsko rast. In tudi njena cena je v principu izjemno nizka. Če 
bi se v razvoj te energije vlagala takšna sredstva, kot se vlagajo v iska-
nje in izkoriščanje najdišč fosilnih goriv ali za oboroževanje, bi bila ta 
energija že zdavnaj glavni energetski vir družbe. In kako bi se vozili, se 
bo kdo vprašal. Zelo enostavno. Z vozili na sončni pogon. Ni še dolgo 
tega, ko je v Avstraliji potekalo tekmovanje vozil na sončni pogon. Pri-
bližno 3000 km dolgo progo je zmagovalec prevozil s povprečno hitro-
stjo 90 km/h. Samo del evropskega vojaškega denarja ali pa majhen del 
ameriškega vojaškega proračuna bi ta vozila zelo hitro spravil v vsak-
danjo rabo. In uničujočo nafto v muzej, tanke pa talilnice. Pa še nekaj je 
zelo pomembno: prva sončna celica je bila narejena že leta 1883. Kaj je 
oblast delala v tem pogledu do sedaj?

Ali si je mogoče zamisliti sliko prihodnosti: ve-
gan vozi vozilo na sončni pogon? Ali bi ne bilo 
to super? Seveda vegetarijanstvo oz. veganstvo 
in sončna energija, ki sta v bistvu siamska dvojč-
ka, evropski politiki ne dišita. Ne bi bilo več iz-
jemnih dobičkov, ki so danes posledica uničeva-
nja narave. In s tem visokih davkov, ki vladajoči 
ideologiji, ki temelji na uničevanju ljudi, živali 
in narave, omogoča, da ostaja na oblasti. Dol-
goročno bi tako izginili energetski in drugi gi-
ganti, ki sedaj kujejo neizmerne dobičke z ro-
panjem narave in prihodnjih generacij. In pred 
očmi pasivne pravne države celo zastrupljajo 
ljudi, ki vedno bolj postajajo skladišče strupov 
in z raznimi civilizacijskimi boleznimi preže-
ta in pravno zasužnjena bitja. Da ne omenjam 
živali, ki v očeh vladajoče ideologije pomenijo 
samo vir dobička in nič drugega. In zaradi tega 
tečejo potoki krvi nedolžnih bitij. Ali si kdo želi, 
da bi se njegova kri pretakala po klavnicah ali v 
gozdovih?

Lahko se zgodi, da se bo kmalu pokazalo, da je 
evropski podnebno-energetski paket huda zablo-
da, ki bo imela za ljudi, živali oz. celotno družbo 
negativne posledice.

Vlado Began

Zaradi taljenja ledu bo kmalu ogroženo življenje več 
milijonov ljudi in živali. Eden od glavnih vzrokov se-
grevanja je živinoreja. 
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Roger Moore se bori za gosi

Pomemben korak naprej in pridobitev 
za Maribor: stojnica Združenja za razvoj 

miroljubnega kmetijstva

Pisal je nemškemu kmetij-
skem ministru Seehoferju in 

ga prosil, naj pozove k prepove-
di prodaje foie gras v Nemčiji. 
V pismu pravi: »Kot morda že 
veste, pri proizvodnji foie gras 
ptičem porinejo skozi požiral-
nik v želodec dolgo kovinsko 
cev, in to dva do trikrat dnevno, 
tako da živali napitajo z večjo 
količino krmil. Ta surovi posto-
pek vodi do obolenja njihovih 
jeter, ki desetkratno narastejo v 
primerjavi z njihovo normalno 
velikostjo. Nekatere ptice do-
bijo zaradi uporabe cevi v vratu 
luknje ali pa jim odpovedo no-
tranji organi.« 
Moore poziva Seehoferja, naj 
se zavzame za prepoved proda-

je natlačenih jeter v Nemčiji. Tako kot v Združenem kraljestvu je tudi v 
Nemčiji prepovedano tovrstno nasilno pitanje gosi, ne pa tudi prodaja 
tako pridobljenih gosjih jeter. Mednarodna kampanja za prepoved na-
silnega pitanja gosi je namreč vse močnejša, pitanje pa je že prepove-
dano v mnogih državah članicah EU in tudi v Izraelu. Po revolucionarni 
kampanji preteklega leta, v kateri je aktivno sodelovala PETA, je me-
stni svet Chicaga prepovedal prodajo gosjih jeter. Nadaljnja prepoved 
prodaje bo stopila v veljavo leta 2012 v Kaliforniji.
   
Vir: Freiheit für Tiere, 1/2008, prevod: Ivan Prezelj, dr.med. 

Kot agent 007 se je Roger Moore boril proti zlobnim fantom v filmih Živeti in pustiti umreti, Pred očmi smrti, 
Octopussy, Vohun, ki me je ljubil, V smrtonosni misiji, Moonraker. Kot vitez britanskega imperija se sedaj 
v resničnem življenju bori proti mučenju živali, posebno proti natlačenim gosjim jetrom (t.i. foie gras). 

Nasilno pitanje gosi

Kako lahko jaz pomagam živalim? 

Ne kupujte paštete iz gosjih jeter foie gras in ostalih 
proizvodov iz gosjih jeter. V Sloveniji je nasilno pitanje 
gosi sicer prepovedano, prodaja proizvodov iz gosjih 

jeter pa je dovoljena v vseh državah članicah EU. 
Prodajo dovoljuje European Public Health Alliance.  

Pišite jim protestna pisma na naslov: epha@epha.org.

Združenje je ustanovljeno z namenom, da pripomore k boljšim raz-
meram v slovenskem kmetijstvu, kar pomeni dobro za zemljo, 

minerale, vodo, rastline, živali in ljudi, saj gre za pridelavo v polnem 
soglasju z življenjem narave. 

 »Miroljubno kmetijstvo si prizadeva za mir z vsemi življenjskimi obli-
kami. Kmetje, tudi tisti, ki delamo prve korake na tej poti, se učimo ži-
veti v miru z živalmi, zato jih nimamo za ustvarjanje dobička, za zakol 
in prehrano ljudi. Pri nas ni ubijanja živih bitij, mikroorganizmov v tleh 
z uporabo kemije, gnoja ali gnojnice s ciljem izvleči iz tal čim večji 
pridelek. V zemljo ne vnašamo nobenih snovi, ki uničujejo življenje in 
obremenjujejo okolje in ki jih nato zaužijemo s hrano. Tudi genske ma-
nipulacije ne podpiramo. Dve leti zemljo obdelujemo in pobiramo pri-
delek, nato jo pustimo eno leto v prahi – to imenujemo triletno kolobar-
jenje. V času počitka pustimo, da rastejo na poljih različne rastline, kot 
so detelja in kamilica, ki z visoko vsebnostjo dušika v koreninah narav-
no obnavljata tla. Tla se regenerirajo tudi z dodajanjem kamene moke, 
otrobov, pokošene trave in listja, za regeneracijo pa skrbijo tudi milijar-
de najmanjših živih bitij v zemlji, mikroorganizmi. Pomembna je tudi 
nenehna komunikacija z življenjem v tleh, z rastlinami in živalmi, saj 
so vse življenjske oblike med seboj povezane in tvorijo s človekom ce-
loto. Iz tega logično izhaja, da če zastrupljamo, ubijamo npr. tla ali ži-
vali, zastrupljamo ali ubijamo del sebe. Vsakdanja poročila o katastro-
fah, zastrupljanju, onesnaženju, vojnah, boleznih pri živalih in ljudeh 
zgoraj navedeno le potrjujejo in še hujše bo. Torej naše pozitivne misli 
brez izkoriščanja in nasilja pomagajo vsem življenjskim oblikam in od 
dela na poljih pa vse do prodaje pripomorejo h kvaliteti naših proizvo-
dov,« pravi predsednik združenja Stanko Valpatič, ki je prepričan, da 

