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Bližajo se volitve, na katerih bomo volili poslance v državni zbor za
naslednje štiriletno obdobje. Ti nam bodo skupaj z EU tako ali drugače krojili usodo, saj imajo v rokah škarje in platno, s čimer lahko
pomembno vplivajo na odnose v družbi. Sprejemajo namreč različne
pravne akte ali druge ukrepe, s katerimi lahko izboljšajo, seveda pa
tudi poslabšajo, položaj mnogih prebivalcev Slovenije.
Med prebivalce Slovenije lahko štejemo tudi živali. Čeprav se je v
Sloveniji izmenjalo že kar nekaj poslanskih mandatov, so živali v
pravnem smislu še vedno stvari. Poslanci do sedaj niso hoteli sprejeti predpisov, ki bi živalim priznali pravice, predvsem pravico do življenja, primernega njihovi vrsti. Čeprav slovenska ustava ne dovoljuje mučenja živali, saj določa, da mora zakon urediti varstvo živali
pred mučenjem, se grozljivo mučenje dogaja praktično vsak dan.
Država je sicer sprejela Zakon o zaščiti živali, s katerim bi morala v
skladu z ustavo dosledno zaščititi živali pred mučenjem, vendar tega
s tem zakonom v glavnem ni naredila, temveč je utrdila obstoječe
družbene odnose človek-žival. In ti za živali pomenijo grozljivo življenje na farmah, brutalne umore v klavnicah, pomore v gozdovih,
zločine v poskusnih laboratorijih in podobno. Zaradi tega v Sloveniji letno pomorijo kar 30 milijonov živih bitij za prehrano ljudi, kakšnih 100.000 živali v gozdovih in tisoče v poskusnih laboratorijih.
V Sloveniji še vedno tečejo potoki krvi, kot da ne bi bili v 21. stoletju, temveč nekje v prazgodovini. Še vedno živimo v družbi, kjer je
morjenje živih bitij nekaj običajnega. Kultura smrti, ki jo blagoslavlja tudi cerkev, je na žalost še vedno del Slovenije, pa čeprav naj bi
poslanci in drugi državni predstavniki delovali za blaginjo Slovenije. Ali se blaginja lahko doseže z morjenjem živih bitij? Na dolgi rok
ne, mogoče za hip, pa še takrat gre za zelo krvavo blaginjo.
V novem poslanskem mandatu bi morala biti prednostna naloga ureditev položaja živali. Živali je potrebno vključiti med prebivalce
Slovenije in jim priznati pravice. Zakon o zaščiti živali bi moral biti
temeljito spremenjen in dosledno slediti ustavi ter zavarovati živali
pred mučenjem in brutalnostjo ljudi. V državni odnos do živali naj
se vključi zlato pravilo, ki pravi, da kar ne želiš, da ti drugi storijo,
ne stori ti njim. To pravilo mora postati tudi pravno pravilo in biti
vključeno v predpise, ki urejajo položaj živali.
Zato bi bilo potrebno voliti ljudi, ki bodo kot poslanci poskrbeli za
bistveno boljši položaj živali. Nenazadnje vprašanje zaščite živali
ne zadeva samo živali, ampak tudi ljudi, saj vedno bolj prihajajo na
dan vzročne povezave, ki dokazujejo povezanost ljudi in živali. Če
je položaj živali slab, se slabo godi tudi ljudem. Dokazov je mnogo.
Če ne bi bilo živinoreje, ne bi bilo mnogih civilizacijskih bolezni,
ki jih povzroča meso, in drugih hudih bolezni, ki se prenašajo z živali na človeka; ne bi bilo uničene narave, saj je reja živali največji
onesnaževalec okolja; ne bi bilo uničujočih klimatskih sprememb,
saj živinoreja bistveno bolj uničuje klimo kot celoten svetovni promet … Zaradi živinoreje torej ne trpi in ne umira samo na desetine
milijard živali po svetu, temveč tudi milijoni ljudi, deset tisoči tudi
pri nas. Živinoreja hudo krši tudi človekovo pravico do zdravega
življenjskega okolja in zelo negativno vpliva npr. na vegane, ki pri
uničevanju okolja zaradi prehrane ne nosijo odgovornosti, trpijo pa
hude negativne posledice.
Jasno je, da se blaginje Slovenije brez blaginje živali ne da doseči.
To morajo spoznati še novi poslanci in drugi politiki. Čas je za revolucijo v zavesti ter v politiki in parlamentu. Ta naj postane vegetarijanski. »I feel Slovenia« mora obsegati tudi živali.
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iz Društva za osvoboditev živali
in njihove pravice

Protestni shod ob dnevu Zemlje

Vegetarijanska dneva v Celju in Mariboru

D

D

ruštvo je že lani organiziralo vegetarijanski piknik v celjskem mestnem parku, tokrat pa so se preselili v center mesta, ker so želeli s
svojo brezmesno ponudbo nagovoriti čimveč mimoidočih. »Celjani so nas
prijetno presenetili z izjemnim obiskom in zanimanjem za naše publikacije,
pšenično meso, veganske slaščice in izdelke iz miroljubnega kmetijstva.

Foto: Marko Čenčur

ruštvo je v slovenski prestolnici priredilo demonstracije ob svetovnem dnevu Zemlje, na katerih so ponovno opozorili na uničujoče
posledice živinoreje. »Če bi bili vsi ljudje vegetarijanci, bi lahko obvladovali podnebne spremembe, je izjavil britanski fizik Alan Calverd. Torej, lahko bi rekli, da je živinoreja glavni krivec za podnebne spremembe.
Če te ne bi bilo, sedaj problema podnebnih sprememb ne bi bilo ali pa
bi bil bistveno manjši,« je bilo njihovo sporočilo. Poudarili so tudi, da
katoliška cerkev že od vsega začetka podpira živinorejo, saj je po njenem nauku dovoljeno ubijati živali za prehrano. Meso je za vernike celo

Protestniki so tudi s transparenti opozarjali na nujnost sprememb v prehranjevanju.

obvezno, saj je cerkev v 6. stoletju našega štetja izobčila vegetarijance in
jih s tem poslala v večni pekel. V večnem peklu so se znašli tisti, ki npr.
iz etičnih razlogov niso uživali mesa in na ta način varovali okolje, kar
je velik absurd in za 21. stoletje nerazumno. Živinoreja je po katoliškem
nauku očitno obvezna družbena dejavnost. Če bi RKC upoštevala zapoved »ne ubijaj« tudi v odnosu do živali, ali bi sploh prišlo do klimatskih
sprememb, ki po mnenju mnogih lahko celo zamajejo temelje te civilizacije? Cerkvena podpora živinoreji traja že tisočletja in zato je živinoreja
postala del družbene zavesti ter s tem vsakdanja praksa.

Velika noč in blagoslavljanje živalskih trupel

O

b tem prazniku je društvo organiziralo tiskovno konferenco, kjer
so izrazili nestrinjanje s katoliško cerkvijo in njenim blagoslovom
velikonočne šunke. Varuh pravic živali in odvetnik Vlado Began meni,
da so korenine morjenja živali za prehrano ravno v cerkvenem nauku,
ki sloni na Bibliji. Ta nauk velja že več stoletij oziroma tisočletij in ima
za živali pogubne in smrtonosne posledice. Iz dejstva, da se sme ubijati
živali za prehrano, je v zadnjem času nastala masovna živinoreja, pri
kateri vsako leto po svetu za človeško prehrano ubijejo več deset milijard živali. V Sloveniji so v zadnjih desetih letih zaklali kakšnih 200
milijonov živih bitij. V vsej cerkveni zgodovini pa je bilo pomorjenih
več sto milijard živali in glavna podlaga za to morjenje je bila oziroma
je že omenjena živalim sovražna cerkvena ideologija. Društvo je preko
pisma ponovno pozvalo papeža, da čimprej oziroma takoj spremeni do
živali sovražen nauk katoliške cerkve in sicer tako, da ne bo več podpirala mučenja, ubijanja in podobnih ravnanj do živali, ki nasprotujejo
božji ljubezni do vseh živih bitij, ter da takoj prekliče prekletstvo vegetarijancev, ki ga je izrekel papež Janez III. ter ga razglasil na prvi sinodi
v Bragi na Portugalskem.

Zanimanja za slaščice brez jajc in mleka je bilo zelo veliko.

Lahko bi rekli, da smo morda nekatere izmed njih presenetili tudi mi, kajti
večina jih skoraj ni mogla verjeti, da je možno pripraviti nekaj tako dobrega
in okusnega brez mesa, mleka in jajc. Ne skrivamo navdušenja, saj za nas
ni boljše zaščite živali in narave, kot je vegetarijanstvo oziroma še boljše
veganstvo,« je dejal predsednik društva Stanko Valpatič. Tudi na vegetarijanskem dnevu v centru Maribora so mnogi obiskovalci prvič v življenju
poskusili pšenično meso ter sladice brez jajc in mleka.

Prvi vegetarijanski piknik v Murski Soboti

D

ruštvo za zaščito živali Pomurje je v sodelovanju z Društvom za
osvoboditev živali in njihove pravice zadnjo junijsko soboto organiziralo prvi vegetarijanski piknik v mestnem parku v Murski Soboti. Kljub skromnemu obisku so mnogi pomurski mediji poročali o
dogodku in tako ljudem posredovali informacijo o miroljubnem načinu
prehranjevanja. Prekmurci so namreč precej povezani z mesom, saj je
pri njih ena glavnih dejavnosti reja živali.

Na pikniku so ponujali tudi izdelke iz miroljubnega kmetijstva.

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.
Društvo organizira promocijo vegetarijanstva v Ljubljani, na Čopovi ulici, v soboto 6. septembra od 9. do 14. ure
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Škodljiva kmetijska strategija prilagajanja
podnebnim spremembam
Slovenska vlada je pred kratkim sprejela Strategijo prilagajanja kmetijstva in gozdarstva podnebnim
spremembam. V strategiji je navedenih kar nekaj ukrepov, vendar pa med njimi manjka ključen, to
je odprava živinoreje. To je skrajno nerazumljivo, saj je ta dejavnost eden glavnih vzrokov (če ne celo
glavni) uničevanja okolja, nastanka podnebnih sprememb, visokih cen hrane in tudi vedno večjih
stroškov zdravstvenih in ekoloških blagajn. To je še toliko bolj nerazumljivo, saj vlada zelo dobro pozna
problematiko živinoreje, vsaj morala bi jo, ter dobro ve, kako velika nevarnost se skriva za živinorejo.
Nenazadnje pa je živinoreja vir neizmernega trpljenja živali, ki jih mučijo na farmah in nato mnoge od
njih grozljivo umorijo v klavnicah.

P

odnebne spremembe pomenijo po mnenju mnogih največjo grožnjo
sedanji in prihodnji družbi, večjo kot vojne in terorizem. Prinesle
bodo oziroma že prinašajo pomanjkanje pitne vode in hrane, poplave in
suše ter druge katastrofe, nastajajo pa tudi nove bolezni. Pride lahko do
velikih socialnih in kulturnih razlik ter selitve velikega števila ljudi, po
mnenju nekaterih bo ogrožena celo nacionalna varnost mnogih držav,
lahko tudi Slovenije in drugih držav v okviru EU. Družbene spremembe so torej lahko zelo drastične, če ne bodo takoj sprejeti ustrezni ukrepi. Nekateri celo menijo, da lahko pride do katastrof v takšnem obsegu,
kot jih še nismo poznali. Po mnenju ministrice za zdravje Republike
Slovenije Zofije Mazej Kukovič so podnebne spremembe velik javen
zdravstveni problem. Že sedaj vsako leto zaradi posledic podnebnih
sprememb umre na milijone ljudi. Kaj šele bo! Zaradi podnebnih sprememb se obličje Zemlje spreminja veliko hitreje, kot so napovedovali
znanstveniki. Da je zadeva izjemno kritična, je razvidno tudi iz dejstva,
da je celo Nasa potvarjala podatke o podnebnih spremembah.
Čimprejšnja odprava živinoreje je v tem pogledu nujna, da se prepreči,
kar se preprečiti še da. Zakaj je odprava živinoreje tako bistvena? Samo
nekaj najpomembnejših podatkov: če ne hranimo živine, ostane bistveno več hrane za ljudi. Za proizvodnjo 1 kg govejega mesa potrebujemo
9 kg zrnja. Koliko ljudi se lahko prehrani z 1 kg mesa in koliko z 9 kg
žita? Razlika je bistvena. Približno 220-gramski zrezek vsebuje toliko
energije rastlin, da bi z njimi lahko 40 ljudi za en dan rešili pred lakoto.
Ni presenetljivo, da je že sedaj lakota po svetu. In ko bo zaradi podnebnih sprememb prišlo še do hujše lakote, bo vsak kilogram žita izjemno
pomemben. Živinoreja potrebuje 17-krat več zemlje, 14-krat več vode
in 10-krat več energije kot poljedelstvo. Ko bo prišlo do hudih suš, bo
vsak liter vode življenjsko pomemben, marsikje pa je to že sedaj. Za
pridelavo pol kilograma solate je potrebnih 80 litrov vode, za enako
težo riža 1.500 litrov, za 1 kg govedine pa kar okoli 10.000 litrov. Kaj je
torej družbeno škodljivo – proizvodnja govedine ali zelenjave?
Čeprav prispeva živinoreja več škodljivih toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet, se ne razmišlja o odpravi živinoreje, temveč o
restrikcijah v prometu, ki bodo, kot se to navadno zgodi, najbolj prizadele revne. Pa npr. osebni promet v tem pogledu sploh ni bistven.
Pri proizvodnji mesa se uporablja ogromno pesticidov, antibiotikov in
različnih hormonov, ki kontaminirajo okolje. Človek je zaradi tega vedno bolj zastrupljen in če se k temu še doda, da je meso samo po sebi
škodljivo za človeka, je jasno, da človek z živinorejo samo izgublja.
Ne samo zdravje, temveč tudi finančna sredstva, ki se zaradi škodljivih
vplivov živinoreje (in mesa ter mleka) investirajo v ohranjanje njegovega zdravja. Svoje zdravje pa bi lahko ohranil brez kakšnih posebnih
finančnih sredstev, če bi bil vegan ali vsaj vegetarijanec, saj je dokazano, da so vegetarijanci bolj zdravi. V ZDA se okrog tretjina vseh surovin in fosilnih goriv porabi za vzrejo živali, namenjenih za človeško
prehrano. In fosilna goriva so velik vir škodljivih toplogrednih plinov.
»Če bi vsi ljudje postali vegetarijanci, bi lahko nadzorovali globalno segrevanje,« je zapisal britanski fizik Alan Calverd v Physic World. Raziskovalna komisija nemškega zveznega parlamenta za zaščito Zemljine
atmosfere meni, da največ, kar lahko storite za okolje, je, da postanete
vegetarijanec.
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Živinoreja je torej izjemno družbeno škodljiva dejavnost, ne glede na
to da morda številke v Sloveniji niso tako ekstremne kot drugje v svetu,
vendar pa pri tem ne smemo pozabiti, da se veliko mesa in mleka uvozi
in da zato slovenski porabniki uničujejo tuje okolje. Živinoreja je tudi
v nasprotju z 74. členom Ustave RS, ki določa, da se nobena gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Za javno
korist pa ni mogoče šteti nekaj, kar škoduje ljudem, kar škoduje naravi in uničuje okolje ter ekstremno vpliva na podnebje, nekaj, kar povzroča bolezni in lakoto ter smrt zaradi lakote v nerazvitih deželah (več
10.000 otrok vsak dan), nekaj, kar je skrajno nasilno, nekaj, kar pobija
nedolžne živali.
Potrebno je iti po novi poti. To je po poti vegetarijanstva. »Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim,« bi moralo postati vodilo razvoja.
Zlato pravilo se v zahodni kulturi nahaja v znanem Jezusovem Govoru na gori. Če bi svet hodil po poti zlatega pravila, danes po vsej verjetnosti ne bi vedeli, kaj so podnebne spremembe, kaj je revščina, pa tudi
vojn in epidemij ne bi bilo. Zlato pravilo namreč ne omogoča brutalnega izkoriščanja, ropanja ter uničevanja narave in ljudi. Če bi v zahodni družbi vladalo omenjeno pravilo, bi po vsej verjetnosti že dolgo bil
glavni energetski vir sončna energija. Le-te je neizmerno veliko ter je za
naravo in ljudi popolnoma neškodljiva. Tudi za naravo je sončna energija glavni vir energije. Richard von Weizsäcker je na vprašanje, ali je
mogoče z Govorom na gori vladati, rekel, da v današnji nevarni situaciji lahko vladamo samo še z Govorom na gori. Uvedba zlatega pravila v
politiko, na vseh področjih, tudi v vojski, je nujno potrebna. In ta visoka
etika Govora na gori naj bi postala glavno vodilo pri upravljanju družbe. »Čas je za revolucijo: revolucijo zavesti, revolucijo v gospodarstvu,
revolucijo v politiki,« je izjavil bivši francoski predsednik Chirac.
V kmetijstvu je skrajni čas za revolucijo. Zato je nujno potrebno odpraviti živinorejo. To mora biti kot bistven ukrep naveden v Strategiji
prilagajanja kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. V njej
mora biti tudi opredeljena pot prestrukturiranja in finančni mehanizmi,
ki bodo omogočili neboleč prehod vsem tistim, ki bi z odpravo živinoreje lahko prišli v slabši položaj. V kolikor strategija ne bo vsebovala ukrepa odprave živinoreje, bo to, vsaj zame, jasen in neizpodbiten
dokaz, da država namerno deluje proti ljudstvu, da ruši same temelje
družbe in da služi samo krvavemu kapitalu ne glede na ceno, četudi to
pomeni uničenje mnogih ljudi, živali in okolja. Vedno bolj se tudi postavlja vprašanje, ali ni ideologija, ki poganja krvavi kapital, demonska.
Po SSKJ je namreč značilnost demonskega, da drugim želi oziroma namerno povzroča veliko trpljenje, velike težave oziroma slabo, hudo.
Vlado Began

INTERVJU - DR. NEAL D. BARNARD

Uživanje mesa lahko povzroči
raka in srčne bolezni
Dr. Neal D. Barnard je svetovno znan zdravnik in predsednik Odbora zdravnikov za odgovorno medicino (Physicians Committee for Responsible Medicine) v Washingtonu. Prehranjuje se vegansko, masovno živinorejo pa pokomentira takole: »Govedoreja je povzročila smrt večjega števila Američanov
kot vse vojne v 20. stoletju in vse naravne ter avtomobilske nesreče skupaj. Če menite, da je govedina
prava hrana za prave ljudi, se po možnosti preselite v bližino kakšne dobre bolnišnice.«
Nam lahko posredujete
linke do objavljenih raziskav o škodljivosti mesa
in mleka ter pozitivnih
učinkih veganstva?

Dr. Neal D. Barnard: »Študije so pokazale povezavo med uživanjem
hrane živalskega izvora in različnimi vrstami raka.«

Lahko to izjavo podkrepite z dokazi?
Oglejte si statistične podatke o navedenih
vzrokih smrti. Njihov seštevek primerjajte s
številom smrtnih primerov zaradi koronarne
srčne bolezni, raka in diabetesa.
Zakaj hrana živalskega izvora ni primerna
za človeka?
Hrana živalskega izvora vsebuje veliko holesterola, pa tudi skupnih in nasičenih maščob.
Vse to močno prispeva k nastanku koronarne srčne bolezni. Rastlinska živila po drugi
strani sploh ne vsebujejo holesterola in praviloma vsebujejo manjše količine skupnih in
nasičenih maščob. Študije so pokazale povezavo med uživanjem hrane živalskega izvora
in različnimi vrstami raka. Pri ljudeh, ki pojedo na primer veliko mesa, se poveča tveganje za nastanek kolorektalnega raka, velika
količina zaužitih mlečnih izdelkov pa poveča
tveganje za nastanek raka prostate. V hrani
živalskega izvora primanjkuje tudi vlaknin,
ki so zelo pomembne za ohranitev zdravja. V
rastlinski hrani je vlaknin na pretek.

Vegetarijanska živila –
moč za zdravje: http://
www.pcrm.org/health/
PDFs/info_vegfoods.pdf,
spletna stran, namenjena
raziskovanju raka: www.
CancerProject.org, spletna
stran Močne kosti: www.
StrongBones.org.

Kaj bi priporočili ljudem,
ki resno razmišljajo o odločitvi za veganski način prehranjevanja?
Za novinca bo najlaže, če se odloči za takojšen, popolni prehod. Postopno prehajanje na
vegansko prehrano utegne biti težavnejše,
saj vam bodo občasni zalogaji priljubljene
hrane samo razdražili brbončice in pogosto
boste v skušnjavah. Z doslednim sledenjem
novemu načinu prehranjevanja se boste izognili »prestopkom«, ob tem pa boste mnogo
hitreje deležni vseh dobrodejnih učinkov veganske prehrane.
Damjan Likar
prevod: Erik Majaron

Dr. Neal D. Barnard: »V hrani živalskega izvora
primanjkuje tudi vlaknin, ki so zelo pomembne
za ohranitev zdravja. V rastlinski hrani je vlaknin
na pretek.«

Več informacij o Nealu D.
Barnardu, dr. med.,
si lahko preberete na spletni strani:
http://www.nealbarnard.
org/media.htm.

