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Pobuda za brezmesne božične
praznike
V novi številki revije objavljamo reportažo iz belgijskega mesta Gent, kjer so prvi na
svetu razglasili brezmesni dan v tednu. Projekt je naletel na izreden odziv po vsem svetu
in mesto je sedaj postalo turistično še bolj prepoznavno. Tudi naše društvo je na vse
slovenske občine poslalo pobudo za en vegetarijanski dan v tednu in resnično si želimo,
da bi naše županje in župani v tej pobudi prepoznali pozitivne vidike za svoje mesto,
občane, naravo in živali.
Bliža se božični čas, ko bodo mnogi kristjani v Sloveniji praznovali rojstni dan Jezusa iz
Nazareta. Jezus je prišel tudi za živali in naravo, o čemer nenazadnje priča dejstvo, da se
je rodil med živalmi. Jezus ni dopuščal mučenja, izkoriščanja in ubijanja živali. Njegovo
stališče je bilo jasno, ko je osvobodil ujete ptice. Posvaril je mučitelja konj in opominjal
gonjača kamel. Povedal je, da so tudi živali Božje stvaritve, ki čutijo, občutijo, ki se
veselijo življenja in niso tukaj za to, da bi jim človek povzročal trpljenje in jih izkoriščal,
ali celo ubijal. Jezus je bil vegetarijanec in ni dopuščal ubijanja živali za prehrano. Če
so ga želeli pogostiti in mu je gospodinja, ki ni vedela, da je vegetarijanec, postregla z
mesom, je Jezus, da gospodinje, ki se je potrudila iz vsega srca, ne bi užalil, vzel košček
in če je le imel možnost, tudi razložil, zakaj naj ne bi ubijali in jedli živali, pa tudi to, zakaj
je takrat vzel košček in ga pojedel. Najbolj očitna Jezusova ljubezen do živali je zapisana
v dolgo skritem spisu Evangelij popolnega življenja, ki ga je v začetku prejšnjega stoletja
objavil Anglež Qusley, ter v brošuri Živalim sovražna Hieronimova Biblija. Čeprav je bil
Jezus velik prijatelj živali in duhovni vegetarijanec, se za praznovanje njegovega rojstva
pokolje in poje na milijone živali. Zastavlja se vprašanje: Ali bi se Jezus s tem strinjal ali
pa bi takšno praznovanje odklonil? Spoštovane bralke, spoštovani bralci, morda se tudi
mnogim od vas zastavlja vprašanje, od kod naenkrat Jezus vegetarijanec, zakaj o tem
nismo nikoli nič slišali pri verouku, pri maši, zakaj tega ne najdemo v Bibliji in podobno?
Preprosto rečeno gre za veliko prikrivanje in ponarejanje Jezusovega odnosa do živali
s strani katoliške cerkve. Hieronim, ki je v 4. stoletju od tedanjega papeža dobil nalogo
sestaviti knjigo Biblijo, je dobro vedel, da je bil Jezus vegetarijanec in je učil ljubezen do
živali ter je nasprotoval ubijanju. Kljub temu je Hieronim ta pomemben vidik Jezusovega
nauka pri sestavljanju Biblije prikril, oziroma prevzel že ponarejene predloge. To
ponarejanje Jezusovega nauka morajo milijoni živali vsak dan plačati s svojim življenjem.
Nešteto milijard živali je bilo od takrat prepuščenih hiranju v temnih hlevih in nato ubitih,
preganjanih in na vse načine ubitih v gozdovih, mučenih v laboratorijih in izkoriščanih.
Mnogi smo dolgo verjeli, mnogi še verjamejo, da tako želi Bog, da je to njegova volja.
Posledice tega prikrivanja so za naravo, živali in ljudi nepredstavljive in se že kažejo na
mnogih področjih.
Če ste morda začutili željo po malo drugačnem načinu božičnega praznovanja z več
razmišljanja o svojih dejanjih in morda drugače obloženi božični mizi z manj ali brez
mesa, vam bodo živali hvaležne in občutili boste veselje notranjega božiča ter veliko
povezanost z vsemi življenjskimi oblikami. Vegetarijanska hrana je lahko prav tako
okusna in pestra, pa še veliko boljše in lažje se boste počutili v teh prazničnih dneh. V
novem letu vam želimo vse dobro in vas vabimo, da se nam pridružite ter z nami gradite
živalim, naravi in ljudem prijazno Slovenijo.
Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice
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Vabimo vas, da 0,5 odstotka dohodnine
namenite za varstvo pravic živali
Do 31. decembra še lahko pošljete Davčni
upravi navodila glede dohodnine za leto
2009

Konec leta 2006 je bil sprejet nov Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki vam je
dal možnost, da do 0,5 odstotka dohodnine namenite za splošno-koristne
namene po vaši izbiri. Toda sorazmerno majhen del zavezancev je doslej
izkoristil to možnost. Mnogi se je ne zavedajo, mnogi ne poznajo dovolj
dobro organizacij, ki jim lahko denar namenijo.
Mednje spada tudi Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice.
Ustanovljeno je bilo leta 2002 in ima status društva, ki deluje v javnem
interesu. Prizadevamo si za uveljavljanje pravic živali v zakonodaji in
praksi, da bi lahko živele življenje, ki je primerno njihovi vrsti, svobodno
in v miru ter brez strahu, da bi jih človek preganjal, mučil ali ubil. Naš
moto je „ne stori drugim tega, kar nočeš, da bi drugi storili tebi“. Ta
moto na enostaven način pojasni, da si prizadevamo za odpravo poskusov
na živalih, intenzivne živinoreje, mesne industrije, lova in drugih načinov
mučenja živali, kakor tudi živeti ta princip do vseh ljudi.

Društvo lahko z več finančnimi sredstvi bolj
učinkovito pomaga živalim

Svoje cilje poskušamo doseči predvsem z izobraževanjem javnosti. V
ta namen organiziramo vegetarijanske piknike, predavanja in protestne
shode, pripravljamo izjave za javnost, skrbimo za spletno stran www.
osvoboditev-zivali.org ter izdajamo revijo. Izobraževanje teče v dve
smeri. Po eni strani razkrivamo primere mučenja živali in pojasnjujemo,
da živali trpljenje kot so bolečina, strah in osamljenost doživljajo
zelo podobno kot mi ter da za pravilni psihosocialni razvoj prav tako
potrebujejo interakcijo s svojimi vrstniki. S tem poskušamo v ljudeh
razviti zavest o negativnih posledicah njihovih dejanj ter spodbuditi
sočutje in občutek odgovornosti, da bi spremenili svoje navade.
Po drugi strani pa predstavljamo dokaze o negativnih posledicah teh istih
dejavnosti za ljudi in okolje. Mnogo ljudi verjame, da so v mesu nujno
potrebne snovi, ki jih v drugih živilih ni, četudi je logično, da morajo
v telo živali najprej priti z rastlinsko hrano. Premajhen del javnosti se
zaveda, da meso v resnici škodi zdravju, da je za večino odraslih nezdravo
tudi uživanje mleka, da testiranje zdravil in kozmetike na laboratorijskih
živalih ne daje zagotovil za varnost izdelkov za ljudi in da so bila na
podlagi rezultatov takih raziskav dana na trg mnoga zdravila, ki so uničila
zdravje milijonov ljudi in sprožila visoke odškodninske tožbe.
Nekatere negativne posledice pa zadanejo ljudi enako kot ostale živali.
Oboji si delimo isti planet. Intenzivna živinoreja in mesna industrija
zastrupljata okolje. V gnoju so ostanki antibiotikov in hormonov, gnojnica
vdira v podtalnico, onesnažen zrak zasmrajuje okolico, da o odplakah
in klavničnih odpadkih niti ne govorimo. Izpusti toplogrednih plinov v
živinoreji so bolj pomembni podnebni dejavnik kot izpusti v prometu.
Zaradi potreb intenzivne živinoreje po krmi primanjkuje hrane za ljudi,
širjenje obdelovalnih površin pa ogroža življenjsko okolje divjih živali.
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice poleg izobraževanja
javnosti trud namenja tudi vplivanju na zakonodajo in delo državnih
organov. Pri društvu deluje varuh pravic živali, ki spremlja spremembe
pravnih aktov ter delo ministrstev in njim podrejenih inštitucij, vlaga
pobude za oceno ustavnosti pravnih aktov in predloge za njihovo
spremembo, ter v imenu društva sodeluje v upravnih postopkih, v
primerih, ko je društvo priznano kot stranka v postopku. Na tak način
lahko zadržimo ali preprečimo odločitve, ki bi imele negativno posledice
za živali.
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Društvo precej finančnih sredstev namenja za izdajo informativnega materiala,
ki ga obiskovalcem ponudijo na raznih prireditvah.

Že vsak evro pomaga

Nekaj denarja namenjamo za neposredne prispevke kmetijam, katerih
lastniki so se odločili, da živali ne bodo dali v zakol, temveč jim bodo
omogočili mirno življenje do naravne smrti. S tem denarjem lahko
nakupijo dodatno krmo. Tudi v primeru bikca Fredija, o katerem pišemo
v tej številki, smo pomagali po svojih močeh. Če bomo iz dohodninskih
prispevkov in donacij zbrali dovolj denarja, bomo ustanovili sklad,
ki bo namenjen sofinanciranju podobnih projektov. Kajti živali bodo
potrebovale vedno več pomoči, zaradi našega napačnega obnašanja.
Ponovno želimo poudariti, da vsak euro pomaga in tudi z mnogimi
majhnimi prispevki se veliko naredi.
Med nove projekte sodi Dan brez mesa. Z njim želimo javnost
spodbuditi k odkrivanju prednosti rastlinske prehrane iz vseh vidikov.
Čeprav je akcija stekla šele pred kratkim, nas podpira mnogo ljudi tudi
izven društva npr. klimatologinja Lučka Bogataj Kajfež, zdravnica dr.
Petra Mihalek Novak, igralka Tanja Ribič, režiser Branko Đurić. Vendar
prostovoljstvo ni dovolj. Za te in druge projekte je potreben denar, ki ga
društvo zbira s članarinami, dotacijami in deležem od dohodnine, nekaj
denarja pa zberemo tudi z oglaševanjem. Z dohodnino smo v letu 2009
zbrali okrog 10.000 eurov. Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali, in
upamo, da ste zadovoljni z našim delom. Naš cilj je, da v letu 2010 od
dohodnine zberemo dvakrat toliko. Denar, ki nam ga boste namenili, ne
bo šel na škodo vaših prihrankov. Če DURS ne bo prejel vaših navodil,
bo ta denar končal v državni malhi in bo na razpolago vladi. Sami
presodite, kdo ga bo porabil za boljši namen.

Kje dobite obrazec za
namenitev dohodnine?

Obrazec za namenitev dela dohodnine je na voljo na našem spletnem
naslovu www.osvoboditev-zivali.org. Na vstopni strani kliknete na
njegovo sliko in odprl se vam bo obrazec z izpolnjenimi podatki o
društvu. Natisnite ga in vnesite vaše podatke in odstotek dohodnine,
ki nam ga želite nameniti. Tako izpolnjen obrazec odnesete na vašo
izpostavo DURS ali ga pošljete po pošti. Tudi naslovi davčnih uradov
so objavljeni na istem mestu na naši spletni strani.
Upravni odbor Društva za osvoboditev živali in njihove pravice

Obiskali smo Gent, kjer so prvi na svetu
razglasili brezmesni dan v tednu
Belgijsko mesto Gent kljub svoji bogati kulturni dediščini še ni doživelo takšne prepoznavnosti v Evropi
in po svetu kot prav z razglasitvijo brezmesnega dne v tednu maja letos. Nepričakovano obsežna
medijska odmevnost – od BBC do CNN, od Brazilije do Tajske – je presenetila tudi organizatorje projekta,
dokazuje pa, da je čas zrel za delovanje v tej smeri. Ekipa primorske televizije Vitel je četrtkov utrip
v Gentu zabeležila s kamero in mikrofonom. Izjave ljudi, ki so odgovorni za izpeljavo kampanje za
vegetarijanski dan v tednu, so lahko dragocena izkušnja vsem, ki bi želeli slediti zgledu mesta Gent.

P

rojekt Donderdag – veggiedag (Četrtek – vegetarijanski
dan) je plod sodelovanja med nevladno organizacijo EVA (Ethical
Vegetarian Alternative) in mestom
Gent, ki ga zastopa vodja oddelka
za okolje in socialne zadeve Tom
Balthazar. Akcije informiranja in
senzibiliziranja, ki jih je EVA izvajala že od leta 2007, so pripravile
plodna tla za to, da se je za projekt zavzel 'človek z občine'. Kot
se spominja Tom Balthazar, ga je
najbolj prepričalo predavanje, ki
ga je na povabilo EVA v Gentu
imel predsednik IPCC (Medvladni
odbor za podnebne spremembe) Intervju s vodjem oddelka za okolje in
Rajendra Pachauri. Predavanje socialne zadeve Tomom Balthazarjem je
z naslovom 'Less meat - less heat' potekal v gentski mestni hiši.
je prineslo že znane zaskrbljujoče
podatke o živinoreji kot enem izmed glavnih krivcev za segrevanje ozračja.
Kampanja, ki jo je mestna občina podprla tako strokovno kot finančno, je s
tem pridobila nove, konkretnejše razsežnosti.

Živinoreja je najbolj pereč problem
današnjega časa

Projekt je bil do zdaj izveden v štirih stopnjah: kot spodbuda prebivalcem
Genta, da vsaj enkrat tedensko svoj običajni obrok zamenjajo z vegetarijanskim; kot spodbuda zaposlenim v upravi občine, ki v svoji menzi dobijo ob
četrtkih kot glavni meni vegetarijansko jed; kot spodbuda mestnim restavracijam in drugim lokalom s prehrano, da svoj jedilnik (vsaj ob četrtkih)
obogatijo z najmanj enim vegetarijanskim obrokom, in nazadnje uvedba
brezmesne hrane kot glavnega četrtkovega menija na 35 šolah v mestu,
podkrepljena s poučevanjem otrok o razlogih za zmanjševanje mesa v prehrani. V projekt je tako s prvim oktobrom vključenih 11.000 učencev.
Tom Balthazar sam ni vegetarijanec, navaja pa 5 razlogov, zakaj naj bi jedli
manj mesa:
1. okoljski: ker množična živinoreja s svojimi emisijami toplogrednih
plinov presega delež, ki ga ima celoten promet na planetu;
2. zdravstveni: ker prevelike količine zaužitega mesa prispevajo k prekomerni telesni teži in so rizični faktor za določene vrste raka in druge bolezni;
3. lakota v tretjem svetu: ker so za proizvodnjo mesa potrebne velike
količine žita in vode (npr. za proizvodnjo 1 kg mesa je potrebnih 7-10
kg žita in 15.000 l vode), ki bi jih lahko namenili za prehrano ljudi;
4. skrb za živali: ker je množična živinoreja področje neizmernega trpljenja živali;
5. kulinarični užitki: ker je dobro pripravljena vegetarijanska hrana prav
tako zelo okusna.
Tobias Leenaert iz organizacije EVA vidi različne vzroke za to, da se politiki
še vedno izmikajo temu, da bi se ukvarjali s problemom škodljivega vpliva
množične živinoreje na podnebje. Ekonomsko gledano, je ta pojav razumljiv,

saj so v proizvodnjo oz. prodajo mesa vpleteni različni lobiji in visoke vsote
denarja. Razen tega je to vprašanje zelo občutljiva tema, ki se je politiki bojijo načeti, saj je odločitev za način prehranjevanja zelo osebna odločitev, na
katero naj bi politiki ne imeli pravice vplivati. Kot tretje pa Tobias Leenaert
omenja nenavadno navezanost ljudi na meso in jo primerja z zasvojenostjo
ali neke vrste nagonsko nujo, ki pa se v luči vseh podatkov, ki govorijo o
vsestranski škodljivosti mesa, izkaže kot neracionalna. Na drugi strani pa je
dejstvo zelo jasno: pri prometu gre na primer le za problem okolja, pri mesu
pa so posledice tako mnogotere – od uničevanja okolja, negativnega vpliva
na zdravje, na živali in problem lakote v tretjem svetu – da lahko govorimo
celo o najbolj perečem problemu današnjega časa. Politično gledano, se vsak
od teh problemov rešuje v svojem sektorju (okoljski v okoljskem, zdravstveni v zdravstvenem itd.), kar privede do tega, da politiki ne vidijo celotne slike.
V tem smislu Tobias Leenaert vidi poslanstvo nevladnih organizacij, ki lahko
ljudem posredujejo celotno sliko posledic uživanja mesa.

Projekt »brezmesni dan« je postal
turistična atrakcija mesta

Uslužbenka z oddelka za okolje, trajnostni razvoj in naravno uravnoteženo
prehrano v mestu Gent, Maaike Breugelmans, je še posebej izpostavila
pomen civilne iniciative, ki lahko z zbranimi podatki in argumenti vpliva na delovanje upravnih organov. Sodelovanje oblasti z nevladnimi organizacijami je ključnega pomena in lahko obrodi bogate sadove, kar je
dokazal tudi primer iz Genta. Pomembno je tudi, da se ljudje ob soočanju
z globalnimi problemi zavedajo, da lahko k rešitvi prispevajo sami, npr. v
primeru podnebnih sprememb z zmanjšanjem uživanja mesa. Maaike Breugelmans je tudi mnenja, da je pravi čas za takšen projekt, saj so podnebne
spremembe aktualen problem, ki zadeva vse nas. To je verjetno tudi razlog,
da je razglasitev vegetarijanskega dne v Gentu doživela takšno medijsko
odmevnost in se je posnemanje njihovega zgleda razširilo kot oljni madež.
Zanemariti ne gre niti ostalih prednosti, ki jih je mesto deležno zaradi tega
pionirskega projekta. Kot se je izrazila uslužbenka oddelka za okolje, je ta
dogodek mesto Gent pravzaprav zarisal na zemljevid sveta in mu dal še dodatno turistično prepoznavnost. Veliko
turistov, ki obišče mesto, že
ima informacijo o četrtkovem
vegetarijanskem dnevu, kar
pomeni, da je projekt že postal turistična atrakcija mesta.
Led je tako prebit in verjetno
je le še vprašanje časa, ko bo
podoben primer vzniknil še
kje drugje. Morda tudi v Sloveniji. Vsi naši sogovorniki
v Gentu so bili mnenja, da je
čas zaradi podnebnih groženj
pravi ali drugače rečeno: Klima je dobra za vegetarijance.
Plakat, ki na humoren način četrtkov
vegetarijanski dan približa otrokom. Napis v
oblačku se glasi: »Uf, saj je četrtek«