samo zdrava tla omogočajo rast zdravih rastlin, iz katerih dobimo zdra-
vo hrano in nenazadnje zdravega človeka. Zdrav človek pa je v veliko 
korist državi, saj je delovno zmožen ter tako predstavlja za zdravstveno 
blagajno manjši strošek.

Več informacij na: 
Združenje za razvoj miroljubnega kmetijstva
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 031 499 756 

http://www.miroljubno-kmetijstvo-v-razvoju.org
info@miroljubno-kmetijstvo-v-razvoju.org 

V Mariboru so na vhodu z Glavnega trga na Gosposko ulico odprli skupno stojnico Združenja za razvoj 
miroljubnega kmetijstva z bogato ponudbo pridelkov in izdelkov s kmetij Mikolavčič, Lipej in Valpatič. 
Stojnico lahko obiščete vsak petek od 9. do 13.30. ure in soboto od 9. do 12. ure.

Skupno stojnico združenja lahko obiščete v Mariboru, na vhodu z Glavnega trga 
na Gosposko ulico vsak petek od 9. do 13.30. ure in soboto od 9. do 12. ure.
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Mnoge aktivnosti društva so mogoče le s 
finančno podporo prijateljev živali

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice si prizadeva storiti 
čimveč v dobro živali oziroma za njihovo zaščito. Ob mnogih ak-

tivnostih in prostovoljnem delu pa potrebujemo za svoje delovanje tudi 
finančna sredstva. Z njimi financiramo razne projekte, kot so vegetari-
janski pikniki in druge prireditve, izdajanje revije in drugih brezplač-
nih publikacij (letaki, plakati …), delovanje varuha pravic živali (delo 
opravlja odvetnik) in drugo. Če želimo v letu 2008 realizirati vse cilje, 
bomo potrebovali okoli 197.000 evrov (organizacija piknikov, shodov, 
sodelovanje na raznih prireditvah, plačilo odvetnika in varuha pravic 
živali, najem poslovnih prostorov, izdaja informacijskega materiala, 
plačilo tajnice, urednika revije in spletne strani, oblikovalcev, finančna 
pomoč kmetijam, kjer ne izkoriščajo živali in ne uničujejo narave, so-
delovanje s tujimi društvi, informiranje javnosti preko jumbo plakatov, 
pomoč za živali, ki jih nekateri kmetje ne želijo dati v zakol, ampak jim 
želijo omogočiti naravno smrt …).   

Društvo se v pretežni meri financira s članarinami in donacijami, nekaj 
sredstev pa pridobimo tudi preko sponzorstev in oglaševanja ter proda-
je. Za svoje delo ne prejemamo denarja od države. To vse pomeni, da 
je naše delovanje v veliki meri odvisno od dobre volje posameznikov 
in pravnih oseb. Vsaka finančna pomoč pomeni dragocen prispevek in 
podporo našemu delu. Zato pozivamo vse prijatelje živali, da nam pri 
borbi za osvoboditev živali pomagate. 

Kako nam lahko pomagate? 

Pomagate nam lahko tudi tako, da nam donirate sredstva na enega iz-
med navedenih načinov:

• Neposredna donacija na naš transakcijski račun
  Sredstva lahko nakažete na naš račun št. 02011-0253228311 

sklic 00 050.
• Odprite trajnik v dobro Društva za osvoboditev živali in 

njihove pravice
  Z mesečno donacijo v višini, ki jo sami določite, imate mo-

žnost, da nas dolgoročno finančno podprete. Če se odločite za 
to možnost, prosimo, izpolnite obrazec, ki je natisnjen v reviji 
na strani 41. Mi bomo na podlagi izpolnjenega obrazca z banko 
uredili vse za izvrševanje trajnika. 

• Namenite nam del dohodnine
 Davčni zavezanci lahko do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine 

namenijo enemu ali več upravičencem s seznama, ki ga določi 
vlada. Na tem seznamu je tudi naše društvo. Če nam namenite 
del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše 
dohodnine v državni proračun. Organizacijo, ki ji boste name-
nili del dohodnine, še vedno lahko izberete pri svojem davčnem 
organu. Potrebni podatki o društvu so:

• ime in naslov: Društvo za osvoboditev živali in 
njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 
Ponikva

• davčna številka: 68844930
• TRR: 02011-0253228311

Podrobnejše informacije o možnosti doniranja so tudi na naši spletni 
strani : www.osvoboditev-zivali.org.

Iskrena hvala za kakršnokoli pomoč!





Veličina in napredek nekega naroda se meri po njegovem odnosu do živali. 
               (Mahatma Gandhi, Nobelov nagrajenec za mir)
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Poskusi na živalih – 
smrtonosni ne le za živali

Kritika poskusov na živalih je stara toliko, kot so stari poskusi sami

Članek je napisal Peter Jennrich, specialist splošne 
medicine in naravnega zdravilstva

Poskuse na živalih kot 
znanstveno metodo je 

sredi 19. stoletja uvedel 
Francoz Claude Bernard. Bil 
je navdušen zastopnik vivi-
sekcije, znanstvenega po-
skusa na živi živali. Živali so 
razrezali pri živem telesu, da 
so lahko opazovali delovanje 
organov, da bi tako pridobili 
spoznanja o življenju. 

Da živali ne bi pobegnile, 
so jih na deske privezali ali 
pribili z žeblji. Ker je Cla-
ude Bernard mnogo posku-
sov opravljal tudi doma, je 
bila njegova žena priča nje-
govem početju. V protest 

proti nje-
govemu 
barbarskemu početju je poskušala saboti-
rati njegove poskuse in tudi ukrepala proti 
vivisekciji s pomočjo pariškega združenja 
za varstvo živali. 

Barbarsko početje

Ne le njegova žena, ampak tudi 
nekateri njegovi sodelavci so 
se odvrnili od Bernarda zaradi 

njegovega barbarskega 

dela. Nekateri so poročali v javnosti in tisku o izkušnjah s Claudom 
Bernardom v laboratoriju. Zanikali so njegov občutek sočutja in 
dvomili v znanstvenost in smiselnost njegovega početja. 