Nekateri zdravniki zagovarjajo uživanje
mesa in mleka, drugi pravijo, da je hrana
živalskega izvora dejavnik tveganja za številne civilizacijske bolezni. Zakaj si celo
zdravniki niste enotni?
Žal izobraževalni program večine medicinskih fakultet ne vključuje nutricionistike ali
pa se je le bežno dotakne. Nekateri zdravniki
se kasneje iz lastnega zanimanja poglobijo v
to področje, drugi ne. Odtod izvirajo različna
prehranska priporočila zdravnikov.
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So živali gospodarska surovina
ali bitja z občutki in dušo?
Na ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka smo naslovili vprašanja o problematiki varstva pravic živali in okoljsko-energetski problematiki. Po njegovih besedah je živilskopredelovalna industrija
vsekakor zelo pomemben del gospodarstva, ki prispeva svoj delež tudi h gospodarski rasti. Ali so za
nekatere odgovorne ljudi v državi živali bolj ali manj gospodarska surovina, ne pa bitja z občutki, dušo
in osebnostjo?
Vprašanja:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

8

Odgovori ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka:

Masovna živinoreja, problematika emisij toplogrednih plinov, ki jih izOrganizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
puščajo v dejavnosti živinoreje ali v prometnem sektorju, sicer ne sodije novembra 2006 priznala, da masovna živinoreja povzroča več
jo v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo. Poznamo pa problematiko
toplogrednih plinov kot celoten prometni sektor, poleg tega je
in razumemo negativne posledice metana, ki se ga toliko sproža zaradi
glavni onesnaževalec vode in zemlje. Kakšne ukrepe ste na podlamasovne živinoreje, ker ima kar 21- krat močnejši toplogredni učinek
gi teh dejstev izvedli na vašem ministrstvu?
od ogljikovega dioksida. Zato spodbujamo izrabo bioplina, ki se ga da
Tržni inšpektorat Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrproizvajati iz odpadkov, nastajajočih pri masovni živinoreji. Na Ministva za gospodarstvo. Njegova glavna naloga je nadzor izvrševastrstvu za gospodarstvo smo pristojni za oskrbo z električno energijo
nja slovenske zakonodaje, kjer med najpomembnejša področja
in spodbujamo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, kamor sodi
sodijo tudi področja varstva potrošnikov in varnosti proizvodov.
tudi bioplin. Spodbudo izvajamo v okviru Feed-in sheme za podpore,
Glede na to da je hrana živalskega izvora dokazano rizični faktor
ki daje proizvajalcem električne energije iz bioplina pravico do odkupa
za mnoge civilizacijske bolezni, ali lahko zagotovite potrošnikom,
in prednostnega dispečiranja njihove elektrike po zajamčeni ceni ali pa
da je npr. meso varen proizvod?
jim priznamo premijo za količino elektrike, ki jo sami prodajo.
Po 74. členu Ustave RS se gospodarska dejavnost ne sme izvajati
v nasprotju z javno koristjo. Menite, da je dejavnost živinoreje v
Strinjamo se, da ima sončna energija izmed vseh obnovljivih virov
javno korist, če je dokazano, da predstavlja glavno grožnjo okolju,
energije največji potencial pri proizvodnji električne energije in lahnosi odgovornost za izpust več škodljivih toplogrednih plinov kot
ko teoretično glede na svoj potencial zamenja vse konvencionalne vire
promet, njen produkt meso pa je rizični faktor za mnoge civilizaenergije tako v svetu kot v Sloveniji. Proizvodnjo elektrike iz sončne
cijske bolezni? Poleg tega seveda povzroča tudi neizmerno trpljeenergije podpiramo v okviru Feed-in sheme za podpore, ker podpiramo
nje živali.
vse tehnologije za proizvodnjo elektrike iz obnovljivi virov.
Kakšen odnos ima vaše ministrstvo do živali? So živali gospodarska surovina, ki lahko pripomore k večji gospodarski rasti, ali so
Pri tem moramo spoštovati pravila EU, določena v Smernicah za drto bitja z občutki, dušo in osebnostjo?
žavne pomoči za varstvo okolja. Ob tem se je treba zavedati, da gre za
Po 5. členu Ustave RS država ustvarja možnosti za skladen cinajdražjo tehnologijo za proizvajanje elektrike. Teoretičen energetski
vilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Ali menite, da se država
potencial PV sistemov je nemogoče izkoristiti, saj cele Slovenije ne
lahko kulturno razvija, če dopušča morjenje živali v klavnicah,
moremo prekriti s fotonapetostnimi moduli, prav tako ne moremo pogozdovih in laboratorijih oz. ali spada vse našteto v kulturo neke
kriti vseh pozidanih površin. Sončne
države, kot je Slovenija?
elektrarne same po sebi ne onesnažuPred nastopom funkcije minijejo okolice in pri proizvodnji elekstra ste med drugim prisegli,
trične energije ne povzročajo nobeda boste ravnali po svoji venih izpustov plinov v ozračje. Kljub
sti in delovali za blaginjo Slotemu pa, zaradi potrebe po velikih
venije. Ali predstavlja blaginjo
površinah (na en m² površine lahko
za Slovenijo dejstvo, da se lenamestimo okoli 130 Wp), PV elektno pomori v naših klavnicah
trarne vplivajo na okolje in se jih ne
okoli 30 milijonov živali, istoda prosto graditi na nezazidljivih zečasno pa je izdelek, ki je rezulmljiščih.
tat tega morjenja, meso, rizični
faktor za mnoge civilizacijske
Povedati moramo, da Tržni inšpekbolezni, torej škodljivo, kar je
torat RS že več let ne nadzira hratudi znanstveno dokazano? Če
ne - niti kakovosti niti označenosti.
to ne pomeni blaginje, ali ste na
Hrano animalnega porekla nadzira
seji Vlade RS kdaj sprožili to
Veterinarska uprava RS, drugo hravprašanje in predlagali ukinitev
no pa Inšpektorat za hrano v sklopu
klavnic oz. živinoreje?
Kmetijskega inšpektorata. Kar zadeZakaj se ministrstvo bolj ne anva živilskopredelovalno industrijo,
gažira pri implementaciji sončje le-ta vsekakor zelo pomemben del
ne energije v gospodarsko žigospodarstva, ki prispeva svoj delež
vljenje, čeprav je ta energija
tudi h gospodarski rasti. Glede na še
dokazano najbolj čista, za nikoposebno občutljivo področje ravnagar škodljiva, pa še v neizmernja z živalmi, ki so za nekatera ponih količinah je je?
dročja v prehrambeni industriji nujAli priznavate živalim pravico
na, pa pričakujemo od predelovalne
do življenja? Če ne, zakaj ne?
industrije, da skozi celoten proces
Če da, kaj boste storili, da se bo
gojenja in predelave upošteva vse
ta pravica uresničila?
veljavne standarde s tega področja in
Ali menite, da bi Slovenija pos tem zagotovi tudi normalno ravnatrebovala varuha pravic živali?
Ali vam je znano, da ima Av- Mag. Andrej Vizjak: »Sončne elektrarne same po sebi ne onesnažujejo okolice nje z živalmi.
strija celo več varuhov pravic in pri proizvodnji električne energije ne povzročajo nobenih izpustov plinov v
ozračje.«
živali?
OSVOBODITEV ŽIVALI - avgust 2008

Prijateljstvo med različnimi živalskimi vrstami
Od prijateljev živali doma in po svetu smo dobili nekaj čudovitih fotografih pristnega prijateljstva in sožitja med različnimi živalskimi vrstami. Če imate tudi vi kakšno fotografijo, nam jo lahko pošljete. Najboljše bomo objavili v naslednjih številkah.
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Izsledki največje študije o zdravju v zgodovini medicine

Veganska prehrana bi lahko vsako leto rešila
pred smrtjo in boleznimi na milijone ljudi
V več kot desetletnem projektu, imenovanem Kitajska študija, je T. Colin Campbell s sodelavci raziskal najbolj razširjene bolezni, način prehranjevanja in življenjski stil ljudi na podeželju Kitajske in Tajvana. Zbrali so osem tisoč statističnih povezav med različnimi faktorji prehranjevanja in boleznimi. Gre
za najobsežnejšo študijo o zdravju in bolezni v zgodovini biomedicinskih raziskav. Večina teh povezav
kaže isti zaključek: ljudje, ki so uživali več hrane živalskega izvora, so pogosteje obolevali za kroničnimi boleznimi. Celo pri tistih, ki so uživali malo hrane živalskega izvora, so zaznali slabše zdravstveno
stanje. Ljudje, ki so uživali največ hrane rastlinskega izvora, so bili najbolj zdravi. Teh rezultatov ne gre
ignorirati. Zdravstveni kartoni tistih, ki so uživali pretežno živalsko hrano, in tistih, ki so uživali pretežno
vegansko hrano, so bili povsem različni. Sedaj poznamo resnico: veganska prehrana bi samo v Združenih državah Amerike vsako leto lahko rešila pred smrtjo in boleznimi na sto tisoče ljudi.

A

vtorja knjige Kitajska študija so rezultati te in ostalih raziskav prepričali, da je spremenil način prehranjevanja. Pred petnajstimi leti
je prenehal jesti meso, skoraj povsem pa je v zadnjih osmih letih opustil
tudi uživanje druge hrane živalskega izvora, vključno z mlekom. Njegov holesterol se je znižal, sedaj je fizično bolj zdrav, kot je bil pri petindvajsetih, ima dvajset kilogramov manj kot pri tridesetih letih. Danes
ima za svojo višino idealno težo. Objavljamo nekaj izsledkov iz knjige
Kitajska študija (v slovenščino ni prevedena, op.a.), v katerih je avtor
zbral tudi nekaj rezultatov drugih raziskav, ki prav tako potrjujejo, da je
hrana živalskega izvora rizični faktor za mnoge bolezni.

Ugotovili so, da protein kazein, ki je v kar 87 % prisoten v kravjem mleku,
povzroča proces nastajanja raka. Kateri proteini pa ne povzročajo nastanka
raka, tudi če jih uživamo prekomerno? Varni proteini so v zelenjavi, vključno
s pšenico in sojo.

Graf v knjigi prikazuje povezavo med vnosom živalskih maščob in tveganjem za razvoj raka na dojki. Jasno je razvidno, da v državah, kjer
uživajo največ živalskih maščob, ženske pogosteje zbolevajo za rakom
na dojki. Veliko študij kaže, da je zgodnja menstruacija rizični faktor
za nastanek raka na dojkah. V kitajskih podeželskih vaseh dobijo ženske prvo menstruacijo v povprečju pri sedemnajstih letih, v Združenih
državah Amerike pa že pri enajstih. Zgodnja menstruacija je povezana
s hitrejšo rastjo deklic in višjim nivojem hormona estrogena, kar je povezano z vnosom živalskih proteinov.

70 g. Zato je bilo pričakovati, da Kitajci ne bodo zbolevali za boleznimi
tako kot Američani, ki pojedo bistveno več živalskih proteinov. Toda to
je bila zmota. Tudi nekaj gramov živalskih proteinov je bilo dovolj, da
so Kitajci zbolevali za istimi zahodnjaškimi boleznimi kot Američani.

V raziskavi so ugotovili, da uživanje rastlinskih vlaknin povečuje količino železa v telesu. Več kot uživamo denimo žitaric, ki imajo veliko
vlaknin, višji nivo železa imamo v krvi. Na kitajskem podeželju ljudje
dnevno zaužijejo 34 mg železa, medtem ko Američani samo 18 mg, ker
zaužijejo več hrane živalskega izvora. Raziskava je pokazala, da vnos
rastlinskih vlaknin zmanjšuje tudi stopnjo tveganja za nastanek raka na
črevesju in danki ter znižuje nivo holesterola v krvi.
Zdrava prehrana ne preprečuje zgolj bolezni, pač pa tudi pozitivno vpliva na fizično in psihično počutje. Svetovno znani športniki, kot so »ironman« triatlonec Dave Scott, atleta Carl Lewis in Edwin Moses, teniška
igralka Martina Navratilova in 68-letni maratonec Ruth Heidrich so z
rastlinsko hrano dosegli izjemne uspehe.
V laboratoriju so testirali dve skupini podgan. Prva je uživala z živalskimi proteini obogateno hrano, druga skupina pa je dobivala hrano z

Bolni so bili tudi tisti, ki so uživali manjše
količine mesa

U

gotovili so tudi, da uživanje živalske hrane poviša nivo holesterola, kar pomeni večje tveganje za nastanek bolezni. Skoraj brez
izjeme pa so tisti, ki so uživali rastlinsko hrano, imeli nižji nivo holesterola. Zanimivo odkritje je bilo, da so Kitajci uživali v povprečju dnevno
samo 7,1 g živalskih proteinov, medtem ko je ameriško povprečje kar
10
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zelo malo živalskih proteinov. Podgane, ki so uživale manj živalskih
proteinov, so bile bistveno bolj vzdržljive kot podgane, ki so jedle veliko živalskih proteinov. Primerjava s človekom je verodostojna, ker
imajo podgane in ljudje praktično enako potrebo po proteinih in tudi
metabolične operacije so zelo podobne.

V rastlinah so vse esencialne aminokisline

V

eliko raziskav potrjuje, da so rastlinski proteini, ki se sicer bolj
počasi, vendar enakomerno, sintetizirajo v človeškem telesu, najbolj zdravi proteini. Pri uživanju živalskih proteinov rast telesa poteka
hitreje, zato so te proteine označili kot »najbolj kakovostne«. Ta zmota,
da hitrejša rast pomeni tudi boljše zdravje, je povzročila povečano uživanje mesa med ljudmi. Celo mnogi, ki se danes odločijo za veganstvo,
se pogosto sprašujejo: »Od kod bom dobil proteine?« Kot da rastline ne
bi vsebovale proteinov! Čeprav vedo, da rastline vsebujejo dovolj proteinov, so nekateri prepričani, da je potrebno v enem obroku zaužiti več
različnih vrst zelenjave, da bi lahko zadostili potrebam organizma po
vseh esencialnih aminokislinah. Toda danes vemo, da človeški organizem skozi kompleksni metabolični sistem lahko pridobi vse esencialne
aminokisline iz rastlinskih virov, zato ni potrebno uživati večjih količin
rastlinskih proteinov ali natančno načrtovati sestavin pri vsakem obroku.

dihalne in ostale sprostilne vaje. V drugi skupini je bilo dvajset pacientov, ki so bili obravnavani po standardih zdravljenja uradne medicine.
Zdravje pacientov v eksperimentalni skupini se je po letu dni dramatično izboljšalo. V povprečju je njihov holesterol padel z 227 mg na 172
mg. Pogostost, trajanje in intenzivnost bolečin v prsih so se bistveno
zmanjšali. Bilo je očitno, da bolj ko so se pacienti držali priporočil, hitreje so se zdravila njihova srca. V drugi skupini pacientom ni šlo tako
dobro, čeprav so jih zdravili po uradnih medicinskih postopkih. Njihove bolečine v prsih so postajale hujše, pogostost se je povečala za 165
%. Tudi njihov holesterol je bil bistveno višji kot v eksperimentalni
skupini, imeli so še bolj zamašene arterije.

Žarišča so grozdi celic, ki rastejo v tumorju. Čeprav večina žarišč ne
postanejo velike tumorne celice, so pravi pokazatelj razvoja tumorja. Z
opazovanjem razvoja žarišč in merjenjem njihovega števila ter velikosti so se raziskovalci naučili, kakšen vpliv ima hrana na razvoj tumorjev. Ugotovili so, da se je tumor razvijal zelo hitro z vnosom živalskih
proteinov oziroma se je zaustavil z vnosom rastlinskih proteinov. Ugotovili so tudi, da rastlinski proteini ne povzročajo razvoja raka, tudi če
jih uživamo preveč.
Kako pa je s kazeinom, torej proteinom, ki je prisoten v kravjem mleku? Raziskave so pokazale, da kazein v enaki količini kot živalski proteini prav tako povzroča razvoj rakastih tumorjev.

Razen nekaj izjem ima živalska hrana več maščob kot rastlinska. Ljudje, ki uživajo največ proteinov živalskega izvora, pogosteje obolevajo
za boleznimi srca in ožilja, rakom in sladkorno boleznijo. Že raziskava,
izvedena v zahodnoevropskih državah leta 1955, je pokazala povezavo med uživanjem proteinov živalskega izvora in pogostostjo bolezni
srca in ožilja. Največ teh bolezni je bilo zabeleženih v Združenih državah Amerike.

Zdravnik je pozdravil srce z vegansko hrano

Slika na levi kaže srčno arterijo nekega zdravnika, ki je imel povišan holesterol in je doživel srčni napad. Slika na desni kaže ponovno zdravo in pretočno
srčno arterijo istega zdravnika, ki je po več mesecih veganske prehrane dramatično zmanjšal nivo holesterola v ožilju in ozdravel.

Zanimivo raziskavo so opravili na populaciji adventistov sedmega dne,
katerih religija priporoča vzdržanje uživanja mesa, jajc, kave, alkohola in tobaka, zaradi česar je polovica med njimi vegetarijancev. Ostali
v povprečju trikrat tedensko uživajo govedino in enkrat tedensko ribe.
In njihovo zdravje? Adventisti vegetarijanci so bili bistveno bolj zdravi
od adventistov vsejedcev, ki so dvakrat bolj pogosto zbolevali za sladkorno boleznijo.

L

eta 1985 je dr. Esselstyn opravil eksperiment pri osemnajstih pacientih, ki so zbolevali za različnimi boleznimi srca in ožilja. Nihče
izmed njih ni imel zdravega srca. V naslednjih osmih letih so pod njegovim vodstvom uživali samo vegansko hrano, le v prvih petih letih so
izjemoma jedli še nemastno mleko in jogurt. Po osmih letih so bili njihovi rezultati izredni. Ob začetku eksperimenta je bil njihov povprečni
nivo holesterola 246 mg, med raziskavo pa jim je v povprečju padel na
132 mg. Najbolj pomembno pa je bilo dejstvo, da so ob koncu študije
bili vsi pacienti ozdravljeni bolezni srca in ožilja. Nek drug zdravnik
je prav tako spremljal to raziskavo. V starosti petinštirideset let je doživel srčni napad. Zaradi narave njegove bolezni mu uradna medicina
ni mogla ponuditi nič varnega. Obiskal je dr. Esselstyna, se odločil za
njegov veganski program prehranjevanja in po dvaintridesetih mesecih
se je brez kakršnegakoli zdravila za znižanje holesterola njegov nivo
holesterola zmanjšal na 89 mg.
Podoben eksperiment je izvedel dr. Dean Ornish. Skupino pacientov,
ki so obolevali za boleznimi srca in ožilja, je razdelil na dva dela. Prva
skupina, ki jo je sestavljalo 28 pacientov, je uživala samo vegansko hrano, izjemoma jim je bilo dovoljeno dnevno pojesti po eno jajce in skodelico nemastnega mleka ali jogurta, poleg tega so redno prakticirali

Eksplozija diabetesa med otroci,
ki uživajo meso

V

ameriški zvezni državi Washington so opravili raziskavo na ameriških Japoncih, sinovih japonskih imigrantov. Imeli so štirikrat
višjo stopnjo sladkorne bolezni kot njihovi vrstniki na Japonskem. Kaj
se je zgodilo? Ameriški Japonci, pri katerih se je razvil diabetes, so
uživali veliko več proteinov živalskega izvora.
V zadnjih petindvajsetih letih se je stopnja bolezni diabetesa tipa 2 med
japonskimi otroci povečala za več kot trikrat. Raziskovalci so ugotovili, da se je v zadnjih petdesetih letih uživanje mesa pri otrocih bistveno
povečalo. Po besedah strokovnjakov je ravno to en izmed glavnih razlogov za eksplozijo diabetesa med otroci.
OSVOBODITEV ŽIVALI - avgust 2008
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V Angliji in Walesu se je število sladkornih bolnikov med letom 1940
in 1950 opazno zmanjšalo. Med drugo svetovno vojno ni bilo na voljo
toliko mesa, ljudje so uživali predvsem žitarice. Po letu 1950 so ljudje
ponovno začeli jesti več hrane živalskega izvora in stopnja pogostosti
diabetesa se je spet povečala.
Raziskovalci so opravili tudi šestletno študijo na 36.000 ženskah v ameriški zvezni državi Iowa. Pred začetkom raziskave nobena izmed njih ni
imela diabetesa, po šestih letih pa se je ta bolezen pojavila med več kot
1100 ženskami. Ženske, ki so najmanj pogosto obolevale oziroma za diabetesom sploh niso zbolele, so uživale največ rastlinske hrane.
James Anderson, eden izmed najbolj uglednih znanstvenikov na področju raziskovanja diabetesa, je v eni izmed svojih študij preučeval učinek skoraj popolnoma rastlinske diete (dnevno so uživali samo košček
mesa) na petindvajsetih pacientih z diabetesom tipa 1 in na petindvajsetih bolnikih z diabetesom tipa 2. Nihče izmed pacientov ni imel prevelike teže in vsi med njimi so za kontrolo krvnega sladkorja jemali inzulin. Po samo treh tednih so diabetiki tipa 1 zmanjšali vnos inzulina v
povprečju kar za 40 %, nivo njihovega krvnega sladkorja se je namreč
dramatično izboljšal, nivo holesterola pa je padel za 30 %. Pri pacientih tipa 2 so bili rezultati še bolj osupljivi. Vsi, razen ene osebe, so lahko prenehali jemati inzulinske injekcije. Nek moški, ki je imel sladkorno bolezen že enaindvajset let in je dnevno prejemal petintrideset enot
inzulina, je po treh tednih rastlinske diete potreboval le še osem enot,
po nadaljnjih osmih tednih v domačem okolju pa inzulina sploh ni več
potreboval.
V Južni Afriki belopolti prebivalci kar sedemnajstkrat pogosteje zbolijo
za rakom na črevesju kot temnopolti domačini. Raziskava je pokazala,
da belopolti Južnoafričani uživajo dnevno kar trikrat več živalskih proteinov kot temnopolti, zato imajo tudi mnogo višji holesterol.