Gretta Mikuž Fegic
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Prva politična stranka za živali na svetu, ki je
uspela priti v parlament
Konec leta 2006 so na Nizozemskem potekale volitve v spodnji dom parlamenta, na katerih se je
pripetil zgodovinski dogodek. Stranki za živali je uspelo priti v parlament, kar doslej nikjer drugje na
svetu ni uspelo še nobeni politični stranki, ki bi se posvečala skrbi za živali in okolju. Predsednica
stranke Marianne Thieme pravi, da so soustvarjali zgodovino, kar ni le vznemirljivo, ampak prinaša
tudi veliko odgovornost.
Zakaj ste ustanovili Stranko za živali? Kakšni so vaši cilji?
Pravice in dobrobit živali so bili zelo nizko na seznamu prioritet pri večini
političnih strank na Nizozemskem. Omenja se jih sicer v predvolilnih
programih, a vse ostalo se jim zdi v parlamentu pomembnejše. To je bil
razlog za ustanovitev Stranke za živali v letu 2002.
Avtor zamisli o nizozemski Stranki za živali je bil Niko Koffeman, ki je
takrat deloval kot pisec reklamnih besedil in svetovalec pri kampanjah za
številne organizacije za pravice živali, pa tudi kot načrtovalec kampanj
za nizozemsko socialistično stranko. Kot mnogo drugih so tudi Nika
plašili s tem, da so predstavniki politične moči večino aktivistov za
pravice živali imeli za norca in so lobiste ob letnem srečanju odpravili s
komaj kaj več kot le z izmenjavo vljudnosti ob kavi in pecivu.
Čeprav so mnogi menili, da je v Koffemanovi ideji resničen potencial,
je trajalo točno deset let, da je postala resničnost. Lieke Keller, direktor
nizozemske organizacije proti krznu, Ton Dekker, član odbora iste
organizacije, in jaz smo sklenili, da je čas dozorel, da se za pravice
drugih živih bitij ne borimo več zunaj parlamenta, ampak znotraj
njega.
Pogoj je bil, da najdemo najmanj 70.000 nizozemskih državljanov, ki
bi bili na dan volitev pripravljeni za trenutek postaviti na stran svoje
osnovne človeške interese za to, da bi dali svoj glas za živali, naravo
in okolje. Če bi bilo to število doseženo, bi postalo jasno, da precejšnje
število volivcev želi odmik od humanocentrične politike, kar bi zadevi
prineslo pomembno publiciteto.
Presenetljivo so bile mnoge organizacije za pravice živali mlačne ali
celo odklonilne do naših načrtov. Preplavil jih je strah pred neuspehom.
Kakšen je lahko izid, če bo komaj kdo volil Stranko za živali? Kako bodo
reagirale druge politične stranke? Bodo še pripravljene sprejeti lobiste
iz organizacij za pravice živali? Je ‚enotematska stranka‘ v parlamentu
realistična izbira? Kljub dvomom smo sodelovali na volitvah 2003 in
kljub dejstvu, da proračun kampanje praktično ni obstajal, delavcev
v kampanji pa je bilo zelo malo, smo skoraj dosegli dovolj glasov za
sedež. Pritegnili pa smo izjemno medijsko pozornost!
To je okrepilo naše prepričanje, da moramo nadaljevati z izgrajevanjem
organizacije za naslednje volitve. Začeli smo si prizadevati za razširitev
organizacije in pridobivanje sredstev. Pomemben vidik je bil pritegniti
znane osebnosti iz sveta umetnosti in kulture (pisatelje, slikarje,
kabaretiste, tv-osebnosti), ki bi bile pripravljene, da jih razporedimo kot
kandidate na neizvoljivih sedežih. Naša naslednja priložnost je prišla
leta 2006. Vedeli smo, da mnogi ‚stranke za živali‘ ne bodo jemali resno
(»verjetno želijo vsakemu golobu posebej splesti jopico«), zato smo se
obrnili na večje število pomembnih članov na dnu naše liste. Bili so
nosilci ideje in pripravljeni zasesti neizvoljivo mesto na listi kandidatov.
S tem so zelo jasno sporočali stališče intelektualcev, namreč, da naša
stranka potrebuje svoje predstavnike v parlamentu. Znani nizozemski
pisatelji, kot so Maarten ‘t Hart, Maarten Biesheuvel, Harry Mulisch,
Mensje van Keulen in Jan Wolkers, ter kabaretisti, znanstveniki, pevci,
tv-producenti in scenaristi so izkazali svojo podporo Stranki za živali.
Postalo je jasno, da stranka za živali ni le ozko usmerjena skupina
čudakov, temveč stranka intelektualcev.
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Marianne Thieme: “Najkrajša pot do sprememb zakonov v zvezi s
pravicami živali je preko politične stranke.«

Polovica naše liste je bila torej zapolnjena z imeni nizozemskih znanih
osebnosti.
Obrnili smo se tudi na premožnejše zaščitnike živali, vegetarijance in
okoljske aktiviste s prošnjo za donacije za našo predvolilno kampanjo.
Sredstva za kampanjo so začela pritekati, prejeli smo neizmerno
podporo od proizvajalca mrež za komarje Nicolaasa G. Piersona, od
internetnega podjetnika Jana Petra Cruiminga in drugih pokroviteljev,
ki želijo ostati anonimni.
To je pomenilo, da smo sposobni financirati resno kampanjo z
oglaševanjem v nacionalnih časopisih, radijskih intervjujih z
nizozemskimi znanimi osebnostmi (delali so kot prostovoljci) in s
plakati na avtobusnih postajališčih in železniških postajah. Postavili
smo celo največje politično oglasno sporočilo v nizozemski zgodovini,
120 metrov dolg transparent, postavljen vzdolž ene najbolj prometnih
nizozemskih avtocest.
Bil je sicer drag, a izredno privlačen za oči zaradi svoje neverjetne
velikosti. Ankete so nam napovedovale enega do dva sedeža v
parlamentu, kar je vznejevoljilo ostale politične stranke, saj je bilo toliko
volivcev očitno pripravljenih zapostaviti svoje osebne kratkotrajne
interese in dati prednost živalim, naravi in okoljskim potrebam.

Kot odgovor na to so vladajoče stranke posvetile več pozornosti
problemu dobrobiti živali in med kampanjo obljubljale za živali raj na
zemlji. Volivci so seveda te zavajajoče obljube vzeli z rezervo, mi pa
smo bili zelo zadovoljni, da smo tako uspešno prinesli problematiko
živali v ospredje pozornosti tudi pri drugih strankah. To je največji
izziv, s katerim se sooča vsaka skupina, ki poskuša ustvariti stranko za
živali v svoji državi.
Nizozemska ima nizek volilni prag (70.000 glasov je dovolj za eno
mesto v parlamentu), a tudi v državah z visokim volilnim pragom lahko
stranka za živali usmeri pozornost na problematiko živali, kar spodbudi
ostale stranke, da o tem razmišljajo.
Torej, tudi če se ni mogoče prebiti v parlament, je vseeno vredno
sodelovati na volitvah. S sodelovanjem na volitvah vsaka stranka
pridobi svoj čas na radijskih in televizijskih postajah, kjer lahko
pretresajo delovanje vladajoče politike.
Še posebno, če jasno izpostaviš, da se tvoja stranka zavzema za
reševanje problemov, ki se tičejo celotnega planeta, v primerjavi z ozko
usmerjeno politiko, ki jo izvaja večina političnih strank. Nikoli se ne
premaknejo od teme varovanja ljudi in njihovega denarja ter ob tem
spregledajo dolgoročne interese prihodnjih generacij ljudi, živali in
njihov odnos do okolja.
Ostale stranke pretopijo v denar vse, kar nam je ljubo (čist zrak, čisto
vodo, čisto zemljo, biološko raznovrstnost, dostop do hrane in sočutje)
in dovolijo si trditi, da je njihova perspektiva delovanja širša! Na
dan volitev, 22. novembra 2006, smo čakali in zadrževali dih v najeti
dvorani umetniškega združenja v Amsterdamu.
So se volivci odzvali z enakim navdušenjem za Stranko za živali, kot so
to napovedale ankete?
Seveda so! Dobili smo skoraj tri sedeže, volilna raziskava je kasneje
pokazala, da je pomoč prišla z vseh področij družbe: z leve strani, pa
tudi od socialnih liberalcev, ki so navadno volili za desnico. Zdelo se
je, kot da pravice živali predstavljajo tisto prerazporeditev interesov, v
kateri se ljudje iz različnih političnih, ideoloških in drugih družbenih
okolij postavijo v zaščito tistih, ki se ne morejo zaščititi sami.
Soustvarjali smo zgodovino, kar ni le vznemirljivo, ampak prinaša tudi
veliko odgovornost. Sedaj imamo v parlamentu dva sedeža, enega v
senatu, 9 v pokrajinskih parlamentih in 8 v regionalnih upravnih enotah
(Water boards).
Kaj je glavni razlog, da ste prišli v parlament? Ali je toliko Nizozemcev
že vegetarijancev in so občutljivi za trpljenje živali?
Na Nizozemskem 4.000.000 ljudi podpira organizacije, ki si prizadevajo
za boljši položaj živali, narave in okolja. 800.000 ljudi je vegetarijancev
in 3.500.000 ljudi ne uživa mesa vsak dan.
Je to prva stranka za živali na svetu, ki je prišla v parlament? Koliko
strank za živali je sploh na svetu?
To je prva stranka za živali na svetu, ki ji je to uspelo. Še nikoli ni bila
nobena politična stranka, ki bi se posvečala skrbi za živali, izvoljena v
parlament nikjer drugje na svetu. Obstajajo stranke za živali v kar nekaj
državah. kot so Portugalska, Španija, Belgija, Nemčija, Avstralija,
Kanada, Velika Britanija, toda Nizozemska je edina država, kjer je bila
stranka izvoljena.
Po dveh letih delovanja v parlamentu: kaj ste dosegli? Ste zadovoljni
z rezultati?
Vse stranke zdaj zagovarjajo pravice živali, saj se bojijo, da bodo
izgubile še več volivcev po zaslugi Stranke za živali. Sprejet je bil zakon
proti vzreji živali za krzno in vse pogosteje je govora o spreminjanju
v bolj rastlinojedo družbo. Vlada prispeva 6.000.000 evrov za razvoj
novih nadomestkov za meso.

Na Nizozemskem imamo Vegapolis, cenejše zdravstveno zavarovanje
za vegetarijance in tiste, ki opuščajo meso.

Ali lahko glede na vaše politične izkušnje zagovarjate stališče, da je
najkrajša pot do sprememb zakonov ali ustave v zvezi s pravicami živali
prav preko politične stranke?
Vsekakor!
Kako druge stranke reagirajo na vaše predloge? Navedete lahko nekaj
zanimivih odzivov. Kaj pa reakcije ljudi?
Najprej te ignorirajo, nato te zasmehujejo, nato se borijo proti tebi, nato
zmagaš. Natančno tako, kot je napovedal Ghandi. Vse predloge, ki so
jih ostale stranke sprva zasmehovale, danes jemljejo resno. Včasih se
naši zavrnjeni predlogi kasneje vrnejo od drugih strank popolnoma
enaki.
Kako ste v vaši deželi dosegli nižje zdravstveno zavarovanje za vegetarijance? Kako lahko nekdo dokaže, da je vegetarijanec?
Na Nizozemskem imamo Vegapolis, cenejše zdravstveno zavarovanje
za vegetarijance in tiste, ki opuščajo meso. Članom ni treba nič
dokazovati, se le pridružijo in dobijo popust.
Kakšna je vaša zgodba? Zakaj ste postali vegetarijanka?
Ko sem bila stara 23 let, sem se odločila, da nočem biti več odgovorna
za industrijsko živinorejo. Nikoli več ne bom pojedla nobenega živega
bitja več. Moje življenje se je spremenilo, sem bolj srečna in zdrava.
V Sloveniji namerava nekdo ustanoviti stranko za živali z imenom Etika. Kaj bi mu svetovali, da bi bila stranka uspešnejša in bi prišla v slovenski parlament?
Previdni naj bodo pri izbiri imena. Etika je lepo ime, a ljudje bi ga
lahko razumeli kot zahtevo po moralni nadvladi. Po mojem mnenju
ime Stranka za živali nagovarja širši del javnosti, ki občuti, da je etika
pomembna v politiki.
Nam lahko poveste, kakšen je bil odziv javnosti ob gledanju dokumentarnega filma Meat the truth. Kakšna je bila reakcija Ala Gora?
Bil je preveč zaposlen, mogoče s svojo farmo govedi. V času, ko se je
film predvajal, sem potovala po svetu; ljudje so navdušeni nad njim
in nad predlogi, kaj lahko vsak posameznik naredi, da bi kar se da
zmanjšali problem globalnega segrevanja.
Damjan Likar, prevod: Gretta Mikuž Fegic
vir: revija 7dni
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Subvencijska megla

Evropska podpora uničevanju okolja in
mučiteljski množični živinoreji?

S

te vedeli, da so proračunska sredstva, ki jih je Evropska unija leta
2008 namenila za kmetijstvo, znašala okoli 55 milijard evrov, kar je
bilo probližno 60 odstotkov celotnega evropskega proračuna? Pri tem
so več kot petino sredstev prispevali nemški davkoplačevalci. Toda pri
dodeljevanju subvencij ne upoštevajo socialnih in ekoloških kriterijev.
Veliki obrati, ki se ukvarjajo z množično vzrejo živali in monokulturnim
poljedelstvom, prejemajo več kot 300.000 evrov letno, medtem ko je
manjšim pridelovalcem namenjenih manj kot 12.000 evrov na leto. Večji
in tehnološko razvitejši je obrat, več denarja priteka iz Bruslja, medtem ko
majhna družinska podjetja propadajo.
Kmetijstvo je veja gospodarstva, ki najbolj ogroža okolje. Industrijsko
kmetijstvo namreč ne onesnažuje le podtalnic, rek, jezer in morij, temveč
tudi zmanjšuje rodovitnost tal, zmanjšuje biotsko raznovrstnost in uničuje
življenjski prostor – ter proizvaja dvakrat toliko toplogrednih plinov kot
ekološko kmetijstvo.

Subvencioniranje industrijskega kmetijstva:
za vsako družino približno 800 evrov
davkov na leto

Če upoštevamo še državne subvencije, zgolj nemško kmetijstvo prejema
letno denarno podporo v višini okoli 20 milijard evrov – to je približno
800 evrov letnih davščin vsake povprečno obdavčene tričlanske
družine. Toda kljub temu v Evropi vsaki dve minuti preneha obratovati
ena kmetija, pa čeprav prejema več davkoplačevalskega denarja, kot
je na koncu vreden njen pridelek, in čeprav EU za kmetijstvo namenja
okoli 60 odstotkov celotnega proračuna. S subvencijami se namreč
mastijo drugi. Ti so vplivni dobavitelji, trgovska in industrijska
podjetja ter kemična industrija. Petrokemična industrija skrbi za to, da
evropski kmetje vnašajo v tla vedno več kemikalij. Milijardni posel na
račun zemlje, kmetov, potrošnikov in živali. Vse to je »poplačano« s
subvencijami. Kmetje in potrošniki podlegajo tudi »čudežem« nove
tehnologije: »zelenega« genskega inženirstva.
Genskoinženirski lobiji trdijo, da lahko v dobi pomanjkanja problem
lakote rešimo le s povečanjem donosa. To je pravljica za lahko noč,
saj tega problema nikakor ne moremo rešiti s tem, da v družbeni
sistem, ki ga ruši socialna nepravičnost, preprosto vpeljemo neko novo
tehnologijo. Vzročno-posledično razmerje med genskim inženirstvom
in lakoto se že kaže v Argentini in Indiji, kjer gojijo največ gensko
spremenjenih rastlin, takoj za ZDA. Ko so uvedli gensko spremenjene
rastline, so se v teh dveh državah razmere, vsaj kar zadeva lakoto,
dramatično zaostrile. Gojenje gensko modificiranih rastlin je namreč
državi pahnilo v izvozno naravnano kmetijstvo, ki ga obvladujejo
velike korporacije. Seveda ima od tega korist le peščica ljudi, medtem
ko velik del prebivalstva trpi lakoto in revščino.

Živinoreja povzroča več toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet.

Po ocenah Unesca ena milijarda ljudi po vsem svetu trpi za lakoto
iz družbenih in političnih razlogov. Toda da bi se uspešno spopadli
s svetovno lakoto, nam ni treba povečevati kmetijskih donosov, kot
nas skuša prepričati genska industrija. Po besedah Jeana Zieglerja,
nekdanjega posebnega poročevalca Združenih narodov za pravico do
hrane, bi lahko že z današnjo svetovno kmetijsko proizvodnjo nahranili
dvakrat toliko ljudi, kot jih živi na planetu.

Podnebju škodljiva množična živinoreja:
2 dolarja na dan za vsako evropsko kravo

Ste vedeli, da vsaka evropska krava prinaša dva dolarja subvencije na dan?
To je več, kot v povprečju zasluži delavec v tako imenovanem tretjem
svetu. Sladkor, ki ga proizvaja nemški koncern Südzucker (trg si deli z
gigantom Nordzucker; nemška velikana s področja mesne industrije sta
Südfleisch in Nordfleisch), je v Afriki cenejši kot tamkajšnji domači trsni
sladkor. Zakaj je to mogoče? Ker nemški proizvajalec prejema astronomske
izvozne subvencije. Podobno velja za mleko, še posebno za mleko v prahu
švicarske multinacionalke Nestlé.
V Evropski uniji proizvedemo več mleka in mesa, kot ju porabimo.
Podjetja svoje presežke po dumpinških cenah izvažajo v države v razvoju,
s čimer tamkajšnjim kmetom močno otežujejo preživetje, saj ti ne morejo
konkurirati nizkim izvoznim cenam proizvajalcev iz EU. Posledice so
katastrofalne: lakota, revščina, državljanske vojne, bolezni, množično
umiranje in beg s podeželja. Ker v EU ohranjamo visoke izvozne subvencije
za kmetijstvo, si lahko brez pomislekov pripišemo levji delež krivde za
lakoto v tretjem svetu.
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Množična živinoreja oz. uživanje mesa je eden od glavnih razlogov za lakoto v
tretjem svetu. Živina bogatih uživa rastlinsko hrano iz revnih dežel.

Vir: Freiheit für Tiere 3/2009, prevod: Matevž Kersnik

Kampanja za prepoved gostovanj
cirkusov z živalmi v Sloveniji
Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic je v letošnjem letu pričelo kampanjo za prepoved
gostovanj cirkusov z živalmi v Sloveniji.

S

kampanjo želimo izraziti zaskrbljenost nad dejstvom, da Slovenija
še vedno dovoljuje nastope cirkusov z živalmi v obdobju, ko se
večina sveta jasno izreka proti tej preživeli obliki zabavanja ljudi, ki
predstavlja hudo obliko kršitve dostojanstva živali in ima slab vzgojni
vpliv na otroke. V okviru kampanje je društvo pripravilo ulična
performansa, s katerima je mimoidoče opozarjalo na grotesknost
cirkusov, v katerih nastopajo živali, prevedlo in izdalo izobraževalni
strip za otroke Slonovo življenje (dostopen tudi v PDF-obliki na www.
zazivali.org), na vse slovenske občine poslalo dopis, v katerem župane
nagovarja k sprejetju prepovedi v njihovih občinah in na spletni strani
www.cirkus-brez-zivali.org oblikovalo peticijo, s podpisom katere
boste podprli prizadevanja za prepoved gostovanj cirkusov z živalmi
v vaši občini.
Avstrija, Švedska, Finska, Kostarika, Indija in Singapur so v celoti
prepovedale nastope cirkusov, v katerih nastopajo prostoživeče živali.
Bolivija je prepovedala nastope vseh cirkusov, v katerih nastopajo
prostoživeče in/ali t. i. udomačene živali. Na Hrvaškem je nastop
cirkusov s prostoživečimi živalmi prepovedan v 30-ih občinah, številne
občine so prepovedi sprejele tudi v Italiji, Veliki Britaniji, Grčiji, Španiji,
Izraelu, ZDA, Kanadi, Avstraliji, Braziliji, Argentini in na Danskem.
Triki, ki jih divje živali izvajajo v cirkusih, ne predstavljajo njihovega
naravnega vedenja, temveč so privzgojeni, praviloma z uporabo
nehumanih in krutih metod, ki cirkuškim živalim odvzemajo še
zadnji kanček dostojanstva. Navkljub navedbam lastnikov cirkusov,

Društvo je pripravilo ulična performansa, s katerima je mimoidoče opozarjalo
na grotesknost cirkusov, v katerih nastopajo živali.