Zdravilo za živali 
neškodljivo, 
za človeka 
smrtonosno

Osnovne teze Clauda 
Bernarda so bile med-

tem že zdavnaj večkrat ovr-
žene. Ena od trditev njego-
vih raziskav je bila, da »vse, 
kar je izpeljano iz živali, ve-
lja tudi za človeka«. Toda to 
ne velja niti med posamezni-
mi živalskimi vrstami. Tako 
je lahko neka učinkovina v 
zdravilu za eno žival popol-
noma neškodljiva, za drugo 
smrtonosna, pri človeku pa 
ima zopet popolnoma dru-
gačno delovanje. 

Čeprav je delovanje Clauda Bernarda obremenjeno z mnogimi 
protislovji in je njegov odnos do živali in ravnanje z njimi stra-
šljiv primer posurovelosti znanstvenika,  njegove osnovne znan-
stvene trditve pa so bile ovržene, se znanost še vedno drži vzora 
Clauda  Bernarda. Tako obstajajo na številnih univerzah častne 
nagrade Clauda Bernarda, Claude Bernard medalje in podobno.

Vsakih 10 minut v Nemčiji umre en človek 
zaradi stranskih učinkov zdravil, ki so bila 

preizkušena na živalih

Ne le zgodovinsko ozadje, temveč tudi sodobna praksa v labo-
ratorijih za poskuse na živalih in že sami poizkusi na živalih 

so v protislovju s tem, kar lahko označimo za »dobro znanost«. 
Gola zatrjevanja in ponavljanja, da naj bi bili poskusi na živa-
lih neizogibni za napredek znanosti, so medtem dohiteli neuspehi 
raziskav s poskusi na živalih. 

Zgovoren je podatek, da v Nemčiji vsakih 10 minut umre en člo-
vek zaradi stranskih učinkov zdravil, ki so bila predhodno preiz-
kušena na živalih. Čeprav se zdi, da tisk in mediji tej temi ne po-
svečajo dovolj pozornosti, si farmacevtski škandali kar sledijo. 

Navedimo nekaj primerov:     

Živali imajo občutke, čutijo bolečino in strah podobno kot ljudje.
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LIPOBAY

Ko so v avgustu 2001 zaradi smrtonosnega stranske-
ga učinka s tržišča morali odstraniti zniževalec hole-
sterola Lipobay, je to pretreslo medicinski strokovni 
svet. Zdravilo, ki je bilo dolgo časa ocenjeno kot zane-
sljivo in varno in ki naj bi bolnike z zvišanim nivojem 
holesterola ščitilo pred možnimi posledicami poapnenja 
žil in srčnim infarktom, se je izkazalo kot polno stran-
skih učinkov in smrtonosno. Kot popolnoma nepričako-
van stranski učinek, ki prej v poskusih na živalih ni bil 
predviden, je nastopilo zmanjševanje mišic pri več kot 
480 bolnikih, zaradi česar je po vsem svetu umrlo več 
kot 50 bolnikov. Firma Bayer je morala pod pritiskom 
ameriškega urada FDA umakniti zdravilo s tržišča. Zve-
zni inštitut za zdravila in medicinske proizvode je takrat 
opozoril, da koncern Bayer Lipobaya ni vzel s trga pro-
stovoljno, temveč šele pod pritiskom FDA.

Tudi tu se pokaže, kar je v tem času na dnevnem redu: po-
skusi na živalih ne prinašajo varnosti, temveč šele upo-
raba pri človeku pokaže, kako človek reagira na nov pre-
parat. Farmakolog in soizdajatelj lista Arznei Telegramm 
Dieter Schönhöfer je v zvezi z Lipobay škandalom izja-
vil: »Bolniki so postali poskusni zajci!« Potem ko se je 
Bayer odpovedal tretjemu največjemu viru prihodka med 
zdravili, je delnica leverkusenskega kemijskega koncer-
na znatno izgubila na vrednosti. Na kritiko zdravnikov 
in zastopnikov lekarnarjev, da je firma Bayer preprečila 
pravočasno obveščanje bolnikov, se je predstavnik kon-
cerna odzval z izjavo v nemškem poročevalskem maga-
zinu. Razložil je, da lekarnarji niso smeli biti obveščeni 
pred borzniki zato, da bi s tem preprečili odškodninske 
tožbe delničarjev. Tu se moramo vprašati, ali so koncernu 
pomembnejši interesi in odškodninske tožbe delničarjev 
kot pa interesi in dobrobit bolnikov. 

VIOXX  
          
Tri leta po polomiji z Lipobayem je za vznemirjenje 
poskrbela ukinitev sredstva proti bolečinam Vioxx. 
Izkazalo se je, da so srčni infarkti, kapi in druge srč-
no-žilne bolezni pri jemanju Vioxxa skoraj dvakrat 
pogostejše kot pri jemanju navideznega zdravila (pla-
ceba). Od ukinitve tega zdravila septembra 2004 pa do 
marca 2006 je bilo v Nemčiji skoraj 10.000 tožb proti 
podjetju Merck&Co. s strani bolnikov in svojcev bolni-
kov, ki so po jemanju Vioxxa umrli. Po umaknitvi Vio-
xxa s tržišča je četrtletni dobiček Mercka padel za 29 %. 
Tudi pri raziskavah tega zdravila je bilo žrtvovanih veli-
ko živali za domnevno korist človeka. Toda to žrtvovanje 
živali ni moglo obvarovati prizadetih ljudi pred srčnim 
infarktom ali kapjo in ni moglo prihraniti proizvodnemu 
podjetju znižanja borznega tečaja njegovih delnic. Po-
zornost je vzbudil članek, objavljen novembra 2004 v re-
viji The Lancet: znanstveniki univerze v Bernu so takrat 
opozorili, da je bilo že ob koncu leta 2000, torej že štiri 
leta pred ukinitvijo Vioxxa, dokazano tvegano delovanje 
tega zdravila na srce in ožilje in da je bilo tveganje neod-

visno od trajanja jemanja tega zdravila. Tudi v tem pri-
meru bi se morali vprašati, kateri interesi so pripeljali do 
tega, da je bilo zdravilo umaknjeno s tržišča šele po štirih 
letih in številnih smrtnih primerih.
        
Terapija z nadomestnimi hormoni  

Čeprav so znanstveniki že 60 let prej svarili pred upo-
rabo umetnih hormonov, raziskanih v poizkusih na ži-
valih, so bili za živalmi za interese zagovornikov hor-
monske terapije žrtvovani tudi številni ljudje, ki so te 
hormone jemali. Tako je bil v 60. letih prejšnjega stoletja 
kljub jasnim opozorilom predpisan nosečnicam sintetič-
ni estrogen Stilbestrol, da bi jim zagotovil nemoten potek 
nosečnosti. Posledica je bila, da se je pri deklicah, ki so 
jih rodile ženske, zdravljene s Stilbestrolom, v večji meri 
pojavil vaginalni rak – vrsta raka, ki se sicer pojavlja le 
pri starejših ženskah. To je leta 1973 spodbudilo dr. Mil-
lerja, takratnega vodjo epidemiološkega oddelka ameri-
škega Narodnega inštituta za raziskovanje raka (NCI), da 
je objavil poročilo o rakotvornem delovanju Stilbestrola. 
Zaradi objave dr. Millerja je nato WHO razposlala zdrav-
nikom svarilo, da »se je nedvomno izkazalo, da je hor-
monski preparat Stilbestrol povzročil raka pri človeku«.