Uživanje kravjega mleka
vodi do številnih bolezni

Nova Zelandija), kjer se povprečno zaužije še več mleka kot v ZDA.
Povezava je v tem, da živalski proteini povzročajo zakisanost organizma. Da bi telo nevtraliziralo to stanje, začne črpati iz kosti kalcij, da bi
povzročilo višjo stopnjo bazičnosti organizma. Pomanjkanje kalcija v
kosteh pa povzroča zlome. Povezanost med uživanjem živalskih proteinov in osteoporozo je ugotovilo kar 87 raziskav.
Profesor W.G. Robertson z Medicinskega raziskovalnega sveta v Leedsu je v svoji raziskavi odkril osupljivo povezavo med uživanjem živalskih proteinov in nastankom ledvičnih kamnov. V Veliki Britaniji je od
leta 1958 do 1973 vsako leto okoli deset tisoč ljudi dobilo ledvične kamne. Vsi bolniki pa so imeli nekaj skupnega. Uživali so več kot 25 g
živalskih proteinov na dan. Robertson je tudi ugotovil, da so nekateri
bolniki odpravili ledvične kamne preprosto s tem, da so prenehali uživati proteine živalskega izvora.
Karotenoidi so skupina antioksidantov, ki jih najdemo v barvitih delih
sadja in zelenjave. Raziskovalci so ugotovili, da je uživanje karotenoi-

dov tesno povezano z dobrim vidom. Ljudje, ki uživajo dovolj teh antioksidantov, zmanjšajo možnost za razvoj očesnih bolezni kar za od 70
do 88 %. To so ugotovili v dveh med seboj ločenih raziskavah na več
sto ljudeh.
Več raziskav potrjuje, da uživanje hrane živalskega izvora povečuje
možnost za nastanek demence ter Alzheimerjeve bolezni. Nasprotno pa
uživanje rastlinske hrane izboljšuje delovanje možganov.
Damjan Likar

R

ezultat raziskave univerze v Harvardu iz leta 2001 kaže močno povezavo med uživanjem mlečnih izdelkov in rakom na prostati. Po
izsledkih te študije so bili moški, ki so uživali največ mlečnih proizvodov, dvakrat bolj izpostavljeni tveganju za nastanek raka na prostati.
Leta 1992 so v New England Journal of Medicine objavili eno najbolj
dramatičnih poročil glede učinkov mleka na naše zdravje. Finski raziskovalci so preučevali kri štiri do dvanajstletnih otrok z diabetesom tipa
1. Merili so nivo protiteles, ki so nastali zaradi nepopolne prebave proteinov kravjega mleka. Enak postopek so ponovili pri otrocih, ki niso
zbolevali za diabetesom, ter rezultate primerjali. Otroci, ki so imeli visok nivo protiteles zaradi mlečnega proteina, so uživali veliko kravjega
mleka. Vseh 142 otrok z diabetesom je imelo nivo protiteles večji kot
3,55, pri 79 zdravih otrocih pa je bil ta nivo nižji od 3,55.

www.biodobro.com
Veganske zeliščne omake:
čemaž, peteršilj, bazilika, rukola, paradižnikova omaka in še
sušeni paradižnik v olju, slivova marmelada, smrekovi vršički…

Nove študije kažejo močno povezavo med uživanjem kravjega mleka
in nastankom multiple skleroze. To so ugotovili francoski raziskovalci,
ki so izvajali raziskave v štiriindvajsetih državah. Ugotovili so, da v državah, kjer popijejo največ kravjega mleka, ljudje pogosteje obolevajo
za multiplo sklerozo.
Američani popijejo več kravjega mleka in mlečnih proizvodov kot večina ostale svetovne populacije. Torej bi morali imeti čudovito močne
kosti, kajne? Na žalost ni tako. Nedavna študija je pokazala, da imajo
ameriške ženske, starejše od petdeset let, eno najvišjih stopenj pogostosti zlomov kolkov na svetu. Še več zlomov so zabeležili v nekaterih evropskih državah in na območjih v Južnem Pacifiku (Avstralija in
12
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Naše izdelke dobite:
•
v vseh trgovinah TUŠ (bio kotički) v Sloveniji
•
hiperparketih Mercator v Sloveniji
•
Ljubljana: trgovine K naravi in Rž na Celovški cesti, KalčekBTC, Biomax-pokrita tržnica Koseze, Maximarket in ekološka
tržnica vsako soboto na glavni tržnici; Kamnik: Eko miška;
Lesce: Dobra misel; Radov jica: 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

NOVICE

iz Združenja za razvoj
miroljubnega kmetijstva
Uživanje mesa povzroča lakoto v svetu

Združenje je izdalo
novo brošuro
Pred kratkim je združenje je izdalo brošuro, v
kateri najdemo osnovne informacije o miroljubnem kmetijstvu ter predstavitev nekaterih kmetij, vključenih v združenje.

Najbolje bi bilo, da bi vsi postali vegetarijanci, je priporočilo vodje
Agencije Združenih narodov za podnebne spremembe, Yva de Boerja,

V javnost smo poslali tri tiskovna sporočila (celotne tekste si lahko preberete na
spletni strani združenja):

Edina rešitev za obstoj čebel
je miroljubno kmetijstvo

Foto: Nada Rožman

Osnovna ideja miroljubnega kmetijstva je kmetovati in prehranjevati se
tako, da je možno počasi vzpostaviti mir z ljudmi, živalmi, rastlinami
in minerali, torej celotnim stvarstvom. Ni izkoriščanja, uporabe kemije,
ubijanja in prehranjevanja s trupli živali. Torej je naloga kmetov, predelovalcev in prodajalcev, da se učijo na omenjeni način živeti. Zemlja
je za nas živ organizem in podobno kakor človek potrebuje počitek. Po
opravljenem delu se morajo pred naslednjo aktivno fazo rodnosti spočiti tudi polja. Njive nam dve leti rodijo, tretje leto pa ostanejo v prahi
(neobdelane) in črpajo novo moč.

Množičen pomor čebel v Sloveniji je tudi posledica napačnega kmetijstva.

Napačen način kmetovanja
Kmetijstvo daje prevelik poudarek na rejo živali, kar bo imelo katastrofalne posledice za vse nas. Za 1 kg mesa potrebujemo 10 kg žita. Koliko ljudi je mogoče prehraniti z 1 kg mesa in koliko z 10 kg žita? Za
pridelavo 1 kg žita potrebujemo 60 litrov vode, za 1 kg mesa pa 2500
do 6000 litrov vode.

Več deset tisoč ljudi, med njimi tudi veliko otrok, celo dnevno umre zaradi
lakote. Vsak človek, ki postane vegetarijanec, pomaga pri zmanjševanju lakote v svetu.

ki je v Nemčiji prisostvoval pogovorom o podnebju pod okriljem Organizacije združenih narodov. S tem se je med drugim odzval na kritiko,
da so ukrepi za boj proti podnebnim spremembam deloma odgovorni
za porast cen hrane in energije. Tudi predsednik Evropske agencije za
varno hrano se sprašuje, ali ni morda moralno in etično oporečno z žitaricami hraniti živali, medtem ko mnogi ljudje stradajo.

Združenje je bilo prisotno tudi na sejmu Altermed, na vegetarijanskem dnevu
v Celju in Mariboru ter na vegetarijanskem pikniku v Murski Soboti.

Kje lahko obiščete stojnico združenja?
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.
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

Kako lahko jaz pomagam
živalim, naravi in ljudem?

Vsa dejstva o izjemni škodljivosti živinoreje za celotno družbo so Evropski
komisiji nesporno znana. Zato je izjemno čudno, da ta komisija ne predlaga
ukinitev živinoreje in konvencionalnega kmetijstva.

Vabljeni, da se včlanite v naše združenje. Pristopno izjavo
najdete na spletni strani. Z včlanitvijo boste sodelovali pri
gradnji naravi, živalim in ljudem prijazne Slovenije. V tem
trenutku ni v Sloveniji nič bolj pomembnega kot ohranitev
oziroma pridobitev zdravih tal in pitne vode.
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Politične stranke,
volitve in masovna živinoreja
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je novembra 2006 priznala, da masovna živinoreja povzroča več toplogrednih plinov kot celoten prometni sektor. Z drugimi besedami:
živinoreja je eden največjih vzrokov za globalno segrevanje, ki vedno bolj ogroža življenje na našem
planetu. Poleg tega je glavni onesnaževalec vode in zemlje (vir: http://www.osvoboditev-zivali.org/
index.php?arhv=12158).
Varuh pravic živali Vlado Began je celo izjavil, da sta atomski bombi, odvrženi na Japonsko, mačji
kašelj v primerjavi z živinorejo. Svetovno znani vegan, predsednik Komiteja zdravnikov za odgovorno
medicino v Washingtonu DC, Dr. Neal D. Barnard, prav tako obsoja živinorejsko industrijo z dejstvi, ki
jih lahko dokaže: »Govedoreja je dala večji prispevek k smrti Američanov kot pa vse vojne v zadnjih
sto letih, vse naravne nesreče in vse avtomobilske nesreče skupaj. Če se vam govedina zdi resnično
prava hrana za prave ljudi, bi bilo dobro, da živite prav blizu prave bolnišnice.«
Na podlagi teh podatkov smo vse slovenske politične stranke povprašali, kaj konkretno bodo naredili
v primeru izvolitve v parlament, da se preneha uničevanje ljudi, živali in narave, ki ga povzroča živinoreja. Objavljamo skrajšane odgovore strank, ki so se odzvale na naše vprašanje.

SLS

SMS

V

SMS – Stranki mladih Slovenije se zavedamo problema masovne živinoreje, vendar hkrati spoštujemo pravico posameznika, da
se sam odloči, ali bo jedel meso ali ne. Ker pa prehranjevalne navade
prav zaradi razlogov, ki jih navaja FAO, vplivajo na skupno (ne)blagostanje in prihodnost, se zavzemamo za tako imenovano odgovorno mesojedstvo, s katerim bi tudi mesojedci prispevali k zmanjšanju
negativnih učinkov njihovih prehranjevalnih navad. Predvsem je potrebno zmanjšati količino zaužitega mesa, torej manj mesa, ki pa naj
bo kakovostnejše in po možnosti iz lokalnega okolja in kmetij, kjer
ne izvajajo množične prireje. Pomembno je tudi, da se naučimo čim
bolj izkoristiti meso, da torej s čim manj dobimo čim več in pa da
se zavestno odpovemo uživanju mesa, za katerega vemo, da je pridobljeno iz živali, ki so vzrejene v razmerah nevrednih živega bitja.
Hkrati je potrebno preprečiti nadaljnjo širitev verig s hitro prehrano,
ki so zlasti pri mladih glede mesa dokaj skromen jedilnik naših babic
nadomestile s prehrano, ki v zelo veliki meri prihaja prav iz masovne
proizvodnje in spornih okoliščin.
Komentar uredništva: Menimo, da odgovorno mesojedstvo ne obstaja, prav tako ne ekološko meso. Vsaka reja živali, tudi na ekoloških
kmetijah, je huda obremenitev za okolje. Gnoj in gnojnica uničujeta
mikroorganizme v zemlji, ki skrbijo za regeneracijo prsti. Živinoreja,
tudi na ekoloških kmetijah, povzroča lakoto v svetu, saj je kar 70%
obdelovalne površine na planetu namenjeno za krmo živali. Za pridelavo 1 kg žita potrebujemo 60 litrov vode, za 1 kg mesa pa 2500 do
6000 litrov vode.

Mnogi pravijo, da so vegetarijanci, toda uživajo ribe, ki so prav tako živali.

14

OSVOBODITEV ŽIVALI - avgust 2008

V

Slovenski ljudski stranki se zavedamo, da je kmetijstvo in z njo
živinoreja pomemben vir toplogrednih plinov in da je v zadnjem
stoletju prišlo do nepredstavljive širitve kmetijske proizvodnje, ki se
je zgodila pod vplivom povečanja števila prebivalstva na Zemlji z
1 milijarde na 7 milijard v samo stotih letih. Zavedati se moramo,
da je človek kot bitje oz. žival vsejed, kar pomeni, da za normalno
življenje potrebuje vnos tako rastlinskih kot živalskih aminokislin, ki
so osnovni gradnik človeškega dednega zapisa (DNK). Prav tako za
opravljanje težkih fizičnih del potrebuje vnos maščob, ki mu dajejo
dovolj energije za delo. V SLS spoštujemo vse ljudi in njihove prehranske navade, saj jim je svoboda v tem pogledu zagotovljena tudi
po slovenski ustavi. Vendar pa se ne moremo strinjati, da je uživanje
mesa in živinoreja, ki ga zagotavlja potrošnikom, glavni krivec segrevanja ozračja. Vprašati se moramo, zakaj je prišlo do tako obsežne
proizvodnje domačih živali za prehranske namene. Kot smo dejali že
v uvodu, je prvi razlog povečanje prebivalstva Zemlje, ki je povečanje
doživelo z nekaterimi pomembnimi odkritji v medicini (razvoj cepiv
in zdravil), gospodarstvu (uporaba fosilnih goriv, transport, gradbeništvo), temu pa je zaradi pomanjkanja hrane sledil napredek v kmetijstvu (mineralna gnojila, kmetijski stroji, pesticidi, biotehnologija).
Tak napredek je izzval vse večjo globalizacijo sveta, kar je vodilo k
selitvam ljudi, ki so naseljevali do sedaj nenaseljena območja. Vedno
ko si človek postavi dom, najprej poskrbi za vir hrane, kar pomeni
oblikovanje kmetijstva. Potrebno se je zavedati, da ljudi ne moremo
omejevati in jim vsiljevati prehranskih navad. Tako nikomur ne moremo vsiljevati mesa ali zelenjave. Zato bo SLS ozaveščala ljudi o

prednostih in pomanjkljivostih njihovih prehranskih navad. Le tako
bomo lahko spremenili zakon ponudbe in povpraševanja, kar bi vodilo v znižanje povpraševanja po proizvodih živinoreje, s čimer bi
v nadaljevanju prispevali k znižanju toplogrednih plinov in večjemu
zdravju prebivalstva. Prav tako bo SLS spodbujala h kupovanju domačih izdelkov, tako mesnih kot rastlinskih, saj je tako pot od kmetije
do krožnika krajša in prispeva manj toplogrednih plinov. Vedno bolj
pogoste so tudi bioplinarne, ki kot glavno pogonsko gorivo uporabljajo prav živalske iztrebke. Pri tem postopku pride do razgradnje
metana in nevtralizacije amoniaka, ki ob netretiranju povzročata resne
okoljske probleme.
Komentar uredništva: Človek za normalno življenje ne potrebuje hrane živalskega izvora. To je že večkrat dokazano, prav tako tudi, da je
meso rizični faktor za mnoge bolezni. Množična reja živali v zahodnem svetu je eden izmed glavnih krivcev za lakoto v tretjem svetu.
Poglejmo zakaj: na določeni površini zemlje, ki služi za krmo živali, z
mesom teh živali nahranimo deset ljudi, če bi bila zasejana npr. z grahom, prosom, lečo, ajdo ali ječmenom, namenjeno za prehrano ljudi,
pa nahranimo sto ljudi. Torej bi brez mesne produkcije človeštvo imelo dovolj hrane. Izračunano in dokazano je, da bi se lahko dodatno
prehranilo 100 milijonov ljudi, če bi se poraba mesa v industrijskih
deželah zmanjšala samo za 10 %.

•

znatno zmanjšala izpuste metana v kmetijstvu.
Bistvena komponenta vseh ukrepov je gotovo osveščanje prebivalstva. Potrošniki morajo biti informirani na jasen in pregleden
način, ki omogoča sprejemanje odločitev o nakupu blaga in storitev. Preprost primer, ki ponazarja pomembnost dostopa do informacij, je nakup mesa. Potrošniki, ki vedo, kako je bilo meso
proizvedeno (z uporabo organskih ali neorganskih gnojil) in to
upoštevajo pri svojem nakupu, lahko odločilno vplivajo na okolje, živinorejski sektor ter na zdravje ljudi in živali.

Komentar uredništva: Uživanje kakršnegakoli živalskega mesa ne
pripomore k zdravju ljudi, še manj živali, ki so zaradi tega izgubile življenje. Dokazano je, da imunski sistem reagira na meso kot na
tujek.

Ali bodo poslanci v naslednjih letih bolj naklonjeni živalim ali pa bo potrebno
nadaljevati s protestnimi shodi pred parlamentom?

Zares – nova politika

Z vegansko hrano bi brez problema lahko nahranili vse ljudi na Zemlji.

SDS

K

er se zavedamo, da bodo potrebne številne prilagoditve na spremenjene podnebne razmere, in ker so prilagoditve povezane ne
le z odločitvami in ukrepi posameznega kmeta, temveč tudi s politikami na številnih področjih, predvidevamo naslednje ukrepe:
•

•

•

•

Število goveda mora biti v skladu s površino, ki je na voljo. Pravočasno prilagajanje velikosti črede trenutnim razmeram postaja
nepogrešljivo. Paša, ki se izvaja na trajnosten način, namreč lahko občutno zniža izpuste.
Če želimo zmanjšati nastajanje metana v prebavilih prežvekovalcev, bo treba več pozornosti nameniti načinu prehranjevanja
živine. V živinoreji povečanje koncentracije energije v obrokih
za prežvekovalce blaži vročinski stres, hkrati pa zmanjšuje tudi
izpuste toplogrednih plinov.
Gradnja novih in adaptacije obstoječih hlevov s skladišči gnojevke izven hleva blažijo vročinski stres in zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Spodbujanje tovrstne gradnje hlevov in skladišč bo torej ena izmed nalog v kmetijskem oz. živinorejskem
sektorju.
Več pozornosti moramo nameniti razvoju novih tehnologij. Nadaljnji razvoj in cenovna dostopnost bioplinskih sistemov, ki
omogočajo pridobivanje energije iz tekoče gnojnice, bi lahko

Kar zadeva naš pogled na kmetijstvo oziroma živinorejo kot njegov
del, smo med cilje v predlog programa (ki se bo do jeseni še nadgrajeval in spreminjal, torej ni dokončen) tudi zapisali: organizirano nastopati na tržišču z osveščanjem potrošnikov in pridelovalcev, povečati
pridelavo zelenjave, sadja in nemesnih predelanih živil (mlevski in
mlečni izdelki), saj trenutno prevladuje živinoreja. Naj spomnimo, da
je naša poslanka v državnem zboru Cveta Zalokar Oražem v preteklosti na pravice živali že opozarjala, zaradi česar tudi ni podprla novele
zakona o zaščiti živali, ki jo je pripravila vlada, saj ne podpira zakonske rešitve, da zatočišča za zapuščene živali te po izteku 30 dni evtanazirajo. Edino sprejemljiva se ji zdi rešitev, kot jo poznajo v sosednji
Italiji, kjer lahko zapuščene živali, ki ne dobijo novih lastnikov/skrbnikov, dočakajo svojo naravno smrt v zatočiščih. Zalokar Oražmova,
ki je zagovarjala tudi prepoved uporabe divjih živali v cirkusih, česar
vladajoča koalicija iz nam nerazumljivih razlogov ni podprla, napoveduje, da bo v naslednjem mandatu vložila predlog zakona, ki bi v
Sloveniji prepovedal krznarske farme, kar je storilo že več evropskih
držav. V Zares zagovarjamo humanizacijo odnosa do živali, vendar ne
podpiramo predlogov, ki bi radikalno posegali v pravico posameznika do svobodne izbire, tudi življenjskega sloga. Podprli pa bomo vse
predloge, ki bodo šli v smeri večje osveščenosti in senzibilnosti javnosti za vprašanja, povezana s sožitjem človeka in živali. Prav tako
smo prepričani, da je prišel čas, ko moramo od prednostno antropocentrične etike (kjer je v središču pozornosti človek in njegove potrebe) preiti k vrednotam ekološke etike.
Komentar uredništva: Res je za mnoge ljudi naš predlog o prepovedi
živinoreje radikalen. Toda vprašati se moramo, kaj je bolj radikalno za nas: vedno hujše katastrofe (v naslednjih letih bodo še precej
hujše in bodo prizadele vse dežele, tudi Slovenijo), ki so posledica
globalnega segrevanja, ki ga v največji meri povzroča živinoreja, ali
sprememba prehranjevalnih navad.
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Portret: Zavetišče divjadi
Zavetišče divjadi Regine Krautwurst

Čudovita prijateljstva med živalmi
Regina Krautwurst že 25 let pomaga poškodovanim in osirotelim živalim. Zavetišče pritegne mnogo
otrok iz združenja KITINA (KI-Kinder (otroci), TI-Tiere (živali), NA-Natur (narava)), združenja, ki deluje v
korist varovanja divjadi, narave in okolja. Tako se mnogi otroci, od najmlajših pa tja do šolarjev, uvajajo v aktivno varovanje živali. Na ekskurzijah razlaga Regina otrokom vse o živalih in njihovem naravnem življenjskem prostoru. Otroci pa lahko pomagajo pri oskrbi živali do mere, ko živali še ne motijo.

Lisjaka Lisarja so našli kot siroto in Regina ga je vzredila. Lisar prijateljuje z vsemi živalmi - s štiri- ali dvonožci, celo s piščančki. Še nikoli ni nikomur storil nič žalega.

Srnina mladička Bambi je bila že sedem ur
brez hrane, ko so jo našli

B

ambi je prišla na svet kot vsi srnini mladički v začetku avgusta,
težka je bila 1800 g. Ko so jo našli prijatelji živali, je bila že sedem
ur brez hrane in že skoraj dehidrirana. Najditelji so jo odnesli k veterinarki, poklicali pa so tudi Regino Krautwurst, če bi Bambija lahko
morda sprejela v zavetišče za divje živali. Regina je takoj priskrbela
kolestralno mleko, saj nihče ni vedel, ali je Bambi dobila življenjsko
potrebno prvo materino mleko. Medtem ko je bila Bambi na poti, je
bilo že vse pripravljeno za njen prihod. In Regini je res uspelo rešiti
Bambi! Srnica je imela dolgo časa drisko, Regina in vsa njena družina pa se je resnično borila zanjo. V 80 % primerov pomeni driska za
srno namreč smrtno obsodbo. Dva tedna je Bambijino življenje viselo
na nitki, nato pa je postajala verjetnost, da ji bo uspelo, vedno večja.
»Noben človek ne more negovati srninega mladička bolje kot njegova
mati,« pravi Regina.