da pri dresuri uporabljajo tehniko nagrajevanja, pa poizvedovanja in
mnogoštevilni posnetki treningov teh živali dokazujejo nasprotno.
Trike živalim privzgajajo z uporabo ognja in električnih šokov, udarci s
palicami in kavlji itd. Preiskava v ameriškem cirkusu Ringling Bros leta
2009 je pokazala trpinčenje slonov med dresiranjem. Dreser Tim Frisco
na posnetku uči bodoče trenerje, kako pripraviti slone k ubogljivosti z
naslednjimi besedami: “Močno jih udarite s kavljem. Ko slišite, da od
bolečine zakričijo, veste, da ste pridobili njihovo pozornost.”
Velik del občinstva praviloma predstavljajo otroci. Ali bi ti še hodili v
cirkuse, če bi vedeli, kaj se dogaja v zakulisju? Česa bi se ob obisku
cirkusa lahko naučil otrok? Ob opazovanju nenaravnih gibov vklenjenih
in od svoje vrste ločenih živali gotovo ničesar o naravnem okolju,
potrebah, čutih in navadah določene vrste živali, še manj o spoštljivem
in odgovornem odnosu do soprebivalcev planeta. Otrokom je treba
razložiti, da mučenje in ustrahovanje drugega živega bitja ni zabavno.
Namesto časa v cirkusu z živalmi jim je treba nakloniti čas za pogovor
o živalih kot čutečih bitjih, ki tako kot človek občutijo bolečino, strah,
neugodje, lakoto, žejo, naklonjenost, igrivost, pričakovanje, pripadnost,
nagajivost … Branje kvalitetne knjige o živalih, ogled dobrega
dokumentarnega filma, obisk zavetišča, miroljubne kmetije ali preprost
sprehod v naravi bodo zadostovali.
Da so cirkusi lahko izjemno uspešni tudi brez živalskih točk, je dokazal
svetovno znani cirkus Cirque du Soleil. “Ne strinjamo se s tem, da se
živali dresira za izvajanje cirkuških točk in trikov. To delo raje dajemo
ljudem,” je izjavil Pierre Parsien, član skupine Cirque du Soleil iz
Quebeca, ki je sloves cirkusa ponesla po vsem svetu. “To so živali in
ne performerji. Njihovo mesto je v divjini. Ne strinjam se z načinom
dresiranja cirkuških živali in verjamem, da slonom in tigrom ni treba
preživeti življenja v kletkah in izvajati točk široko po svetu. Mi v svojih
predstavah ne bomo nikoli uporabljali živali.”
Priznana slovenska klovnesa in umetniška voditeljica Rdečih noskov,
klovnov zdravnikov, Eva Škofic Maurer o cirkusih pravi naslednje:
“Cirkus se razvija. To ni umetnost, ki izumira, ali zvrst, ki ostaja vedno
enaka. Žal imamo v Sloveniji redko priložnost videti vrhunske sodobne
cirkuse. Ti imajo skupni imenovalec – v njih živali ne nastopajo.”
Urška Breznik,
Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic,
051 389 734, info@zazivali.org
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Izgovori ob uživanju mesa
(in zakaj ne držijo) (3. del)
Izgovore lahko razdelimo v več skupin. V prvi skupini so tisti, ki skušajo uživanje mesa prikazati kot življenjsko
nujno. Ti izgovori delujejo v smeri dokazovanja, da brez mesa ne gre, da so v mesu nujne sestavine, ki jih ne
moremo dobiti nikjer drugje. Pokazali naj bi, da gre pri uživanju mesa za neke vrste reševanje lastnega življenja,
zdravja, da smo torej prisiljeni jesti meso, saj bi sicer zboleli. Taki izgovori naredijo mučenje živali za nujno zlo,
saj skušajo dokazati, da nimamo možnosti svobodne odločitve, kajti meso preprosto moramo jesti. Danes bomo
nadaljevali spoznavanje izgovorov, ki skušajo prikazati vsejedo prehrano kot bolj primerno od vegetarijanske.
Ob poslušanju nasvetov nekaterih slovenskih strokovnjakov za prehrano,
ki navajajo kup svaril glede vegetarijanske prehrane, lahko dobimo
občutek, da so prehranska tveganja povezana izključno z vegetarijansko
prehrano. To nikakor ne drži, saj vsak način prehranjevanja vsebuje
določena tveganja, ki so specifična za tip prehrane. Vsejeda prehrana ni
nobena izjema. Zato smo si v prejšnji številki ogledali vsa tveganja, ki
so možna tako pri vsejedi kot pri vegetarijanski in veganski prehrani.
Ocenili smo tudi nevarnost posameznih tveganj.
Pokazali smo, da vsejeda prehrana vsebuje bistveno več tveganj, poleg
tega so ta tveganja veliko nevarnejša. Napake pri vsejedi prehrani so
zelo nevarne predvsem zato, ker običajno ostanejo dolgo časa prikrite.
Večina vsejedih namreč preživi brez najmanjših težav desetletja ali več
kljub napakam, ki jih delajo pri prehranjevanju. To ustvarja napačno
in zelo nevarno splošno mnenje (ki ga žal utrjujejo tudi nekateri
strokovnjaki), da taka prehrana ni tvegana. Ko (če) se te napake
manifestirajo, pa je običajno prepozno za uspešno zdravljenje. Poleg
tega so posledice napak izjemno resne, puščajo trajne, nepopravljive
okvare ali celo smrt. Oboje naredi vsejedo prehrano zelo tvegano.
V nasprotju z vsejedo prehrano pa se težave pri vegetarijanski prehrani
pojavijo kmalu po nastopu napake. Žal marsikateri strokovnjak to
napačno razlaga kot dokaz neprimernosti vegetarijanske prehrane, v
resnici pa je ena od glavnih prednosti. Odprava posledic je v večini
primerov enostavna in brez trajnih okvar. To naredi vegetarijansko
in vegansko prehrano veliko manj tvegano, saj nam nudi možnost
popravkov, možnost “optimiziranja”, predvsem pa možnost
pravočasnega reagiranja na napake, kar za vsejedo prehrano v veliki
večini primerov ne velja.

8. Kdor ne jé mesa, mora o prehrani
veliko vedeti.

Gornjo trditev smo delno ovrgli že v predhodni razlagi, saj je jasno, da
je pri vsejedi prehrani treba upoštevati (poznati) več pasti; to pomeni,
da je za tak način prehranjevanja treba vedeti veliko več, da se tem
pastem lahko izognemo.
Poleg tega je večina najnevarnejših napak vsejede prehrane povezana
z mesom. Če se želimo zdravo prehranjevati s prehrano, ki vključuje
meso, je potrebno izredno dobro poznavanje živil, posebej mesa, zelo
veliko je treba vedeti o izbiri mesa, načinih priprave, rokovanju z njim
itd. Manj je v prehrani mesa, manjša so z njim povezana tveganja. Zato
tudi ne preseneča, da je vsejeda prehrana, ki se je v primerjalni raziskavi
[24] po koristnosti za zdravje približala vegetarijanski, vsebovala
izredno malo mesa (meso so vsejedi subjekti v tej raziskavi povprečno
jedli le nekajkrat na mesec!). Tu se ponuja zanimivo in zelo pomembno
vprašanje. Vsejede diete, ki so po zdravju primerljive z vegetarijanskimi,
vsebujejo tako zelo malo mesa, da je vprašljiva pomembnost deleža, ki
ga meso prispeva k prehrani. Dilemo najlažje prikažemo na znanstvenih
primerih: študija, s katero so poskušali ugotoviti, kako dodajanje mesa
k prehrani vpliva na absorpcijo železa [34], je pokazala, da je treba za
kakršno koli zaznavno izboljšanje absorpcije v prehrano vključiti več
kot 50 g rdečega mesa. Po drugi strani pa organizacija za raziskavo raka
(WCRF) v svojem stališču trdi, da populacija, ki uživa v povprečju več
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Uživanje mesa je povezano s številnimi zdravstvenimi tveganji.

kot 42 g rdečega mesa dnevno, znatno poveča tveganje za nastanek
raka. Ti podatki nam torej namigujejo na paradoks, da je za morebitne
pozitivne učinke mesa treba zaužiti količine, ki so zdravju škodljive.
To tezo potrdi tudi študija otrok [35], v kateri so prehrani otrok dodali
60-85 g rdečega mesa dnevno (torej količine, ki močno presegajo od
WCRF določeno mejo kancerogenosti), pa to ni izboljšalo ne stanja
železa ali cinka niti stanja vitamina A ali B2.
To pomeni, da je v dobro načrtovani (z vegetarijansko prehrano
primerljivi) zdravi vsejedi prehrani tako zelo malo mesa (skoraj 10krat manj, kot ga poje povprečen/na Slovenec/ka), da s prehranskega
stališča to meso nima znatnega vpliva na preskrbljenost s hranilnimi
snovmi. To nadalje pomeni, da se je pri taki prehrani za doseganje
ustreznih količin hranilnih snovi treba zanašati na rastlinsko hrano.
Torej je za zdravo vsejedo prehrano pomembno enako poznavanje živil
kot za vegetarijansko prehrano. Z drugimi besedami: primerna (dobro
načrtovana) vsejeda prehrana je tista prehrana, iz katere lahko meso
brez skrbi črtamo, pa bo še vedno ostala primerna. Oziroma še drugače:
ustrezna vsejeda prehrana je pravilno načrtovana vegetarijanska
prehrana, ki vključuje zanemarljivo majhne (lahko bi rekli nepotrebne)
količine mesa.
Iz naštetih raziskav sledi tudi možnost, da vsejeda prehrana vsebuje
nevarne količine mesa, ki ne pripomorejo k prehranjenosti. To pomeni,
da mora vsejeda oseba, ki se želi s tako prehrano zdravo prehranjevati,
poleg znanja, ki ga potrebuje za prehranjevanje vegetarijanec, imeti še
dodatno znanje, da zmanjšuje v prejšnjih točkah našteta tveganja, ki jih
predstavlja vključitev mesa v njeni prehrani. Iz tega sledi, da mora vsejeda
oseba imeti več znanja za zdravo prehranjevanje kot vegetarijanec. Torej
izjava, da mora človek, ki ne jé mesa, vedeti o prehrani več, ni osnovana
na resničnih dejstvih. Tudi ta izjava je izgovor.

9. Če prehrana vsebuje meso, telo lažje dobi
vse potrebne hranilne snovi.

Če je prehrana dobro načrtovana, potem vsebuje vse potrebne hranilne
snovi. V prvem delu smo si ogledali nekaj teh hranilnih snovi in videli
smo, da ni pretirano težko izpolniti zahtevane količine, tudi če prehrana
ne vključuje mesa. Da ocenimo, kakšna prehrana lažje preskrbi telo
s hranilnimi snovmi, zato ni smiselno primerjati dobro načrtovanih,
uravnoteženih diet, saj kot take vse izpolnijo zahtevane količine. Zato
si poglejmo, kako telo preskrbijo s hranilnimi snovmi neuravnotežene
verzije posameznih diet.
Tabela 9.
dieta

možno pomanjkanje/višek

neuravnotežena
vsejeda

pomanjkanje snovi:
- vlaknine
- antioksidanti
- folna kislina
- kalij
- magnezij
- prosta oblika vitamina B12
- vitamin D
škodljivi višek snovi:
- nasičene maščobe
- živalske beljakovine
- hemsko železo
snovi, ki se jih je treba izogibati:
- holesterol
- nitrati
- nitriti
- heterociklični amini
- policiklični aromatični ogljikovodiki
pomanjkanje snovi:
- cink
- železo
- B2
- vitamin A
- prosta oblika vitamina B12
- vitamin D
pomanjkanje snovi:
- cink
- železo
- kalcij
- B2
- vitamin A
- prosta oblika vitamina B12
- vitamin D

neuravnotežena
vegetarijan
ska

neuravnotežena
veganska

Iz tabele 9 je razvidno, da lahko pride do pomanjkanja hranilnih snovi
pri neuravnoteženem prehranjevanju vseh vrst, ne le vegetarijanskem.
V tem ni veliko razlik, le da v različnih načinih prehranjevanja
primanjkujejo različne snovi. Torej bi se zgoraj zapisana izjava morala
glasiti: “Če prehrana vsebuje meso, telo lažje dobi nekatere snovi,
druge pa težje.” Izjava je v svoji srži napačna in predvsem zavajajoča,
saj namiguje, da je za pravilno prehranjenost pomemben izključno en
sam pogoj: zadosten vnos hranilnih snovi. To ne drži, saj je za pravilno
prehranjenost potrebno troje:
1. Vnesti je treba dovolj hranilnih snovi.
2. Nekaterih hranilnih snovi ne smemo zaužiti preveč.
3. Določenih snovi v prehrani ne smemo zaužiti (moramo se jih
izogibati).
Torej osnovna trditev upošteva le prvi pogoj. Če pa upoštevamo še pogoja 2
in 3, vidimo, da lahko v prehrani, ki vsebuje meso, pride - poleg pomanjkanja
nekaterih snovi - tudi do škodljivih viškov, kar je običajno še veliko nevarnejše.
Zato lahko trdimo, da zgornja izjava ne drži, povrhu pa je še zavajajoča, kar
jo kvalificira kot izgovor.

10. Če jem malo mesa, ni nič narobe (meso ni
škodljivo, škodljive so le velike količine mesa).

Kot smo že večkrat omenili, dovolj majhna količina mesa v prehrani zmanjša
tveganja do te mere, da jih je težko določiti s statističnimi metodami. Zato
se večina ljudi, ko teče beseda o škodljivosti mesa, izgovarja: »Saj ga jem
čisto malo.« Ob tem se seveda ne zavedajo velike razlike med tem, kaj
pomeni “statistično težko določljiva škodljivost” in kaj “neškodljivost”.
Seveda se vedno zaplete ob definiciji količine “malo”. Če to definicijo
povzamemo iz zgoraj omenjene raziskave [24], lahko vsak preveri, ali res
poje malo mesa. Na mesečni koledar naj si označi vsak dan, ki ga preživi
popolnoma vegetarijansko, torej brez salam, pršutov, zrezkov, čevapčičev,
kebabov, pic s šunkami, hrenovk, rib, tun v konzervi, tuninih namazov,
paštet ipd. Če bo takih popolnoma vegetarijanskih dni v vsakem mesecu
na koledarju več kot 25, potem lahko (glede na raziskavo) trdi, da jé malo
mesa. Ni veliko ljudi, ki bi to lahko trdili. Naj tu poudarimo, da se pri taki
količini (le nekajkrat na mesec) statistična verjetnost tveganja zmanjša do
te mere, da se skrije za ostale dejavnike, ki vplivajo na tveganje. To ne
pomeni, da tveganja ni, pomeni le, da je statistično težko določljivo. In
kar je še najbolj pomembno, tako majhna količina mesa v prehrani nima
dokazane nobene koristi, je povsem nepotrebna.
Samo za ilustracijo lahko omenimo, da povsem enako velja tudi za ostale
škodljive razvade, na primer kajenje. Dovolj majhna količina tobačnega
dima, dodana zraku, povzroči statistično nezaznavno škodo. Vendar je
dim v zraku povsem nepotreben, poleg tega pa se kaj kmalu lahko zgodi,
da ga je preveč. Povsem enako je z mesom v prehrani. Dovolj majhna
količina, dodana prehrani, povzroči statistično nezaznavno škodo, je pa
povsem nepotrebna. In kaj kmalu je lahko mesa tudi preveč (pomanjkanje
samodiscipline), posledice pa so lahko zelo hude. Statistično je možno
popolnoma vsako škodljivo snov zmanjšati do te mere, da je nevarnost
te snovi zanemarljivo majhna. To velja za tobak, meso, radioaktivno
sevanje, razne strupe ... Vendar se je treba zavedati, da je vključevanje takih
snovi vedno tvegano početje, četudi jih je “statistično malo”. Še posebej
nesmiselno pa je to početje, če vključevanje omenjenih snovi ne prinese
nobenih zaznavnih pozitivnih učinkov. Vsekakor pa potrebuje oseba, ki bi
vključila take količine mesa v prehrano, kar nekaj dodatnega znanja (in tudi
veliko samodiscipline), da lahko to počne pravilno. To še dodatno poveča
tveganje.
Naj v tem poglavju omenimo še eno izredno priljubljeno (a zelo nevarno)
različico zgornjega izgovora. Ta se glasi: Tako kot je škodljivost vsake
potencialno škodljive snovi v dovolj majhnih količinah statistično
nezaznavna, je lahko tudi povsem neškodljiva stvar (npr. navadna voda)
v izjemno velikih količinah nevarna zdravju. Torej naj bi bila le količina
tista, ki je nevarna, ne pa sama snov. Kako torej sploh ločiti škodljive in
neškodljive snovi, saj po tej logiki ta pojem izgubi vsak pomen? Škodljive
snovi naj sploh ne bi obstajale, obstajale naj bi le škodljive količine. Je
kajenje torej neškodljivo? To seveda ne drži, gre le za manipulacijo z
besedami.
Kako torej v praksi določiti, katere snovi so dejansko škodljive in katere ne?
Preprosto: škodljiva je tista snov, ki zaužita v tipičnih, običajnih količinah
škoduje. Neškodljiva pa je tista, ki zaužita v tipičnih, običajnih količinah
ne škoduje. Kdor pije vodo, je običajno ne spije v škodljivih količinah,
zato trdimo, da voda ni škodljiva. Kdor kadi, običajno pokadi več, kot je
statistično varno, zato trdimo, da je kajenje škodljivo. Podatki nam kažejo,
da je tipična količina mesa, ki jo ljudje pojedo, večja od statistično varne
količine, kar pomeni, da bi tudi meso v prehrani morali kvalificirati kot
škodljivo.
Ta izgovor je morda celo najnevarnejši od vseh, saj si ljudje z njim dajejo
subjektivno potuho pri zdravju potencialno nevarnem, predvsem pa
nepotrebnem početju.
mag. Marko Čenčur
Reference z raziskavami so objavljene na strani
www.osvoboditev-zivali.org
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Zasebna šola Lern mit mir:
Okoljska šola v Evropi
Odlikovanje bavarskega ministrstva za okolje Okoljska šola v Evropi – Mednarodna agenda 21 je že dvakrat
prejela šola Lern mit mir iz Esselbacha.

V

si učenci od 1. do 10. razreda so sodelovali pri projektih na teme
ekološkega kmetovanja, solidarnosti in vegetarijanske prehrane
kot prispevka pri varovanju okolja in podnebja. 8. razred je posnel
film o povezanosti prehranskih navad z varovanjem podnebja. Učenci
razredne stopnje so pozimi ptice na šolskem vrtu oskrbovali s svežo
hrano in vodo. Nekateri so pomagali pri oskrbi na Kmetiji milosti, ki
sprejema živali, ki jih lastniki ne marajo več. Drugi so čistili strugo
potoka in ugotavljali kakovost vode. Mnogi učenci so delali in prodajali
sadne napitke, prihodek pa namenili pobrateni šoli v Kamerunu.
V zasebni šoli Lern mit mir sta varovanje okolja in skrb za živali vtkana
v učni načrt. Ne le pri posebnih projektih, skrb za stvarstvo povezuje
ves šolski dan. Zlato pravilo »Ne stori drugim tega, kar nočeš, da drugi
storijo tebi«, kar je na gori pridigal Jezus iz Nazareta, je razširjeno na
naravo in živali. V okviru interesnih skupin celodnevne šole se lahko
otroci udeležijo doživetij v naravi, skrbijo za živali na miroljubni
kmetiji in se učijo naravnega odnosa do konj.

Bernandinec je rešil življenje
okrutnemu lastniku

B

ernandinca je zelo okruten lastnik sovražil. Nekega dne je
psu okoli vratu privezal težko utež in ga nameraval potisniti
v deročo reko. A ko ga je skušal potisniti, je izgubil ravnotežje in
sam padel v vodo. Bernandinec, ki se je dobro zavedal da ga je
skušal mož pravkar ubiti, je kljub bremenu okoli vratu skočil k
utapljajočemu se moškemu in ga rešil iz reke. Odveč je povedati,
da je moževo srce znova preplavila ljubezen.
Vir: knjiga Mir vsem bitjem, Judy Carman

Bavarski minister za okolje dr. Marlus Söder je decembra 2008 zasebno šolo
Lern mit mir ponovno odlikoval z nazivom Okoljska šola v Evropi - Mednarodna agenda 21.

Poleg pouka o skrbi za živali in varovanju okolja večkrat letno
organizirajo tečaje in projekte na teme, kot so ekološko kmetijstvo,
podnebne spremembe ali ureditev biotopov za živali in rastline.
Pomemben del programa so tudi okusna vegetarijanska kosila, ki
jih vsakodnevno pripravijo na šoli iz najboljših sestavin. Tudi pri
gospodinjstvu kuhajo le vegetarijansko hrano.
Vegetarijanska prehrana je tudi ena izmed tem, za katero so leta 2008
dobili odlikovanje Okoljska šola v Evropi. V projekte so bili vključeni
zdravniki in strokovnjaki za prehrano, ki so učencem predstavili
prednosti vegetarijanske prehrane z zdravstvenega stališča.

Obiskali smo bika Fredija, ki je
ušel iz klavnice

B

ikec Fredi, ki je lansko pomlad s pogumnim begom izpred
celjske klavnice postal
znana slovenska osebnost,
že nekaj časa uživa na svobodi. Mitja Kodermac, ki je
zbiral prostovoljne prispevke od prijateljev živali, je
od prejšnjega oskrbnika odkupil bikca in sedaj že odraslemu Frediju našel dom v
prostranem kraškem obmoFredi (levo) uživa svobodo v pročju v okolici Kozine, kjer Bik
stranem kraškem območju v okolici
ima še z nekaterimi drugimi Kozine.
živalmi odlične pogoje za
življenje. V imenu Fredija
se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali denar. V tej akciji zbiranja
prispevkov za bikca je sodelovalo tudi Društvo za osvoboditev
živali in njihove pravice.
Damjan Likar

12

OSVOBODITEV ŽIVALI - november 2009

Na šoli vsak dan pripravijo sveže kosilo s sestavinami z miroljubne kmetije.
Tudi pouk gospodinjstva je popolnoma vegetarijanski. To je dokaz aktivne skrbi za živali in varovanja zdravja!