Kdor verjame, da so se proizvajalci iz tega kaj naučili, 
ima le delno prav. Sicer zdravila Stilbestrol niso več pred-
pisovali nosečnicam, so ga pa začeli propagirati na no-
vem področju uporabe umetnih hormonskih preparatov 
– ženskam v meni. Tudi tu so se dolgo pojavljala opozo-
rila, da bi z jemanjem estrogenov utegnilo biti povezano 
tveganje za nastanek raka na prsih in drugi stranski učin-
ki. Vendar opozoril ni slišal nihče. Več kot dve desetletji 
nihče ni jemal resno svaril o možnih negativnih posledi-
cah nadomestnega zdravljenja s hormoni. Šele pred ne-
kaj leti je velika angleška študija – študija enega milijona 
žensk – dokazala zvišano tveganje za nastanek raka ob 
jemanju umetnih hormonov. Med več kot milijonom žen-
sk, ki so jih opazovali preko deset let, je približno 20.000 
žensk zbolelo za rakom na dojki zaradi jemanja hormo-
nov. Že leto prej pa je velika študija prebivalstva v ZDA, 
t.i. WHI študija (Women's Health Iniative), dognala, da se 
zaradi določene kombinacije hormonov (gestagen-estro-
gen kombinacija) tveganje za nastanek srčnega infarkta 
poviša za 29 %.

Na kratko: potem ko so bili umetni hormoni preizkuše-
ni v poskusih na živalih, so nekateri že svarili pred tem, 
da bi bila lahko uvedba teh preparatov za človeka nevar-
na. Vsem svarilom navkljub sta se pojavila dva velika 
škandala, povezana s stranskimi učinki ob uporabi ume-
tnih hormonov v nosečnosti in v meni. Torej za zdravje 
človeka niso bili pomembni poskusi na živalih, temveč 
epidemiološke študije na človeku samem, ki so pokaza-
le, kakšne stranske učinke ima na človeka uporaba zdra-
vil. Medtem ko so hormone, raziskane v poizkusih na ži-
valih, ocenili kot varne, so lahko šele z njihovo uporabo 
pri človeku in skrbnim opazovanjem ugotovili smrtono-
sne učinke.
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TGN1412

Spomladi 2006 se je pripetil v Angliji dogodek, ki je 
zbudil pozornost po vsem svetu. Pri preizkusu nove 
učinkovine na prostovoljcih je prišlo do težkih stran-
skih učinkov. Učinkovina TGN1412 würzburške fir-
me TeGenero, ki je bila osnovana na pobudo profe-
sorja Thomasa Hüniga z Inštituta za virologijo in 
imunologijo würzburške univerze, je privedla do te-
žav pri vseh poskusnih osebah, ki so prejele učinko-
vino. Nekateri od njih so se morali dneve dolgo zdra-
viti na intenzivnem oddelku, drugi pa še vedno trpijo 
zaradi zakasnelih posledic. Najmanj en bolnik je med-
tem zbolel za rakom. Britanski izvedenci so po natanč-
ni preiskavi stranske učinke pripisali samemu zdravilu. 
Nečistoče in proizvodne napake so izključili. Predhodno 
izvršene poskuse na živalih so izvedli z bistveno večji-
mi odmerki učinkovine, kot so jih dali poskusnim ose-
bam. Kljub temu poskusi na živalih niso z ničimer kazali 
na to, da je pri človeku pričakovati stranske učinke. Tudi 
Nemški zdravniški list je na podlagi učinka TGN1412 
priznal, da poizkusi na živalih niso tako zanesljivi, kot 
so si od njih obetali. Podjetje TeGenero si zaradi finanč-
nih posledic tega škandala ni opomoglo, poleti 2006 je 
šlo v stečaj.

ZYPREXA     
             
Škandal je decembra 2006 povzročilo tudi razkritje v 
ZDA, kjer je farmacevtski gigant Eli Lilly po poročanju 
nekega časopisa zavestno prikrival tveganja za zdravje, 
ki nastanejo ob jemanju zdravila Zyprexa, najbolj pro-
dajanega zdravila tega podjetja. Čeprav v poskusih na 
živalih očitno ni imelo nobenih stranskih učinkov, je 
prišlo pri bolnikih, ki so jemali to na duševnost delu-
joče zdravilo, do skrajnega povečanja telesne teže in 
nastanka sladkorne bolezni. Do februarja 2007 je mo-
ralo podjetje v izvensodnih poravnavah plačati v pri-
bližno 28.500 primerih skupno 1,2 milijarde dolarjev 
odškodnine. 

Genska tehnika

Manipulacija z geni živali in človeka je »čarovniškim 
vajencem« zelo mikavna. Predstavi, da lahko z naravo 
manipuliramo po lastni presoji in postanemo stvarnik z 
gensko tehniko spremenjenih oblik življenja, je podleglo 
mnogo nekritičnih znanstvenikov. Nenadzorovana sla po 
raziskovanju, pehanje za ugledom, slavo, nazivi in denar-
jem, spodbudi marsikaterega znanstvenika, da obljublja, 
kaj vse bo genska tehnika zmogla, ko jo bomo popolno-
ma obvladali. Seveda bi morali za doseganje »visokega 
cilja« opraviti še številne osnovne raziskave na živalih. 
Le tako bi lahko kar najbolj zmanjšali tveganje za bolni-
ke in imeli vse pod nadzorom. Toda to so podobne oblju-
be, kot so bile dane že pred dobrimi 100 leti v boju proti 
rakavim boleznim. Resničnost večinoma izgleda čisto 
drugače. »Poskus uspel, bolnik umrl« je naslov član-

ka, ki je bil objavljen v reviji Die Zeit leta 2006. Poro-
čali so o bolniku s prirojeno pomanjkljivostjo odpor-
nosti, ki so ga zdravili z novo razvito gensko terapijo. 
Čeprav je bilo gensko zdravljenje sprva obetajoče, je bol-
nik umrl zaradi pomanjkljive odpornosti, ki je povzročila 
hudo zastrupitev krvi.

Le vrh ledene gore 

Lipobay, Vioxx, TGN1412, Zyprexa, hormonska nadomestna 
terapija in genska tehnika so le znameniti vrh ledene gore. 

Kot že rečeno, obstajajo izračuni, da samo v Nemčiji vsakih 10 
minut umre en bolnik zaradi stranskih učinkov in navzkrižnega 
delovanja zdravil, ki so bile predhodno preizkušene na živalih. 
Zaradi škandalov z zdravili in vsakodnevnih pritožb žrtev je tudi 
izjava »Poizkusi na živalih so za dobrobit človeka nepogrešljivi« 
postavljena na laž. 