Rakunka Henriette

D

va tedna kasneje je prišla v KITINO mlada rakunka Henriette. Našli so jo na nekem vrtu v Bad Dreiburgu. Najditelji so ure in ure
čakali, ali se bo od kod prikazala njena mati, mladička pa je žalostno
tulila. Tako je tudi Henriette prišla v KITINO. Tehtala je komaj 400
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g – to je pomenilo hranjenje s pomočjo stekleničke. Prve dni je bila
Henriette v hiši, kasneje je lahko šla že na vrt. Tam sta z Bambi sklenili
prijateljstvo. Skupaj sta se igrali, da je bilo veselje. Henriette živi sedaj
na seniku, tehta že 8 kg in brani svoj revir pred lisjakom Lisarjem, ki
prav tako živi v KITINI. Henriette tudi rada jezi kokoši, a jim nikoli ne
stori nič žalega. »Če bi Henrietto izpustili na prostost, bi jo takoj ustrelili,« se boji Regina, »lovci so mi jasno povedali, da bo Henriette takoj,
ko bo ukradla eno samo fazanje jajce, ustreljena.«

Bambi so izpustili na prostost

K

o je Bambi rasla, jo je Regina redno vodila na sprehod v njen bodoči revir, v katerega je bila kasneje izpuščena na prostost. Mlada
srna se je na sprehodih naučila, kako lahko najde vodo in kako je treba
pozimi razbiti led, da se lahko odžeja.
Bambi so spustili v divjino šele januarja. »Ker je bila tako slabotna,«
pravi Regina. »Če so mlade živali slabotne, je ves njihov razvoj nekoliko počasnejši,« še dodaja. Bambi živi sedaj na prostosti. Še vedno
nosi odsevno ovratnico – da jo lovci lahko pravočasno opazijo in je ne
ustrelijo. Lovci imajo pred Regino strahospoštovanje. Regina razlaga:
»Bambi ne bodo storili nič žalega, saj vsako izmed rešenih živali večkrat objavimo v časopisih. Lovci vedo, da bo objavljeno tudi ime tistega, ki bi Bambi kaj storil.«

Prvo srečanje mlade rakunke Henriette
z lisjakom Lisarjem in z lisičjim mladičkom Kitsunom.

»Pogosto srečamo našo srnico na svojih sprehodih«, pripoveduje Regina, »poznam njen revir, njene priljubljene kotičke. Če jo pokličemo,
pride do nas. Le če je sprehajalcev preveč ali če zasliši traktor, ne pride.
Njen nagon jo opozarja, da se ne prikaže tujim ljudem.« Ko se bo pričel
čas parjenja, Regina svoje rešene srnice ne bo videla pol leta. »Morda
bo potem pripeljala na naše pašnike tudi svojega mladička,« ugiba Regina. Bambi pa ni prva srna, ki jo je Regina rešila in vzredila. Mnoge
od vzrejenih srn, ki so bile izpuščene v divjino, so Regino kasneje obiskovale s svojimi mladiči.

Lisjak Lisar, prijatelj vseh živali
Tudi Lisar je prišel kot majhna sirota v Reginino zatočišče za divje živali. Hranila ga je s pomočjo stekleničke. Večino vzrejenih lisic se lahko izpusti na svobodo takrat, ko postanejo samostojne. Toda Lisar je
drugačen, saj je zelo navezan na živali in ljudi okrog sebe. Ljubkuje se
pri ljudeh, srnah, mačkah, piščancih in zajčkih. Lisar nobeni živali ne
stori nič žalega, celo miši ne. »Lisar skrbi za druge lisičje mladiče, nauči jih na primer, kako se zakoplje hrana. Požrtvovalno skrbi zanje, z njimi ravna, kot da bi bili njegovi mladiči,« pripoveduje Regina. »Čut za
socialnost med živalmi me vedno znova povsem očara. Če bi bili takšni
tudi ljudje, ne bi bilo več vojn. Žival je vedno nesebična, naravnana na
ohranjanje lastnega življenja in na ohranjanje svoje vrste,« še dodaja.

Bambi na sprehodu z lisjakom Lisarjem

Že kot mladiček je Lisar sklenil
prijateljstvo z vsemi živalmi – kot
tukaj s srninim mladičem, zajčkom in mačko.

Lara, mama vsem živalim
Lara je mama vsem živalim. »Če jokajo kot majhen otrok, jim moram
pomagati,« pravi. Največja nagrada za Laro je, če lahko zvečer boža
Lisarja. »Lisar pod odejo, mami pa prečita pravljico – to je zanjo absolutni vrhunec dneva,« pove Regina. »Lara materinsko skrbi za vse živali, paziti moram, da ne nosi živali v naročju. Divja žival ni plišasta
igračka,« doda, »z izjemo Lisarja, saj je ta žival res izjema. Lara spoznava, da si vsaka divja žival želi svobode. Ko bodo odrasle, ne bodo
ostale na vrtu. To bi bilo lastno okoriščanje in napačno razumljena ljubezen do živali.«
Vir: Freiheit für Tiere, 3/2008, prevod: Blanka Prezelj

		

Informacije
Zasebno zatočišče za divje živali
kitina@versanet.de, www.kitina-werl.de

Tudi Lisar je bil sirota brez matere
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Varstvo živali: narava brez lova
Spoštovanje živali kot bratov in sester na skupni poti

Ljubiteljski lov
in ljubiteljski lovci
Dr. K. Loske, avtor knjige »O lovu in lovcih - bratje
živali in njihova pravica do življenja«
Kakšna etično sramotna dejanja se dogajajo v okviru
lova, si komaj lahko predstavljamo. Začnimo z dejstvi:
v Evropi je okroglo 7 milijonov lovcev. Samo polovica teh,
namreč 3,4 milijone je v treh deželah: v Franciji, Italiji in
Španiji. V Nemčiji je okrog 340.000 ljubiteljskih lovcev, to je
približno 0,45 % prebivalstva. Lovci se zanimajo za okrog
125 živalskih vrst, med temi je 100 vrst ptic. Paleta se
razteza od losa, rdečega jelena, tjulna, vidre in risa pa vse
do prepelice, gozdne kure in sloke. Kar 34 vrst ujed in 34
vrst rac zapade lovni pravici.

Ljubiteljski lov je domena moških. Ženski delež v lovstvu naj bi znašal pod 5% , čeprav se ta odstotek lahko lokalno spreminja. V Nemčiji
je lov v porastu kot nikoli poprej. Tako se je uradno število pobitih živali od 4,5 milijonov v lovskem letu 2000/2001, povišalo na 5,1 milijonov v lovskem letu 2004/2005. Mnoge ubite živali se pri tem ne pojavijo v nobeni statistiki npr. domače mačke in psi. Samo mačk se letno
»upleni« 300.000.
Številke so brezosebne, posamezne usode pa ne: tu je merjasec ki je
več kot leto preživel z odstreljeno čeljustjo, in samec divje svinje ki je
15 ur čuval mrtvo samico. Brezmejna surovosti se kaže predvsem pri
neštetih ponesrečenih strelih. Živali, obstreljene ali v stiski, kriče, tulijo, cvilijo, puhajo, stokajo, trepetajo ali se zvijajo od bolečine. Posebno surov je lov s šibrami. Zaradi velikega razpršilnega učinka šiber, se
brezštevilne živali »zastrele«. Razen tega je svinec težka kovina, ki se
zaužije s hrano in vsako leto preko krvnega obtoka zastruplja tisoče vodnih ptic in ujed. V Nemčiji je meso divjadi edino živilo pri katerem
nastopajo prekomerno visoke vrednosti svinca.
Nemčija je kot prvi parlament Evrope dala zaščiti živali nivo državnega cilja. Vendar se v okviru lova zdi vse dovoljeno: pogoni in obkolitve s strelsko razgretimi lovci in brezupno panično bežečo divjad,
ki v smrtnem strahu ali zaradi strelnih ran kriči kot majhni otroci. Naščuvani jazbečarji, ki zgrabijo lisice v njihovem brlogu in jih raztrgajo.
Lovski psi, ki jih vzgajajo s ščuvanjem na race z ohromljenimi perutmi.
Razne vrste pasti, ki puščajo za seboj živali z zdrobljenimi nogami in
perutmi, zmečkanimi prsnimi koši in zdrobljeno hrbtenico. Žive pasti,
ki jih ne kontrolirajo dnevno, v njih pa ujete živali, ki dobesedno poginjajo od lakote in žeje.
Kakšni so to ljudje, ki hočejo v svojem prostem času ubijati, čeprav
niso niti lačni, niti nima ubijanje smisla? Do dve tretjini ustreljenih
živali sploh ne uporabijo, saj odpiranje, odiranje in odstranjevanje drobovja zahteva preveč truda. Kakšni so to ljudje, ki v naravi nosijo orožje in lovske rogove, govore poseben »lovski jezik« in ne ustrelijo živali ampak »kos« divjadi? »Plen položiti«, mrtvim živalim »odtrobiti«
in trofeje obesiti v dnevno sobo. Zanje so lisice »roparji«, divje živali
smatrajo za svojo lastnino in svoj domači lovski revir pred vsakim pogonom obogatijo z nastavljenimi gojenimi fazani. Ima to res kaj opraviti z ekološkimi potrebami ali celo varstvom narave, kot trdijo lovci?
Odgovor se glasi čisto jasno: Ne! Za dokazano lahko velja, da ljubiteljski lov ni ekološko potreben, temveč za naravo odvečen in škodljiv. Današnji lov za hobi je s svojimi miti kot so gojenje, krmljenje divjadi in
nadomeščanje plenilcev naravnan proti živemu toku narave.

Nezmožnost predstave, da tudi živali čutijo in občutijo, kot tudi neizmerno preziranje vsega življenja, razen človekovega, so vzrok za to, da se temo lov in lovci
že desetletja v javnosti ignorira. Kdor pa se s tem ukvarja, temu bo hitro jasno,
da se v anonimnosti gozdov odigrava grozljiva, nesmiselna predstava trpljenja
brezštevilnih divjih živali.
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Zakaj kljub pritiskom dokazov, mnogim objavam in knjigam proti lovu in desetletja stari kritiki nemških zvez za varstvo narave že
več kot 70 let ni nobenih reform lova? Gre v resnici le za občo nezainteresiranost in za to, da je lov prednostno krvavi šport višjih, prepletenih krogov iz politike, gospodarstva in denarnega plemstva? Ta postavka ni napačna, ima pa prekratek doseg, kajti da razumemo pojav
lova, moramo razumeti motive in strasti lovcev. Teh motivov pa se sami
lovci – tako mislim jaz – pogosto ne zavedajo. Vsem mitom navkljub,
današnja »lovska kultura« na katero lovci prisegajo, nima nič opraviti
z duhovno etiko lovskih ljudstev. Razpadla je v obvladovanje in manipuliranje z živim. Medtem ko so bili stari miti naravnih ljudstev pristni
in so živeli v obredih spoštovanja in hvaležnosti, so miti lovcev za hobi
mrtvi in pogojeni z zahodnjaško kulturno zgodovino. Drugače rečeno:
miselni produkti ljubiteljskega lova kot so uravnavanje plenilcev, lovski rezervati kot področja varstva narave ali ohranitev biološkega rav-

notežja v kulturni krajini so bistvu ekologije tuji. So rezultat patriarhalne ideje stvarjenja. Drugače kot pri starih lovskih ljudstvih, je
ta ideja korenito ločila žival in človeka. Tako je degradacija živali
in odstranitev občutij iz naše slike sveta neposreden vzrok za to,
da danes streljamo srnjad, divje svinje, zajce in gosi kot bi kosili
seno ali kopali pesek.

Lovsko društvo iz nekega dunajskega uglednega okrožja prireja redna lovska
potovanja na Češko. »Gojitelji in negovalci« narave so se zbrali, da bi, po lastnih
napovedih, hladnokrvno pobili »500-600 fazanov v štirih pogonih«.
Kakšni ljudje so to, ki hočejo v svojem prostem času ubijati, čeprav niso lačni in
čeprav ubijanje nima nobenega smisla?

Brez dvoma ima motivacija za lov med vidiki globinske psihologije veliko opraviti z moško zvenečo in nerazrešeno napadalnostjo.
Pojavi se kot odrivanje, projekcija, manjvrednost in želja po uveljavljanju. Študije kažejo, da ukvarjanje z orožjem dvigne raven
testosterona in s tem raven napadalnosti. »Imam puško, imam pištolo, ena je za ubijanje, druga za zabavo« - geslo marincev ne
zveni tako slučajno. Ljubiteljski lov je kratkotrajna sprostitev nagona, prisilen in nestalen obred dozdevnega ugodja, ki živi od moško razdiralnih čustev, ki pridejo na dan ob izživljanju na šibkejših
bitjih. To mišljenje ni tok naravnih procesov, ampak uteleša moško
prizadevanje za obvladovanje naravnega sveta.
Lov torej ni izraz ljubezni do narave, ampak je zaznamovan z
bolestnimi čustvenimi vzorci in nerazumskimi strastmi. Kdor
ubija, kar ljubi, je po nazorih vseh pionirjev globinske psihologije
duševno bolan. Če pa ubijanje pri ljubiteljskem lovu nima nobenega smisla, potem to ne more biti terapija za naravo, ampak znak
duševne bolezni, ki jo je potrebno zdraviti.
Evolucija nas sili k stalnim spremembam, ne pa k temu,da prizadenemo drugim živim bitjem bolečino in trpljenje. Kot nam
kažejo nekatere živalske vrste, na primer bonobi (vrsta človeku
najbolj podobnih opic), nam tudi narava sama ponuja alternativne modele namesto nasilja in nadvlade. Tudi s pomočjo teorij jungovske psihologije anima in animus in tudi kolektivnega nezavednega, se da pokazati, da razdiralna lovska strast nastane v bistvu
v celoti zaradi zatiranja ženskih lastnosti, kot so sočutje, skrb, intuicija, oziroma zaradi prevlade moških pojmov, kot so zatiranje,
nadvlada in nadzor. Lovci morajo spremeniti svojo podcenjevalno
gledanje na živali in sprejeti svojo žensko senco.

Nobenemu sesalcu tako močno ne strežejo po življenju, kot lisici. Letno uplenijo v Nemčiji okrog 600.000 primerkov. Študije dokazujejo, da ta način ne zmanjša lisičje populacije, temveč jo samo vzpodbudi k večji razširjenosti in povišani
reprodukciji.

Le z ljubeznijo in sočutjem, ki vključuje tudi živali, se lahko
spremeni čustvena in etična osnova naše družbe. Še več: brez
prenehanja pretiranega poudarjanja moškosti, ne bo več mogoče
ustaviti vojne proti naravi in svetovnega porušenja naših ekosistemov. Lovcem se ni treba odpovedati svojih pozitivnih agresivnosti, ali se spremeniti v ohlapno cunjo.- Kdor uporablja svojo prvobitno moško energijo za to, da sledi liku plemenitega bojevnika,
lahko na ta način odkrije drug značaj, ki časti in spoštuje tudi notranjo lepoto živali. Ta drugi značaj ne stremi k brutalni prevladi,
ampak k načelu sobivanja.
Kdor kot lovec uspe prostovoljno odložiti orožje in bratom-živalim zagotoviti zaščito, temu bo vse oproščeno in bo nagrajen z
zaupanjem in naklonjenostjo brata, Le ta nelovec se lahko sklicuje
na lovsko legendo o svetem Hubertu; dojel je namreč, da ni nobenega smisla reševati svojih problemov s prelivanjem krvi čutečega
bitja. Ta etično dozorel in po lastnih spoznanjih razsvetljeni bivši
ljubiteljski lovec postane tako zaveznik, zaščitnik in varuh življenja, ki iz svojega bistva sklene mir s samim seboj in z Zemljo.
Vir: Freiheit für Tiere, 3/2008, prevod: dr. Ivan Prezelj, dr. med.

Lov ni izraz ljubezni do narave, ampak prej izraža bolne čustvene vzorce in iracionalne strasti. Le z ljubeznijo in sočutjem, ki vključujeta tudi živali, se lahko spremeni temeljno čustveno in etično stališče naše družbe.

Dr. Karl-Heinz Loske je že več kot 20 let lastnik Urada za pokrajino in vodo ter dela kot neodvisni zapriseženi izvedenec. V svojih publikacijah se ukvarja
predvsem z vsebinami o okoljskem ravnotežju, ekologiji pokrajine in zaščiti vrst.
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Foto: Griša Planinc

Societas herpetologica slovenica - društvo za
preučevanje dvoživk in plazilcev

V Sloveniji že več kot 60 let ni nihče umrl zaradi ugriza kače. Na fotografiji je
modras, katerega zlahka prepoznamo po rožičku na konici gobčka.

Kače, kuščarji, želve, žabe, krastače, pupki, urhi
in močeradi – to so tiste zloglasne živali, ki med
Slovenci vzbujajo izjemno neprijetna občutja,
kot so gnus, strah in sovraštvo. V Societas herpetologica slovenica - društvu za preučevanje
dvoživk in plazilcev menimo, da je vzrok temu
nepoznavanje teh živali, zato si z izleti v naravo,
delavnicami, predavanji, fotografskimi natečaji
in razstavami neutrudno prizadevamo spremeniti ta čustva v spoštovanje, občudovanje oziroma sprejemanje živali takšnih, kot jih je ustvarila
narava.

D

ruštvo je strokovna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki
deluje od leta 1996. Trenutno šteje nekaj več kot 100 članov, večinoma iz vrst študentov biologije in biologov. Med glavnimi nameni
društva sta poleg izobraževanja tudi raziskovanje in varstvo prosto živečih populacij dvoživk in plazilcev na Slovenskem. Med pomembnejšimi naravovarstvenimi akcijami društva je vsakoletno prenašanje
dvoživk čez cesto na izbranih odsekih v času množičnih spomladanskih
selitev. Opažamo, da človek vedno bolj brutalno posega v naravo z urbanizacijo, kmetijstvom, strupi, prometom in tako vedno bolj ogroža
dvoživke in plazilce. Vse domorodne vrste teh dveh vretenčarskih skupin so zato zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih
vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005), kar pomeni, da jih je
med drugim prepovedano vznemirjati, loviti, zadrževati v ujetništvu,
ubijati ali uničevati njihova bivališča.

Foto: Maja Sopotnik

Z
Izobraževalni izleti ponujajo udeležencem posebno doživetje.

avgustem 2008 smo pričeli z izvajanjem projekta »Plazilci Slovenije – jih poznamo?«, ki je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko finančnega mehanizma EGP in Norveškega
finančnega mehanizma. V okviru projekta deluje Kačofon (040/322449), telefonska številka, na kateri nudimo informacije o kačah, ki živijo v Sloveniji, ter nasvete, kako postopati, če se kača zateče v hišo ali
njeno okolico. V nujnih primerih izvedemo tudi intervencijo na domu.
Novost, ki jo ponuja projekt, je Tečaj popisovanja plazilcev Slovenije,
ki je namenjen vsem, ki bi se radi izučili za samostojnega popisovalca
plazilcev. Želimo namreč zbrati kar čimveč podatkov o razširjenosti
plazilcev, ki jih bomo kasneje objavili v Atlasu plazilcev Slovenije.
Atlas bo služil kot osnova za nadaljnje naravovarstvene ukrepe.

P

ri zbiranju podatkov nam lahko pomagate tudi bralci revije! V kolikor naletite v naravi na katero od živalic, ki jih preučujemo, vas
prosimo, da jo fotografirate, si zapišete datum najdbe in natančno lokaliteto ter pošljite informacije na naš elektronski naslov. Društveniki
se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo za vaš prispevek in vas hkrati
vljudno vabimo na naše izlete ter predavanja.

Foto: Griša Planinc

Vesna Cafuta

Reševanje dvoživk pred smrtonosnimi avtomobilskimi kolesi v času spomladanskih selitev.
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Societas herpetologica slovenica –
društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev
Večna pot 111
1000 Ljubljana
elektronski naslov: info@herpetolosko-drustvo.si
domača stran: http://www.herpetolosko-drustvo.si
GSM: 040/322-449

Rastline iz narave imajo več življenjske moči
Še pred nekaj desetletji smo ljudje imeli veliko več védenja o pomembnosti rastlin kot danes. Travniki
in njive so bili veliko bolj bogati z raznolikimi rastlinami. Raznolikost in pestrost trav ter zelišč na travnikih je pomembna tudi kot dobra hrana za mnoge živali. Žal pa danes kaj takega le še redko najdemo,
saj intenzivno kmetijstvo takšnih travnikov, sadovnjakov in njiv ne dopušča več.

Z

aradi nepravilnih človekovih posegov v naravo so rastline bolne
in izginjajo. Vedno bolj so bolne tudi živali, saj morajo jesti osiromašeno in zastrupljeno hrano. Isto velja za ljudi, vedno več je bolezni,
povezanih z nepravilno in slabo prehrano. Vprašanje je, zakaj smo vse
te uničujoče posege sprejeli kot nekaj naravnega, ali kdaj pomislimo,
kakšna bi bila polja, gozdovi, travniki, voda, vodotoki, jezera in morja,
če se človek ne bi obnašal tako grobo, roparsko in uničujoče.

zavesti kot ljudje in živali. Vendar so živa in dobro je, da se do njih obnašamo spoštljivo in jih ne trgamo kar tako ali iz objestnosti. Dobro jih
je – kot vse ostalo – prej v mislih nagovoriti, kaj bomo počeli z njimi.
Tako ohranijo več arome, več zdravilnih lastnosti, več življenjske moči
ter so tako še bolj dragocene za nas. Zelišča so lahko enoletnice, dvoletnice, večletnice ali zelnate trajnice. Lahko so polgrmi (borovnica,
sivka, timijan), grmi (lovor, rožmarin) in drevesa (glog). Zelišča so izjemnega pomena in so vsestransko uporabna. Lahko se
uporabljajo v zdravilne namene, za prehrano, dišavnice
pa kot nepogrešljive začimbe v kulinariki.
Stanko Valpatič

Stanko Valpatič na obisku
v vrtcu Ježek

V

»V naslednjih letih, ko bo vedno težje pridelati hrano in imeti prava semena,
nam bodo rastline iz narave še kako koristne,« pravi Stanko Valpatič.