Vir: Freiheit für Tiere 3/2009, prevod: mag. Martin Vrečko

Več informacij o tej nemški
vegetarijanski šoli:
www.lernmitmir.org, info@lernmitmir.org

Sožitje človeka in divjih živali

Dvema avstralskima najstnikoma grozi ječa
zaradi krutega umora mačke

N

a sodišču v Melbournu je potekala glavna obravnava proti fantoma, ki sta aprila 2008
v starosti 14 in 16 let ulovila in zadavila mačko, ki so jo klicali Alice in je 20 let živela
pri družini Townsend v severnem Melbournu. Ulovila sta jo pred njihovo hišo, ji okrog vrata
zavezala vrv in jo vrgla čez ograjo bližnjega mosta, tako da se je počasi zadušila. Njun zagovornik je povedal, da sta s tem dejanjem hotela narediti vtis na sovrstnike, med katerimi so bila
tudi dekleta. Sodba bo izrečena februarja, sodnik pa je že napovedal zaporno kazen.
Zakonodaja, ki obravnava mučenje živali, je v pristojnosti zveznih držav. Viktorija, v kateri
leži Melbourne, je sedanji zakon sprejela leta 1986. Za kruto ravnanje z živalmi se lahko izreče
zaporna kazen do 2 let. Problem pa so sodniki, ki so bili do zdaj naklonjeni storilcem in zakonodaje niso izvajali. Queensland je prvi zakon o zaščiti živali sprejel že leta 1925. Nov zakon,
sprejet leta 2001, določa zaporno kazen do 2 let, denarno kazen do 75.000 dolarjev in daje
obsežna pooblastila inšpektorjem. Toda do zdaj so vsi storilci dobili le pogojne zaporne kazni
in zelo nizke denarne kazni. Zato je skupina odvetnikov oblikovala združenje BLEATS, ki se
zavzema za višje kazni. Avstralija ima dolgo tradicijo boja proti mučenju živali. Prvo kraljevo
društvo proti mučenju živali (RSPCA) je bilo ustanovljeno v Viktoriji leta 1871.
mag. Martin Vrečko
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Prijateljstvo med različnimi živalskimi vrstami
Od prijateljev živali doma in po svetu smo dobili nekaj čudovitih fotografij pristnega prijateljstva in sožitja med
različnimi živalskimi vrstami. Če imate tudi vi kakšno fotografijo, nam jo lahko pošljete. Najboljše bomo objavili
v naslednjih številkah.

vir: knjiga: Mir vsem bitjem,
avtorica Judy Carman
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Kaj so pravice živali
Ustava RS omeni živali le z enim stavkom o mučenju v 72. členu, ki govori o zdravem življenjskem okolju, kar je
sila nenavadna povezava. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) deluje zmedeno, ko v 3. in 4. členu navaja, da je prepovedana neutemeljena ali nepotrebna povzročitev smrti, a v 15. členu dovoli lov. Nekateri so zmotno prepričani,
da ZZZiv določa pravice živali, toda pravic ne omenjata niti ustava niti zakon. Leta 1978 je bila sprejeta mednarodna deklaracija o pravicah živali, ki pa ni pravno zavezujoča. Kaj so torej pravice živali? Imajo živali pravico
do življenja, svobode in varnosti?
Da bi to razumeli, si najprej poglejmo zgodovino človekovih
pravic. Sodobno pojmovanje človekovih pravic se je razvilo šele
v času renesanse v Evropi z deli teoretikov kot so Locke, Voltaire,
Rousseau in Montesquieu. Izoblikovala se je delitev na naravne
in zakonske pravice. Naravne pravice so tiste, ki so samoumevne
in so del posameznika, kot je pravica do življenja. Zakonske
pravice se tiste, ki se lahko podelijo in odvzamejo, kot je pravica
do vožnje avtomobila imetniku vozniškega izpita. Nekateri
teoretiki raje uporabljajo izraza pravice in privilegiji. V srednjem
veku je cerkev vsiljevala doktrino, da je bil človek ustvarjen,
da kot tak ni svoboden, temveč podrejen bogu in cerkvi, ki ga
zastopa na zemlji, namesto svobode pa je dobil biblijo, v kateri
so natančna navodila stvarnika. Papež je bil nezmotljiv, kralji pa
so vladali po volji boga. Svoboda in pravice posameznika so bile
brezpredmetne.
Pravni akti, ki so utrli pot človekovim pravicam, so zato morali
najprej omejiti samovoljo kralja. Vodilno vlogo je imela Anglija
z zakonikoma Charter of Liberties (1100) in Magna Carta (1215).
Precej kasneje sta sledila Petition of Right (1628) in Bill of Rights
(1689), ki sta se nanašala predvsem na pravice posameznika v
sodnih in upravnih postopkih. V praksi so se človekove pravice
uveljavile postopoma, ne da bi jih morali izrecno zapisovati v
zakone.
Leta 1776 je del angleških kolonij v Severni Ameriki začel
upor proti kroni. Njihovi predstavniki so na 2. kontinentalnem
kongresu sprejeli deklaracijo o neodvisnosti. Pravico do odcepitve
so utemeljili z neodtuljivimi pravicami vsakega posameznika
do „življenja, svobode in iskanja sreče“ (Life, Liberty and the
pursuit of Happiness), ki jih ima po naravnem pravu. Nadalje
je deklaracija navajala, da so oblasti oblikovane z namenom
zagotavljanja teh pravic in kadar oblast postane ovira doseganju
teh ciljev, jo imajo prebivalci pravico spremeniti ali zamenjati. S
tem je bila utemeljena pravica do revolucije.

človekovih pravic. Nasprotniki so bili prepričani, da je taka
listina nepotrebna, saj se z ustavo državljani niso odrekli nobenim
pravicam in da je neprimerno navesti le nekatere. Zato je bilo v 9.
dopolnilu zapisano, da imajo državljani vse pravice, tudi tiste, ki
niso izrecno zapisane v listini. 10. dopolnilo pa navaja, da države
in ljudje zadržijo vsa pooblastila, ki jih niso z ustavo izrecno
prenesli na zvezne oblasti.
Leta 1789 je revolucija izbruhnila v Franciji. Nacionalna
konstitutivna skupščina je sprejela deklaracijo o pravicah
človeka in državljana (Déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen), v kateri so poudarili naravne, neodtuljive in svete
pravice posameznika (les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l’homme) do svobode, lastnine, varnosti in upora proti
zatiranju. Seznam 17 točk je bolj podroben kot ameriška listina
pravic. Pravice posameznika so omejene le s pravicami drugih.
Nosilec suverenosti je ljudstvo in dovoljena je le oblast, ki izhaja
neposredno iz te suverenosti.
Leta 1793 je bila sprejeta dopolnjena deklaracija. V preambuli
je bilo zapisano, da je vir vsega gorja na svetu nespoštovanje
naravnih pravic posameznika in da je zato namen deklaracije
opominjati ljudi na njihove neodtuljive in svete pravice, da bi
nadzorovali delo oblasti in ne bi dovolili tiranije. Seznam točk
so podaljšali na 35. Naravne pravice posameznika so enakost,
svoboda, varnost in posest. Vsi so enakopravni po naravi in
pred zakonom. Vsak se ima pravico upreti nezakoniti aretaciji.
Suženjstvo je prepovedano. Zatiranje posameznika pomeni
zatiranje celotne družbe. Če oblast krati človekove pravice, je
vstaja pravica in dolžnost vseh. Zapisali so tudi moto „ne stori
drugim tega, kar nočeš, da drugi storijo tebi“.
Zakaj je teh pet zgodovinskih dokumentov pomembnih? Prvič
zato, da bralec pravilno dojema sedanjo situacijo, ko vse bolj

Do leta 1781 si je 13 kolonij s francosko
pomočjo izbojevalo neodvisnost in nastale
so ZDA, ohlapna konfederacija 13 držav.
Leta 1787 je bila sprejeta nova ustava. Njen
namen je bil povezati države v trdno zvezo.
Nasprotniki federalizma so v tem videli
nevarnost. Močna osrednja oblast bi lahko
ogrozila države in njihove državljane ter
postala enako moteča kot angleška krona.
Preambula ustave se zato začne z besedami
„mi prebivalci združenih držav“ (We the
People of the United States) in tako poudari,
da legitimiteta ustave in zveznih oblasti
temelji na svobodni odločitvi državljanov, da
svoje države povežejo v trdno zvezo.
Leta 1791 so ustavi dodali 10 dopolnil, ki so
dobila skupno ime „listina pravic“ (Bill of
Rights). Njeni zagovorniki so bili mnenja,
da bodo le ustavna določila dovolj dobro
zagotovilo, da zvezna oblast ne bo kršila
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totalitarni sistemi v EU in ZDA dušijo gospodarstvo in osebno
svobodo, ko anonimen birokrat v Bruslju odloča tudi o takih
podrobnostih, kot je žarnica v vaši spalnici, ne da bi ga državljani
izvolili ali mu podelili taka pooblastila. Dokumenti so sestavljeni
iz nekaj jasnih točk. V primerjavi z njimi je lizbonska pogodba
neberljiv zmazek sestavljen iz nedoločljivega števila dopolnil
obstoječih pogodb. Dokumenti so nastali v obdobju, ko se je
rojevala sodobna demokracija in politiki so to jemali resno. Danes
poslanci državnega zbora javno priznajo, da ustavne pogodbe
pred glasovanjem niso niti prebrali.
Drugič, pa iz teh dokumentov z logičnim sklepanjem lahko
ugotovimo tudi, kaj so pravice živali. Američani in Francozi so
ugotovili, da imajo pravico do življenja, svobode, varnosti in
lastnine po naravi in da se teh temeljnih pravic ne da niti odvzeti,
niti podeliti. Sprva so trdili, da so te pravice lastne le enemu spolu,
moškim, in le eni rasi, belcem. Toda to prepričanje ni vplivalo na
obstoj pravic ostalih. Tako kot prepričanje, da je zemlja ploščata,
ni vplivalo na obliko zemlje. Imeli so enake pravice, le da so jim
bile kršene.
Če so naravne pravice del posameznika, potem ni logičnega
razloga, da bi bile omejene le na en spol ali le eno raso. Sčasoma
je to večina sprejela in zato so začeli spoštovati tudi pravice
žensk, črncev in Indijancev. Enako ni logičnega razloga, da
bi bile te pravice omejene le na eno vrsto. To, da večina ljudi
verjame, da npr. šimpanzi nimajo enakih pravic kot ljudje, po isti
analogiji ne vpliva na to, ali jih šimpanzi res imajo.
Ljudje in šimpanzi smo se razvili iz skupnega prednika in če
imamo mi naravne pravice do življenja, svobode in lastnine,
potem so jih morali imeti tudi naši skupni predniki. Ni logično,
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da bi mati, ki ni imela pravic, rodila otroka, ki bi jih imel. Če
so jih imeli skupni predniki, potem je logično, da smo jih oboji
podedovali v enaki meri.
Vsakemu posamezniku pripadajo enake naravne pravice. Kos npr.
ima pravico do svojega gnezda enako kot človek do svoje hiše.
Popolnoma enake pravice imata tudi do življenja in svobode. Te
pravice izhajajo iz lastninske pravice oz. suverenosti nad lastnim
telesom, ki jo ima vsak od rojstva do smrti. „Lastnik“ živali te
pravice ne more prevzeti, tako kot je ne more „lastnik“ sužnjev.
Ima pa dovolj moči in vpliva, da jim jo lahko krši. Nekateri
verjamejo, da imajo ljudje več pravic zato, ker so bolj inteligenti.
Če bi to bilo res, bi imel doktor znanosti več pravic kot povprečen
človek, ta več kot odrasel šimpanz, dojenček pa manj od vseh
treh.
Američani in Francozi so poudarili, da imajo vse pravice, ne le
tistih, ki so izrecno navedene in da so njihove pravice omejene le
s pravicami drugih. Torej imajo tudi živali enake naravne pravice,
kot jih imajo ljudje, ne glede na to, ali je to kje izrecno zapisano.
Nadalje legitimiteta teh petih dokumentov temelji na suverenosti
državljanov in na njihovi svobodni odločitvi, da uredijo razmerja
v družbi. Iz tega sledi, da pravni akti, ki jih sprejmejo ljudje,
lahko zadevajo samo ljudi in njihova dejanja ter da npr. delfinom
ne morejo pravic niti podeliti, niti odvzeti. Enako delfini uredijo
razmerja v svojih skupinah. Zadnji dokument pa navaja tudi, da je
vir vsega gorja nespoštovanje pravic posameznika, kar spet velja
tako za ljudi kot za druge živali, da je zatiranje posameznika
enako zatiranju vseh in da imajo vsi pravico in dolžnost upreti se
takemu ravnanju, ne glede na to, koga zadane.

Novice iz Društva za osvoboditev živali in njihove pravice
Cerkveni blagoslov za najstarejšo
strast na svetu

Z

adnjo soboto v avgustu je
društvo obiskalo četrto tradicionalno lovsko Hubertovo mašo
pred lovskim domom Zreče, ki so
se jo udeležili številni lovci, krajani, poslanec državnega zbora
Rudi Petan, župan občine Zreče,
predstavniki Zavoda za gozdove
in mnogi drugi gostje. »Darujemo sveto mašo na čast zavetniku
lovskih družin, to je svetemu Hu- Katoliška cerkev podpira lov tudi s
bertu. Prav je, da se spomnimo Hubertovimi mašami.
pri tej daritvi vseh, katerim je bil
lov nekaj lepega, nekaj svetega, sodelovanja z bogom Stvarnikom in z
naravo. Naj bo Sv. Hubert vzgled in vzpodbuda našim lovcem, da bi
v naravi, v gozdu in gorah vedno iskali sled Božje ljubezni,« je med
drugim poudaril župnik Stanko Krajnc, ki je daroval mašo. »Legenda
pripoveduje, da je bil sv. Hubert strasten lovec in ko je bil nekega dne
na lovu, je zasledil čudovitega jelena. In ko se je že pripravil na strel,
je nenadoma zagledal med jelenovimi rogovi zlat križ. In ta pogled ga
je tako pretresel, se je dotaknil njegovega srca, da se je spreobrnil in
postal kristjan. In prav zaradi tega sv. Huberta upodabljajo tudi v lovski
obleki, ob njem pa jelena, ki ima med rogovi križ,« je dejal župnik. V
društvu se sprašujemo, iz katerega razloga ni bil izrečen ključni podatek iz legende in sicer, da je Hubertusa tisti beli križ tako pretresel,
da se je odpovedal lovu, torej od takrat naprej ni več bil lovec. Kljub
jasnosti tega dogodka – nekdanji lovec se spreobrne in zatem ne lovi
več – je cerkev izrecno njega naredila za zaščitnika lovcev. Smiselno bi
torej bilo, da tudi lovci odložijo orožje in ne ubijajo več živali, kot je to
naredil Hubertus, če ga že častijo. Župnik je lovsko druščino nagovoril
tudi z „dragi prijatelji narave in živali“, med govorom pa je hkrati tudi
omenil, da ljubezen danes, vsaj zdi se, postaja prazna beseda. Ja, dobro
povedano, toda ali ni ravno cerkev tista, ki v mnogih primerih podpira
mučenje, izkoriščanje in ubijanje živali in namerno prikriva Jezusovo
veliko ljubezen do živali in njegovo zapoved, priporočilo, naj živeli ne
ubijamo in jemo? Ali ni težko verjeti nekomu, da ima v srcu iskreno
ljubezen do živali, če jih hkrati preganja in ubija po gozdovih in poljih
ter uničuje njihove družine? Ludvik Mikek, predsednik lovske družine
Zreče, je dejal, da se »pripadniki lova, najstarejši strasti na svetu, simbolno zahvalimo naravi in svetemu Hubertu za vse radosti in veselje,
ki nam jih nudi lovsko poslanstvo. Zavetnik lovstva varuje neokrnjeno naravo pred človekom, a tudi človeka pred njegovo lastno naravo.
Nauk tega mita je izražen v načelu samoomejevanja in brzdanja strasti.
Sicer pademo v moralni in družbeni kaos.« Ob tem je še dodal, da je
»sveta maša namenjena prijateljskemu sobivanju med vsemi dejavniki
v naravi in kulturni krajini, predvsem s prosto živečimi živalmi.« Ja, res
je lovsko poslanstvo lahko za nekatere radost in veselje, za nekatere pa
nepredstavljiv strah, mučenje in bolečina.

Kako lahko jaz pomagam živali?

V

abljeni, da se včlanite v naše društvo. Pristopno izjavo najdete v reviji.
Z včlanitvijo boste pomagali predvsem živalim, naravi ter posredno
tudi ljudem. Sodelovali boste pri gradnji živalim in naravi prijazne
Slovenije. Društvo je z veliko člani močnejše ter lahko organizira še več
akcij za boljši položaj živali in promocijo vegetarijanstva oz. veganstva.
Vlado Began odgovarja na vsa vprašanja v zvezi
z zakonodajo varstva živali. Njegov tel. je 031 284 643

Vegetarijanski piknik v
ljubljanskem Mostecu

K

ljub dežju, ki ob takšnih
prireditvah na prostem
ni najbolj zaželen, je piknik
uspel. Obiskovalcev res ni bilo
toliko kot prejšnja leta, ko ni
bilo dežja, bilo pa jih je vseeno
sorazmerno dosti, predvsem
najbolj vztrajnih, katerim deževno vreme ne more preprečiti obiska takšnih pomembnih
dogodkov. Navdušenje nad
pripravljeno hrano in kuharsko delavnico je bilo izjemno.
Tako je približno 300 porcij
palačink in peciva pošlo že okrog petih popoldne, 150 litrov
veganskega bograča, 40 kg bučk in 250 zrezkov iz pšeničnega mesa na žaru pa je zadostovalo do konca prireditve. Dobro
so bila obiskana vsa predavanja. Tudi program na odru je bil
zanimiv in pester, za mnoge pa bodo ostali nepozabni trenutki
ko je nastopila britanska pevka in prijateljica narave, živali in
Slovenije, Shirlie Roden.

Prvi vegetarijanski piknik v Novi Gorici

N

a Primorskem sta drugi
oktobrski vikend potekala dva pomembna dogodka za
naravo, živali in ljudi. V soboto je bil vegetarijanski piknik v Novi gorici, v nedeljo
pa v Kopru. Številni Novogoričani so lahko uživali v izjemni promociji vegetarijanstva
oz. veganstva, zaščite živali,
miroljubnega kmetijstva, pestrega zabavnega programa
na odru, ter na predavanju
Petre Mihelak dr.med., ki je
Zdravnica vegetarijanka Petra
poudarila, da so tudi otroci od Mihalek
rojstva lahko vegetarijanci.
Res izvrstna in bogata kulinarična ponudba brez mesa je marsikoga tako navdušila, da je bilo slišati, kako ob takšni okusni
in polnovredni hrani ni problem zdržati kakšen dan ali celo več
brez mesa.

Pobuda občinam za brezmesni dan v
tednu

D

ruštvo je na vse slovenske občine poslalo pobudo za brezmesni dan v tednu. V pobudi smo med drugim zapisali: »V
društvu smo prepričani, da se tudi v vaši občini zavedate nevarnosti klimatskih sprememb, pomanjkanja pitne vode, bolezni ki
iz živali prehajajo na človeka. Društvo za osvoboditev živali in
njihove pravice Vam zato predlaga, da sledite zgledu belgijskega
mesta Gent in v vaši občini razglasite en brezmesni dan v tednu,
ter tako prispevate h gradnji naravi, živalim in ljudem prijazne
Slovenije.« Celotno pobudo si lahko preberete na spletni strani
društva.
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V klavnici sem doživela šok
Objavljamo resnično zgodbo osebe, ki je ob obisku ene od slovenskih klavnic doživela pravi
šok. Njene identitete ne bomo razkrili, da ne bi imela težav v svojem poklicu. Njeno ime in ime
klavnice hranimo v uredništvu. Če ste tudi vi ob obisku klavnice doživeli šok in bi radi zgodbo
delili z našimi bralci, nam pošljite članek in objavili ga bomo v eni od prihodnjih številk revije
Osvoboditev živali.

S

ama sem že več let zaprisežena vegetarijanka. Za to pot
sem se odločila, ker sem spoznala, da je živalsko življenje
vredno ravno toliko kot človeško in ne zaradi modne muhe ali
zdravstvenih razlogov. Eden od razlogov je bilo predvsem moje
močno nestrinjanje z ravnanjem z živalmi med prevozi od rejca do
nosilca živilske dejavnosti, z ravnanjem mnogih rejcev, načinom
reje, ki vključuje premajhne bokse, neurejene in zamazane
hleve ter pitanje z močnimi krmili z namenom, da je žival čim
prej namenjena za klanje. Vegetarijanstvo je moja manifestacija
nestrinjanja z mizernim načinom življenja, ki ga preživlja žival,
namenjena za zakol in predelavo v konzumno meso. Čeprav sem
vrsto let živela v prepričanju, da zakoni in uredbe, ki ščitijo živali
pred nehumanim ravnanjem, res služijo svojemu namenu, sem
se na svojo veliko žalost na lastne oči prepričala, da nikakor ni
tako. Največji šok v svojem življenju sem doživela, ko sem se bila
zaradi svojega poklica primorana udeležiti ogleda poteka klanja v
eni od slovenskih klavnic.