Ne le živali, tudi ljudje so žrtve poskusov na 
živalih

 

Ljudje, ki imajo dobiček s poskusi na živalih, radi trdijo, da 
imamo pravico žrtvovati živali v dobrobit človeka. A spričo 

pravkar navedenih primerov vidimo, da je poleg živali postal žr-
tev poskusov na živalih tudi sam človek. Kdor še vedno vztraja 
pri poskusih na živalih, ravna neodgovorno. Zaradi svoje vneme 
spregleda znamenja časa. Ta jasno govorijo. Pravijo nam, da je 
mimo čas, ko smo živali žrtvovali v upanju, da to služi dobrobi-
ti človeka. Tudi čas, ko so žrtvovali ljudi, da bi s tem pomagali 
drugim ljudem, je minil. Čas poskusov na živalih kot znanstvene 
metode je potekel. Opreti to trditev samo na neuspehe in borzne 
izgube proizvajalcev zdravil, bi bilo morda nekoliko drzno. Toda 
ne le neuspehi raziskav s poizkusi na živalih, tudi naraščajoča kri-
tika iz samih vrst znanstvenikov dokazuje, da je napočil konec 
poskusom na živalih. 

Vedno več znanstvenikov zahteva 
prenehanje poskusov na živalih

V zadnjih letih je vedno več znanstvenih raziskav in rezulta-
tov, ki postavljajo poskuse na živalih kot raziskovalno me-

todo pod vprašaj in zahtevajo njihovo zaustavitev. To je toliko 
pomembnejše, ker gre za kritiko iz vrst znanstvenikov. Nekateri 
rezultati raziskav se nanašajo na sposobnost živali, da občutijo 
bolečino in trpljenje, drugi na temeljne, metodične napake pri po-
skusih na živalih. Nekaj primerov:

1. »O miših in ne o človeku: razlike med imunskim sistemom 
miši in človeka« se glasi smiseln prevod članka, ki je bil ob-
javljen v Dnevniku za imunologijo leta 2004. Čeprav avtor-
ji, sodelavci Centra za imunologijo in molekularno biologijo 
Univerze Kalifornija, ne gredo tako daleč, da bi poskuse na 
miših v osnovi postavili pod vprašaj, pa vendar v tem član-
ku obsežno obravnavajo razlike med imunskim sistemom 
človeka in miši. To razložijo na več primerih, pri katerih je 
bilo zdravljenje na miših učinkovito zastavljeno, vendar ga ni 
bilo moč prenesti na človeka. Tako imajo miši izrazit imun-
ski sistem v področju bronhijev, ta pa pri človeku v glavnem 
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manjka. Obstajajo tudi velike razlike med razporeditvijo in 
funkcijo obrambnih celic pri miši in človeku. Potem ko so 
znanstveniki na več kot devetih straneh izčrpno pojasnili raz-
like med imunskim sistemom miši in človeka, so prišli do za-
ključka, da se mora brezpogojno upoštevati, da lahko imun-
ska reakcija, ki jo opazujemo pri miši, poteka pri človeku 
popolnoma drugače. Znanstveniki se še vedno opirajo na re-
zultate poskusov na miših, ki jih izvajajo z namenom, da bi 
lahko razložili imunski sistem in nastanek raka ter boj proti 
njemu, pri tem pa vedno ostaja nepredvidljivo tveganje za 
človeka. Kako veliko je to preostalo tveganje, se lahko ugo-
tovi šele z vključitvijo človeka. To je zelo pomembno, kajti 
mnogo poskusov na živalih se izvaja na miših. Nujnost novih 
centrov za poskuse na živalih v Würzburgu, Freiburgu in Jeni 
utemeljujejo npr. s trditvijo, da nameravajo v boju proti raka-
vim obolenjem priti do spoznanj preko miši. Mar niso tukaj 
že vnaprej predvideni novi neuspehi in razočaranja? 

2. Prof. Ian Roberts in njegov tim v Londonski šoli za higieno 
in tropsko medicino je leta 2004 v svetovno znanem me-
dicinskem strokovnem časopisu British Medical Jour-
nal objavil svojo znanstveno utemeljeno kritiko iz-
vajanja poskusov na živalih. Dokazali so, da se 
rezultati poskusov, izvršenih na živalih in člo-
veku, znatno razlikujejo in privedejo vča-
sih celo do prav nasprotnih rezultatov. To 
kaže na pomanjkljivo prenosljivost re-
zultatov poskusov z živali na človeka. 
Sporno je tudi dejstvo, da poskusi na 
živalih niso izvedeni pred kliničnimi 
študijami na človeku, ampak vzpo-
redno z njimi. S tem je predvideni 
smisel poskusov na živalih – da slu-
ži kot predhodni preizkus varnosti po-
znejših poskusov na ljudeh – ovržen s 
strani raziskovalcev samih in tako popol-
noma absurden. Prof. Roberts je s svojim 
timom prišel do zaključka, da so rezultati 
živalskih poskusov premalo natančni in 
zaradi tega lahko paciente ogrožajo. Za-
radi tehtnih pomanjkljivosti so po mnenju 
prof. Robertsa poskusi na živalih zapravlja-
nje denarja davkoplačevalcev. Temu ustre-
zno je tudi kritiziral, da se kljub očitnim šib-
kim točkam vedno več denarja investira v t. i. 
eksperimentalne osnovne raziskave namesto 
v klinične študije, ki postavljajo bolnika v sre-
dišče raziskav. Prof. Roberts in njegovi sode-
lavci na koncu prispevka zahtevajo, da bi mora-
li biti vsi izsledki raziskav na živalih sistematično 
preverjeni, preden se izvajajo novi poskusi. Čeprav 
je tudi Nemški zdravniški list poročal o izsledkih 
prof. Robertsa, do sedaj v strokovnih krogih teh opo-
zoril niso jemali dovolj resno.                                                                                         

3. Ameriški raziskovalec vedenja dr. J. Balcombe 
je proučil 80 različnih objav o posegih na po-
skusnih živalih. Opozoril je na to, da že 
dvig miši izzove pri živali vrsto stresnih 
odzivov, ki so dokazljivi tudi uro za tem. 
Na t. i. rutinske posege, kot so odvzem 
krvi in prisilno hranjenje, reagirajo po-
skusne živali z bojaznijo in paniko. Stre-

sni hormoni v krvi narastejo, pulz je hiter, krvni pritisk se dvi-
guje, imunska obramba se zniža. To se zgodi že pred samim 
poskusom in učinkuje še naprej v telesu živali. To dokazuje, 
da ni humanih poskusov in da so lahko rezultati raziskav po-
pačeni zaradi stresnih reakcij, kot so izločanje hormonov in 
zmanjšanje imunosti. Tudi druge znanstvene študije potrjuje-
jo kritiko dr. Balcomba. Tako so raziskave univerze v Gies-
snu in univerze v Kaliforniji dokazale, da nedražeče okolje 
običajnega zadrževanja v kletki privede pri glodalcih, kot so 
miši in podgane, do motenj obnašanja in trajnih poškodb mo-
žganov in s tem tudi do napačnih rezultatov poskusov. Kdor  
se zaveda navedenih primerov neuspehov v razvoju zdravil, 
se bo morda vprašal, koliko nadaljnjih zmot je že vnaprej 
določenih, dokler podpiramo poskuse na živalih. Decembra 
2006 so angleški znanstveniki v Britsh Medical Journal ob-
javili primerjavo med načini zdravljenja in njihovo učinko-
vitostjo pri človeku in živali. Pri tem so med drugim kritizi-