Kot sem že omenil, mnoge rastline so in še izginjajo, v današnjem času
pa še ta bolj malo poznamo in uporabljamo. Dobra plat današnjega nepoznavanja zdravilnih zelišč je vsekakor to, da predvsem žensk cerkev
ne more več obtožiti čarovništva, kot je to počenjala še pred nekaj stoletji. Če je npr. ženska nekoliko bolj poznala zdravilne rastline, zelišča,
čaje in tako nekomu pomagala ter bila povrh še premožna, jo je lahko
cerkvena inkvizicija razglasila za čarovnico ter jo sežgala na grmadi,
njeno premoženje pa je prešlo v cerkveno last.

vrtcu Ježek Osnovne šole Sveti Tomaž smo v tem
šolskem letu izvedli projekt Travnik. Travnik smo
opazovali v različnih letnih časih, zaznavali s čutili.
Otroci so pripovedovali o svojih doživetjih, ki so bila
izredno zanimiva. Ugotovili so, da je najlepše na travniku spomladi, ko nas razveseljujejo različne rastline s
svojimi pisanimi cvetovi. Z njimi privabljajo žuželke in
druge ljubitelje travniškega cvetja. Ker nas je zanimalo
še marsikaj o rastlinah, smo medse povabili okoljevarstvenika Stanka Valpatiča, predsednika Društva za
osvoboditev živali in njihove pravice. Skupaj smo preživeli prijeten dan na travniku. Predstavil nam je veliko
zanimivosti o nabiranju in sušenju rastlin ter pripravah
različnih jedi. Prijetno druženje smo zaključili z degustacijo zelo okusnih namazov, pripravljenih iz različnih zelišč.
Vzgojiteljice vrtca Ježek OŠ Sveti Tomaž

Nekatera zelišča so lahko zelo uporabna pri našem vsakdanjem prehranjevanju. Npr. gabez, kopriva, sedmolist, čemaž, trpotec, rman, kislica,
loboda, osat, bukov list ... Lahko jih pripravimo kot špinačo ali pa kot
dodatek jedem ali omakam. Pomembno in dobro je vedeti, da imajo rastline, ki rastejo v naravi, veliko več življenjske moči in mikroelementov kot rastline, ki jih gojimo. Logična prednost pa je predvsem v tem,
da nam ni treba sejati, okopavati, zalivati, le skrbno jih poberemo. V naslednjih letih, ko bo vedno težje pridelati hrano in imeti prava semena,
nam bodo rastline iz narave še kako koristne.
Za gurmane in tudi ostale so zeliščne dišavnice tiste, ki dajo piko na i
marsikateri jedi. Tako so timijan, bazilika, rožmarin, luštrek, majaron,
drobnjak, peteršilj, koper, lovor … tisti, ki nam popestrijo jedi in krepijo naše telo. Lahko jih posušimo in pomešamo z nerafinirano ali himalajsko soljo in dobimo odlično zeliščno sol primerno za solate, paradižnik, kumare in ostalo. Zelišča so v svojem razvoju na nižjem nivoju

Stanko Valpatič je otrokom predstavil veliko zanimivosti o rastlinah iz narave.
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Adijo, meso:
živimo bolj zdravo in pustimo živalim živeti
Mnenje stroke:
tisti, ki uživajo veliko
mesa, pogosteje zbolijo
za rakom
Obširna študija na 500.000 osebah je potrdila, da prehrana vpliva na nastanek raka in pogostost rakavih obolenj. Večja kot je poraba rdečega mesa, večji je delež obolelih za rakom. Možnosti za
rakavo obolenje se glede na posamezen organ lahko povečajo za
20 do 60 %.
Nemški strokovni časopis Ärzte Zeitung je poročal, da so v študiji analizirali podatke približno pol milijona Američanov. Od vseh
sodelujočih so v obdobju osmih let pri 54.000 osebah zaznali hude
tumorje. Vsakokrat so primerjali petino udeležencev, ki je uživala največ mesa, s petino, ki ga je pojedla najmanj. Tveganje za nastanek raka na črevesju se je ob uživanju rdečega mesa povečalo
za 24 %, ob uživanju predelanega mesa pa za 20 %. Tudi tveganje
za nastanek drugih oblik raka se je znatno povečalo: pri uživanju
velikih količin rdečega mesa se je nevarnost za nastanek raka trebušne slinavke povečala za 43 %, za raka na jetrih pa celo za 60
%. Vzrok je vsebnost rakotvornih snovi v mesu, kot so na primer
N-nitrozo spojine.

BSE:
Kako nevarno je
uživanje mleka?
Švicarskim znanstvenikom je uspelo dokazati, da so v mleku prisotni prioni, infektivni proteini, zato se ponovno porajajo vprašanja, če se je z BSE mogoče okužiti tudi s pitjem mleka. Do sedaj
je veljalo, da so mleko in mlečni izdelki varni, ker v njih ni možno zaslediti virusa BSE, vendar je sedaj skupini znanstvenikov
švicarskega podjetja Alicon, ki se ukvarja z biotehnologijo, prvič
uspelo dokazati navzočnost prionov v človeškem, kravjem, ovčjem in kozjem mleku. »Z Aliconovo novo tehnologijo so odkrili
prione celo v homogeniziranem in pasteriziranem mleku s trgovinskih polic,« piše strokovni časopis Medical Tribune. Prioni so znani kot povzročitelji nevroloških bolezni, kot sta bolezen norih krav
(BSE) in Creutzfeldt-Jakobova bolezen pri ljudeh. Ti povzročitelji pri človeku in živalih uničijo centralno živčevje, inkubacijska
doba pa lahko pri človeku znaša tudi deset ali več let.
Vir:
Medical Tribune
online, 27. 7. 2008

Vir: Ärzte Zeitung, 24. 1. 2008

Španija:
različica bolezni BSE
ubila dve osebi
V Španiji sta za posledicami človeške oblike bolezni norih krav
(BSE) umrla dva mladoletnika. Po podatkih španskih medijev so
možni še nadaljnji primeri, saj do izbruha bolezni mine približno leto in pol. Strokovnjaki predvidevajo, da sta se žrtvi okužili
z govejim mesom. BSE-ju podobna različica Creutzfeldt-Jakobove bolezni se pojavlja šele od 90-ih let. Do sedaj je
zaradi nje umrlo že približno 160
ljudi v Angliji in 20 v Franciji.
Primere so zasledili tudi v Španiji, Kanadi, ZDA, Italiji, Saudski Arabiji, na Irskem, Portugalskem, Nizozemskem ter
na Japonskem. Povzročitelji te
smrtonosne bolezni razkrojijo
možgane, ki se nato stopijo v
gobasto maso.

BSE: zaradi trpljenja živali trpi
tudi človek
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Vsem sesalcem je skupno dejstvo,
da po tem,
ko jih matere
prenehajo dojiti, nikoli več
ne uživajo materinega mleka in ga
tudi niso zmožni več
prebaviti. Človek je edini sesalec, ki tudi v odrasli
dobi uživa mleko – žlezni izloček,
ki ga je narava sicer namenila teličkom ...

Veganska prehrana
pomaga pri revmi
Veganska prehrana, ki ne vsebuje glutena, pri revmatikih zavira
delovanje bolezni in spodbuja tvorbo protitelesc, ki varujejo sklepe. Na Švedskem je bila izvedena študija, pri kateri je 30 oseb, ki
trpi za revmo, leto dni uživalo vegansko prehrano brez glutena, 28
bolnikov pa je jedlo kot običajno. Pri veganski skupini je bila aktivnost bolezni tako po treh kot tudi še po dvanajstih mesecih občutno nižja. Poleg tega veganska prehrana pomaga pri uravnavanju
telesne teže, znižuje raven maščob v krvi in spodbuja tvorbo protiteles, ki skrbijo za sklepe.
Vir: Ärzte Zeitung, 20. 3. 2008

Adijo, meso:
vegetarijanci varujejo podnebje
Nemški urad za
varovanje okolja pozval
k zmanjševanju
porabe mesa
Urad za varovanje okolja je potrošnike pozval, naj omejijo uživanje mesa in tako prispevajo k varovanju podnebja. Predsednik urada Andreas Troge je izpostavil zgledne članice EU: »Ljudje iz južnejših dežel, na primer Italijani, iz hrane živalskega izvora dobijo
25 % kalorij, Nemci pa kar več kot 39, vendar ne izgleda, da bi bili
Italijani zato kaj bolj nesrečni.« Vir: Welt, 26. 1. 2008
Organizacija ZN za prehrano in
kmetijstvo (FAO) je v poročilu decembra 2006 potrdila, da je masovna živinoreja kriva za 18 % vseh emisij
toplogrednih plinov in tako
podnebje zastruplja bolj kot
promet.
Masovna živinoreja: ne le mučenje živali, temveč tudi uničevanje okolja

Meso, sir in maslo
so izredno nevarni
za podnebje

Vegetarijanci
varujejo podnebje
Uživanje sadja in zelenjave razbremenjuje podnebje. Nemški uradi za varstvo potrošnikov opozarjajo, da so nebrzdane prehranjevalne navade prebivalstva v zahodnem svetu krive za znaten delež
globalnega segrevanja. Dodaten kriterij pri nakupu posameznega
živila bi moral biti tudi njegov vpliv na okolje, zahteva nemško
Združenje uradov za varstvo potrošnikov (VZBV) ali kakor pravi
Gerd Billen, predstojnik združenja: »Manj mesa, več sadja in zelenjave, več sezonskih in regionalnih ter ekološko pridelanih živil ni le zdrava izbira, ampak
tudi podnebju prijazna.« Izpust toplogrednih plinov pri
pridelavi kilograma govedine je 14-krat večji kot izpustna vrednost pri kilogramu
špagetov in celo 67-krat tolikšen kot pri pridelavi kilograma krompirja, poroča
nemški dnevnik Handelsblatt in pokomentira: »Srečen torej tisti, ki živi kot vegetarijanec, kajti sam lahko
s svojo vsakodnevno prehrano močno zmanjša količino
CO2.«
Vir: Handelsblatt, 17. 2. 2008
Zelenjava: 88-krat okolju prijaznejša kot
goveje meso

Vir: Freiheit für Tiere, 3/2008, prevod Vida Frelih

Krompir je v primerjavi z mesom okolju prijaznejši kar 67-krat.
Okolju najmanj škodljivo je pridelovanje zelenjave, proizvodnja
masla predstavlja za okolje največje breme, sledita pa ji pridelava
govejega mesa in sira. Ta splošen vpliv pridelave posameznih živil
na podnebje je preveril Inštitut za uporabno ekologijo Öko-Institut
iz Nemčije in objavil spodnjo analizo:
Ekvivalentne vrednosti CO2 v gramih za kilogram živila
izdelki
živalskega izvora

izdelki
rastlinskega izvora

maslo

23.781 tofu*

1.100

goveje meso

13.303 kruh

780

sir

8.502 testenine

914

perutnina

3.491 sadje

450

svinjina

3.247 pšenična zrna

415

jajca

1.928 krompir

197

mleko

983 zelenjava

150

*Analiza primera (bio-tofu, regenerativna energija: 700)
Vir: Öko-Institut, 2007
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Vse, kar naredi človek živalim, se spet vrne nazaj na človeka.
Pitagora - grški filozof in matematik

Ustavno sodišče razveljavilo odstrel medvedov
V

mednje sodijo samo pravno nesporni splošni akti – torej predpisi, ki so
veljavni, ki niso razveljavljeni, za katere ni ugotovljeno neskladje z ustavo in podobno. Nerazumno in nelogično je, da se razveljavljeni predpis
uporablja, saj to ogroža celotno državno pravno strukturo. Če pa bi se takšen razveljavljen predpis uskladil, bi se vrnil v hierarhijo pravnih aktov
in se nato uporabljal. Mnogi se ne sprijaznijo s tem, da gre čas naprej in
da ni mogoče več »kar tako« uničevati in ubijati živali. Da bi to prepre-

mesecu marcu tega leta je Ustavno sodišče RS končno sprejelo odločitev o več društvenih pobudah za presojo ustavnosti in zakonitosti
nekaterih predpisov, ki urejajo odstrel rjavih medvedov. Gre za pobude,
ki jih je društvo vložilo v letih 2006, 2007 in 2008. Ustavno sodišče je
ugodilo predlogu za razveljavitev izpodbijanih predpisov in je te predpise
razveljavilo, vendar pa razveljavitev začne učinkovati šele določen čas
po objavi odločbe v uradnem listu. To pa pomeni, da lahko lovci ubijajo
medvede na podlagi razveljavljenih predpisov še več mesecev, saj naj
bi razveljavitev po predvidevanjih začela učinkovati šele nekje v jeseni
2008. Odločitev ustavnega sodišča je zelo pomemben korak naprej v borbi za živali, vendar nosi grenak priokus, saj se pobijanje medvedov kljub
razveljavitvi nadaljuje. Takojšnje učinkovanje razveljavitve bi preprečilo
ta poboj. Pristojni organi, npr. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), pa tolmačijo ustavno odločbo tako, da so razveljavljeni
predpisi še vedno veljavni in to vse dotlej, dokler razveljavitev ne začne
učinkovati.

Omenjeno tolmačenje je pravno zelo vprašljivo oziroma nevzdržno.
Ustavno sodišče je, poleg tega da je razveljavilo Uredbo o spremembah
in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL
RS, št. 84/05) in Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda iz
narave, odločilo, da je Zakon o ohranjanju narave v neskladju z Ustavo
RS, ker ne ureja sodelovanja javnosti v postopku priprave podzakonskih
aktov, ki se izdajajo na podlagi 1. odst. 26. člena in 1. odst. 81. člena Zakona o ohranjanju narave (ZON). Iz 15. točke odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da je učinek razveljavitve ustavno sodišče odložilo za čas, ki
je potreben zakonodajalcu, da lahko v ZON-u uredi sodelovanje javnosti
v postopku priprave ter za čas, da lahko tako Vlada RS kot MOP izdata
nova predpisa v skladu s spremembami ZON-a. Iz tega je mogoče zaključiti, da je namen odložitve učinkovanja v tem, da se lahko pripravijo spremembe ZON-a in sprejmejo na tej podlagi novi sporni predpisi. Torej gre
za odložitev učinkovanja razveljavitve zato, da ni potrebno sprejemati v
celoti novih aktov, kar bi bilo potrebno, če bi razveljavitev takoj začela
učinkovati, temveč se sporni akti lahko samo popravijo. To pomeni, da
se razveljavljeni pravilnik o odstrelu medvedov v vsebinskem smislu ne
bi smel izvrševati, kar tudi pomeni, da bi bilo potrebno takoj prenehati z
odstrelom. Jasno je še, da se splošni pravni akti, ki so že razveljavljeni,
ne smejo uporabljati, ne glede na to da se učinek razveljavitve odloži za
določen čas. Uporabljati pravni akt, ki je bil zaradi nezakonitosti oziroma
protiustavnosti razveljavljen, je absurdno in nelogično ter v nasprotju z
načelom pravne države 2. člena Ustave RS. Tudi predpis, katerega razveljavitev začne učinkovati po preteku določenega časa, je razveljavljen
predpis in to ne od takrat, ko začne razveljavitev učinkovati, temveč od
vsega začetka. Takšen predpis nima mesta v hierarhiji veljavnih pravnih
aktov oziroma ima lahko marsikakšne negativne posledice za družbo, saj

Čeprav je bil predpis, ki je določal pomor več deset medvedov, razveljavljen,
se je ta pomor kljub vsemu zgodil celo na zakonit način, pravzaprav ravno
na podlagi tega razveljavljenega predpisa. Absurdno, ni kaj!

čili, posegajo po raznih sredstvih, tudi pravno nevzdržnih in nelogičnih.
Vendar pa tudi Ustavno sodišče RS tukaj ni nedolžno, saj je ravnalo pravno vprašljivo, ker ni preverilo še drugih očitkov glede neustavnosti in
nezakonitosti odstrela medvedov. To bi zagotovo moralo narediti, ker je
obstajala možnost sprejema odločitve glede na ostale navedbe v zvezi z
odstrelom medvedov, ki bi bila za društvo in seveda za medvede bistveno bolj ugodna, in sicer da bi razveljavitev začela veljati takoj. Zato se ni
mogoče znebiti vtisa, da se je ustavno sodišče s takšno odločitvijo namenoma izognilo vsebinski presoji zatrjevane neustavnosti in nezakonitosti
odstrela medvedov.
Živimo v pravni državi, ki je zelo čudna. Čeprav je bil predpis, ki je določal pomor več deset medvedov, razveljavljen, se je ta pomor kljub vsemu
zgodil celo na zakonit način, pravzaprav ravno na podlagi tega razveljavljenega predpisa. Absurdno, ni kaj!
Vlado Began, Varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in
njihove pravice

Živi v sožitju z medvedi

V

Sloveniji obstaja kar nekaj ljudi, ki se ne bojijo medvedov niti ob srečanju z
njimi. Ena takšnih je Lojzka Bartelj iz Iške pod Krimom, ki se nahaja na robu
območja bivanja teh rjavih kosmatincev. Lojzka, ki je v gozdu že srečala tako
medvedje mladiče kot odraslega medveda, pravi, da ni začutila nobenega strahu.

Lojzka Bartelj: »Nobena žival te ne napade, če nimaš slabih
namenov oziroma te ni strah!«
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»Če bi bil medved res nevarna žival, bi nas vaščane, ki se zelo pogosto srečujemo
z njim, že zdavnaj napadel. Nobena žival te ne napade, če nimaš slabih namenov
in če te ni strah oziroma te ne zagrabi panika. Tudi če so mladiči zraven ali če človek v gozdu medveda preseneti. V svetu ni naključij. Prav tako ni naključje, da
medved napade točno določeno osebo. To je zakon setve in žetve. Vsaka misel je
energija. Kdor razmišlja o medvedu negativno ali ga celo želi ubiti, kot denimo
lovci, ima bistveno več možnosti, da ga bo nekoč napadel medved, saj je znano,
da živali že na daljavo začutijo avro človeka,« pravi Lojzka, ki je prepričana, da
bi medvedje bolj zaupali ljudem, če jih lovci ne bi streljali. V primeru državne intervencije pri zmanjševanju števila medvedov v Sloveniji se Lojzka zavzema za
kontracepcijo, odločno pa nasprotuje ubijanju živali.

Aci in Bifi nevidna prijatelja
za brezskrbne počitnice!
Želite, da vam ostanejo potovanja v lepem spominu? Ni pohvalno, da se večina popotnikov svojih počitnic, predvsem v eksotičnih deželah, spominja samo
po prebavnih težavah. Probiotiki pri vseh prebavnih težavah, driskah, napenjanju, zastrupitvah s hrano in podobnih nevšečnostih pomagajo učinkovito in preizkušeno! Zato naj v vaši prtljagi ne manjkajo. Pomembno
je le, da izberete najučinkovitejše probiotike.

P

robiotiki, ki lahko proizvajajo naravne antibiotike in stimulirajo
imunsko pogojeno protivirusno občutljivost, so pri različnih tipih
diareje zelo učinkoviti, njihovo uživanje pa je priporočljivo tako za
otroke kot za odrasle ali popotnike. Sev, uporabljen kot probiotik, mora
priti v prebavni trakt v velikem številu (najmanj v milijardi) – zato pa
mora biti dovolj odporen, da prenese vse proizvodne pogoje.
V vsakem človeku so vsepovsod naseljeni najrazličnejši mikroorganizmi. Večina se jih je naselila v različnih nišah – delih želodčno-črevesnega trakta. Menijo, da se jih je tam naselilo več kot štiristo vrst. Njihovo število gre v milijarde. V črevesju živi več bakterij, kot je celic v
telesu. Toda pozor! Govorimo o bakterijski flori zdravih ljudi, kjer znaša delež prijaznih bakterij do 30 %. Za bakterije pomeni človeško telo
korist, enako pa tudi bakterije za človeka. Če pa je ta simbioza oziroma
ravnovesje moteno, govorijo znanstveniki o ne-simbiozi. Glavni vzroki
takih motenj so antibiotiki in sulfonamidi, pa tudi strupi v okolju, ki v
nas vdirajo z vdihanim zrakom, pitno vodo in hrano (težke kovine, klor,
pesticidi, ostanki zdravil v mesu ...). Če se število prijaznih bakterij
zmanjša ali pa izginejo, se pojavijo glivice, kot na primer Candida albicans, Colibakterije in enterokoki, ter zavzamejo izpraznjena območja.
Aci in Bifi, kot ljubkovalno imenujemo oba glavna prijatelja, sta torej
zelo pomembna za uravnoteženo črevesno floro in s tem za človekovo
zdravje – Aci za tanko in Bifi za debelo črevo.