Uvertura v klanje
Že ob prihodu pred klavnico me je močno stiskalo v želodcu, pri
opazovanju okolice klavnega objekta pa sem doživela duševni
pretres. V teoriji velja eno, v praksi drugo. Čeprav bi se po zakonu
moralo z živalmi med nalaganjem, prevozom od rejca do nosilca
živilske dejavnosti in razkladanjem delati spoštljivo, humano in
v skladu z dobrobitjo živali, je realnost daleč od tega. Počutje
in zdravje živali je postavljeno na stranski tir, da lahko človek v
vsej svoji brezbrižnosti s kar se da najmanj napora doseže največ.
Tako sem na lastne oči videla, kako z živalmi med razkladanjem v
resnici ravnajo. Moški, ki je opravljal to funkcijo, je nad govedom
kričal, ga brcal in ubogega malega telička, ki je bil na tovornjaku
med ostalim odraslim govedom, brcnil, da se je odkotalil do tal.
V oči so mi stopale solze, saj tako grobemu ravnanju v svojem
življenju še nisem bila priča.
Ko so bile vse živali spravljene s tovornjaka, so jih pregnali v
ogrado, kjer so stale v vrsti ena za drugo, tako da so imele v širino
manj kot meter prostora. Opazila sem tudi več živali, ki so bile
tako izčrpane, da so ležale na tleh v umazaniji, medtem ko so jih
tacale druge, saj jih je moški še vedno zavzeto preganjal. Kje je
tukaj inšpektorat? Kje so oblasti, da bi ukrepale? Uboge krave niso
bile deležne ne pravilne oskrbe ne spoštljivega ravnanja. Omejene
so bile s prostorom, ki nikakor ne ustreza njihovim minimalnim
potrebam. Zakaj so torej sploh postavljeni zakoni o ravnanju z
živalmi pred klanjem, če ostanejo spregledani? Mar ni dovolj že
to, da se žival znajde na zadnji poti, preden se sreča z naravno
smrtjo? Ji je potrebno zadnje trenutke narediti kar se da mučne, kot
da ni vredna trohice spoštovanja?
To so bila vprašanja, s katerimi se spopadam še danes. In še danes
me v želodcu močno stisne, ko se spomnim na ta grozni dan.

Krvavi kriki agonije
Videno pred klavnim objektov pa je bilo navkljub krutosti še
najmanj. Največje ''presenečenje'' je namreč sledilo, ko smo si
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klavnico ogledali od znotraj. Očitno so trupla za večino smrtnikov
res samo kos mesa, saj sem ponovni šok doživela, ko sem videla,
kako zaposleni mesarji ravnajo z mesom med obdelovanjem
zaklanih živali. Kosi maščob, odvečnega mesa ali deli organov
kar frčijo po zraku; očitno jim največjo zadovoljstvo med delom
predstavlja to, da katerega od stanovskih kolegov presenetijo s
tem, ko mu v glavo vržejo kot pest velik skupek kravjega loja.
Verjemite ali ne, to je na dnevnem redu dogajanja v tej klavnici.
In tudi, obiskovalcem ni bilo prizaneseno, saj je bil marsikateri
od nas deležen ''napada'' mesarjev. Zopet so mi po glavi rojila
razna vprašanja, tokrat o mejah človekove brezbrižnosti, ki očitno
ne obstajajo. Čeprav se trudim, da bi spoštovala vse poklice, do
mesarjev tega enostavno ne morem več čutiti. Truplo, iz katerega
se norčujejo, je bilo še nekaj minut pred tem živo bitje; bitje, ki
je dihalo, raslo, jedlo. Bitje, ki je bilo nekomu mati ali oče, bitje,
ki je bilo nekomu hči ali sin. Bitje, ki je čutilo, imelo dušo in
živelo življenje, kot ga živimo mi. Že tako težko razumem potrebo
ljudi, da meso jedo, nikakor pa ne morem razumeti, kako lahko
nekatere razveseljuje, pa četudi za sekundo, razmetavanje kosov
telesa nekoč živega bitja.

Glavna grozota pa šele prihaja in je bila prihranjena prav za konec.
Kot verjetno veste, je z zakonom določeno, da se mora živali
pred zakolom ustrezno omamiti in metode za omamljanje živali
ne ubijejo, v nasprotju s prepričanjem mnogih ljudi. Govedo se
najprej omami v posebnem prostoru s strelnim udarcem v čelo, pri
prašičih se najpogosteje uporabljajo električne klešče, nameščene
na strani glave, in izguba zavesti sledi zaradi električnega toka, ki
potuje skozi možgane. Sama smrt oziroma zakol poteka na začetku
klavne linije, kjer žival izkrvavi. Celoten proces naj bi bil z uvedbo
omamljanja ''prijaznejši'' do živali, vendar se na to v tej klavnici
očitno požvižgajo.

uradna veterinarka klavnic, katere naloga je, da skrbi, da zakol
živali poteka v skladu s pravilnikom? Ali se najde sploh še kdo, ki
mu je mar za žival?
Nikoli nisem verjela, da se z živalmi pred in med zakolom ravna
popolnoma po pravilih, po obisku klavnice pa sem izgubila še
zadnjo trohico upanja, da se za živali poskrbi vsaj po najboljših
zmožnosti. Utopična misel najbrž miri mnogo ljudi, ki si na svojem
vsakodnevnem jedilniku brez slabe vesti privoščijo zrezek ali dva.
A če bi videli, kako njihov preljubi zrezek nastane, bi verjetno
dvakrat pomislili, ali ga bodo dali v usta ali ne.

Kar naenkrat sem iz bližine zaslišala grozno glasno mukanje. Ko
sem se obrnila, sem doživela enega najgrozovitejših prizorov v
svojem življenju. Krava ni bila omamljena in se je, obešena za
zadnji del telesa, nekoordinirano dvigovala in na vsak način upirala
ter med tem glasno mukala. Poslušala sem glasne krike agonije,
krike na pomoč, krike umiranja. Mesar, odgovoren za usodni rez,
je obešeno kravo poskušal ukrotiti na vse načine, kar mu je na
koncu tudi uspelo in končal je njeno življenje z globokim rezom
skozi goltanec. Krava je tako življenje končala nasilne smrti, saj je
pri polni zavesti umrla zaradi izkrvavitve.

Če bi ljudje videli kako nastane njihov
zrezek…
Da to še ni vse, se je celotna procesija v času obiska ponovila še
vsaj trikrat. Kar pomeni, da so tisti dan, v samo štirih urah, kolikor
sem bila tam, nasilne smrti umrle vsaj 4 nedolžne živali. Ko sem
se vračala domov, sem se počutila grozno, skorajda krivo. Spet
so se mi porajala vprašanja: Kje so oblasti? Kaj je ta čas počela

avtorica: Vesna Sirca

Javna vprašanja Milanu Pogačniku, ministru
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

K

ako ocenjujete pobudo evropskega poslanca Jensa Holma
o odpravi subvencij za masovno živinorejo v EU? Razlogi
za njegovo pobudo so podrobno opisani na strani http://www.
meatclimate.org/reports

živinoreje, ki nujno potrebuje kemijske dodatke in proizvaja
milijone ton nevarnih stranskih proizvodov, polja postala vedno
manj rodovitna, če ne bo pitne vode ali pa če pomorite vse čebele
s tem ubijalskim kmetijstvom, ki ga priporoča vaše ministrstvo?

Glede na vsa dejstva o škodljivosti živinoreje, ali ni protiustavno še
naprej subvencionirati (kljub temu, da subvencije ureja EU) ali kako
drugače podpirati rejo živali? Ali ni skregano z zdravim razumom, da
kmetje, ki nimajo živali, ali pa jih imajo premalo, ne dobijo subvencij
za travnike, na katerih kosijo le dvakrat na leto, kot nekoč naši dedki
in babice, ter tako skrbijo za kulturno krajino in pestrost rastlin, na
njih pa lahko nabirajo zdravilna zelišča in jih nato prodajo. Zaradi
pestrosti trav in zelišč pridelajo resnično zdravo in kvalitetno krmo,
po kateri so živali zdrave in ne potrebujejo antibiotikov, hormonov
in ostalih dodatkov. Višek trave se lahko uporabi za kompost, ki se
ga lahko tudi proda. Torej vidimo, da je kmet, ki nima živinoreje,
lahko še kako koristen za družbo. Ali ni absurdno, da tiste, ki skrbijo
za naravo, polja, travnike in vodotoke ter tako tudi za ljudi, država
poskuša uničiti in se jih morda celo znebiti. Vprašanje je zakaj?

Glede na navedeno uničevanje narave, živali in ljudi predlagamo
takojšnje prestrukturiranje v kmetijstvu, ter prenehanje podpore
živinoreji. Trdimo, da boste tako pomagali mnogim kmetijam in vsem
prebivalcem Slovenje. Ste pripravljeni naš predlog, ki ga seveda lahko
še bolj argumentiramo, predstaviti v parlamentu in ga realizirati?

V vzhodnem delu Slovenije imajo zaradi živinoreje že probleme s
pitno vodo. Kaj boste odgovorili prebivalcem Slovenije čez nekaj
let, ko bo problem s pitno vodo postal mnogo večji, tudi drugod?
Kaj boste čez nekaj let odgovorili državljankam in državljanom,
še posebno kmetom, če bodo v Sloveniji zaradi množične

To bi bil velik korak za blaginjo naše države in širše. Bilo bi tudi
v skladu z našo ustavo kar za sedanje kmetijstvo ni možno trditi,
ampak nasprotno. Kaj pravite?
Ali ne bi bilo boljše pomagati s subvencijami le ekološkemu
kmetijstvu, ter vsem tistim, ki delajo prehod na ekološko
kmetijstvo, da lažje preživijo svoje družine in pridelajo čimveč
hrane za ostale, obenem pa poskrbijo za naravne dobrine za naše
otroke in naslednje rodove?
Ali ste pripravljeni v imenu Slovenije sprožiti postopek pri svetu
EU, da bi se ukinile subvencije živinoreji?
Uredništvo revije Osvoboditev živali
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Izšla je knjiga Vegetarijansko jejmo,
se mesu odpovejmo
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je prevedlo zelo praktično in poučno knjigo
Vegetarijansko jejmo, se mesu odpovejmo, ki je izšla pri nemški založbi Das Wort. Avtorji so
vegetarijanci, doktorji medicine Hans Günter Kugler, Arno Schneider, Annemarie Groß, Carsten
Wirr.

Vegetarijansko jejmo,

Vegetarijansko jejmo, se mesu odpovejmo •

Nasveti zdravnikov

Kot zdravniki se že zelo
dolgo intenzivno ukvarjajo
z zdravo prehrano in so
si enotni v oceni, da je
napačno
prehranjevanje
pomemben vzrok mnogih
bolezni. Njihove številne
izkušnje in globoka spoznanja so privedla do neovrgljivega sklepa, da vegetarijanska prehrana tudi z
medicinskega gledišča predstavlja najboljšo splošno
prehranjevalno obliko in
da je prehrana, ki vključuje
meso in ribe, z znanstvenega stališča ne le popolnoma nepotrebna, temveč,
nasprotno, odločilen bolezenski dejavnik današnje
družbe.

se mesu odpovejmo

V knjigi navedena dejstva
lahko ljudem, ki želijo postati vegetarijanci, pojasnijo, kako lahko kot vegetarijanci dobro in zdravo živijo. Prinaša tudi argumente proti prepričanju
tistih, ki se nepopravljivo držijo zastarelih predstav, da je uživanje mesa
in rib za naše zdravje nujno potrebno. Pokaže, da je
vegetarijansko prehranjevanje najboljši življenjski
način ter da ima uživanje
mesa veliko negativnih posledic. Lahko slabo vpliva
na naše zdravje, povzroča
uničevanje okolja, svetoIzdajatelj:
vno lakoto, okrutnosti do
človeka in živali ...
Izvajanja v tej knjigi, ki dejstva osvetljujejo z različnih
zornih kotov, slonijo na
najnovejših znanstvenih spoznanjih. Kdor želi, lahko v njih najde zelo raznolike in praktično uporabne napotke, lahko pa se iz navedenih virov še
natančneje pouči.

Nasveti zdravnikov
za vegetarijance in vegane

Nekaj naslovov iz vsebine: Vegetarijanska prehrana v različnih življenjskih obdobjih, Prehranjevanje v nosečnosti in času dojenja, Prehrana v
otroštvu in mladih letih, Vegetarijanska prehrana starejših ljudi, Nekaj
živil in njihove prednosti za zdravje, Človek oboleva zaradi uživanja
mesa: bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, bolezni gibalnega aparata, demenca, tumorji, debelost …, Kriteriji za živila, ki ohranjajo
zdravje, z zdravniškega zornega kota.
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Dr. med. Hans Günter Kugler

Cena knjige Vegetarijansko jejmo , se mesu
odpovejmo je 10 evrov (poštnina ni všteta).
Knjigo je možno kupiti na vseh prireditvah, ki jih društvo
organizira ali se jih udeležuje in v trgovini K Naravi,
Celovška 87, Ljubljana,
tel. 031 681 426
Naročila sprejemamo na info@osvoboditev-zivali.org

Prikrivana Jezusova ljubezen do živali
Ko predstavniki cerkve opravičujejo poskuse na živalih in druge vrste mučenj, njihovo početje prijateljem živali
zveni kot posmeh. Najbolj sramotno pri tem pa je dejstvo, da je živalim sovražno ravnanje velikih krščanskih
cerkva izdaja Jezusovega nauka.

»Kar ste storili najmanjšemu Mojih bratov,
to ste storili Meni.«

Jezus je prišel tudi za živali. To je bilo jasno že ob njegovem
rojstvu v betlehemskem hlevu. V svojem življenju se je tudi v
dejanjih zavzel za živali. V Bibliji je še ohranjen dogodek, ko je
trgovce z žrtvenimi živalmi z bičem pregnal iz templja. Jezusove
besede »Kar ste storili najmanjšemu Mojih bratov, to ste storili
Meni« veljajo tudi za živali.

Prvi kristjani so bili vegetarijanci

Jezus, njegovi učenci in prvi kristjani v praskupnostih so bili
vegetarijanci. Antični spisi, ki seveda niso bili vključeni v kanon
Biblije, govorijo naslednje:

Peter

»Živim od kruha in oliv, le redko dodam še kakšno zelenjavo.«
Klementinske homilije, XII,6; rec. VII, 6

Matej

»Matej je živel od semen, drevesnih sadežev in zelenjave, brez
mesa.«
Clemens iz Aleksandrije, Paidagogos II, 1,16

Jakob

»Jakob ni užival niti vina niti drugih opojnih pijač in ni jedel
mesa.«
Evzebij, Kirchengeschichte II, 23, 5-6

Živalim sovražno ravnanje velikih krščanskih cerkva je izdaja nauka Jezusa iz
Nazareta , ki je bil velik prijatelj živali in vegetarijanec.

Janez Krizostom (354–407) poroča o skupini
zglednih kristjanov: »Pri njih ne tečejo potoki krvi, ni klanja

Posledice tega so utrpeli tudi do tedaj miroljubno živeči kristjani,
ki so se za cesarja morali vojskovati. Tisti, ki so svoji prakrščanski
veri ostali zvesti in so vojaško obveznost odklanjali v skladu z
Jezusovima naukoma »Ljubite svoje sovražnike« in »Kdor prime
za meč, bo z mečem pokončan«, so bili preganjani. Konstantin je
dal vegetarijanskim »krivovercem« vlivati tekoči svinec v grlo.

»… tako da nam zdaj ni več dovoljeno jesti mesa«

Tako je veliko tega, kar je Jezus učil, ostalo skrito v apokrifnih
spisih in ni bilo vključeno v Biblijo. V »Jezusovem evangeliju«,
apokrifnem poročilu o življenju Jezusa, lahko beremo:

in razkosavanja mesa ... Pri njih ni vonja po strahotni pari mesnega
obeda ..., ne sliši se hrupa in divjega kričanja. … Če si zaželijo
obilnega obeda, uživajo v sadežih …«
Homilije 69

»Uživanje živalskega mesa je bilo do vesoljnega potopa neznano,
toda od vesoljnega potopa naprej nam tlačijo v usta
vlakna in smrdljive sokove živalskega mesa ...
Jezus Kristus je prišel, ko se je dopolnil čas,
in je povezal konec z začetkom,
tako da nam zdaj ni več dovoljeno jesti mesa.«
Hieronim (331-420)
(Adversus Jovinanum 1,30)
Te besede je zapisal cerkveni oče Hieronim v 4. stoletju. Znano je,
da je bil Hieronim tisti, ki je po naročilu papeža iz tisočih spisov in
različnih evangelijev sestavil prvo avtorizirano verzijo Biblije.

Kaj je Jezus učil o živalih

»Zato pravim vsem, ki bi radi postali Moji učenci: ne umažite si
rok s prelivanjem krvi in naj preko vaših ust ne pride meso; kajti
Bog je pravičen in dobrotljiv in zapovedal je, naj ljudje živijo
samo od sadežev in posevkov zemlje.
Toda, če žival zelo trpi, tako da ji je življenje muka, ali če postane
nevarna za vas, potem jo odrešite življenja hitro in kolikor se da z
malo bolečinami. Pošljite jo v onstranstvo v ljubezni in usmiljenju
in ne mučite je in Bog, vaš Oče, bo do vas usmiljen, prav tako kot
ste bili usmiljeni vi do tistih, ki so vam bili dani v vaše roke.

In vendar – če je Hieronim še vedel za Jezusovo ljubezen do živali
in vegetarijanski način življenje prakristjanov – zakaj določeni
spisi niso bili sprejeti v Biblijo? Odgovor: cerkveni oče Hieronim,
ki je tudi sam živel vegetarijansko, je bil pod velikim pritiskom
nastajajoče cerkvene moči v takratnem Rimu.

In kar storite najmanjšim Mojih otrok, to storite Meni. Kajti Jaz
Sem v njih in oni so v Meni. Da, Jaz Sem v vseh stvaritvah in vse
stvaritve so v Meni. Vse njihovo veselje razveseli tudi Mene in
zaradi sleherne njihove bolečine trpim tudi Jaz. Zato vam povem;
bodite dobri drug z drugim in z vsemi stvaritvami Boga.« (Pog.
38)

Rimski cesarji so v prvih stoletjih kristjane krvavo preganjali. V
4. stoletju je rimski cesar Konstantin I. (285–337 p. Kr.) ustanovil
Katoliško cerkev kot državno religijo – zaradi politične moči.

Vir: Freiheit für Tiere, št.: 3/2009, prevod: Gretta Mikuž Fegic,
citati prevzeti iz prevoda brošure Prikrivana Jezusova ljubezen
do živali, izdajatelj Univerzalno življenje
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Množična živinoreja
uničuje podnebje
Zemlja lahko rodi dovolj žita, da bi z njim lahko
prehranili vse ljudi. Vendar pa se več kot polovica
svetovne proizvodnje žita porabi za krmo živine,
katere meso se porabi za prehrano ljudi. V razvitih
deželah je delež pokrmljenega žita več kot dve tretjini.

Le z drastičnim zmanjšanjem proizvodnje
govedine lahko kmetijstvo postane manj
škodljivo za podnebje.

Ta izsledek je prinesla študija Inštituta za ekološko raziskovanje
gospodarstva (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung – IÖW) že
v lanskem poletju, ko so po naročilu nevladne organizacije Foodwatch
(Foodwatch 25. 8. 2009) raziskovali vplive kmetijstva na podnebje.
Dokazuje namreč, da je način prehranjevanja – količina govedine in
mlečnih izdelkov, ki jo posameznik zaužije – odločilnega pomena za
podnebje. Letos pa je študija, ki jo je opravila nizozemska okoljska
agencija (Netherlands Environmental Assessment Agency) 12. 2. 2009
prinesla naslednje sklepe: Odpoved mesu bi lahko stroške za boj proti
podnebnim spremembam zmanjšala za 20 bilijonov dolarjev.

Odpoved mesu bi zmanjšala stroške za boj proti
podnebnim spremembam: prihranek 20 bilijonov
dolarjev do leta 2050

Študija že omenjene nizozemske agencije je izračunala gospodarske
stroške sodobne prehrane, bogate z mesom, in prišla do naslednje

ugotovitve: črtanje burgerjev z jedilnikov ter umik slanine iz zajtrkov
bi stroške za boj proti podnebnim spremembam do leta 2050 zmanjšala
za 20 bilijonov dolarjev.
Poleg tega bi vsako leto prihranili milijone ton metana. Strokovnjaki
za podnebne spremembe že leta opozarjajo na velike količine ogljika,
ki nastanejo pri proizvodnji mesa. Posebno veliko škodo povzroča
proizvodnja govedine, saj se metan sprošča tako ob prebavljanju krav
kot tudi pri razkroju gnojil. Za proizvodnjo enega kilograma govedine
porabijo kmetje za krmo 15 kilogramov žita in 30 kilogramov sveže,
zelene krme. Za žito so potrebna gnojila, katerih proizvodnja je prav
tako energijsko potratna.
Če bi svetovno prebivalstvo prešlo na prehrano z zmanjšano količino
mesa – študija pri tem navaja 70 gramov govedine in 325 gramov
piščančjega mesa in jajc na teden – bi s tem osvobodili okrog 15
milijonov kvadratnih kilometrov obdelovalnih površin. Na teh površinah
rastoča vegetacija pa bi občutno zmanjšala količine ogljika.
Vir: Freiheit für Tiere, št.: 3/2009, prevod: Gretta Mikuž Fegic
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Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, GSM: 031 499 756, internet: www.osvoboditev-zivali.org
Transakcijski račun: 02011-0253228311, email: info@osvoboditev-zivali.org

Ime in priimek:.............................................................................................................................................................................
Datum rojstva: ..............................................................................................................................................................................
Naslov (ulica, kraj, pošta): ...........................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................................
E-mail naslov: ...............................................................................................................................................................................
Izobrazba: ............................................................... Poklic: .......................................................................................................
Dodatna znanja: ............................................................................................................................................................................
(prosimo pišite čitljivo)

Izjavljam, da želim postati član/članica Društva za osvoboditev živali in njihove pravice ter da sem seznanjen/seznanjena s
statusom društva in da ga bom spoštoval/spoštovala.
Opomba:
 za mladoletnike, mlajše od 15 let, morajo pristopno izjavo podpisati tudi starši (zakoniti zastopnik)
 članarina za leto 2009 za zaposlene je 25 €
 članarina za leto 2009 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €
 članarina za leto 2009 za mlajše od 15 let in poslovno nesposobne je 8 €
(Prosimo, da glede članarine obkrožite tisto alinejo v katero spadate)
S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu društva
(vabila, akcije, informativno gradivo in drugo).