rali slabo prenosljivost rezultatov poskusov z 
živali na človeka in pristranskost raz-

ličnih znanstvenikov pri obja-
vljanju. Opozorili so na to, 

da se študije z neželenimi 
rezultati pogosto ne ob-

javijo. Polovica me-
tod obravnavanja v 

okviru objavljenih 
študij angleških 
znanstvenikov 
ne kaže nikakr-
šne skladnosti 
med poskusno 
živaljo in člo-
vekom. Če so 
torej možno-
sti za prenos 
rezultatov z 
živali na člo-

veka le 50:50, 
potem to bolj 

u s t r e z a 
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Mačka – za nekatere ljubljen družinski član, za druge poskusni predmet, ki 
se ga sme poljubno trpinčiti za dvomljivo znanstveno slavo.

S kakšno pravico pustimo živali tako trpeti?

naključnostni razporeditvi, kar pa je daleč od dosežkov, ki jih 
obljubljajo s poskusi na živalih. Avtorji so prišli do zaključ-
ka, da na podlagi izbranih metod obravnavanja ne morejo pa-
všalno soditi o poskusih na živalih, da pa so meje prenoslji-
vosti rezultatov z živali na človeka postale jasne.

       
Pričel se je konec poskusov na živalih

Ob navedenih primerih znanstvene kritike poskusov na živa-
lih postaja jasno, da so dokaze, ki jih mnogi nasprotniki po-

skusov na živalih že desetletja navajajo, zdaj že potrdili različni 
znanstveniki v vodilnih svetovnih strokovnih časopisih. Kar je že 
prava mala revolucija. Če so po desetletjih zavzetega dela za za-
ščito živali znanstveniki sami s pomočjo študij dokazali argumen-
te varstvenikov živali, potem je to jasno znamenje, da se je začel 
konec poskusov na živalih. Planiranje izgradnje novih centrov za 
testiranje ter krčevito oklepanje samih poskusov na živalih na-
sprotuje zdravemu človeškemu razumu in ni več času primerno. 
Mnogo bolj aktualno je, da priznamo živali kot čuteča živa bitja, 
ki so sposobna občutiti srečo in trpljenje.  Spoštovati moramo pra-
vico živali do življenja in nedotakljivosti in se dokončno posloviti 
od srednjeveških predstav, da lahko živali žrtvujemo v dobro člo-
veka. Prihodnost je brez poskusov na živalih. Kdor to spozna in 
se v tej smeri naravna, ravna etično, medicinsko in znanstveno 
odgovorno.   

Vir: Freiheit für Tiere, 1/2008, prevod: Ivan Prezelj, dr. med. 
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Beloglavi jastreb
Besede beloglavega jastreba 
v ujetništvu živalskega vrta:

»Želim si, da bi letel
nad gozdovi, kjer sicer bi živel,

želim si vetra v svojih krilih,
s katerimi preletel bi kilometre poti,

in ko se zvečeri, spustil bi se
v svoje gnezdo nekje v višinah skalovja.

Želim si ven iz te kletke
v kateri sem ujet,

ljudje so mi brez besed
odvzeli prostor, ki mi pripada,

tu bi vsaka ptica rada pošteno raztegnila svoja krila,
toda tu, v jeklenih kletkah, je za vsakogar

premalo prostora.

Rad bi svobodo in srečo,
 ki jo ta prinaša,

ste že kdaj slišali, 
kako beloglavi jastreb se oglaša? 

Kar vidite, je telo jastreba, ki mu odvzeto je življenje,
ne vidite pa moje moči, mojega lepega leta in kril,

ki so narejena za letenje.

Res ste smešni ljudje,
vse, kar je vredno videti na meni, je to, 

kako obnašam se v svobodi.«

Pesem iz zbirke: Življenje, moj navdih, 
avtor Matjaž Krnc, tel.: 031 459 155, založba Amalietti & Amalietti 
d.n.o. Avtorske pravice pridržane! 

 Klavnica
»Ali veste kaj je klavnica?«

To je kraj – kjer koljejo vole. Ovce. Krave 
in teleta. Prestrelijo jim možgane. 

In verjemite – živali vejo kaj se jim bo zgodilo.
Ker imajo tudi one (tako kot mi) srce. 

In dušo. In vsako telesno čutilo.

Ljudem – z okamenelim srcem. Potemnelo
 dušo – žival (Božje bitje) nič ne pomeni.

Zato verjamejo (ko koljejo).
Da jo bodo iz življenja odnesli poceni.

Zato nočejo živalskega videti joka.
Gluhi so za njih krike. Bolečine.

In ko žival izgublja svoje tekočine –
klavci izpijajo kozarce piva ali soka.

Potem trupla obesijo na kavlje.
Preparajo trebuhe – da se ven vsuje drobovina.

(Vmes si nazdravljajo s požirki vina.)
Meso razrežejo. Razžagajo kosti.

Druge dele – nekoč živega telesa – 
zmeljejo v moko in svinjska nabašejo črevesa.

Vse to gre v mesnico. Kjer nikomur ne pade v oči.
Da bo žrl mrtve dele ubitega življenja.

Ki je samo v malenkostih (od našega) drugačno. 
In še to samo zato – ker jih ne vodi 

pošast zavestnega razuma.
Tudi živali – naši bratje. Sestre – imajo lepo.

Zdravo telo. Značaj. Navade. Pamet. 
Govorico. Čustva. In živ – kot mi! – pogled oči.

Ustvarijo si dom. Družino. 
Dobijo – od Boga v dar! – otroke. Sestre. 

Prijatelje in brate. Materinski čut.
Poznajo zvestobo. Srečo. Veselje. Žalost. 

Ljubezen. Ljubosumje in obup. 

Toliko zlobe. Krutosti in satanizma 
je v početju človeka z živalmi da – 

če kaj potem da to dopuščaš Bog – ni prav.
Kako je lahko nekdo od krvi živali ves krvav. 
In se v isti sapi pred drugimi (narodi. Ljudmi) 

hvaliti – da je civiliziran humanist postal.

Da bi čim bolj slastno jedli. Pse zavežejo v vreče.
In jih ure mlatijo da – »prave« – izločijo hormone.

Opicam – še živim! – vrh odrežejo lobanje.
Da »gurmani« – še utripajoče – okušajo možgane.

Mučimo (načrtno) toplokrvna Božja bitja.
Na njih izvajamo v laboratorijih poskuse.
In jim tam »za ljubi mir« – da niti z glasom

 ne morejo izrjoveti svoje bolečine – prerežejo glasilke.