Probiotiki izboljšujejo imunski odziv telesa
azlični sevi probiotikov človeškega črevesja so pokazali svojo aktivnost pri diareji. Za L. Acidophilus DDS-1 je znano, da proizvaja
močan naravni antibiotik acidofilin in močno zavira delovanje najmanj
23 patogenih bakterij, vključno s streptokoki, salmonelo, stafilokoki,
psevdomonasom, proteusom, šigelo in E. coli, bakterijo, ki predstavlja
enega izmed najpogostejših vzrokov za diarejo. Ker L. Acidophilus
DDS-1 stimulira imunost lokalno, resnično ustreza zahtevam učinkovitega probiotika, saj se je izkazal kot močno sredstvo pri zdravljenju in
preprečevanju diareje ter drugih bakterijskih in virusnih infekcij.
Prebiotiki so osnova vsake dobre črevesne flore. Spodbujajo zdravo
črevesje, ker podpirajo koristne črevesne bakterije. Prebiotiki spodbujajo razmnoževanje probiotikov oziroma so hrana probiotikom. Ko probiotike zaužijemo, se v črevesju namnožijo. Namnoženi probiotiki iz
črevesja izpodrivajo patogene bakterije in viruse, nevtralizirajo njihove
toksine in na ta način izboljšujejo imunski odziv telesa. Probiotiki so torej tisti, ki pomagajo pri že poškodovani črevesni flori, tako da ponovno
izboljša svoje funkcije in normalno delovanje.
Centro di Ricerche Nutriterapiche (Raziskovalni center za zdravljenje s
prehrano), ki sodeluje z raziskovalnimi oddelki tovarne v italijanskem
Urbinu, razvija velik projekt DDS-1 in drugih učinkovitih sevov, ter
metode, s katerimi bi povečali njihovo učinkovitost. Z omenjenim italijanskim centrom sodeluje tudi VI-DA Studio d.o.o.

FloraZym in NutriFlor – kralja med probiotiki
FloraZym in NutriFlor sta zelo uspešni, visoko kvalitetni probiotični
prehranski dopolnili z zelo širokim spektrom delovanja. Osnova obeh
je DDS-1, najmočnejši sev bakterije acidofilus.
Uživamo ju:
•
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,
•
pri gripoznih stanjih in težavah z dihali,
•
za preprečevanje klostridialnega gnitja.
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Varstvo živali in politika

Nepravičnost mora postati transparentna!

Dr. Focke, vi poznate masovno živinorejo,
transporte živih živali in klavnice »izza kulis«. Kot poznavalec postavljate s svojo knjigo pretresljivo vprašanje: »Varstvo živali v
Nemčiji – goljufija z etiketami?!« Kdaj ste
si v svojem življenju to vprašanje prvič postavili?
Tukaj moram posebej omeniti dva zame zelo
pomembna dogodka: junija 1980 sem prišel kot uradni živinozdravnik v regijo Wesser-Ems, kjer sem se soočil z agrarno-industrijsko masovno živinorejo. Tukaj naj v prvi
vrsti omenim: vzrejo pitanih telet v posamičnih boksih, vzrejo kokoši v kletkah, intenzivno pitanje piščancev in puranov, kupiranje
(sekanje) gornjega dela kljuna pri različnih
oblikah vzreje perutnine, masovne poboje – v uradnem jeziku skrajšano imenovane
»pobijanje s kijem« – stotisočih živali zaradi določil o preprečevanju širjenja kužnih bolezni. Leta 1992 pa
sem prvič na lastno iniciativo in
na svoje stroške sledil dolgemu
transportu govedi za zakol od
Nemčije do sredozemskih pristanišč, kjer pretovarjajo živino.
Takratno doživljanje in vedno
znova ponavljajoča se travmatična doživetja še danes delujejo
name z vso svojo grozljivostjo.
Zakon o varstvu živali v Nemčiji
je bil izdan »zaradi odgovornosti človeka do živali kot sobitja,
da zaščiti njeno življenje in dobro počutje.« To je seveda visoka
moralna zahteva. 1. člen se glasi takole: »Nihče nima pravice,
da brez smiselnega vzroka povzroči živali bolečino, trpljenje
ali ji škoduje.« Že od leta 2002
je varstvo živali postavljeno izrecno kot državni cilj v temelj28

nem zakonu in vendar morajo kljub temu
varstveniki in prijatelji živali vedno znova
bridko izkušati, da celo v primerih najhujših kršitev Zakona o varstvu živali naletijo
na gluha ušesa pri oblasteh, politikih ali na
sodiščih. Kako si razlagate to protislovje?
Po mojem mnenju je to dokaz, da politiki,
sodišča in oblast še vedno niso toliko poduhovljeni, da bi dojeli, da so živali naša sobitja. Naj k temu navedem dva primera: do
avgusta 1990 so bile živali v državnem zakoniku definirane še vedno le kot stvari, še danes pa ni v Nemčiji na pravnih fakultetah nobene katedre za pravo varstva živali.

nesorazmerje. Medtem ko prvi pogosto stremijo za dosego oziroma obdržanjem oblasti
za lastno korist in korist svoje stranke, je navaden državljan – prav on, ki bi moral biti po
načelih ustave suveren – zelo oviran v svojih možnostih delovanja, saj pogosto premalo
pozna politične tokove, ni dovolj demokratično misleč in angažiran, politika ga spravlja v
slabo voljo.

Ena izmed izjav v vaši knjigi Varstvo živali
v Nemčiji – goljufija z etiketami?! še posebej ustreza današnjim razmeram: »Tržišče
določa, politiki govore, vladna birokracija in občinska uprava se ravnajo prilagojeno, tako sta jim na milost in nemilost izročena stvarstvo in družba.« Reprezentativne
ankete dokazujejo, da prevladujoča večina prebivalstva zavrača mučenje živali, več
dni trajajoče transporte po dolgem in počez
po Evropi, kletke s kokošmi nesnicami, poskuse na živalih ali mučenje živali pri lovu.
Kako je torej mogoče, da lahko politiki in
oblast odloča tako mimo te večinske volje?

Naj k temu vprašanju zopet navedem primer.
Ko so moja poročila o škandaloznih mednarodnih transportih klavne živine leta 1992
prišla v javnost, se skoraj nisem mogel rešiti
spraševanj in želja po intervjujih s strani zastopnikov tiska. Po treh letih, ko je veterinarska iniciativa za varstvo živali povabila novinarje na tiskovno konferenco v veterinarsko
visoko šolo v Hanovru, da bi jim predstavili doslej nerazkrite transporte živine, v katerih je poginilo na stotine klavne govedi, sem
govoril pred skoraj prazno dvorano. Zanimanje medijev se je pomikalo proti ničli. Po tem
dogodku sem govoril s številnimi novinarji
in jim omenil diskrepanco med zanimanjem
medijev leta 1992 in leta 1995. Dobil sem
skoraj soglasen odgovor – tema o transportih
živine je že obrabljena, ljudje ne želijo več
gledati na ekranih krvavih slik. Sicer pa sta
minister Borchert (takratni zvezni minister za
gospodarstvo) in Funke (tedanji spodnjesaški
minister za kmetijstvo) neprestano ponavljala
pred kamero, da je medtem že vse urejeno in
postavljeno na pravo mesto.

O tem vprašanju se je že v preteklosti veliko govorilo. Poglejte na primer Richarda von
Weizsäckerja. Želel bi opozoriti tudi na deli
O lepem videzu demokracije in Sistem, avtorja H. von Arnima, strokovnjaka za državno pravo. Če na kratko izrazim s svojimi besedami: med temi, ki politično delujejo, in
tistimi, na katere ta politika deluje, to so državljani, obstaja v naši skupnosti eklatantno

Za vašo knjigo ste oblikovali cilj, da postane
nepravičnost vidna. Kakšne so reakcije? Ali
ljudje sploh želijo videti nepravičnost v našem odnosu do živali?

Veliko let ste se pogumno zavzemali za to, da so se pretresljivi pogoji transporta živali vsaj
malo izboljšali, v to ste seveda
vložili veliko svojega časa, denarja, ja, celo svoj dopust in pri
tem ste morali vedno znova doživljati, da so bili na poti vaših odkritih prizadevanj postavljeni ne
le kamni, ampak tudi skale. Od
kod ste jemali vsa ta leta moč za
zavzemanje za živali?
1. člen veterinarskega poklicnega kodeksa se glasi: Veterinarji in
veterinarke so poklicni zaščitniki
živali. Nič drugega nisem storil
kot to, kar od mene zahteva moja
poklicna etika.

Škandalozno mučenje živali: trg določa, politiki govore, vladna birokracija in občinska uprava se vedeta prilagojeno, stvarstvo in družba pa sta jim izročena na milost
in nemilost.
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Gotovo ste v teh letih doživeli kakšne posebne dogodivščine z živalmi, ki so se vas še posebej dotaknile?

Veliko tega bi lahko povedal, a na tem mestu
bi omenil le dva primera. Ko sem maja 1992
prvič prispel v hrvaško sredozemsko pristanišče Rasa, so po vsem pristanišču na žgočem
soncu in na golem asfaltu ležali številni težko
ranjeni in umirajoči biki, za katere se nihče ni
brigal. Ta dogodek me je globoko ganil. Drugi primer se je zgodil ob koncu devetdesetih
let, ko je večje število članov organizacije za
varstvo živali Animal Angels spremljalo več
dolgotrajnih transportov. Na nekem počivališču na Bavarskem jih je intervjuval nek televizijski novinar. Reporter je postavil vprašanje,
če ima njihovo početje sploh kakšen smisel,
saj je očitno, da se je v celotnem načinu transporta skozi leta komaj kaj izboljšalo. Na to
vprašanje je ena izmed aktivistk odgovorila
takole: »Abrahamu Lincolnu je pred sto leti
uspelo v Severni Ameriki ukiniti suženjstvo
– tako se bo nekega dne suženjstvo končalo
tudi za živali.« Stavek te angažirane varstvenice živali mi je dal takrat in mi daje še danes
vedno znova pogum in zaupanje.
Se varstvo živali prične pri vsakem posamezniku? Ali ne bi mogli mi vsi kaj storiti proti
neskončnemu trpljenju živali v masovni živinoreji in pri transportih, s tem da bi zmanjšali količino uživanja mesne prehrane ali se
celo povsem odpovedali mesu? Kaj bi lahko
še storil vsak posameznik?
Veliko malih kapljic se lahko združi v močno
reko. Številni rezultati anket kažejo, da se 90
% ljudi opredeljuje za izboljšanje zaščite živali. Realnost pri vzreji živine je žal drugačna.
Od začetka obstoja človeštva ni nikoli doslej

(z ozirom na kvantiteto in
intenziteto) obstajalo toliko masovnega mučenja
živali, kot ga imamo v današnjem času. Kaj lahko
naredi posameznik? Tukaj bi želel navesti le dve
izhodiščni točki: naše potrošniško vedenje in naš
demokratični vpliv. Vsak
prebivalec nima želje in
tudi ne pogojev, da bi bil
vegetarijanec ali vegan.
Odločilni za varstvo živali
pa so življenjski in vzrejni pogoji naših sobitij.
Ali živali vzrejajo z mučenjem v grozljivih pogojih »živalskih tovarn« ali
jim nudijo sodobne pogoje? Da dobi informacijo o Raztovarjanje klavne živine v bejrutskem pristanišču
tem, se mora potrošnik seznaniti z oznakami na arte pisna vprašanja. Na vaše začudenje boste
tiklih. Pri jajcih je to že več let predpisano.
praviloma vedno prejeli vzoren odgovor, kajti
Z etikete na ovitku oziroma z žiga na jajcih
politiki hočejo biti ponovno izvoljeni. Če pa
lahko kupec razbere, če je jajce znesla kokoš
ne prejmete nobenega odgovora, potem pisno
v kletki, prosto gibajoča se kokoš ali kokoš iz
tako dolgo prosite politika za njegovo stališče,
biološke reje. Proti tej zahtevi, ki so jo že doldokler vam ne pošlje jasnega odgovora. Če
go tega postavila društva za zaščito živali in
bomo varstveniki in borci za pravice živali,
zveze za varstvo potrošnikov in ki se nanaša
potrošniki in vsak izmed nas z demokratičnina upoštevanje pravil pri označevanju izvora
mi sredstvi vedno znova poskrbeli za odmevživil, se permanentno borita agrarna in živilnost teh vprašanj, bodo morali odgovorni in
ska industrija s svojim močnim lobijem. In tupolitika reagirati trajno, saj ljudstvo smo mi.
kaj apeliram na vsakega polnoletnega prebivalca. Moj predlog: v predvolilnih shodih in
ob drugih priložnostih vedno znova opozorite poslance na to tematiko ali pa jim postavi-

Vir: Freiheit für Tiere, 3/2008, prevod: Blanka Prezelj
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Ali želite biti
na mestu teh živali?

Kar ne želiš, da tebi storijo,
tega tudi ti drugim ne stori!
30
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Živali so pametnejše, kot pa smo mislili do sedaj. Aktualne znanstvene raziskave kažejo, da
so številne živali zmožne miselnih procesov, ki
so jih doslej pripisovali samo ljudem in človeku
sorodnim opicam. Homo sapiens ni edini, ki je
sposoben kaj iznajti in načrtovati ter plansko delovati. Veliko živali ima iste sposobnosti in lahko komunicira z ljudmi. In še: živali imajo dober
spomin.
Kar vedo lastniki psov že od nekdaj, sedaj potrjuje še znanost: psi lahko glasovnim vzorcem pripišejo določene pojme. Že leta 1999 je pes
Rico pasme border collie osupnil gledalce oddaje Wetten dass …, s tem
ko je glasove in besede povezal s pripadajočimi igračami. Raziskovalci inštituta Max-Planck so testirali Ricovo inteligenco in ugotovili, da
si pes lahko besede zapomni prav tako hitro kot majhen otrok. Ko nadarjeni borderski ovčarji slišijo besedo enkrat ali dvakrat, že vedo, kaj
določen glasovni vzorec pomeni, nato predmet iščejo in najdejo s pomočjo slik. Besedni zaklad borderske ovčarke Betsy iz Avstrije obsega
kar 340 pojmov.
Ko se majhen otrok prvič prepozna v ogledalu, je to za strokovnjake
proučevanja obnašanja znak, da je razvil samozavedanje. V ogledalu pa
se ne prepoznajo samo ljudje – to lastnost imajo tudi večje opice, sloni,
delfini in celo srake.
Srake pa niso edine ptice z inteligenco. Znanstveniki dokazujejo, da
se ptice spominjajo preteklih dogodkov. Pri neki vrsti ptic so ugotovili, da si ptica zapomni, da je skrila kos hrane ter kam ga je skrila in ga
poišče, preden se pokvari. Nekatere vrste ptic, recimo vrane, upogibajo kose žice v obliko kavljev, da lažje pridejo do hrane, papagaji pa so
sposobni celo računati.
Tudi nevretenčarji, kot je hobotnica, so sposobni uporabljati orodje.
Zoologi v živalskemu parku Hellabrun v Münchnu so naučili hobotnico, kako dobiti hrano iz zaprtega kozarca z navojem.

Živali:
pametnejše,
kot smo menili
do sedaj

Delfin rešil življenje
kitu
Na Novi Zelandiji je delfin po imenu Moko rešil dva kita pred gotovo
smrtjo. Živali, ki sta zašli v plitvino,
je popeljal nazaj na odprto morje.
Nasedlima kitoma glavačema, materi in njenemu
mladiču, so člani okoljske organizacije neuspešno
poskušali pokazati pot nazaj na odprto morje, vendar pa sta kita vedno znova zaplavala nazaj na peščeno obalo.
Medtem ko so aktivisti izgubljali upanje in razmišljali, da bodo morali kita uspavati, da bi jima prihranili mučno smrt, je iznenada h kitoma priplaval
delfin Moko in ju popeljal do kanala, ki je vodil v
odprto morje. Okoljevarstveniki predvidevajo, da je
Moko zaslišal kita, ki sta klicala na pomoč.
Vir: Freiheit für Tiere, št. 3/2008, prevod: Matej
Smodiš
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STRAN ZA MLADE PRIJATELJE ŽIVALI

Skupina mladih prijateljev živali raste
Mladi smo dočakali počitnice, zato bomo bolj aktivni na vseh področjih,
ki nas zanimajo – tudi na področju pravic živali. V teh nekaj mesecih
smo se veliko družili, potovali, se pogovarjali in razmišljali o pravicah
živali. Obiskali smo prijatelja na Vojskem in se pozanimali o ekoloških
kmetijah, ki nastajajo tudi v Sloveniji. Sama vidim prihodnost teh kmetij v ekoturizmu brez izkoriščanja narave in živali. Na ekokmetijah na
Vojskem ljudje živijo v sožitju z naravo in živalmi, si pridelujejo svojo
hrano in skrbijo za svoje živalske prijatelje. Menim, da bo takšnih kmetij vedno več. Na svoji miroljubni kmetiji nas je prijazno pogostil tudi
Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove
pravice, in nam razkazal svoje posestvo. Poleti mu bomo pomagali pri
miroljubnem kmetovanju in se ob tem veliko naučili. Seveda rastemo
tudi mi. Naša skupinica raste in sedaj šteje približno 20 članov, ki smo
pogosto v stikih. Če bi se nam želel kdo pridružiti, naj nam piše na katja.alice@gmail.com ali pokliče na 040 152 832 ali gaazbe@siol net,
041 366 680 (Ažbe).
Katja Pavlovič

Živali zaprle ljudi v Ljudski vrt
Nekega dne so se živali odločile, da se bodo maščevale ljudem, ker gradijo živalske vrtove in s tem mučijo živali. Domislile so se, da bi zgradile ljudski vrt. Prav tako kot ljudje so tudi živali poskušale ustvariti
človeku primerne naravne razmere. Seveda niso posadile dreves, ampak postavile postelje, kavče in televizije. Na vsaki kletki je pisalo, katera človeška vrsta je v njej. Na primer: čistokrvni Evropejec, mešanec
med črncem in belcem, Azijka z mladiči ... Živali so z velikim zanimanjem opazovale različne vrste ljudi. Tako kot ljudje mečejo čips in bonbone v kletke živali, so jim tudi živali metale različno živalsko hrano.
Ljudje so končno dojeli, kako neprijeten občutek je, ko nekdo neumno
bulji vate in ti meče čips. Nekateri se ti smejejo, drugi se zgražajo: »O,
kako je ta človek grd!« Ljudski vrt je sprva dosegel veliko popularnost
med živalmi, a kmalu so dojele, da so se z njegovo izgradnjo spustile na
nizek človeški nivo. Tega niso želele, zato so podrle kletke in izpustile
vse ljudi, da so lahko šli po svoje.

Ona
(Polona Klemenc)
Kaj je narobe s tem svetom,
kaj je narobe z menoj?
Zakaj ne morem z vetrom,
zakaj se ne strinjam s teboj?
Mi, ki živimo v tem svetu,
mi, ki 'civilizirani' smo,
ne znamo živeti z naravo,
ne cenimo njenih dobrot.
Vse nam da,
vse nam vzame;
tako naj živelo bi se,
a mi kršimo pravila,
~ dana pravila ~
kršimo vse.
Vse nam je dano,
vse lahko imamo.
~ To ni res! ~
Sami smo si postregli,
vse smo ji vzeli!
Vse trave, vse živali, premnogo dreves!
Sedaj nas je ona napadla,
odkrito vojno napovedala je!
Če ne bo ona zmagala,
vse izgubljeno je!
Mesta propadla bojo,
dušo bojo razveselila mojo!
Čakam na poslednji dan,
čakam in upam, da ne bo zaman!

Foto: Žiga Rebolj

Yuliya Polishchuk

Svobodni osel na Vojskem
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Prišel bo dan, ko bodo ljudje uboj živali obsojali ravno tako kot uboj človeka.
Leonardo da Vinci, 1452-1519, italijanski slikar in univerzalni genij

D

Mnoge aktivnosti društva so mogoče le s
finančno podporo prijateljev živali

ruštvo za osvoboditev živali in njihove pravice si prizadeva storiti
čimveč v dobro živali oziroma za njihovo zaščito. Ob mnogih aktivnostih in prostovoljnem delu pa potrebujemo za svoje delovanje tudi
finančna sredstva. Z njimi financiramo razne projekte, kot so vegetarijanski pikniki in druge prireditve, izdajanje revije in drugih brezplačnih 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, sodelovanje 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. 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?

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 možnost, 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 namenili 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.
•

Pomagate nam lahko tudi tako, da nam donirate sredstva na enega izmed navedenih načinov:

Iskrena hvala za kakršnokoli pomoč!

Vprašanja za ministrico za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Na ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojco Kucler Dolinar smo naslovili spodnja vprašanja o problematiki živali in narave. Ker nam iz njenega kabineta do roka niso poslali nobenega odgovora, niti pisnega ali ustnega pojasnila, zakaj ne dobimo odgovorov, lahko sklepamo, da ministrica ni želela dati intervjuja. Vprašanja kljub temu objavljamo in upamo, da bo ministrica v prihodnosti
imela bolj prijazen odnos do živali in narave.
•

Znano je, da na nekaterih slovenskih fakultetah v okviru rednega pouka izvajajo poskuse na živalih. Znano je tudi, da rezultati poskusov
na živalih ne morejo biti prenosljivi na ljudi in da že obstajajo alternativne metode. Zakaj kljub temu dovolite izvajanje poskusov?

•

Na društvo se je v zadnjih letih obrnilo nekaj študentov, ki ne želijo
izvajati poskusov, vendar jih morajo. Ne upajo pa spregovoriti v javnosti, ker se bojijo sankcij s strani fakultete. Zakaj ne obstaja ugovor
vesti glede poskusov na živalih?

•

Kakšen odnos ima vaše ministrstvo do živali? So živali objekti, na
katerih izvajamo poskuse, ali so to bitja z občutki, dušo in osebnostjo?

•
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•

Ali podpirate transplantacijo živalskih delov na človeka?

•

Pred nastopom funkcije ministrice ste med drugim prisegli, da boste
ravnali po svoji vesti in delovali za blaginjo Slovenije. Ali pomeni
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Ali priznavate živalim pravico do življenja? Če ne, zakaj ne? Če da,
kaj boste storili, da se bo ta pravica uresničila?

O
V
O

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je
novembra 2006 priznala, da masovna živinoreja povzroča več toplogrednih plinov kot celoten prometni sektor, poleg tega je tudi glavni
onesnaževalec vode in zemlje. Kakšne ukrepe ste na podlagi teh dejstev izvedli na vašem ministrstvu?