Datum: ..................................					
Prosim, da:
		
		

Podpis: ..................................

 me obveščate o akcijah, ker želim pri njih sodelovati
 želim, da me informirate o akcijah društva in pomembnejšemu dogajanju, vendar ne želim aktivno sodelovati
 ne želim, da me sproti obveščate o aktualnih dogajanjih vendar društvo in njegovo dejavnost podpiram

Moji predlogi:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Sporočila želim dobivati
 po pošti
 po elektronski pošti
Izpolnjeno izjavo pošljite po pošti na zgoraj naveden naslov.

Kaj pravijo veliki umi o uživanju
živalskih trupel?
Lev Tolstoj (1828-1910), ruski humanist in pisatelj: „Če človek resno
in pošteno išče moralno pot, se mora najprej odvrniti od mesne hrane,
kajti ne glede na razvneto strast, ki jo ta hrana povzroča, je enostavno
nemoralna, ker terja nravnemu čutu nasprotujoče dejanje – ubijanje.
Vegetarijanstvo predstavlja kriterij, po katerem lahko spoznamo, ali je
človekova težnja po moralni popolnosti mišljena resno.“
Romain Rolland (1866-1944), francoski pesnik in nobelovec:
„Brezčutnost do trpljenja živali in grozot nad njimi je po mojem
mnenju eden najtežjih grehov človeškega rodu. To je temelj človeške
pokvarjenosti. Če človek povzroča toliko trpljenja, s kakšno pravico se
potem pritožuje, če tudi sam trpi?“
Karlheinz Deschner (*1924), dr. filozofije, zgodovinar, raziskovalec
književnosti, filozof in večkrat nagrajeni pisec: „Do živali je človek
zločinec iz navade. Moralni pomisleki proti telečji pečenki? S strani
vzgojiteljev jih ni. S strani pravne znanosti jih ni. S strani moralne
teologije jih ni in s tisoče drugih strani – jih ni. Mogoče s strani telička?
Meso ne poslabša jedi, ampak jedca.“
Ralph W. Emerson (1803-1882), ameriški pisatelj in politik:
„Pravkar ste obedovali; čeprav je lahko klavnica skrbno in taktno skrita,
oddaljena le nekaj ali pa mnogo kilometrov, sokrivi ste.“
Lev Tolstoj je dejal, da vegetarijanstvo predstavlja kriterij, po katerem lahko
spoznamo, ali je človekova težnja po moralni popolnosti mišljena resno.

Pitagora, grški filozof in matematik (6. stol. pr. Kr.): „Vse, kar človek
stori živalim, pride spet nazaj na človeka. Kdor govedu z nožem prereže
vrat in ob mukanju ostane gluh za strah, kdor lahko hladnokrvno zakolje
kričečega kozlička in kdor poje ptico, ki jo je sam hranil – kako daleč je
takšen človek od zločina? Zemlja bogato in obilno podarja miroljubno
hrano. Nudi vam jedi, ki niso obremenjene z umori in krvjo.“
Mahatma Gandhi (1869-1948), voditelj indijskega gibanja za
neodvisnost: „Zame življenje jagnjeta ni nič manj vredno kot življenje
človeka. Zavoljo človeškega telesa nikoli ne bi hotel vzeti življenja
jagnjetu. Kolikor bolj je bitje nebogljeno, toliko bolj potrebuje človeško
zaščito pred človeško krutostjo.“
Francois Voltaire (1694-1778), francoski razsvetljenec, filozof in
pisatelj: „Gotovo se nam strahotno prelivanje krvi, ki se neprestano
dogaja v naših klavnicah in kuhinjah, ne zdi več zlo, nasprotno, na te
ogabnosti, ki pogosto delujejo kot kuga, gledamo kot na Gospodov
blagoslov in se mu v molitvah zahvaljujemo za naše morije. Ali je lahko
kaj bolj gnusnega kot to, da se stalno prehranjujemo z mrhovino?“
Thomas Alva Edison (1847-1931), izumitelj žarnice: „Jaz sem
vegetarijanec kot tudi strasten antialkoholik, ker tako lahko bolje
uporabljam svoje možgane.“
Horacij (65-8 pr. Kr.), klasični rimski pesnik: „Upaj si biti moder!
Prenehaj ubijati živali! Kdor odriva uro pravičnega življenja, je podoben
kmetu, ki čaka na to, da bo reka usahnila, da jo bo prečkal.“
Arthur Schopenhauer (1788-1869), nemški filozof: „Krščanska
morala je svoje predpise zožila samo na človeka, celotni živalski svet
pa pustila brez pravic. Človek samo strmi, kako se krščanska drhal
obnaša do živali, jih brez razloga in smeje pobija, pohablja ali muči,
svoje postarane konje izčrpava do onemoglosti, da bi iz ubogih starih
kosti iztisnila zadnji belič, dokler ne izdihnejo pod bičem. Najrajši bi
rekel: ljudje so hudiči na Zemlji in živali njihove trpinčene duše.“
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Wilhelm Busch (1832-1908), nemški pesnik in slikar: „Resnična
človeška kultura bo nastala šele takrat, ko ne bo samo ljudožerstvo,
temveč uživanje vsake druge vrste mesa veljalo za kanibalizem.“
August Bebel (1840-1913), nemški socialdemkratski politik: „Očitno
se v enakem razmerju, kot se dviguje raven naše kulture, mesna hrana
umika rastlinski.“
Sven Hedin (1865-1952), švedski raziskovalec Azije: „Nikoli ne bi
mogel vzeti nase, da bi nekomu ugasnil luč življenja, ker mi manjka
moč, da bi jo ponovno prižgal.“
Elly Ney (1882-1968), profesorica, pianistka: „Nerazumljivo mi je,
da ljubitelj živali ni hkrati tudi vegetarijanec.“
Ovid (43-18 pr. Kr.), rimski filozof in pesnik: „Doba, ki smo jo
poimenovali zlati vek, je bila blagoslovljena s sadeži dreves in z zelišči,
ki jih daje Zemlja, in človeška usta niso bila omadeževana s krvjo.
Takrat so ptice brezskrbno letale po zraku in zajec je brez strahu tekal
po svobodnem polju. Takrat riba ni bila nedolžna žrtev človeka. Vsak
kraj je bil brez izdajstva, ni vladala nepravičnost – vse je bilo izpolnjeno
z mirom. V kasnejših obdobjih je povzročitelj vsega hudega sramotil in
zaničeval to čisto in preprosto hrano in v svoj požrešni vamp tlačil jedi,
ki izhajajo iz trupel. S tem je odprl pot hudobiji.“
Alice Walker (*1944), ameriška pisateljica: „Nekega dne smo sedeli
ob zrezkih in se pogovarjali o svobodi in pravičnosti. Pri prvem grižljaju
sem pomislila: jem bedo. Izpljunila sem ga.“
Isaac Bashevis Singer (1904-1991), židovsko-ameriški pisatelj,
Nobelov nagrajenec 1978: „Ko gre za živali, vsakdo postane nacist…
Za živali je vsak dan Treblinka. Pogosto se reče, da ljudje že od nekdaj
jedo meso, kot da bi bilo to opravičilo, da lahko te reči počnemo še
naprej. Po tej logiki ne bi smeli poskusiti ljudem preprečiti ubijanja
drugih ljudi, ker se je tudi to že od nekdaj delalo.“
Citati so iz brošure: Prikrivana Jezusova ljubezen do živali,
izdajatelj Univerzalno življenje.

Oglasno sporočilo

Krema iz klamatskih alg
upočasnjuje staranje kože
V podjetju VI-DA Studio so med drugim znani po proizvodih iz klamatskih alg, ki imajo izredno veliko pozitivnih
učinkov na naše zdravje. V ponudbi pa imajo tudi kremo iz klamatskih alg ter še vrsto drugih krem, ki nam lahko
pomagajo pri krepitvi našega zdravja in negi telesa.

Krema Viso - Nutrigea,
hranilna krema s klamatskimi algami

Krema je obogatena z naravnimi sestavinami, ki kožo ščitijo, obnavljajo
in hranijo. S svojimi sestavinami izboljšuje njeno čvrstost in elastičnost
ter ji zagotavlja obstojno vlažnost. Po nanosu postane koža mehka,
gladka in elastična. Krema Nutrigea je dragocen naravni kozmetični
izdelek, ki upočasnjuje staranje kože in odpravlja gube, saj vsebuje
antioksidantne in protivnetne sestavine (preprečuje pordečitev kože in
preobčutljivost na zunanje dejavnike, kot so veter, smog, stres ipd.).
Krema pomaga pri razdraženi koži, pokanju kapilar, površinskih
opeklinah, ekcemih, aknah in raznih alergijah. Namenjena je negi
obraza, okolice oči in dekolteja. Primerna je tudi za
nego telesa, za vse tipe kože in vse starosti.

Krema Cosmerba Solanum je čudovit
balzam za roke in noge

Kombinacija izbranih zeliščnih izvlečkov in krompirja je čudoviti
balzam za roke in noge. Krema odlično ščiti kožo pri velikih
temperaturnih spremembah, kot na primer v zimskem času pri smučanju
in ostalih aktivnostih na prostem, kjer pri prehodu v tople prostore
koža peče in žari. Krema je odlična pomoč pri razpokanih rokah,
komolcih in petah. Še posebno je priporočljiva vsem tistim, ki svoje
roke izpostavljajo raznim kemičnim sredstvom, detergentom in drugim
škodljivim snovem (frizerke, kuharji, mehaniki). Grobo, suho kožo
naredi mehko, voljno in krepko. Posebne zasluge za to ima predvsem
izvleček iz krompirja, ki odlično obnavlja še tako obremenjeno kožo.

brazgotina ne nastane (če začnete kremo uporabljati takoj po poškodbi
ali kirurškem posegu), že nastala brazgotina pa se zmehča.
Za ženske med nosečnostjo, pripravo na porod, poporodnih
nevšečnostih:
Ob redni masaži presredka s Cosmerbino kremo (masirati začnemo vsaj
en mesec pred porodom), bo tkivo mehko in raztegljivo. Zaradi tega
se poveča možnost, da rez presredka ne bo potreben. Blaga mešanica
naravnih eteričnih olj v kremi je prilagojena občutljivemu predelu
presredka.
Že med nosečnostjo, pa tudi med dojenjem po porodu se v dojkah lahko
pojavi občutek napetosti. Cosmerbina krema neguje in sprošča napetost
v dojkah. Če kremo blago vtiramo, je tkivo bolje prekrvavljeno.
Rjavo kremo Cosmerba lahko uporabljate tudi za zaviranje in lajšanje
nevšečnosti zaradi razpokanih prsnih bradavic. Kremo nanašajte na
prsne bradavice po vsakem dojenju.

Energijsko prevodna krema

Krema Cosmerba Cimetovec je
priporočljiva pri prehladu in težavah z dihali

S kremo si lahko mažemo prsni koš, vrat in tudi nosno sluznico. Olje
iz skorje cimetovca je zelo antiseptično, pogreje in prekrvavi celo telo,
vzbuja občutek toplote, odpravlja krče, sprošča želodčno-črevesne krče
in napete mišice. Priporočljiva je tudi pri mravljinčenju podplatov.
Posebna prednost energijske kreme Cimetovec je v tem, da pomaga pri
glivicah, saj deluje antiseptično. Je idealna krema za nego nog. Kitajci
so cimet uporabljali že pred 4400 ali morda celo pred 6000 leti. Že leta
1600 pred n. št. so ga poznali in uporabljali kot začimbo in zdravilo
tudi Egipčani.

Energijsko prevodna krema Cosmerba
Rjava je zelo priporočljiva za nosečnice,
dojenčke in otroke

Krema dobro deluje pri brazgotinah, opeklinah, sončnih alergijah,
herpesu, aknah, žuljih, dekubitusu, podplutbah, turih, iritirani koži (npr.
po depilaciji, pri rdečici po britju, zaradi sončnih opeklin, rentgenskega
in laserskega obsevanja ali obsevanja z umetnim soncem). Pomaga
pri tvorbi ter obnovi epitelija. Izboljšuje prožnost kolagenskih vlaken,
pospešuje celjenje ran in blaži vnetja.

Krema Cosmerba Rjava vsebuje ognjič, ki učinkuje na kožo kot zaščitni plašč.

Cosmerba Zelena za športnike

Ohladi in osveži telo po športnih obremenitvah in pri utrujenosti. Lajša
težave pri bolečih mišicah in pri poškodbah tetiv, vezi, sklepov. Ščiti
pred vonjem po potu. Posvetli starostne madeže in pobeli sončne pege.
Utrujenim in bolečim nogam vrača svežino. Neguje in zmanjšuje trdo
in razpokano kožo na podplatih. Spremembe med nosečnostjo lahko
povzročijo nastanek strij. Z redno uporabo kreme Cosmerba, od
začetka pa do konca nosečnosti, lahko preprečite nastanek strij. Kremo
nanašajte na trebuh, stegna, zadnjico in dojke. Kremo priporočamo tudi
pri krčnih žilah in bolečih nogah.

Zelo priporočljiva je tudi za nosečnice, dojenčke in otroke. Krema
vsebuje ognjič, ki učinkuje na kožo kot zaščitni plašč in s tem občutljivo
otroško kožo še dodatno zavaruje pred zunanjimi vplivi. Pomembna
lastnost ognjiča je tudi ta, da pomaga pri uravnavanju temperature
kože.
Za brazgotine: naravne sestavine v kremi lahko pripomorejo k temu, da
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Kakšen bi bil svet, če bi bili vsi ljudje
vegani, in zakaj še ni?
Današnji svet je vedno bolj iz ravnotežja in mnogi ljudje iščejo poti za rešitev človeštva pred vedno hujšimi naravnimi katastrofami in podnebnimi spremembami. Po besedah Stanka Valpatiča, predsednika Društva za osvoboditev živali in njihove pravice ter Združenja za razvoj miroljubnega kmetijstva, je pri tem vprašanju izredno pomemben tudi naš odnos do matere Zemlje in živalskega sveta. Torej, da prenehamo izkoriščati živali in naravo.
V vašem društvu in združenju opozarjate na negativne posledice množične živinoreje. Kaj bi se zgodilo z materjo Zemljo, če bi se vsi prebivalci našega planeta prehranjevali vegansko?
To bi res bilo fantastično, skoraj raj na Zemlji. Zemlja bi si v veliki
meri oddahnila od uničujočega človeka, kajti vegansko prehranjevanje
bi prineslo nov način razmišljanja in s tem tudi zmanjšanje potrebe po
izkoriščanju Zemlje. Seveda bi šel razvoj človeštva naprej, ne nazaj,
ampak ne z uničevanjem in izkoriščanjem. Zame to, kar počnemo danes,
sploh ni razvoj, ampak uničevanje bivalnega prostora za vse oblike
življenja in najverjetneje pot v samouničenje. Zame razvoj pomeni
način življenja brez uničevanja, ubijanja, izkoriščanja, zastrupljanja,
ropanja Zemljinih organov in njene krvi, način življenja brez nadrejenih
in podrejenih, brez bogatih in revnih, kjer se vsak posameznik trudi in
prispeva k skupni blaginji in vzame le toliko, kolikor potrebuje. Upam
si trditi, da bi se tako kmalu mnoge katastrofe zmanjšale, zemlja bi
zadihala, živali bi postajale vedno manj napadalne, ker jih ne bi lovili,
umetno oplojevali in podobno, in kot je že Tolstoj zapisal, šele takrat se
lahko prenehajo vojne.
Nekateri trdijo, da če bi ljudje prenehali uživati meso in mleko, bi še
vedno bilo veliko krav, ki bi s toplogrednimi plini povzročale klimatske
spremembe in bi pojedle veliko hrane s polj. Kako odgovarjate na to?
Zaradi uživanja mesa in umetnega oplojevanja imamo danes na Zemlji
nenormalno veliko klavnih živali. Vsako leto jih zakoljemo več
milijard. Res je, da bi še nekaj časa bilo potrebno skrbeti za te živali
in jih hraniti, da bi dočakale naravno smrt. Najbolj pomembno bi bilo,
da se jih umetno ne oplojuje ter ne redi za korist. Tako bi bilo klavnih
živali vedno manj, počasi bi jih zopet navadili samostojnega življenja v
naravi, torej brez hlevov in farm. In to je naš cilj ter naloga človeštva:
vrniti jih v naravo, od koder smo jih nekoč zasužnjili. Takrat bodo
živali spet zadihale in se razmnoževale same, ne bo jih preveč, pač pa
le toliko, kolikor jih narava lahko prenese.