Povejte mi! Na kaj je človeštvo sploh lahko
ponosno? Morda na to – da iztrebljamo. 

Kar nas je v stotinah milijonov let (z garanjem 
vsake vrste) do tu – kjer smo – prineslo?

In nas bo kmalu (če bomo v takem morilskem
»slogu« to nadaljevali) tudi v nič odneslo.

Še prej pa bomo (četudi v to resnico ne verjeli)
na lastni koži (tisto kar sedaj živalim

mi počnemo) sami – zagotovo! – doživeli. 

Pesem iz zbirke Božje kraljestvo, 
avtor Vojko Rutar, vojkorutar@gmail.com, 031 614 928
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Vitamin B12 
v klamatskih algah
je biološko aktiven

Znano je, da je glavni problem pri veganski prehrani po-
manjkanje vitamina B12. Nekatere rastline sicer vsebu-
jejo ta vitamin, vendar gre praviloma za neaktivno obli-
ko B12, ki ga telo ne more uporabiti. Zato mnogi vegani 
uporabljajo dodatke, ki vsebujejo z bakterijsko sintezo 
proizveden B12. Ti dodatki so dokazano biološko aktiv-
ni in so tudi etično sprejemljivi za vegane, saj niso ži-
valskega izvora. Kako pa je s prehranskimi dodatki iz 
klamatskih alg? Ali je tudi v njih B12 biološko neaktiven 
in torej neuporaben? Pilotna raziskava je dokazala, da 
je B12 v klamatskih algah biološko aktiven, saj se krvni 
nivo tega vitamina po uporabi dvigne.

Pomembna novica za vse vegane
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V raziskavo so vključili 16 oseb, v starosti od 19 do 56 let. Osnovo 
za izbor oseb je predstavljalo dvoje: režim prehranjevanja pov-

sem brez živalskih komponent (veganstvo) in motivacija. Ker so to 
bili vegani, ki redno jemljejo sintetične dodatke B12, so jih prosili, da 
so prenehali z uporabo vsakršnih dodatkov tri mesece pred začetkom 
dodajanja klamatskih alg z namenom izogniti se vsakršni zmedi glede 
učinka dodatka alg in preostanka predhodno uporabljanih sintetičnih 
dodatkov vitamina B12. 

Raziskava je bila organizirana v treh fazah in tako so v šest mesecev 
dolgi raziskavi trikrat izvedli laboratorijske preiskave oseb: prvič tri 
mesece pred začetkom dodajanja klamatskih alg oziroma tik pred pre-
nehanjem dodajanja sintetičnega B12, drugič tri mesece po prenehanju 
dodajanja sintetičnega B12 oziroma tik pred začetkom dodajanja kla-
matskih alg in tretjič tri mesece po dodajanju klamatskih alg. Vsako-
krat so natančno ugotavljali metabolno stanje pacientov skupaj z drugi-
mi povezanimi parametri: homocistein, folno kislino v plazmi, nivoje 
železa, transferin, feritin, kompletno krvno sliko (levkocite, eritrocite, 
trombocite, hemoglobin, hematokrit). Udeležence so razvrstili v dve 
številčno homogeni skupini: kontrolno skupino so predstavljali vsi ude-
leženci, ko niso jemali dodatka alg, eksperimentalna skupina pa je bila 
sestavljena iz istih subjektov po dodajanju klamatskih alg. 

Rezultati testiranja vpliva uživanja 
klamatskih alg na krvni nivo B12

Graf povzema povprečne rezultate sodelujočih: Vidimo lahko, da v 
povprečju v času  po treh mesecih brez dodajanja B12 (T0) in pred za-

četkom dodajanja klamatskih alg nivoji vitamina B12 upadejo, potem 
pa se v času po treh mesecih dodajanja alg (T1), dvignejo proti nivo-
jem, ki so obstajali v času predtem, ko so udeleženci uživali sintetične 
dodatke vitamina B12 (T-1).  

Če bi bila hipoteza, da je B12 v algah neaktiven, resnična, bi bili morali 
ugotoviti nadaljne upadanje krvnih nivojev B12 tudi v obdobju, v kate-
rem so dodajali alge. Ugotovljeno pa je bilo ravno nasprotno – močan 
trend v smeri ponovne vzpostavitve nivojev B12, ki so obstajali pred 
pričetkom raziskave. 

Vir raziskave: Scoglio Stefano, Centro di Ricerche Nutriterapiche. 

Klamatske alge vsebujejo več kot 50 nujno 
potrebnih hranljivih snovi

Poleg vitamina B12 vsebujejo 30 naravnih mineralov, 14 oligoele-
mentov (vitaminov), 20 aminokislin v najustreznejšem razmerju, 14 

karotenov (antioksidanti), maščobni kislini omega-3 in omega-6, imu-
non ter vanadij (uravnava raven inzulina in je dobra podpora pri urav-
navanju telesne teže). Že z eno kapsulo (pol grama) pokrijemo dnevne 
potrebe organizma po vitaminih B12, z dvema kapsulama (1g) po vita-
minu K, s tremi grami pa po karotenih in po železu. Klamatske alge ima-
jo biološki certifikat OTCO in so predelane po posebnem refrakcijskem 
postopku, kar dokazuje vsebnost vitamina C. Vsebujejo tudi koncentri-
ran izvleček fikocianina, molekule s protivnetnim in z antioksidantnim 
učinkom, in feniletilamina, ki prispeva k večji umski koncentraciji, pri 
daljši uporabi pa zmanjšuje depresijo in povečuje potenco.

Damjan Likar

Klamatske alge imajo številne oziroma celostne koristi za naše zdravje. Po-
magajo odpraviti kandido, alergije, uravnavajo telesno težo, razkisajo in raz-
strupljajo organizem, prispevajo k večji umski koncentraciji,  stimulirajo de-
lovanje imunskega sistema, povečujejo potenco … Alge so idealna podpora 
zdravju za otroke, mladino, nosečnice in vse, ki so psihofizično preobreme-
njeni in/ali imajo zdravstvene težave.
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Torte iz žit in sadja

Okusne in privlačne torte lahko pripravimo tudi samo iz žit, oreščkov, sadnega soka in sadja (svežega, 
suhega, vloženega). Uporabimo lahko tudi podobne sestavine ali zmesi kot za kroglice, dodamo pa lah-
ko tudi žitne kalčke (predvsem zmesi iz suhega sadja). Zmes naložimo na lep pladenj in jo z roko obli-
kujemo kot ploščo. Nanjo lahko nadevamo drugačno zmes in jo po vrhu okrasimo. Lahko tudi kombini-
ramo kuhano plast kot osnovo (podlago), nanjo pa kot nadev naložimo plast svežega ali suhega sadja, 
ki ga prelijemo z naravnim žele prelivom.

Presna torta iz suhega sadja
Sestavine:

• 2 skodelici suhega sadja,
• 4 skodelice mletih oreškov,
• sok in lupinica ene limone,
• (po želji še pest popraženih ovsenih kosmičev ali drobtin ke-

ksov).

