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Ali tudi lovci ne strašijo po
gozdovih ter sejejo nemir in grozo?
Na društvo so nam posredovali pismo Lovske družine Poljčane, ki je nasprotovala
izvedbi kolesarskega vzpona na vrh Boča - do stolpa na Boču - v okviru
občinskega praznika občine Poljčane, in sicer prvo junijsko nedeljo. Kot razlog
v pismu navajajo, da trasa kolesarske tekme poteka po cesti do stolpa na severni
strani pogorja Boča, ki sodi v okviru letnih in dolgoročnih načrtov upravljanja z
divjadjo med tako imenovane mirne cone. »Naj omenimo, da LD Poljčane na
tem območju (mirne cone) ne izvaja nobene vrste lova na nobeno vrsto divjadi
niti individualno niti skupinsko. Samo največ enkrat letno se izvede skupni lov brakada na divje prašiče sredi meseca januarja. To območje pomeni miren rezervat,
od koder populacije muflona, divjih prašičev in drug vrst divjadi napajajo celotno
pogorje Boča. Mir je največji zavetnik divjadi in njihove ohranitve v naravnem
okolju, človekov nemir je največji sovražnik,« še navajajo poljčanski lovci.
Drži, kar navajajo v LD Poljčane, da človek z mnogimi svojimi dejanji in
aktivnostmi moti življenje živali v gozdovih in na poljih. Vendar se nam zastavlja
vprašanje, ki bi ga radi postavili tudi vam, spoštovane bralke, cenjeni bralci, v
razmislek. Kaj menite, česa se živali bolj bojijo in kaj povzroča večji nemir v
gozdovih in na poljih: kolesarski vzpon na vrh Boča in podobne aktivnosti ali lov?
Mi trdimo, da je to lov, kar tudi na kratko pojasnjujemo.
Borec za pravice živali Helmut F. Kaplan je v intervjuju za nemško revijo
Vegetarisch geniessen, 3/2006, izjavil: »Lov pomeni neprenehen in nepopisen
teror nad živalmi. Po takšnih strahopetnih napadih na nedolžne in nemočne živali
vlada v gozdu nepopisna groza in panika: otroci obupano iščejo svoje starše,
starši obupano iščejo svoje otroke in konca pokola ni videti. Za lov kot posebno
obliko nasilja nad živalmi je težko najti ustrezno primerjavo. Kljub temu bom
poskusil: Mirna nedelja, ljudje gredo v naravo, se pogovarjajo, otroci se igrajo
in vsi se veselijo čudovitega vremena. Nenadoma pa iz zasede planejo teroristi
in povzročijo krvavo klanje. Ta primerjava seveda hudo šepa. Za ljudi so takšni
napadi velika izjema, za živali pa grozljivo pravilo. In pri ljudeh pride po napadu
pomoč, da se oskrbi ranjene. Pri živalih se morilci vrnejo, da pobijejo morebitne
preživele. Lov je grozovita, hinavska in odvečna dejavnost. Zahvaljujoč
neumornemu razkrivanju s strani gibanja za pravice živali to večina ljudi že
ve ali vsaj sluti. Zato je lov, razen v zgodovinsko posebej obremenjenih krogih
(kot je npr. plemstvo), danes na slabem glasu. Še posebej pri mladih. Zato lahko
sklepamo, da se bo problem lova v civiliziranih družbah slej ko prej razrešil sam,
tako kot bodo prepovedane bikoborbe ter sta bila opuščena mučenje in smrtna
kazen za ljudi. Kljub temu obstaja poleg še vedno trajajočih lovskih pokolov
še eno problematično dejstvo, na katerega moramo biti pozorni: znanstvene
študije ne dopuščajo več nobenega dvoma o tem, da je nasilje nad živalmi tesno
povezano z nasiljem nad ljudmi. Za vpogled v to temo priporočam disertacijo
celovške univerze iz leta 2003 z naslovom Psihološka soodvisnost med nasiljem
nad živalmi in nasiljem nad človekom.«
Nek štajerski lovec, ki je zaradi ljubezni do živali opustil lov, je za našo revijo
Osvoboditev živali izjavil: „Mislim, da z vsakim skupnim lovom po gozdovih
povzročamo živalim hude strese. Divjad v paniki brezglavo teka sem ter tja. Na
nekem lovu, kjer sem bil nekoč, se je srna v smrtnem diru zaletela v drevo in
poginila. Takrat se mi to ni zdelo strašno, danes pa …“
V društvu smo prepričani, da bi bilo pismo poljčanske lovske družine veliko bolj
verodostojno, če bi bili lovci sami zgled miru, to pomeni, da bi za vedno odložili
puške in postali iskreni prijatelji živali. V imenu živali prosimo vse lovce, naj to
tudi storijo.
Stanko Valpatič, predsednik
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Tudi občina podprla
vegetarijanski praznik v Brežicah
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je v Brežicah na piknik prostoru pri Okrepčevalnici
Hervol priredilo Veliki vegetarijanski piknik, tudi z mednarodno udeležbo prijateljev živali iz Hrvaške
in Srbije. Organizatorji so tokrat prvič v Posavju izvedli živalim, naravi in ljudem prijazno prireditev,
k temu pa so jih vzpodbudili tudi mnogi privrženci brezmesne hrane iz tega dela Slovenije, ki so
obiskali njihove piknike v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici in bili nad njimi navdušeni.