Stanko Valpatič: »Brez veganskega načina prehranjevanja ne moremo
govoriti o pravični družbi.«
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Kako pa bi se po vašem mnenju spremenila družba, če bi vsi ljudje začeli jesti samo rastlinsko hrano? Bi bilo manj kriminala, bi odpadlo
veliko poklicev, bi živali in človek postali prijatelji, bi bilo manj izkoriščanja, zunanjih religij…? Bi bila to lahko pravična družba?
O podrobnostih je seveda težko govoriti, kajti za boljše stanje in odnose
v naši družbi je pomembnih več dejavnikov, ne le način prehranjevanja;
vendar v grobem rečeno, bi bile spremembe res velike, pravzaprav
drastične, toda neprecenljivo koristne za vse nas. Dolgoročno gledano,
tudi za tiste, ki se na vse načine trudijo prikrivati posledice reje živali
zaradi velikih dobičkov in podobnega. Seveda bi nekateri poklici
odpadli, istočasno pa bi se pojavila nova delovna mesta. Torej izguba
delovnih mest je bolj manipulativna in sredstvo ohranjanja sedanjega
stanja, ko nekateri na račun živinoreje ter vsega z njo povezanega
močno bogatijo. Sčasoma bi vsekakor bilo manj izkoriščanja. Mnogi
bi tudi laže doumeli, kaj nam prinašajo razne religije oz. ali so sploh
potrebne. Zgodovina in sedanjost nam kažeta, da mnoge zunanje religije
podpirajo mučenje in ubijanje živali, razpihujejo nacionalno nestrpnost,
preganjajo drugače misleče ali celo uporabljajo orožje. O pravični družbi
lahko govorimo le v primeru, ko ni nobenega izkoriščanja, ubijanja,
nadrejenih, podrejenih. Torej brez veganskega načina prehranjevanja
ne moremo govoriti o pravični družbi.
Menite, da državi in cerkvi ni v interesu, da bi nastal takšen svet, kot ste
ga opisali? Če ne, zakaj jima ni v interesu?
Vedno je dobro biti iskren do sebe in si upati priznati še svoje
pomanjkljivosti in napake. Čeprav že dolgo poznam zakonitosti, bi še
velikokrat rad zadržal kakšna ugodja tudi na račun drugih, kajti to je
močno ukoreninjeno v človekovih celicah že od otroštva in potrebnega
je veliko truda, da to spremenimo. Dovolite mi, da vas vprašam kot
novinarja: Bi bili pripravljeni opravljati najmanj vrednotena, težka in
umazana dela, ki so veliko slabše plačana od vašega in tudi do desetkrat
manj od cerkvenih in državnih gospodov? Morda ni slabo, kdaj pa kdaj
pomisliti na to in se postaviti na položaj teh garačev za košček kruha.
Torej skoraj vedno gre za to, da ima človek interes zadržati določeno
ugodje, dobiček ali položaj. Vam je morda sedaj lažje razumeti, zakaj
si npr. duhovnik, škof, papež ali politik prizadeva narediti vse, da
se takšno stanje izkoriščanja drugih zadrži še vsaj za čas njegovega
življenja? Zakaj ne bi duhovniki opravljali kakšnega poklica, ki bi
jim prinašal zaslužek? Če pa želijo resnično pomagati ljudem in jih
približati Bogu, naj to naredijo v prostem času in brezplačno. To
velja za vse in je edino zakonito. Mnogi se morda niti ne spomnimo,
v kakšnih razmerah živijo nekateri naši bližnji, kaj šele živali. Če bi
državi in cerkvi bilo v interesu narediti boljši svet za vse, bi ga verjetno
že naredili. Torej je jasno, da jima ni do tega. Kaj pa mi, mali ljudje? Ali
nismo morda prevzeli njihov način razmišljanja in delovanja ter postali
ujetniki krutega izkoriščevalskega sistema, pa seveda tisti, ki v veliki
meri hranijo državo in cerkev?
So te korenite družbene spremembe razlog, da država v šolah in vrtcih ne poučuje pomembnega odnosa do živali in narave ter odnosa do
drugačnih? Bi lahko potegnili vzporednico s krstom dojenčkov, ki jih
prav tako že v otroštvu cerkev želi indoktrinirati oz. programirati za poslušnost? Kaj je po vaše glavni razlog za takšno slabo stanje na Zemlji,
tudi odnosa do živali?
Ja, to vprašanje je zelo, zelo pomembno in odgovor nanj nam lahko
pojasni, zakaj toliko prelivanja krvi, izkoriščanja, podnebnih sprememb,
naravnih katastrof in ostalega trpljenja ljudi, živali in narave. Poglejte,

za kaj gre: nobena skrivnost ni, da je cerkvena katoliška izkoriščevalska
ideologija že stoletja najbolj prisotna v šolstvu in politiki ter tako v
družbi. Zakaj se sploh čudimo vojnam, izkoriščanju in uničevanju tudi
živali in narave? Glede na to, kako se nas načrtno programira in zavaja
že v otroštvu na vseh področjih in kako potem ravnamo z zemljo,
rastlinami, živalmi ter drug z drugim, smo lahko resnično hvaležni, da ni
še hujše. Vendar nikoli ne vemo, kako bo že jutri. Krst dojenčka pomeni
grobo kršenje svobodne volje posameznika in je tako v nasprotju z
Jezusovim naukom ter je celo kršitev ustave RS in verjetno tudi drugih
držav. Je pa pomembno orodje cerkve za ohranjanje moči in bogastva.
Zelo pomembno dejstvo za mnoge je lahko tudi prikrivanje Jezusovega
življenja in nauka s strani RKC. Že skoraj 2000 let RKC zaradi lastnih
koristi poskuša prikriti bistvene dogodke iz Jezusovega življenja ter
tako mnogim ne dopušča, da bi zvedeli resnico in tako lahko živeli
drugače. Danes sicer že mnogi vedo, da je bil Jezus vegetarijanec, da
je bil človek ljudstva in ne cerkve, da ni bil škof ali duhovnik, da ni
ustanovil cerkve, da nikoli ni govoril o nadrejenih in podrejenih, da
je bil prijatelj vseh ljudi, živali in narave, da je bil izjemen delavec,
torej si je z rokami služil kruh in ne s pobiranjem davkov, ubijanjem,
prosjačenjem, zastraševanjem in še marsičim, kot je to počenjala in še
počenja RKC, in to celo v Jezusovem imenu..
Drage bralke in bralci, če je nekaj res, potem o tem ne smemo molčati;
v nasprotnem primeru smo sokrivi. Dokumentirano gradivo o zgoraj
omenjenih ponarejanjih oz. grozodejstvih RKC in še veliko več lahko
preberete v naslednjih knjigah: Inkvizicija, avtorja Michael Baigent
in Richard Leigh, Kristusovi namestniki, avtor Peter de Rosa, Kdo
sedi na Petrovem stolu?, izdajatelj Univerzalno življenje, Živalim
sovražna Hieronimova Biblija, izdajatelj Društvo za osvoboditev
živali in njihove pravice.
Je svet, v katerem bi bili vsi vegani, sploh možen?
Če boste malo razmislili o prejšnjem odgovoru …Torej, če bi vse
to vedeli in tako živeli, si poskusite naslikati novo podobo sveta.
Sami boste prišli do odgovora, ali je veganska družba možna ali ne.
Predstavljajte si družbo in razmere na Zemlji danes, če bi nas v šolah
učili, da je pomembno živeti v vsakdanjem življenju naslednje:
Mati Zemlja nam z vsemi oblikami življenja nudi vse, kar potrebujemo
za svoje življenje, zato pazimo nanjo, bodimo dobri gospodarji. Ne

Stanko pravi, da je cilj ter naloga človeštva vrniti vse živali v naravo, od koder
smo jih nekoč zasužnjili. Takrat bodo živali spet zadihale in se razmnoževale
same, ne bo jih preveč, pač pa le toliko, kolikor jih narava lahko prenese.

delujmo proti njej, ne bodimo njeni roparji in ubijalci. Vse živali so lahko
naše prijateljice, le najprej moramo spremeniti svoj odnos do njih. Vsi
ljudje smo enakovredni in prejemamo enaka plačila za svoje delo.
Zame je to nekaj popolnoma realnega, seveda ne kar čez noč. Prepričan
pa sem, da bo do takšnega stanja prej ali slej prišlo. Veselim se, da
lahko aktivno sodelujem pri gradnji tega novega odnosa do vseh oblik
življenja, kraljestva miru na Zemlji, ki počasi že nastaja. Vsakdo lahko
sodeluje pri tem, če se spremeni in prične živeti v vsakdanjem življenju
po načelu: Česar ne želiš, da tebi kdo stori, sam ne stori drugemu.
Damjan Likar

Raziskovalci dokazujejo: kokoši znajo računati
Vse več raziskav dokazuje, da so živali precej
pametnejše, kot se predpostavlja. Pred kratkim
pa so italijanski znanstveniki ugotovili, da
znajo kokoši računati, in
sicer že nekaj dni zatem,
ko se izvalijo iz jajca.
Presenetljiv je podatek,
da znajo štiri do pet dni
stari piščanci računati Puhasti geniji: piščanci znajo odštevati in
v množici števil od ena seštevati v množici števil od ena do pet. Kokoši
s tem pri računanju prekašajo celo opice in več
do pet. O tem piše krog mesecev stare malčke.
znanstvenikov z Univerze v Trentu z Roso
Rugani na čelu v ugledni strokovni reviji Proceedings of the Royal Society.
Če bi izsledki italijanskih znanstvenikov držali, bi to pomenilo, da kokoši
pri računanju prekašajo celo opice in več mesecev stare malčke. Slednji so
namreč omejeni na množico števil od ena do tri.
Številne živali lahko razlikujejo med »večje« in »manjše«. Italijanski znanstveniki pa so s svojo raziskavo dokazali, da lahko piščanci sledijo tudi
precej bolj abstraktnim procesom, kot sta seštevanje in odštevanje.

Poskus: aritmetika za piščance

Raziskovalci so najprej položili piščancem v kletko pet rumenih plastičnih žogic (notranje dele čokoladnih jajc). Nekaj ur pozneje so odstranili
rumene žogice iz kletke in jih pred očmi zaprtih piščancev postavili za dva
zaslona: dve žogici levo in tri žogice desno. Nato so piščance osvobodili.
Rezultat: piščanci so spontano stekli k zaslonu, za katerim je bilo več žogic
in s tem tudi večja mikavnost.
Nato so raziskovalci povečali stopnjo težavnosti in postavili piščancem računsko nalogo: pred očmi piščancev so znanstveniki postavili štiri žogice
za levi in eno žogico za desni zaslon. Takoj zatem so premaknili dve žogici
z leve strani na desno. Tako sta bili na levi strani le še dve žogici, na desni
pa tri. Postopek je bil torej enak odštevanju 4 – 2 = 2 na levi strani oziroma
seštevanju 1 + 2 = 3 na desni strani. Ko so piščance izpustili, so ti stekli na
desno stran. Očitno so šteli skupaj z raziskovalci in so tako vedeli, kje je večje število žogic. Tudi vse tri naslednje naloge so piščanci rešili brez težav.
Raziskovalce je zanimalo še, ali se piščanci za večje število predmetov odločijo tudi v primeru, ko so predmeti različno veliki. Pri tem poskusu so
lahko mladi piščanci izbirali med dvema velikima kockama na levi strani
in tremi majhnimi kockami na desni strani. Rezultat: piščanci so se odločili
za desno stran. Torej je res pomembno število predmetov in ne njihova
velikost.
Vir: Freiheit für Tiere3/2009, prevod: Manca Hočevar
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Živalim nismo dali življenja in ga tako
nimamo pravice vzeti
Lovska zveza Slovenije je izdala brošuro Loviti je naravno, v kateri so pripravili nekaj odgovorov
na vedno pogostejša vprašanja, ki jih javnost postavlja lovcem. Na nekaj najbolj spornih
trditev lovcev v brošuri je odgovoril Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev živali
in njihove pravice.
Lovci: Lov je najstarejša dejavnost živih bitij. Zato je bil prisoten

v vsej zgodovini življenja na planetu Zemlja. Slišati je nenavadno,
vendar je dejstvo, da se je skozi vso zgodovino življenje ohranjalo in
razvijalo z lovom. Ali je res, da bi narava sama vse najbolje uravnavala?
To ni res. Res bi bilo le takrat, če ne bi bilo več človeka. Ta je naravo
zlorabil in pohabil, odločilno pa bo vplival na naravo tudi naprej, dokler
bo na Zemlji s svojimi potrebami. Tako je velika iluzija ali pa veliko
sprenevedanje – v najboljšem primeru pa pomanjkanje znanja – pri tistih
ljudeh, ki sanjajo o deviški naravi, ki bi se sama najbolje uravnavala in
živela, če bi bila prepuščena sama sebi.

Valpatič: Ljudje in živali smo dolga leta živeli v miru brez

medsebojnega napadanja in ubijanja. Res pa je, da je človek zaradi
svojih vedno novih poželenj začel loviti, ubijati in jesti živali. Zaradi
te usodne napake v naši zgodovini se je razvila današnja množična
živinoreja, organiziran lov, poskusi na živali in podobna grozodejstva
nad živalmi, ki so nam v današnjem času postala nekaj naravnega ali
normalnega. Drži tudi, da se človekov pohlep ni končal pri ubijanju
živali, ampak se je lotil ropanja in ubijanja matere Zemlje, v veliki
meri prav zaradi potreb množične živinoreje. Drži, da je žal še vedno
za nekatere, predvsem za tiste, ki imajo kakršno koli korist od živali,
iluzija živeti brez ubijanja in to kljub mnogim najnovejšim spoznanjem
nekaterih strokovnjakov in večdesetletnim izkušnjam posameznikov,
ki dokazujejo, da je možno živeti z živalmi in naravo v miru. Ali ni
čudno, da se v 21. stoletju še vedno poskuša obrekovati tiste, ki niso za
ubijanje, ter jih imeti za nevedneže, katerim primanjkuje znanja? Res
je, da ni več možno govoriti o deviški naravi in tega tudi ne govorimo.
Da pa je možno drugače kmetovati, se prehranjevati brez mesa, živeti
brez lova … ter tako prispevati, da počasi zopet pride do življenja v
miru z vsem in tudi do bolj čiste narave, lahko trdimo iz lastnih izkušenj
kakor tudi na osnovi najnovejših raziskav.

uči Ne ubijaj!, pa je to vsekakor vredno vsaj razmisleka. Pri fiziki smo
se učili, da se nobena energija ne izgubi. Ali ne obstaja potemtakem
možnost, da se negativna energija, ki nastaja pri ubijanju živali, nekje
shranjuje, kopiči in se nam lahko vrne v taki ali podobni obliki. Kar se
pa tiče rastlin, drži, da so žive in bi bilo nujno spremeniti tudi odnos do
njih. No, v tem primeru je možno, da lovci omenjajo rastline kot živa
bitja bolj kot izgovor, da bi ohranili lov. Podobno se oglasijo velikokrat
tudi tisti, ki imajo velike koristi od živali v množični živinoreji in
jih prav tako ne zanima njihovo trpljenje. Pa res ne vidimo razlike
med ubiti žival ali pa npr. požeti dozorelo pšenico? V miroljubnem
kmetijstvu, ki ga prakticiramo na kmetiji, kjer je sedež društva, in še na
nekaterih kmetijah, divje živali lahko pridejo na naša polja, celo vedno
jim pustimo nekaj nepožetega ali namensko zasejanega za njih.

Lovci: Ali je res, da lovci krmijo divjad le zato, da je lahko več
odstrelijo? Divjadi ni dovoljeno (pa tudi lovsko pravično ne) streljati
na krmiščih. Zato ni res, da bi lovci krmili divjad predvsem zato, da bi
je lahko več odstrelili.

Valpatič: Da se živali krmi, je dobro, še posebno nujno pozimi. Ali

se kdaj strelja na živali na krmiščih, vedo najbolj lovci sami. Upam le,
da se to ne dogaja, kajti to bi bilo res nizkotno dejanje. Hraniti živali
ali jim pustiti kakšno vrstico nepožetega na polju brez pomisleka, da jo
bomo morda enkrat imeli za trofejo ali na krožniku, je zame naravno
in možno, kajti to počnem tudi sam. Zato je tudi možno, da mnogi
lovci krmijo živali, ker bi jim radi pomagali skozi hladne zimske dni.
Torej, če smo iskreni do sebe, najbolje poznamo svoj motiv, zakaj nekaj
počnemo.

Lovci: So res največji varstveniki divjadi tisti, ki so proti vsakemu lovu

in so celo vegetarijanci? To je laž in licemerstvo. Javnost prepričujejo,
da je njihovo bivanje na tem svetu povsem brezmadežno do živalskega
sveta in so zato tudi brez vsake krivde, če se kakšni živali skrivi dlaka,
saj vendar zagovarjajo svetost življenja. Navsezadnje so tudi vse rastline
živa bitja. Torej tudi ta bitja uničujemo, če jih ljudje uporabljamo za
prehrano. Še več, vsa polja, njive in vrtovi, kjer gojimo rastline za
prehrano ljudi ali domačih živali, so iz narave izločene površine, ki za
prostoživeče živali niso primerne, ali pa take površine ogradimo pred
dostopom divjadi in drugih živali. Vse kmetijske površine je človek
vzel divjadi, da zase prideluje hrano, četudi je vegetarijanec. Ljudje
smo krivi za smrt drugih že samo zato, ker živimo. Pri tem je skoraj
vseeno, če jemo zelenjavo ali meso.

Obstaja razlika ubiti žival ali
požeti dozorelo pšenico
Valpatič: V našem društvu nismo in ne dajemo izjav, da smo živeli

in da živimo brezmadežno do živali. Trudimo pa se živeti vedno bolj
prijateljsko do živali, prijateljev pa ne ubijamo in pojemo. Zagovarjamo
pa res, da ima vsako bitje pravico živeti do naravne smrti, da življenja
nismo živalim dali in ga tako nimamo pravice vzeti. Če pa si lovci
vseeno jemljejo pravico do ubijanja, in to še z blagoslovom cerkve, ki
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Na kmetiji Valpatič vsako zimo v gozdu krmijo tudi divje živali, na njivah pa jim
pustijo nekaj vrst nepožetega pridelka.

Lovci: Vsaj v naravi naj se ljudje sprostijo ali celo izdivjajo. Povsem

napačno! Do narave se moramo obnašati obzirno in spoštljivo. Kulturna
raven človeka, njegova zavest in pravičnost se najbolj izkažejo takrat,
ko je v naravi sam in odloča o življenju drugih.

Lovčeva pesem

Zaradi propagande mnogi verjamejo, da je
lov nujen in potreben
Valpatič: Zemlja s svojo naravo daje človeštvu vse, kar potrebuje za

življenje, in bilo bi dobro obnašati se do nje obzirno in spoštljivo. Pa je
res tako? Se ljudje res obnašamo tako, smo res dobri gospodarji? Ali
res s svojimi dejanji gradimo boljše življenjske razmere za vse, tudi
za rastline in živali? Vedno slabši odnosi v družbi, tudi do narave in
živali, katastrofe, podnebne spremembe … pa nas lahko vzpodbudijo k
razmišljanju, ali sploh lahko govorimo o kulturni ravni in pravičnosti.
Sem tisti, ki se veselim življenja in se resnično trudim živeti v miru z
vsemi ljudmi, ne glede na drugačen način razmišljanja, prehranjevanja,
veroizpovedi in podobno. Vedno bolj znam spoštovati pravico do
življenja drugih, tudi živali. Ne vidim se poklicanega, da bi odločal o
življenju drugih. Življenja nisem ustvaril niti ga nekomu dal - ali ga
imam res pravico vzeti? Če želimo, lahko razmislimo o tem.

Lovci: Lahko vsakdo postane lovec? Ne, vsakdo pa že ne more biti
lovec. Pravimo, da se lovec rodi. To pomeni, da je treba imeti od rojstva
nagnjenje in voljo ter zanimanje za prostoživeče divje živali, naravo,
lovske pse …

Valpatič: Verjetno bo držalo, da vsakdo ne more biti lovec, kajti

mnogi le težko zgrabijo za orožje ali pa sploh ne, čeprav se zanimajo za
prostoživeče živali in naravo. Je pa res, da se je lovljenje in preganjanje
prostoživečih živali skozi zgodovino močno ukoreninilo in počasi
postalo nekaj normalnega. V zadnjih desetletjih je propagiranje lova
s strani države in lovcev kot nujno potrebne dejavnosti šlo tako daleč,
da to mnogi verjamejo. Če smo se pripravljeni malo bolj poglobiti in
razmisliti, lažje razumemo lov in nismo v srcu proti ljudem, ki so lovci,
mesarji in podobno. Čeprav jih lažje razumemo, pa to ne pomeni, da se
povsem z njihovo dejavnostjo.

Pred puškino cev prileti jata gosi.
Lovec nameri, ustreli.
Šibre presekajo pot ptičjemu paru,
ki strmoglavi na peščeno obalo.
Samček, ležeč na obrežju,
s skrajnim trudom,
še uspe poklicati družico.
Samička se ranjena k njemu privleče,
povesi glavó,
prestrašena in užaloščena tiho zapoje,
in kakor mati otroka
objame svojega edinega samčka.
Z zlomljeno perutjo ga pokrije,
s pojemajočo sapo
ob prsi privije,
medlo zagaga … potem pa pogine.
Vse v zgodbi je res, najsi je še tako kruta.
Mož, ki nastopa sem jaz.
Do kolen stoječ v snegu in mrazu,
vročih solz, ki so mi žgale obraz.
Pokopal sem ptici v njuni peščini,
ju zavil v lovski plašč..
A ko sem na poti domov s čolnom prečil zaliv,
sem v vodo zabrisal tako puško kot pas.
Drugi lovci se posmehujejo mojemu dejanju,
me zmerjajo s slabičem.
Toda tistega dne se je v meni nekaj zlomilo,
in da bi streljal še kdaj? Bog me obvaruj.
OSVOBODITEV ŽIVALI - november 2009
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Kdo želi biti na mestu teh
živali?

Kar ne želiš, da tebi storijo, tega tudi ti drugim ne stori!
30
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Negativne posledice planskega gospodarstva za živali in ljudi

Škodljiva kmetijska politika EU
16. septembra so belgijski kmetje v okolici kraja Ciney organizirali protest zaradi nizkih odkupnih cen mleka, ki po
njihovih besedah dosegajo le še 50 % proizvodnih stroškov. S 300 traktorji so na sveže zorana polja zlili 3 milijone litrov
mleka. Od evropske komisije so zahtevali znižanje proizvodnih kvot in višje podpore. Kaj so si o tem početju mislile
krave, mediji niso poročali.
Padec cen je posledica gospodarske krize in planskega gospodarstva.
Bruseljska birokracija je v okviru Skupne kmetijske politike spodbujala
prekomerno pridelavo s subvencijami in zagotovljenim odkupom presežnih
količin. Že v osemdesetih letih je to privedlo do velikih presežkov mlečnih
izdelkov, ki jih nihče ni hotel kupiti.
Namesto da bi priznali nesmiselnost sistema, so uvedli kvote, s katerimi so
umetno spodbujeno pridelavo nameravali umetno omejevati. Uvedli so tudi
subvencije za spodbujanje prahe (neobdelovanje kmetijskih površin). Očitno
so v Evropi razmere tako nenavadne, da je potrebno subvencionirati tako
pridelavo kot nepridelavo.
Primer, ki nam je dobro znan tudi v Sloveniji, so subvencije za ukinitev
kapacitet za proizvodnjo sladkorja. Posledično je bila v Ormožu, kjer delovnih
mest ni na pretek, zaprta edina tovarna sladkorja v Sloveniji, nizozemski
lastnik je pobral subvencijo, stroje so prodali tovarnama sladkorja v Virovitici
in Osijeku, sladkor iz teh tovarn pa zdaj vozijo na pakiranje v Ormož.
Skupna kmetijska politika evropske davkoplačevalce letno stane 55
milijard evrov, kar je več kot polovica proračuna EU. O razdelitvi teh
sredstev odločajo birokrati, ki ne nosijo odgovornosti za svoje neumnosti.
Namesto da bi kmetje pridelavo prilagajali potrebam porabnikov, jih
evropska komisija z denarjem teh istih porabnikov usmerja v pridelavo,
ki je po volji lobistom. Večino denarja poberejo velike korporacije, pol
milijona letno pa dobi za svojo kmetijo v kraju Sandringham na vzhodu
Anglije tudi kraljica Elizabeta II.
V Sloveniji je znana tudi epizoda z oljno ogrščico, ki naj bi po navodilih iz
Bruslja zmanjšala odvisnost od uvožene nafte in izpuste toplogrednih plinov.
Program je bil obsojen na neuspeh, saj je hektarski donos prenizek, izpusti
dušikovega oksida pa imajo večji toplogredni učinek kot izpusti ogljikovega
dioksida iz fosilnih goriv. Edina učinka programa sta bila pomanjkanje hrane
in porast cen živil.