O
E

blaginjo za Slovenijo dejstvo, da se letno pomori v klavnicah okoli 30
milijonov živali, istočasno pa je izdelek, ki se dobi s tem morjenjem,
meso, rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni, torej škodljivo,
kar je znanstveno dokazano? Če ni, ali ste na seji Vlade RS kdaj sprožili to vprašanje in predlagali ukinitev klavnic oziroma živinoreje?

•

Ali menite, da bi Slovenija potrebovala varuha pravic živali? Ali vam
je znano, da ima Avstrija celo več varuhov pravic živali?

•

Zakaj se ministrstvo bolj ne angažira pri implementaciji sončne energije v vsakdanje življenje, čeprav je ta energija dokazano najbolj čista, za nikogar škodljiva, pa še v neizmernih količinah je je?

•

Kako bi komentirali spodnjo študijo, ki so jo aprila 2006 izvedli raziskovalci univerze v Chicagu, ZDA? Naredili so primerjavo med količinami porabljenih fosilnih goriv (plin, premog, nafta) za proizvodnjo različnih vrst hrane, pri čemer so upoštevali porabo goriva za
pogon strojev ob pripravi hrane živini in za namakanje. Odkrili so,
da je povprečen ameriški mesojedec odgovoren za skoraj 1,5 ton več
ogljikovega dioksida na osebo na leto kot vegan (popolni vegetarijanec) in to samo zaradi drugačnih prehrambenih navad.

Vegetarijanska poroka dveh članov društva

V

zakonski stan sta drugo avgustsko soboto stopila Škofjeločana
Urša Potočnik Erjavec in Aleš Erjavec, člana Društva za osvoboditev živali in njihove pravice. Uradni poročni obred je potekal na
Loškem gradu, potem pa se je slavje nadaljevalo na piknik prostoru
kmetije pri Maticu v Hotavljah. Posebnost poroke je bila ponudba jedi,
saj sta se mladoporočenca odločila, da bosta svate pogostila zgolj z
brezmesnimi dobrotami, ki so jih pripravili nekateri člani društva.
»Vegetarijanstvo je najin način življenja. Verjameva, da je možno jesti
zdravo in okusno brez mesa, nenazadnje to potrjujeva tudi sama, saj sva
popolnoma zdrava. Zato sva želela ta način prehranjevanja predstaviti
tudi svatom, ki so bili nad veganskimi jedmi zelo navdušeni,« je dejal
Aleš, ki po tej dobri izkušnji svetuje vsem drugim vegetarijanskim parom naj se prav tako odločijo za poroko brez prelivanja živalske krvi.
»Naj se ne bojijo odziva ljudi. Prepričan sem, da bodo njihovi svatje pozitivno presenečeni nad jedmi in bodo takšno ponudbo zagotovo z veseljem sprejeli,« je še dodal Aleš, ki bo svojo izvoljenko Uršo na poročno
potovanje odpeljal v arabski svet.
Damjan Likar

Mladoporočenca Urša Potočnik Erjavec in Aleš Erjavec sta za poroko spekla zelo okusne veganske sladice, ki jih je vegetarijanskih piknikih društva
zaradi velikega povpraševanja skoraj vedno zmanjkalo.

Vodja vegetarijanske kuhinje na poroki je bila poleg Stankota Valpatiča, Miela Trefalt.

Urša in Aleš svetujeta tudi drugim vegetarijanskim parom naj pripravijo poroko brez prelivanja živalske krvi.

Svatje so bili navdušeni tudi nad pšeničnim mesom, ki je odlična alternativa
živalskemu mesu.

Kosilo brez jedi živalskega izvora

Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev
živali in njihove pravice:
Že nekaj let v Sloveniji opažamo velik premik v načinu
razmišljanja in odnosu do živali in narave predvsem pri
mlajših. Poroka dvoje mladih, ki nista dovolila, da za njuno
praznovanje in druženje s prijatelji in znanci pride do ubijanja
živali, vsekakor sodi v ta nov način razmišljanja in pravega
prijateljstva do živali in narave. Zame je to bila še ena potrditev

in dejstvo, da je praznovanje, druženje lahko zelo prijetno tudi
le z vegetarijansko pojedino, za katero se nikomur ne streže po
življenju in kot sta že mladoporočenca povedala, ne teče kri.
Resnično lahko potrdim, da smo se imeli lepo ob dobri kapljici,
prijetni glasbi in plesu. Prepričan sem, da se bo vedno več ljudi
odločalo za takšne veselice. Narava z velikanskimi klimatskimi
spremembami in katastrofami, katere smo povzročili sami, pa
nas sili k temu in nasploh k drugačnemu načinu razmišljanja,
prehranjevanja in odnosa do živali in matere zemlje.
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Krave s Pohorja bodo živele do naravne smrti
V zadnji reviji Osvoboditev živali je bil objavljen članek oziroma prošnja za pomoč štirim kravam s Pohorja. Pol leta sem iskala rešitev, kam bi krave lahko oddala, seveda pod pogojem, da ostanejo pri življenju. Vsa moja prizadevanja so bila neuspešna. Ko je v začetku letošnjega leta zmanjkalo še krme,
sem se obrnila na vas, prijatelji živali. Moram priznati, da sem bila v tistem obdobju v precejšni krizi,
tako finančni (da nahraniš štiri lačna kravja usta ni tako mali zalogaj), zmanjkovalo pa mi je tudi moči
in energije, ker enostavno nisem več vedela, kako naprej.

Z

ahvaljujem se vsem vam, ki ste na kakršenkoli način pomagali. Z
donacijami, ki ste jih prispevali, so krave dobile slastno seno, z
vašo moralno podporo in spodbudnimi besedami pa sem dobila dovolj
energije, da vztrajam naprej. Vesela sem vsakega klica ali pisma po
elektronski pošti (še vedno prihajajo), kar je samo potrditev, da ljudem
ni vseeno in da imajo veliko srce. In tako z skupnimi močmi ohranjamo
Življenje.

hleve in skoraj zasedene kapacitete, v ZDA so leta 1990 ustanovili ISCOWP – The International Society for Cow Protection – kot neprofitno dobrodelno organizacijo, v Indiji blizu Jadana nudijo pod okriljem
Swamijija zaščito več kot 200 kravam … In tudi v Sloveniji imamo
neuradno dve zavetišči: eno na kmetiji blizu Ljubljane, drugo na Pohorju.

Moj duhovni učitelj Paramhans Swami Maheshwarananda uči, da mora
človek biti zaščitnik vsega stvarstva, ne pa uničevalec. Celotnega sveta
res ne moremo spremeniti, lahko pa začnemo pri sebi in se vprašamo,
kaj lahko sami naredimo, da bi pripomogli k izboljšanju današnjega stanja. In pokaže se nešteto možnosti za pomoč.
Od marca, ko je revija izšla, pa do danes, se je zgodilo že marsikaj.
Spoznala sem kar nekaj prekrasnih ljudi in vsak je po svoje pripomogel k temu, kar se sedaj počasi izoblikuje. Med drugim sem se seznanila tudi z ljudmi iz Skupnosti za zavest Krišne (v prejšnjem članku sem
omenila, da sem se obrnila na njih s prošnjo, če bi morda lahko vzeli še
štiri »pohorske« krave). Povabili so me na njihov delovni sestanek na
kmetijo blizu Ljubljane, kjer imata neka gospa in njen sin v oskrbi 15
krav, ki imajo to srečo, da bodo brez strahu dočakale naravno smrt. Z
veseljem sem se odzvala in s prijateljico sva se odpravili k njim. Prehraniti toliko ust ni enostavno - sploh če nimaš od njih nobene »koristi«
(ko si sam v podobni situaciji, popolnoma razumeš drugega). Potrebno
je ogromno fizičnega dela, veliko odrekanja in seveda precej finančnih
sredstev. In kar zadeva zadnje, so našli zanimivo rešitev – posvojitev
krav, tako da se finančno breme vsaj malce porazdeli. Razložili so mi,
kako pri njih to deluje. Posvojitev krav temelji na prostovoljnem darovanju sredstev za osnovne potrebe, kot sta hrana in zdravstvena oskrba
posvojene krave. Posvojitelj je lahko samostojen (sam krije vse finančne stroške) ali pa skupinski (stroške si deli več ljudi). Do sedaj imajo na
ta način posvojenih že 9 krav. Popoldne smo vsi skupaj (tam so bili tudi
vsi posvojitelji krav) šli še na pašnik. Prav lepo je videti krave, kako
mulijo sočno travo ali pa ležijo, leno prežvekujejo in se nastavljajo božanju sončnih žarkov. Posvojitelji so navdušeni nad tem, da imajo posvojene živali. Otroci so spraševali: »Katera je naša? Katera je naša?«
In ker je zgled zelo pomemben, verjamem, da bodo kot odrasle osebe
imeli popolnoma drugačen odnos do teh živali, kot bo to veljalo za večino njihovih vrstnikov.

Pripravlja se program za posvojitev krav s
Pohorja

T

akrat sem dobila občutek, da bi morda takšna oblika posvojitve bila
možna tudi za naše štiri krave. V 14-ih letih, odkar sem v društvu
Joga v vsakdanjem življenju, sem spoznala mnogo ljudi in dosti dobrih
prijateljev, ki so bili in so vedno pripravljeni pomagati, kadar so kakšna
večja dela. Ko sem jim omenila posvojitev krav, so bili nad idejo navdušeni. Kot po čudežu so bile vse štiri krave v kratkem času posvojene
(vsi so skupinski posvojitelji). Podobno kot prijatelji iz Skupnosti za
zavest Krišne pripravljam program posvojitve krav. Upam, da se bo
kmalu rodila tudi spletna stran na temo zaščite krav.
Povsod po svetu se kaže potreba po zavetiščih za večje živali. V okolici Würzburga v Nemčiji obstaja Kmetija usmiljenja, kjer imajo polne
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Krave s Pohorja bodo s pomočjo prijateljev živali lahko živele do konca življenja

Prošnja za donacijo

S

edaj je odprt poseben transakcijski račun, namenjen izključno donacijam za krave. Še vedno so dobrodošli prispevki, saj je potrebno
še marsikaj postoriti na pašniku in pripadajočih objektih, ki so direktno
povezani z oskrbo in varnostjo krav. Popraviti je potrebno lopo za krave, narediti skladišče za seno, povečati vodno zajetje in okrog njega
utrditi teren, povečati pašnik ... Pa tudi stroji (kosilnica, traktor, obračalnik za seno) so že stari in kar naprej potrebni popravila, kar je vse
povezano s financami.
Torej, pokaže se nešteto možnosti, kako pomagati, da bi vsaj malo omilili trpljenje živih bitij. Danes je usoda mnogih živali v človeških rokah
in samo od vsakega posameznika je odvisno, kaj bo naredil.
Rosanda Ulipi
Činžat 25
2343 Fala
Tel.: 02675 00 06 ali 040 417 266
E-pošta: ratanpuri@gmail.com
Številka TRR, namenjenega izključno donacijam za krave:
SI56 0412 2024 1066 220, Nova KBM

Nepotrebne usmrtitve v klavnicah
so mučenje živali

V slovenskih klavnicah se letno ubije okoli 30 milijonov živali, po vsem svetu pa okrog 45 milijard. Večina živali se umori za prehranske potrebe ljudi, saj so živali še vedno eden glavnih virov prehranjevanja
človeka. V klavnicah tečejo potoki krvi nedolžnih živali, pot do mesarskega noža pa je za živali pot neizmernega in grozljivega trpljenja. Gre za peklensko pot, ki jo s svojim naukom blagoslavlja celo katoliška
cerkev, ki sicer uči zapoved Ne ubijaj ter da so živali od Boga ustvarjena bitja. Seveda, samo uči.

U

P

o 4. členu Zakona o zaščiti živali se kot mučenje živali smatra tudi
vsaka nepotrebna usmrtitev živali. Ker je usmrtitev živali za prehrano ljudi nepotrebna, saj obstaja hrana rastlinskega izvora, ki je tudi
družbeno veliko bolj sprejemljiva, potrebna pa tudi ni za kaj drugega,
je mogoče šteti usmrtitev živali v klavnicah za mučenje živali samo po
sebi, tudi če živali pri tem ne trpijo. Mučenje živali pa pomeni kaznivo
dejanje. Tudi razlog, da živinoreja oziroma pridelava mesa pomeni delovna mesta, tega ne spremeni, saj je namesto živinoreje mogoče uvesti
druge dejavnosti, ki lahko nadomestijo delovna mesta in tudi dobiček.
Ta je namreč sedaj izjemno krvav.

K

malu bo prišel čas, ko bodo klavnice uvrščene na os zla. Mnogi se
že zavedajo, da so klavnice izraz čiste hudobije, ki pa se zaenkrat
še vedno skriva za oznakami, da je to v javno korist, da ni druge možnosti, da brez mesa ne gre in podobno. Seveda velja to smiselno tudi
za lov ali poskuse na živalih. Leonardo da Vinci je izjavil, da bo prišel
čas, ko bo zločin nad živalmi kaznovan enako kot zločin nad ljudmi. In
ta čas je tukaj.
Vlado Began

Foto: www.ourdailybread.at

mori živali v klavnicah niso potrebni. Meso za človeka namreč ni
nujno potrebna hrana, saj lahko človek vse, kar potrebuje za prehrano, dobi iz rastlinskih virov. Meso je poleg tega tudi rizični faktor za
mnoge civilizacijske bolezni, kar dokazuje mnogo znanstvenih študij,
to pa je še en razlog, ki govori v prid nepotrebnosti umorov v klavnicah.
Proizvodnja mesa ni nepotrebna le za živali, temveč tudi za ljudi. Živinoreja predstavlja glavno grožnjo okolju in daje celo več emisij škodljivih toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet. Zaradi mesa je po
svetu ogromno lakote, saj se npr. žito uporabi kot krmilo za rejno živino
namesto kot hrana za ljudi. To je torej še en razlog proti umorom v klavnicah. Meso praktično nima pozitivnih elementov, njegovi učinki so
negativni. Ne uničuje samo živali, temveč celotno družbo, saj so stroški
za zdravljenja bolezni, povzročenih zaradi uživanja mesa, ogromni. Še
večja pa je škoda zaradi uničevanja narave, ki jo povzroča živinoreja,
da o hudih posledicah klimatskih sprememb, kjer nosi pridelava mesa
zelo velik delež, sploh ne govorimo. Živinoreja oziroma pridelava mesa
kršita tudi človekovo pravico do zdravega življenjskega okolja, pa tudi
pravico do najvišje možne stopnje zdravja. Mnogi ljudje trpijo in celo
umirajo, ker država molči, zavaja ali celo širi napačne informacije glede škodljivosti mesa oziroma živinoreje.

Mnogi se že zavedajo, da so klavnice izraz čiste hudobije, ki pa se zaenkrat še vedno skriva za oznakami, da je to v javno korist, da ni druge možnosti, da brez
mesa ne gre in podobno.

Prijatelji živali rešili bikca Fredija pred zakolom

Bikec Fredi se je s svojo skoraj neverjetno zgodbo, ko se je sredi maja izmuznil na svobodo izpred poslopja Celjskih mesnin, dotaknil številnih src. Mitja Kodermac iz Ljubljane je s pomočjo mnogih prijateljev živali zbral potrebna sredstva in bikca odkupil.
Po zadnjih informacijah Fredi ne bo ostal na matični ekološki kmetiji v
Šentjurju, zato Kodermac išče novo lokacijo za bikca, kjer bo brezskrbno dočakal starost in se v miru sprehajal po
pašnikih. Če poznate koga, ki ima rad živali
in bi za ugodno ceno skrbel za Fredija, pokličite na tel. 031 200 528 (Mitja).

Ali so klavnice za živali raj
ali pekel?
V zadnjih mesecih smo v Sloveniji zasledili kar nekaj primerov pobegov rejnih živali
izpred klavnic. Očitno je, da živali ne želijo
v klavnico, ki za njih predstavlja pravi pekel. Toda s tem se ne strinja pater Franc Cerar, ki meni, da je najvišji smisel živali, da
jo človek zakolje in poje oziroma da se daruje zanj (vir: Družina, 5.6. 2005). »Če gospod Franc Cerar meni, da so klavnice raj

za živali, kjer se lahko darujejo, potem je dobro, da sam obišče eno od
teh peklenskih taborišč smrti in z lastnimi rokami skuša zaklati jagnje ali
katero drugo žival. Ali si pater Cerar želi biti
na mestu živali, ki ji razparajo vrat? Kar ne
želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim, je
zlato pravilo, ki ga Cerar zagotovo dobro pozna,« je izjavo katoliškega patra pokomentiral predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, Stanko Valpatič, ter jo
označil za absurdno in skrajno žaljivo do živali. »Verjetno je za vsako živo bitje najbolj
tragično, ko te peljejo v zapor ali klavnico.
Živali občutijo, da jim nekdo streže po življenju in da bodo morale predčasno končati življenje. Vse živali bi si želele živeti do konca življenja in umreti naravne smrti, podobno
kot mi ljudje. Ko se žival znajde v situaciji,
ko je tik pred zakolom, se zelo boji,« je še pojasnil Valpatič.
Damjan Likar
OSVOBODITEV ŽIVALI - avgust 2008
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Dobro pripravljeni na obisk pri veterinarju
Predstavljajte si, da udobno ležite na kavču. Naenkrat
se okrog vas pojavi čudna napetost. Opazite, da se
pripravlja nekaj zelo neprijetnega. Toda nihče vam
ne pove, kaj se dogaja. In že vas zgrabijo in vtaknejo
v avto. Le kam vas peljejo? Na sprehod vsekakor ne.
Tuja hiša. Popolnoma tuji ljudje. Čeprav se z vsemi silami upirate, vas prinesejo v prostor z neprijetnim vonjem, v katerem se počutite zelo ogroženi. Vrata se
zaprejo – možnosti za pobeg ni. Več ljudi vas trdno
drži, vlečejo vas in vam povzročajo bolečine. Zgrabi
vas panika, saj ne veste, kje ste se znašli, kaj se z vami
dogaja in kako dolgo bodo trajale bolečine.

T

ako ali podobno se verjetno počutijo naši psi ali muce pa tudi druge
živali, ko je potrebno obiskati veterinarja. Ni presenetljivo, da jih
ob naslednjem obisku lahko tja spravimo le z zvijačo ali silo, da trepetajo, grizejo, praskajo, saj se na ta način branijo. Živali podobno kot mi
čutijo bolečine in se tega spominjajo še leta.
Vsak, ki živi s psom ali mačko, bo potrdil, da imajo živali sposobnost,
ki je pri njih morda še bolj izražena kot pri ljudeh: zaznavajo naše misli
in razpoloženje, ki ga razberejo iz našega obnašanja in zvena besed. In
prav tu imamo priložnost za spremembo. Namesto da bi mislili: »Joj,
sedaj moram peljati mačko k veterinarju. Že zadnjič je bila jezna, je grizla in praskala. Najbolje, da jo hitro zagrabim, spravim v potovalno košaro in hitro zaprem vratca,« bi lahko že nekaj dni prej pripravili naše
muce na obisk pri veterinarju na ta način, da bi jim v miru prigovarjali:
»Veš, jutri greva skupaj k veterinarju. Ničesar se ti ni treba bati. Veterinar ti želi dobro. Pogledal bo tvoje zobe in dobil(a) boš injekcijo. To ni
nič hudega in bo hitro mimo. Jaz pa bom ves čas ob tebi.« Ali: »Greva
k veterinarju. Naš prijatelj je, želi ti pomagati in zato te mora najprej
spoznati. Ni se ti treba bati. Zatem dobiš priboljšek.« Ali pa: »Na obisk
greva. Veterinar te bo samo pogledal, dal ti bo injekcijo, ampak to ni nič
hudega.« (Če so živali sproščene, injekcija res ni nič hudega!)
Pri tem žival zazna ton našega glasu in s tem naše razpoloženje, zato je
pomembno, da smo pri tem notranje mirni in se pri tem naš stres, povezan z obiskom pri veterinarju, ne prenaša na živali. Poleg tega se naše
besede in misli oblikujejo v slike, ki jih naša žival sprejme. Vredno je
poskusiti – pa ne le pred naslednjim obiskom veterinarja.
38
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI IZ
VETERINARSKE AMBULANTE
Revija Freiheit für Tiere (Svoboda za živali) je v pogovoru z veterinarko Ino Lautenschläger postavila naslednji vprašanji:
»Je strah pred veterinarjem vedno prisoten?«
Ina Lautenschläger: Prijatelji živali nas pogosto sprašujejo,
kako ravnamo pri našem delu, da se živali ne bojijo. Za prvi obisk
štirinožnega pacienta si vedno vzamemo nekoliko več časa. Vedno se dogovorimo za termin, saj na tak način živalim ni potrebno dalj časa preživeti v čakalnici in s tem še dodatno stopnjevati
stresa. Ob prvem obisku se ne zgodi veliko: živali lahko prosto
tekajo po ordinaciji in se privajajo. Dobijo priboljšek in veliko
nežnosti. Pregled poteka skozi igro, brez prisile. Na ta način nas
živali spoznavajo, mi pa dobimo vtis o njihovem značaju in obnašanju. Tako jih lahko tudi ob naslednjih obiskih bolje pregledujemo. Pri prvem obisku je posebno pomembno, da živali ordinacijo zapustijo z dobrim občutkom. To pa pri nas velja tudi za vse
naslednje obiske. S tem imamo zelo dobre izkušnje.
»Kaj lahko sami kot lastniki živali naredimo, da se naš pes ali
mačka ne bosta tako zelo bala obiska pri veterinarju?«
Ina Lautenschläger: Poiščite veterinarja, pri katerem se dobro
počutite, to se potem prenese tudi na vašo žival. Na vsak način
se dogovorite za termin, saj se boste s tem vi, posebno pa še vaša
žival, izognili predolgemu čakanju. Dolgo čakanje v čakalnici
vedno še stopnjuje stres pri živalih. Mnogi prijatelji živali so prepričani: »Moj pes, moja mačka razume vsako besedo!« Ko ljudje
govorimo z živalmi, se z zvenom našega glasu vsekakor prenese
tudi sporočilo. Živali ne moremo zavajati, čutijo namreč, kaj jim
želimo povedati ali kaj nameravamo. Torej že doma svoji živali točno povejte, kaj nameravate in si to med govorjenjem predstavljajte v sliki. To bo vaši živali pomagalo, da se pripravi. Poskusite in presenečeni boste, koliko živali razumejo, če jim to
dopustimo.
Vir: Freiheit für Tiere št. 3/2008, prevod Gretta Mikuž Fegic
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Bičanje konjev na kasaških dirkah
nezakonito, država pa molči

V polnem teku je sezona kasaških dirk. Te imajo dolgoletno tradicijo, so pa tudi vedno bolj popularne
in se jih udeleži vedno več obiskovalcev. Tako se je pred kratkim na hipodromu v Ljutomeru zbrala kar
dva tisoč glava množica, vsa pozornost pa je bila namenjena izboljšavi nekega rekorda. Organizatorji
so za rekord ponujali celo posebno denarno nagrado, saj so vsak evro od prodane karte namenili zanjo. Rekorda pa ni bilo. So se konji »izneverili«?