Recept je iz knjige Božanske sladice avtorice Marje Božič in založbe 
Naravna pot d.o.o. Vsebino knjige in naslov založbe, kjer lahko knjigo 
tudi naročite, najdete na spletni strani www.naravnapot.si.

Priprava:

1. Suho sadje (npr. datlje) namočimo, odcedimo in zdrobimo v 
mešalniku. 

2. Dodamo mlete mandlje (ali lešnike, orehe), če želimo pa še sok 
in naribano lupinico neškropljene limonine. Po želji dodamo 
(vsekakor pa, če je zmes prevlažna) še nekoliko popraženih 
ovsenih kosmičev ali piškotnih drobtin. Če smo uporabili manj 
sladko suho sadje, lahko dodamo še nekoliko sladila. 

3. Na pladnju oblikujemo kolač ali tortico. Lahko jo obložimo s 
tofujevo ali katero drugo, dovolj gosto kremo, ali pa s pasto iz 
namočenega in zmletega suhega sadja. Po vrhu lahko potrese-
mo z zdrobljenimi oreščki ali s kokosovo moko, obložimo z 
drobnimi piškotki ipd.  

NAMIG: Zmes iz suhega sadja in oreščkov lahko uporabimo tudi kot 
kremo v sestavljenih tortah. Lahko tudi spečemo nekaj okroglih plošč 
iz krhkega testa (kot za pito) in jih sestavimo s pomočjo te zmesi (naj 
ne bo presuha, da bo navlažila pečene plošče). Obtežimo in režemo na-
slednji dan.

RECEPT ZA SLADOKUSCE

Tortica z  breskvovo kremo 



Rezultat miroljubnega kmetijstva so vrhunski pridelki
Milan Mikolavčič, ki se ukvarja z miroljubnim kmetijstvom, podarja izžrebancem te kri-
žanke pet nagrad. Vsaka nagrada vsebuje pol kg ajdove, pol kg pirine moke in paradižni-
kovo mezgo, 180 g. Obe moki sta pridelani brez pesticidov, gnojevke, gnoja, dodatkov. Žito 
je mleto s celega zrna na kamne. Dozorel, pasteriziran paradižnik je obogaten s kristalno 
soljo.

Milan Mikolavčič, Cesta 4. julija 122, 8270 Krško, Tel.: 041 890 242

Rešitev gesel pošljite najkasneje do 10. julija 2008 na naslov: Natalija Valpatič, Društvo 
za osvoboditev živali in njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. Imena 
nagrajencev bomo objavili v naslednji številki.

Pravilna rešitev gesel iz enajste številke je Sanje, Naša zlata mama. Nagrade so prejeli: 
Ksenija Doler, Žalec, Irena Abe,Trzin, Lara Tomažin, Novo mesto, Andrej Povše, Dol pri 
Hrastniku, Žiga Berčič, Ljubljana Dobrunje.
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Veganske zeliščne omake:
čemaž, peteršilj, bazilika, rukola, paradižnikova omaka in še 

sušeni paradižnik v olju, slivova marmelada, smrekovi vršički…

Naše izdelke dobite:
• v vseh trgovinah TUŠ (bio kotički) v Sloveniji
• Ljubljana: trgovine K naravi in Rž na Celovški cesti, Kalček-

BTC, Biomax-pokrita tržnica Koseze, Maximarket in ekološka 
tržnica vsako soboto na glavni tržnici; Kamnik: Eko miška; 
Lesce: Dobra misel; Radovljica: Meta; MB: Gosposka ul. 
(Glavni trg) ob eko tržnici petek, sobota in v trgovini Ajda; NG: 
Arna in Nonina špajza; Sežana: Klasje; KP: Zigante Tartufi, 
Vanganelska c. 8.

In seveda tudi po naročilu na dom. 

Želimo vam obilo zdravih gurmanskih užitkov! 

Ekološka kmetija Dobro
Ulica na Livado 9; 3240 Šmarje pri Jelšah
Tel: 031 876 803; 040 624 412 

Čemaž s kmetije Valpatič

Čemaž, eno izmed prvih spomladanskih rastlin, mnogi uvr-
ščajo med najboljšo rastlino za obnovo in čiščenje krvi, na 
kmetiji Valpatič pa so jo sprejeli kot nepogrešljivo v kulina-
riki. 

Čemaž je vsestransko uporaben, izreden je npr. s pšeničnim 
mesom kot čemaževa šunka, ki jo delajo na kmetiji Valpatič.

Njihove proizvode lahko dobite na domu, dobro je prej pokli-
cati na št. 031 499-756 ali pozno zvečer na 03 5763 303 ali 
pisati po el. pošti: kmetija.narava@siol.net, ob petkih v Ma-
riboru, na celjski tržnici v trgovini »Živeti z naravo« in v Lju-
bljani na Celovški 87 v trgovini »K naravi« ter nekaj malega v 
trgovini »KEA« Lokarje pri Šentjurju.

Več informacij o kmetiji Valpatič in njihovi ostali ponudbi na 
strani http://www.miroljubno-kmetijstvo-v-razvoju.org/

Kmetiji Dobro in Valpatič delujeta pod okriljem
Združenja za razvoj miroljubnega kmetijstva

Čemaž očiščuje želodec, črevesje in kri
Narava se prebuja iz zimskega sna, vse se začenja znova. Trava poganja prve bilke, popki se napenja-
jo in brstijo, sonce je vsak dan bolj toplo in dan se daljša. Tudi ljudje se spomladi gibljemo več v naravi 
in spotoma si lahko naberemo rastline, ki nam bodo prečistile in okrepile organizem, pa še teknile nam 
bodo. 

Recept za spomladansko čiščenje telesa

Čemaž

Eden izmed znanilcev pomladi je tudi čemaž. V ljudskem 
zdravilstvu se priporoča za čiščenje ran, ki se težko celijo, 
zdravljenje pljučnih bolezni (tudi astme) in zniževanje ho-
lesterola. Čemaž pospešuje delovanje žlez, spodbuja krv-
ni obtok in čisti celotno prebavno pot.

Čemaževi svaljki        

Za 4 osebe:
6 dag čemaževih listov
50 dag krompirja
20 dag ostre moke
2 dag pirinega zdroba
4 žlice olivnega olja
slan krop

Priprava:

Krompir dobro operemo in 
ga do mehkega skuhamo. 
Medtem operemo liste če-
maža, jih na hitro blanši-
ramo in nato sesekljamo. 

Krompir odcedimo, olu-
pimo, pretlačimo in mu 

dodamo olivno olje. Ko se malce ohladi, dodamo moko, 
zdrob, sol in čemaž. Na hitro ugnetemo testo. Oblikujemo 
ga v štruco, iz nje pa naredimo svaljke. Kuhamo jih v sla-
nem kropu 10 minut. 

Kuhane odcedimo in jih prelijemo s poljubno omako.

www.biodobro.comStanko Valpatič