Ali evropsko komisijo sploh skrbijo
negativni vplivi živinoreje?
Če bi evropsko komisijo res skrbeli izpusti toplogrednih plinov, bi ukinila
subvencije za živinorejo, ki ima z izpusti metana in ogljikovega dioksida
večji vpliv na podnebje kot promet. Za potrebe evropske živinoreje v Braziliji
izsekavajo tropski pragozd, pljuča sveta, in ga spreminjajo v polja soje, ki jo
v Evropi uporabljajo za krmo.
Živali v intenzivni živinoreji trpijo, strpane na premajhnem prostoru, v
nehigienskih razmerah, brez možnosti izhoda, prostega gibanja in naravne
interakcije z drugimi pripadniki svoje vrste. Namesto zdrave, sveže hrane
dobijo industrijsko krmo, ki je v nekaterih evropskih državah spet pomešana
s kostno moko. Bolezen norih krav je samo ena od negativnih posledic.
Pogosto pridejo na dan tudi posnetki krutega ravnanja ljudi, zaposlenih na
farmah, v transportu in še posebno v klavnicah. Izrazit primer mučenja živali
so tudi španske bikoborbe. Rejo bikov zanje subvencionira EU.
Toda tudi ljudi zadenejo negativne posledice. Vaše zdravje ogrožajo odpadki
in odplake s farm, pretirana uporaba antibiotikov povzroča pojav rezistentnih
mikrobov, ostanki antibiotikov, hormonov in drugih snovi so prisotni v
živilih živalskega izvora. Uživanje mesa povečuje možnost za nastanek
bolezni srca in ožilja, raka in drugih bolezni, mleka pa večina odraslih sploh

ne more pravilno prebaviti, saj njihovo telo le v zgodnjem otroštvu proizvaja
encim laktazo, ki je potreben za razgradnjo mlečnega sladkorja. In zakaj EU
spodbuja njegovo pridelavo?
Skupna kmetijska politika EU ima negativen vpliv tudi na ljudi izven Evrope.
Zaradi visokih izvoznih subvencij je evropsko mleko v prahu cenejše kot
sveže mleko domačih kmetov v nerazvitih državah. Matere ga mešajo z vodo,
ki je v teh državah sumljive kakovosti, zaradi česar otroci zbolijo. Domači
kmetje propadajo, če pa se nerazvite države na dumpinške cene odzovejo s
carinami in uvoznimi kvotami, jim EU očita zaviranje proste trgovine.
Ko boste naslednjič dobili odločbo davčne uprave o odmeri dohodnine, se
spomnite, da vaš denar subvencionira španske bikoborbe, prodajo cenenega
mleka v prahu v države tretjega sveta in nasploh dejavnosti, ki škodijo vam,
živalim in naravi. Med redkimi, ki ne dobijo subvencij EU, so čebelarji.
Bruseljski birokrati so očitno mnenja, da čebele niso pomembne za preskrbo s
hrano. Morda pa jim gre v nos to, da so čebele simbol pridnosti in delavnosti.
To pa je birokratom tuje.
In ko vas bo nehala kuhati jeza zaradi vseh neumnosti, ki jih EU subvencionira
z vašim denarjem, vas vabimo, da vsaj s tistim pol odstotka dohodnine, o
katerem lahko sami odločate, subvencionirate našo revijo in delo Društva za
osvoboditev živali in njihove pravice.
mag. Martin Vrečko
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Nauki petih velikih svetovnih religij so
bili prvotno vegetarijanski!
Potem pa so duhovniška kasta, pismouki, menihi … poskušali zaobiti prepoved žrtvovanja živali. Priljubljeni so bili
naslednji triki: bog ne bo imel nič proti žrtvovanju živali, saj jih žrtvujemo zanj – in potem smemo jesti »posvečeno«
meso. Ali: potrebujemo samo neko mantro, ceremonijo po duhovniku, nakar smemo jesti meso. Ali: bog je nekatere
živali določil za hrano. Ali: živali so stvari, bog hoče, da jih jemo. Rezultat: namesto da imamo slabo vest, ubijemo in
pojemo posebno veliko živali ravno za verske praznike (npr. božič in velika noč).
BUDIZEM

V »mahaparinirvana-sutri« da Buda »na samem začetku jasno in naravnost potrditi, da on … svojim učencem ne dovoli več jesti mesa.«
»Uživanje mesa ubija klico velikega usmiljenja do vseh živih bitij.«
Mahaparinirvana-sutra
»Jesti meso pomeni, da jemo meso živih bitij, katerih jedro bitja je identično z našim lastnim jedrom bitja. Jesti meso pomeni jesti svoje lastno
meso.«
Angulimaliya-sutra
»Iz ljubezni do čistosti naj bi se razsvetljen Budov privrženec odpovedal uživanju mesa …«
Lankavatara-sutra

I S L A M

Mohamed svojemu zetu Aliju: »O, Ali, odreci se štirideset dni zaporedoma uživanju mesa. Če namreč štirideset dni zaporedoma ješ meso,
bo tvoje srce postalo trdo kot kamen in ti ne boš imel več sočutja. Zato
opusti uživanje vsakršnega mesa.«
Hadit
Mohamedov poskus, da bi klavce odvrnil od ubijanja živali: »Klavec bi
moral takrat, ko ubija, pogledati živali v oči, in ko vidi solze v njenih
očeh, naj bi sam prav tako jokal. Tako bi se mogoče spametoval in ne
bi hotel več ubijati živali.«
Hadit
Mohamed: »Dobro delo je kazati sočutje do vseh bitij.«

Prerok Izaija je napovedal, da bodo v Kraljestvu miru vse živali živele v miru
med seboj in v sožitju s človekom. Njegova vizija se v današnjem času korak za
korakom uresničuje na področju Gabrielinega sklada v Nemčiji.

KRŠČANSTVO

»Resnično, povem vam, v svet sem prišel zato, da odpravim vse krvave žrtve
in uživanje živalskega mesa ter ptic, ki jih ljudje koljejo.«
Jezusov evangelij (apokrifni spis), pog. 75.9 Rottweil 1986
»Uživanje mesa živali je bilo nepoznano do vesoljnega potopa, toda od
vesoljnega potopa naprej so nam v usta mašili vlakna ter smrdljive sokove
živalskega mesa … Jezus Kristus, ki se je pojavil, ko je bil čas dopolnjen,
je konec spojil z začetkom, tako da nam ni več dovoljeno jesti živalskega
mesa.« Hieronim (348 – 420)
On je sestavil prvo biblijo (vulgato). Poznal je vse spise.

HINDUIZEM

»Telo, ki si ga dobil od Boga, ne smeš uporabiti za ubijanje ljudi ali živali.«
Yajur-veda. 12-32
»Mesa ne pridobimo niti iz trave niti iz lesa niti iz kamna, ampak samo tako,
da ubijemo živo bitje, zato je prestopek uživati ga.«
Mahabharata 13.116.26
»Mesa ne moremo pridobiti, ne da bi ranili živo bitje. Zato je treba opustiti
meso, ker ne pripomore do nebeške eksistence.« Manu-smrti 5.53

ŽIDOVSTVO

»Potem je rekel Bog: S tem vam predajam vse rastline na vsej zemlji, ki
prinašajo semena, in vsa drevesa, ki obrodijo plodove s semeni. Služijo naj
vam za hrano.«
Geneza 1.29-31
»Kdor ubije vola, je kakor tisti, ki ubije človeka.« - Izaja 66,3

Čeprav je bil prvotni krščanski nauk vegetarijanski, danes cerkve učijo, da lahko
jemo živali.
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»Vaše daritveno klanje in žrtje mesa mi je skrajno zoprno in Gospod se tega
ne veseli, ampak si bo zapomnil vaša hudodelstva in vas skušal zaradi hudodelstev.«
Ozej 8,13
Vir: Vegetarisch geniessen, prevod Alja Divjak
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Oglasno sporočilo

Gripa, prehlad in uživanje klamatskih
alg ter probiotokov
Prehlad in druge infekcije dihal so najpogostejša obolenja tega letnega časa. Kako lahko preprečite, ublažite in
skrajšate obolenje s pomočjo klamatskih alg AFA in probiotikov?

Z

a klamatsko algo so dokazali sposobnost, da v roku dveh ur po
zaužitju povzroči povečanje naravnih celic ubijalk za 40% (ki
traja 4-6 ur). Za povečanje števila makrofagov (celice, ki požirajo
bakterije) pa je zaslužen polisaharid Immunon, močna protivirusna
snov, ki ga AFA klamatska alga tudi vsebuje. AFA klamatska alga
ima tudi protivnetno delovanje, ker vsebuje veliko količino fikocianina in tudi veliko količino antioksidacijskih karotenov, ki jih Klamath Nutrigea (sušena z metodo Refractory WindowT) tudi vsebuje.
V samo enem gramu alge je namreč 400% priporočenega dnevnega
odmerka karotenov. Poleg tega klamatske alge znižujejo vrednosti
holesterola in trigliceridov v krvi, pripomorejo k uravnavanju ravni
krvnega sladkorja, vsebujejo snovi, bistvene za obnovo živcev, vsebujejo feniletilamin, ki izboljšuje razpoloženje in zmanjšujejo stres,
razkisajo in razstrupljajo organizem.
Poleg tega lahko igra pomembno vlogo tudi ponovna vzpostavitev
bakterijske flore v črevesju, ki jo dosežemo z NutriFlor-om: znano
je, da bakterije L. Acidophilus DDS-1 in B. Bifidus, če sta prisotni
v črevesju - poskušata kolonizirati v določeni meri tudi v pljučnem
območju in sev L. Acidophilus. DDS-1 je dokazal ne samo odlično
sposobnost kolonizacije, ampak tudi sposobnost proizvodnje močnih naravnih protivnetnih snovi.

Klamatske alge so edine, ki imajo
biološko aktiven vitamin B12

Za razliko od drugih alg ima klamatska alga za naš organizem prebavljivo celično steno. Za klamatsko alga lahko povemo, da je njena
celična stena iz snovi podobne glikogenu in da se lahko v našem
organizmu zaradi tega absorbira in izkoristi kar 97% alge, kar naj bi
bilo največ, glede na višje razvite rastline. Hranilne snovi se tako,
ne da bi preobremenile prebavni sistem, na enostaven in hiter način resorbirajo v organizem
človeka. Hranljive snovi
klamatskih alg so zaradi
tega dostopne tudi otrokom,
nosečnicam, bolnikom in
starejšim ljudem. Klamatske
alge so edine, ki vsebujejo biološko aktiven vitamin
B12 - v takšnih količinah, ki
zagotovi potrebo posameznika po tem hranilu. Že z eno
kapsulo pokrijemo dnevno
potrebo organizma po vitaminu B12. Za primerjavo
lahko povemo, da je v klamatski algi sedemkrat več
vitamina B12 kot v svežih
jetrih. To je zelo pomembno tudi za vegetarijance, ki
jim pogosto tega vitamina
primanjkuje.
Prehranska
raziskava je potrdila, da je
pri hranilih najpomembnejše
načelo sinergije: čim večja je
raznovrstnost hranilnih snovi, tem lažje in v večji meri
jih telo vsrka; tako se poveča
njihovo delovanje in zadošča-

jo že v manjših količinah. Klamatska alga najbolj izpolnjuje zahteve
opisanega načela, saj vsebuje več kot 70 nujno potrebnih hranilnih snovi, ki jih organizem lahko vsrka.

Probiotiki izboljšujejo imunski odziv telesa

Prebavni encimi, ki jih vsebujeta izdelka NutriFlor in predvsem FloraZym zaužiti pred jedjo vstopijo v presnovo in skupaj z ostalimi
snovmi, predvsem z L.Acidophilus DDS-1 učinkujejo proti vnetjem.
Kljub množičnosti različnih vrst bakterij niso vse enako pomembne
in aktivne. Mnoge med njimi so samo prehodnega značaja in se niso
sposobne naseliti v črevesju.
Probiotični sevi v NutriFloru in FloraZymu, predvsem L. Acidophilus DDS-1 in B. Bifidus pa so se sposobni prilagoditi in naseliti v
črevesno okolje, se učinkovito pritrditi na črevesno sluznico ter se
v zadostni meri namnožiti. Prerastejo patogene bakterije in viruse
ter jih izpodrivajo iz črevesja, nevtralizirajo njihove toksine in tako
izboljšujejo imunski odziv telesa. Poškodovani črevesni flori pomagajo izboljšati njene funkcije oz. ponovno vzpostaviti normalno
delovanje.
L.Acidophilus DDS-1, ki ga vsebuje izdelek NutriFlor (v manjši meri
tudi FloraZym) je znano, da proizvaja močan naravni antibiotik acidofilin, ki močno zavira delovanje 23-ih patogenih bakterij, vključno s
streptokoki, salmonelo, stafilokoki, psevdomonasom, proteusom, šigelo
in E.coli. (Shahani, K. et al., Natural Antibiotic Activity of Lactobacillus
Acidophilus and Bulgaricus. II, in Cultured Dairy Products Journal, Vol.
12 (2): 8-11,1977). Zgoraj predstavljeno besedilo je povzeto po študijah
in objavljenih člankih, ki so na voljo v VI-DA Studiu d.o.o.
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Sončnični polpeti (za štiri osebe)
Čas priprave: približno 60 minut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 srednje velike čebule
130 g sončničnih semen
500 ml vode
prgišče kruhovih kock (star bel kruh)
1 rdeča paprika, narezana na kocke
1 strok česna
majaron
jušna začimba
drobtine
olje za cvrtje
sol, sveže mlet poper
1 žlica sesekljanega peteršilja

Čebulo olupimo, narežemo in pražimo na 2
žlicah olja. Sončnična semena v električnem
mešalniku grobo zmeljemo in pražimo
skupaj s čebulo. Začinimo s soljo, jušno
začimbo, poprom in majaronom, dodamo
500 ml vode in zavremo.
Vse damo v skledo; umešamo krušne kocke,
sesekljan česen, peteršilj in papriko ter
pustimo stati približno 15 minut.
Vežemo z drobtinami, dokler se ne dajo
oblikovati polpeti. Pečemo jih v vročem olju,
da postanejo zlato rjavi.
Vir: Živalim prijazna kuharica,
izdajatelj Univerzalno življenje
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Povsem naravni IBI namazi iz sončničnih semen
iBi okusni namazi z zelišči in zelenjavo, ki prihajajo iz miroljubnega kmetijstva v Nemčiji, so postali nepogrešljivi
del prehrane za mnoge Slovence. Sveže in kremaste namaze iz sončničnih semen ne odlikuje samo dober okus,
pač pa tudi vrhunska kakovost. So namreč brez konzervansov, barvil, zgoščevalnih sredstev, stabilizatorjev,
emulgatorjev, ojačevalcev okusa, sladil…, torej so popolnoma naravni iz čiste narave. Zbrali smo nekaj izjav
zadovoljnih strank, ki že vrsto let uživajo v različnih okusih iBi namazov.
Maja Pipan iz Maribora: “Ko nas obiščejo prijatelji, je lahko iBi
namaz hiter, zdrav in okusen prigrizek. Za prezaposlene mame je
vrhunsko, kulinarično dovršeno kosilo pripravljeno le v nekaj minutah;
recimo iBi-neza kot polivka na solati ali iBi z jajčevci kot priloga za
razne kaše, testenine…”
Karmen Pšajt iz Pernice: “Izdelki miroljubnega kmetijstva so vrhunske
kakovosti. iBi-tziki pri nas doma ima „nadnaravne“ sposobnosti, je naša
družinska najljubša in najbolj iskana hrana, tako za otroka kot mene in
moža.”
Živko Perič iz Ormoža: “Če ne bi poizkusili izdelkov iBi, bi bili
prikrajšani za prave gurmanske užitke, saj so priročni tako za zajtrk,
kosilo kot večerjo, oziroma za sladokusce kot je iBi-nela.”
Marko Koželj iz Celja: “iBi namaze imam rad, ker so zelo dobri,
uporabni za omake in ker imajo veliko okusov, se jih nikoli ne
naveličam.”
Nada Pipan iz Pernice: “iBi sončnična semena imajo sposobnost
uravnovešanja kalcija v telesu, vsebujejo veliko magnezija in uravnavajo
delovanje živčevja, tako da mislim, da je idealna hrana za vsak dan in
vse starosti, tudi za nas po petdesetem.”
Družina Gabrovec iz Logatca: “V naši družini jemo iBi odkar obstaja.
Še vedno je nenadomestljiv v omakah, prelivih za zelenjavo - surovo,
dušeno ali pečeno, dodatek rižotam, testeninam, skupaj z zelišči in
začimbami je pomembna sestavina polnjenega krompirja, paradižnikov
ali bučk, botruje raznim posebnim in manj posebnim solatam. Kljub
temu praktično nobeno kosilo ni enako drugemu, kajti množica iBi
okusov skupaj z vso pisano paleto zelenjave, kaš, žit in vseh drugih
daril zemlje daje neskončno možnosti uživanja v kuhi in hrani.“ Peter
„Moji starši niso vegetarijanci in so se prva leta malce posmehovali tej
“modi” in čakali, da bo njihove odrasle otroke srečala pamet. Navdušeni tudi
niso bili nad preizkušanjem naših kulinaričnih specialitet. Po letih prazničnih
kosil pri nas, danes tudi njihov hladilnik ni nikoli brez iBi-ja.“ -Andreja
„Kadar mama ne vidi, najraje jem iBi-nello z žlico.“ Filip (10 let)
„iBi-nella je še boljša na kruhu, skupaj z mamino marmelado.“ Luka
(15 let)

iBi namaze in druge izdelke iz
miroljubnega kmetijstva l
ahko dobite:
„K NARAVI“, Celovška 87, Ljubljana
Telefon: 01/5055799, 031-681426
„K naravi – dobro za življenje“,
Sejmišče 1, Kranj, telefon: 041-214 233
Trgovina „Živeti z naravo“
Ostrožno pri Ponikvi 26, Ponikva,
Telefon: 031-499 756
celjska tržnica (vsako soboto)
Maribor (vsak petek)
Novo Mesto (vsak prvi petek v mesecu)
Več informacij na:

www.ibi-vegan.si
Izdelki Diwi iz pšeničnega mesa
OSVOBODITEV ŽIVALI - avgust 2009
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Ješprenjeva juha
Čas priprave: ječmen čez noč namočimo;
čas kuhanja: ena ura

Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 g ječmena
1 čebula
1 koren
40 g pora
1 do 1,2 l zelenjavne juhe
20 g suhih jurčkov (ali 200 g svežih)
20 g margarine
sveže mlet poper
sol
1 žlica sesekljanega peteršilja
malo ovsenega mleka

Vir: Živalim prijazna kuharica,
izdajatelj Univerzalno življenje
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(za 4 do 6 oseb)

Priprava:

Ječmen čez noč namočimo v vodi. Vodo odlijemo
in ješprenj v malo soljeni vodi na zmernem ognju
kuhamo približno 15 minut, nato ga odstavimo.
Suhe gobe namakamo v mrzli vodi približno 20
minut. Dobro odcedimo in na drobno zrežemo. Če
imamo sveže gobe, jih dobro očistimo in narežemo.
Čebulo in koren očistimo in na drobno zrežemo.
Por očistimo in narežemo na tanke kolobarje.
V velikem loncu segrejemo margarino in prepražimo čebulo, koren in por. Dodamo gobe in pražimo še 5 minut.
Dodamo predhodno kuhan ječmen in še malo podušimo. Zalijemo z zelenjavno juho in vse pustimo rahlo vreti še približno 30 minut, da se zmehča. Solimo in popramo ter posujemo s peteršiljem.
Okus po potrebi izboljšamo z ovsenim mlekom.
Predlog za serviranje: s kmečkim kruhom.