V

Sloveniji kasaške dirke potekajo v smislu Pravilnika o kasaških
dirkah, ki ga je sprejela Zveza društev kasaške centrale Slovenije,
potrdila pa tudi državna komisija za tekmovanja s kopitarji. Po pravilniku je dovoljeno bičati konje, npr. v ciljni ravnini je dovoljeno konja z
bičem udariti do 5-krat (75. člen). Po istem pravilniku (76. člen) je voznik dolžan voziti na zmago. Na kasaških dirkah tekmovalci uporabljajo
za vodenje konj uzdo, ki ima jermene in brzdo.
Položaj živali med drugim ureja Zakon o zaščiti živali (ZZZiv). Ta
zakon velja tudi za kasaške dirke in zato morajo biti ravnanja do konjev na kasaških dirkah v skladu z omenjenim zakonom. Po 15. členu
ZZZiv-a je prepovedano stiskanje, udarjanje, zbadanje, suvanje živali,
prepovedano je tudi preobremenjevanje živali in uporaba ustrahovane
živali. Če pride do prepovedanega ravnanja, je storjen tudi prekršek,
lahko pa pride tudi do kaznivega dejanja mučenja živali. Bičanje konjev na kasaških dirkah pomeni udarjanje konjev in je zato po Zakonu o
zaščiti živali prepovedano. Tudi uporaba biča, ne da bi prišlo do fizičnega stika med bičem in konjem, lahko pomeni kršitev ZZZiv-a, saj se bič
mnogokrat uporablja za ustrahovanje živali. Konj tako iz strahu uboga
voznika, ki mora že po pravilniku voziti na zmago in zato iz konja iztisniti vse moči. In pri tem seveda priganja konja tudi z bičem, da ta doseže čim večjo hitrost. Zato je uporaba biča, ne glede na to da ni prišlo
do fizičnega kontakta med bičem in konjem, v nasprotju z Zakonom o
zaščiti živali, saj lahko vodi k preobremenjevanju živali ali k ustrahovanju živali oziroma uporabi ustrahovane živali, kar pa je prepovedano
po 8. alineji 15. člena. Po ZZZiv-u tudi ni dovoljeno stiskati živali (15.
člen). Jasno je, da na kasaških dirkah prihaja do stiskanja konjev, saj je
oprema za vodenje konjev narejena tako, da se ravno s stiskanjem doseče cilj, to je vodenje konja (desno, levo ...). Uzda z brzdo, ki je potrebna
za vodenje konja, stiska konja in ko voznik na dirki potegne za jermene uzde, ta konja še bolj stisne. To pa je prepovedano po prvi alineji 15.
člena ZZZiv-a, saj ta izrecno prepoveduje stiskanje.
Kasaštvo pomeni za večino konjev stres, bolečine, strah, vznemirje-

zročanje trpljenja, bolezni ali celo smrti konjev? Ali je uživanje publike
utemeljen razlog za trpljenje živali? Če je to bilo mogoče včeraj, danes
ni več. Živimo v 21. stoletju in ne v srednjem veku. Država naj bi po
ustavi ustvarjala možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj
Slovenije. Ali je bičanje konjev del kulture? Konji ne morejo biti tekmovalni artikel ali osnovno sredstvo za izpolnjevanje človekovih interesov, mnogokrat zelo nizkotnih, saj so živa bitja s svojimi občutki, čustvi, inteligenco, dušo in ne stvari. Sedaj že znanstveniki opozarjajo na
dejstvo, da imajo živali svojo osebnost. Dejstvo, da se konje tretira kot
tekmovalni eksponat, krši njihovo dostojanstvo, pa tudi dostojanstvo
mnogih ljudi, ki zagovarjajo pravice živali. Razvoj gre v smeri priznavanja pravic živalim, v Sloveniji pa se še bičajo nedolžne živali, bitja
z osebnostjo.
Kot že navedeno, bičanje konjev je po Zakonu o zaščiti živali prekršek
sam po sebi. Sama kasaška dirka pa je lahko tudi surovo ravnanje s konjem, če gre za konja, ki je bičan, ki ga stiska brzda in mu povzroča bolečine, ki ga je strah, ki mora teči ob hudi pripeki. Če se upošteva mnenje nekega dobrega poznavalca konj, ki je izjavil, da se konjem »utrga«,
ko morajo doseči najvišjo hitrost, gre celo za izredno hudo trpljenje, ne
samo fizično, temveč tudi psihično. Kako se lahko konj dobro počuti,
če je bičan, stiskan, ustrahovan, mora teči ob hudi pripeki? To si je težko predstavljati. Zato bi lahko šlo v tem primeru tudi za kaznivo dejanje mučenja živali.
Ali si je mogoče zamisliti trpljenje ubogega konja, ki mora teči v zanj
nenormalnem koraku? Kas je namreč nenormalen način teka, konja
žene voznik, ki vozi na zmago ter konja »disciplinira« z bičem. Kdo
bi bil konjevem mestu? Mogoče kakšen član državne komisije za tekmovanja kopitarjev, ki dopušča kršenje ZZZiv-a? Ali kakšen inšpektor
VURS-a, ki zamiži na eno oko, ko se spremlja kasaško dirko, kjer udarjajo nedolžne konje? Ali kakšen klerik, ki po eni strani uči, da so konji
od Boga ustvarjena bitja, po drugi strani pa dopušča hudo zlorabo bitij,
za katere trdi, da jih je ustvaril Bog? Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne
stori ti njim. Zakaj se zlato pravilo ne izvaja tudi do živali?
Nerazumljivo je, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
VURS ali policija (ta je v nekem svojem pisnem mnenju zapisala celo,
da bičanje konjev ne pomeni kršitve ZZZiv-a), ki dobro poznajo dogajanje na dirkah, ne reagirajo – torej delujejo nezakonito. Nerazumljivo
je, da veterinarski inšpektorji ne prepovedo kasaškim klubom bičanje
konjev, kar bi morali storiti v smislu v 43. člena ZZZiv-a in ne kaznujejo storilcev posameznikov z globo, ki je od 400 do 800 EUR oziroma za klube od 1.600 do 42.000 EUR. Nerazumljivo je, da Komisija za
tekmovanja s kopitarji, ki jo je ustanovila država, oceni sporni pravilnik
kot primeren, čeprav ta napeljuje na nezakonita dejanja. Zakaj državni
organi ne ščitijo ubogih konjev, čeprav so plačani za to?

Država naj bi po ustavi ustvarjala možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Ali je bičanje konjev del kulture?

nost in preobremenitev. Seveda ne velja to samo za tekmovanja, enako
ali še bolj velja to za čas treninga. Napori na treningih in tekmah lahko povzročijo konjem hudo izčrpanost, kar lahko pripelje tudi do poškodb, pljučnih krvavitev ali celo srčnih napadov. Strah, bolečine in
nepotrebno vznemirjanje se po ZZZiv-u smatra za trpljenje živali, preobremenjevanje pa je izrecno prepovedano. V 3. členu ZZZiv-a je tudi
določeno, da nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali
trpljenja, bolezni ali smrti. Ali je tekmovanje utemeljen razlog za pov-
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Nerazumljivo je, da upravne enote dopuščajo bičanje oziroma kasaške
dirke, ki evidentno pomenijo kršenje ZZZiv-a, čeprav so tudi one dolžne po 2. členu istega zakona živali ščititi. Svetla izjema v tem pogledu
je delno Upravna enota Ljutomer, ki v dovoljenju za organizacijo kasaških dirk zapiše pogoj, da morajo biti tekmovalci pred dirko opozorjeni,
da ne smejo udarjati konj z bičem oziroma da bo preprečeno kakršnokoli grobo ravnanje s konji.
Vlado Began, Varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in
njihove pravice

Palačinke z malinami
Za 4 osebe potrebujemo:
Testo za palačinke:
200 ml vode
200 ml jabolčnika ali jabolčnega soka z mineralno vodo
150 g moke
1 žlico sladkorja
1 noževo konico soli
100 g margarine
Za nadev:
250 g svežih ali zamrznjenih malin
2 pomaranči (neškropljeni)
1 limono
40 g sladkorja ali medu
1/8 l belega vina ali jabolčnega soka
50 g margarine
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Priprava:
Testo: v skledi z metlico stepemo moko, vodo, jabolčnik, sol in sladkor, da dobimo gladko maso. V ponvi
vsakokrat segrejemo žličko margarine in vanjo vlivamo po eno majhno zajemalko testa ter palačinke na
obeh straneh zlatorjavo spečemo.
Omaka: pomaranče s krtačo operemo pod vročo vodo
in lupino na fino naribamo. Pomaranči in limono iztisnemo. V ponvi razpustimo margarino in v njej
raztopimo sladkor ter mešamo, dokler ne postane
svetlorjav. Dodamo pomarančni ter limonin sok in
naribano lupinico. Dolijemo belo vino in pustimo na
šibkem ognju rahlo vreti približno 10 minut. Palačinke preganemo na polovico, nato na četrtino in še
enkrat na osmino, jih položimo v pomarančno omako in jih v njej povaljamo. Na šibkem ognju jih pustimo še nekaj minut in večkrat obrnemo. Nazadnje
po njih porazdelimo maline ter jih še tople serviramo
na krožniku.
Recept je vzet iz knjige Živalim prijazna kuharica – k naravi, izdajatelj Univerzalno življenje,
2003.

Polnjena paprika
Priprava:
Za pripravo nadeva olupimo in zrežemo čebulo in česen. Paradižnik operemo in narežemo na kocke. Zeleno in šitake gobe zrežemo na drobno.
Kruh zrežemo na male kocke. V ponvi razpustimo 30
g margarine in kocke opražimo.
Nato razpustimo še preostalo margarino ter toliko
popražimo čebulo in česen, da posteklenita.
Zaporedoma dodamo zeleno, paradižnik in gobe,
močno začinimo in dušimo 5 minut. Dodamo zelišča in kruh.

Za 4 osebe potrebujemo:
4 rdeče paprike s pecljem
50 g starega kruha
70 g margarine
50 g čebule
1 strok česna
300 g paradižnika
80 g stebelne zelene
150 g šitake gob
2 žlici sesekljanih svežih zelišč

Paprike operemo, pri pecljih odrežemo pokrovčke in
izločimo semena.

(npr. peteršilj, rožmarin, majaron, timijan)

Nadev porazdelimo, pokrijemo s pokrovčki in namažemo z oljem. Papriko denemo v ognjevarno posodo
in prilijemo zelenjavno juho. V segreti pečici dušimo
45 minut pri 200°C. Sredi dušenja papriko pokrijemo s peki papirjem, da preveč ne potemni.

¼ l zelenjavne juhe

Predlog za serviranje:
ponudimo z rižem, krompirjem ali krompirjevim pirejem.
Recept je vzet iz knjige Živalim prijazna kuharica – k naravi, izdajatelj Univerzalno življenje,
2003.

muškatni orešček
sol, sveže mlet poper

Solata za zdravje
in vitalnost

Za 4 osebe potrebujemo:
100 g rdečega radiča
100 g motovilca ali rukole
2 korenčka
2 srednje veliki gobi šitake
1 avokado
kalčke po želji
50 g sončničnih semen
hladno stiskano sončnično olje
2 žlici čemaževe zeliščne omake
limono
zeliščno sol

Juha s kvinojo
Priprava:

Solata vključuje zelenjavo in kalčke, ki so bogat vir
kalcija in drugih mineralov. Šitake gobe so eden redkih rastlinskih virov vitamina D, ki izboljšuje absorpcijo kalcija. Namočena sončnična semena so
lažje prebavljiva, vsebujejo esencialne aminokisline,
lecitin, vitamine A, B1, B2, B6, B12, posebej veliko
vitamina D ter minerale. Avokado je prav tako bogat vir vitaminov in mineralov, ki omogočajo boljšo
absorpcijo kalcija. Tudi čemaž se odlikuje po bogati
vsebnosti vitaminov in mineralov.
Prirejeno po receptu iz mesečne brošure Skupaj
za zdravje človeka in narave, maj 2008, št. 13.
Več receptov si lahko ogledate na:
www.zazdravje.net.

Za 4 osebe potrebujemo:
čebulo
porovo steblo

Čebulo narežemo na koščke, por na kolobarje in oboje na olju rahlo popečemo. Kvinojo operemo in prav
tako rahlo popečemo (ne sme postati preveč rjava).
Papriko in kolerabo narežemo na drobno, dodamo h
kvinoji in zalijemo s polovico zelenjavne juhe. Grah
očistimo, paradižnike razpolovimo in narežemo na
rezine ter oboje vmešamo v juho. Zalijemo s preostalo zelenjavno juho. Vre naj približno 20 minut. Začinimo z zeliščno soljo in poprom. Okrasimo s peteršiljem in ponudimo s popečenimi kruhovimi kockami.

2 jedilni žlici kokosovega olja

Kvinoja je starodavno žito, ki so ga za svojo prehrano uporabljali južnoameriški Indijanci že 3000 let
pred našim štetjem. Kvinojino seme vsebuje veliko
beljakovin, kalcija, vitamina E in B ter skoraj idealno razmerje osmih esencialnih aminokislin. Je brez
glutena, zato je idealna hrana za vse, ki so alergični nanj.

zeliščno sol in poper

Prirejeno po receptu iz mesečne brošure Skupaj
za zdravje človeka in narave, maj 2008, št. 11.
Več receptov si lahko ogledate na:
www.zazdravje.net.
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Radič in motovilec operemo in ju natrgamo na koščke želene velikosti. Dodamo grobo naribano korenje,
na lističe narezane gobice in koščke avokada. Prelijemo s prelivom iz olja, limone, čemaževe zeliščne
omake, zeliščne soli ter premešamo. Potresemo s priljubljenimi kalčki in čez noč namočenimi sončničnimi semeni.

OSVOBODITEV ŽIVALI - avgust 2008

100 g kvinoje
zeleno papriko
kolerabo
1 liter zelenjavne juhe
3 paradižnike
grah
peteršilj in popečene kruhove kocke

Foto: Mediacor

Foto: S. Lončar

Priprava:

Poskusi na živalih - najbolj črno poglavje v zgodovini medicine
Univerzalno življenje podarja petim izžrebancem te križanke knjigo Poskusi na živalih,
neme prošnje, ki vpijejo do neba, vivisekcija z duhovnega stališča Krivdo glede poskusov
na živalih nosijo ne samo izvrševalci teh poskusov, pač pa tudi vsi tisti, ki so kakor koli
povezani z njimi, tudi npr zdravniki, ki molčijo, kadar njihovi kolegi izvajajo poskuse na
živalih Mogočneži farmacevtske industrije so prav tako soodgovorni za zločine nad živalmi
– tudi kadar niso neposredno udeleženi Končno je sokriv vsakdo, ki kupi ali uporablja nek
proizvod, ki so ga izdelali s pomočjo vivisekcije – toliko bolj, če za to ve Tudi na področju
poskusov na živalih velja: kar seješ, to žanješ Seješ trpljenje in smrt, žanješ trpljenje in

smrt, razen če človek napake ni predčasno prepoznal in obžaloval ter jo poskušal popraviti
Univerzalno življenje, Celovška cesta 87, 1000 Ljubljana, www univerzalno-zivljenje si
Rešitev (gesla) pošljite najkasneje do 10 novembra 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 revije
Pravilni rešitvi gesel dvanajste številke: Romeo in Avgusta, Ko lunca sveti. Nagrade
so prejeli: Tjaša Dražnik, Murska Sobota, Jurij Zupanc, Ljubljana Dobrunje, Marta
Bogme, Ptuj, Lara Tomažin, Novo Mesto, Anja Simovič, Ljubljana.

Začinite z naravo!

VEGANKA
GUT ZUM LEBEN

Sipna začimba in zelenjavna juha
»Aromatično začinim vaše jedi – čisto brez
glutaminata! Uporabite me lahko za vse jedi,
za juhe, omake, za zelenjavo, za enolončnice,
marinade, testenine, riž, za solate!«
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

čisto rastlinsko, brez holesterola
iz 800g zelenjave in zelišč iz miroljubnega
kmetijstva v vsaki dozi
z dragocenimi shiitake gobami
z minerali bogatimi jabolčnimi krhlji
z neobdelano kameno soljo
brez ojačevalcev arome
brez mononatrijevega glutaminata
brez kvasnega ekstrakta
brez dodanih arom, brez laktoze
brez sladkorja, brez maltodekstrina
brez glutena, brez konzervansov
brez živil živalskega izvora, brez GSO

Za nas samoumevno:
brez glutaminata, brez kvasnega ekstrakta!

Lebe Gesund informira:

Primerjajte sami!
1 kg VEGANKE

Narava ne potrebuje nobenih
ojačevalcev arome!

• posušena zelenjava iz
miroljubnega kmetijstva,
10 različnih vrst, shiitake
gobe, zelišča in jabolčni krhlji
• koruzna moka
• neobdelana kamena sol

Za vsa naša živila brez izjeme uporabljamo
visoko kvalitetne, naravne sestavine,
nikjer ne uporabljamo ojačevalcev
arome. Narava potrjuje samo
sebe. Za začinjanje uporabljamo
izključno neobdelano kameno
sol in sveža kot tudi sušena
zelišča, zelenjavo, korenine,
shiitake gobe in sadje.

1 kg običajne zelenjavne juhe
• sušena zelenjava

(konvencionalna pridelava,
pogosto le 3-4 vrste)

• ojačevalci arome

(mononatrijev glutaminat,
dinatrijev gvanilat,
dinatrijev inozinat)

Naj postane vaša kuhinja
prostor brez glutaminata!

»K NARAVI«, Milena Trefalt s.p., Celovška
cesta 87, Ljubljana, tel. 031-681426:
● Trgovina »K naravi«, Celovška cesta 87,
Ljubljana ● Tržnica Ljubljana, Pogačarjev
trg 1 - vsako soboto ● Ekološka tržnica Novo
mesto, vsak prvi petek v mesecu

kvasni ekstrakt, arome,
sladkor
• jedilna sol
Prodajna mesta:

K NARAVI – DOBRO ZA ŽIVLJENJE,
Janja Škrjanc s.p., Sejmišče 1, Kranj, tel.
041-214233: ● Trgovina v vegetarijanski
restavraciji »PAPALA«, Sejmišče 1, Kranj
● Kranj, ob četrtkih od 17:00 do 19:00 pri
vodnjaku ● Tržnica Kamnik, vsak torek in
soboto od 7:00 do 12:00 ● Vita center Naklo,
vsak torek od 17:30 do 19:30

www.ibi-vegan.si

Trgovina »Živeti z naravo« Stanko Valpatič
s.p., Ostrožno pri Ponikvi 26, Ponikva, tel.
031-499756: ● Tržnica Celje, Linhartova
ulica 5, vsak petek in soboto ● Maribor, ob
ekološki tržnici, Gosposka ulica, vsak petek

Bite away
po piku insektov

za oskrbo opeklin
ZA TAKOJŠNJO OSKRBO
VSEH VRST IN STOPENJ OPEKLIN
- hladi
- deluje antisepti~no
- zmanj{a bole~ino

-

za otroke in odrasle
takoj{en in trajen u~inek
konec srbenja
brez oteklin in nevarnosti infekcij
delovanje na principu toplote
brez kemi~nih substanc

Bite away se uporablja po piku insektov: komarjev, mu{ic, os,
sr{enov, ~ebel in muh, pa tudi po ugrizih klopov in nekaterih vrst
pajkov. Prepre~i ali mo~no zmanj{a srbenje in prepre~i nastanek
obse`ne otekline. Princip delovanja je naravni u~inek koncentrirane toplote. Med
toplotno obdelavo mesta pika z integriranim
termostatom Bite away-a, pri temperaturi pribli`no 50°C, beljakovinske molekule v
teko~ini iz `lez insekta razpadejo. Ustrezna
terapija je zagotovljena s kontrolo temperature oddane toplote in ~asa oddaja-nja
toplote. Za majhne otroke in odrasle z
ob~utljivo ko`o je omogo~en kraj{i ~as
uporabe.

- kraj{a ~as zdravljenja

mini kit

blazinice 10 x 10 cm
blazinice 5 x 15 cm

Informacije in naro~ila
http://bite-away.aform.si
ali po telefonu
01 23 44 910
vsak delavnik
med 9.00 in 14.00 uro.

Informacije in naro~ila
http://waterjel.aform.si
ali po telefonu
01 23 44 910
vsak delavnik
med 9.00 in 14.00 uro.

Pripomoček reševalnih
služb zdaj tudi za vas