Z

di se, da močna pripeka od zgoraj ni mogla do živega mnogim
obiskovalcem, ki so lahko poskusili gurmanske jedi brez mesa in
sicer pšenične zrezke na žaru z zelenjavo, vegetarijanski golaž, veganske sladice in palačinke ter vegetarijanske klobasice v testu. Za
popestritev piknika pa so na odru poskrbeli vroče orientalske plesalke iz studia za orientalski ples Hava, britanska pevka Shirlie Roden,
Big bend Krško z Jadranko Juras, alternativna rock skupina Shyam in
otroška animatorka putka Zdravka. Na pikniku je bilo v izobilju tudi
izobraževanja na temo živali, narave in zdrave prehrane. Marjan Vincetič je predstavil TV Studio 7 - koncept zdrave televizije. TV Studio
7 nudi ekskluzivne komercialne in nekomercialne TV oddaje iz proizvodnje SANTEC media Gmbh iz Nemčije. Vsebine teh oddaj, gledano v celoti, izražajo višjo moralno-etično naravnanost do življenja.
Informativne in dokumentarne oddaje so namenjene gledalcem vseh
starostnih skupin in prinašajo nova in aktualna spoznanja o povezanosti vsega, kar biva na našem planetu. Oddaje vključujejo reportaže
o živalih iz miroljubne dežele, vegetarijanske in veganske kuharske
oddaje, oddaje o vplivu različnih vrst hrane na naše zdravje, otroške
zgodbice, oddaje s telovadbo, ki povezuje telo in duha, klasične koncerte ter oddaje o človeku in duhovnosti. TV Vitel iz Nove Gorice že
redno predvaja te zelo poučne oddaje. Stanko Valpatič je predstavil
miroljubno kmetijstvo kot rešitev za največje težave človeštva, odvetnik in varuh pravic živali Vlado Began je predaval o pravicah živali,
mag. Marko Čenčur je navedel zmote o vegetarijanski prehrani, ki
jih širijo tudi mnogi slovenski zdravniki, Gretta Mikuž Fegic pa je
s Čenčurjem predstavila projekt društva organizatorjev Četrtek dan
brez mesa – pomagajmo planetu!

Združeni narodi priporočajo nujno zmanjšanje
uživanje hrane živalskega izvora

Kot je poudaril predsednik organizatorjev Stanko Valpatič so takšne
prireditve ne samo praznik za ljudi, ki lahko preživijo prijeten dan
v naravi s hrano, za katero ni tekla kri, pač pa predvsem praznik
za naravo in živali. “Ob letošnjem mednarodnem dnevu okolja so
Združeni narodi (ZN) v svojem okoljskem programu zapisali in tudi
poslali v javnost, da je zmanjševanje porabe živalskih proizvodov

Obiskovalca sta zarezala v pšenično meso z zelenjavno prilogo.
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nujno, če želimo svet
rešiti pred pretnjami
podnebnih sprememb.
Globalna usmeritev
k veganski prehrani
je odločilni tovrstni
ukrep, poudarja omenjeno poročilo, če naj
svet rešimo tudi pred
lakoto in pomanjkanjem goriv,« je opozoril Valpatič, ki ne
razume odgovornih
politikov v naši državi, predvsem na Ministrstvu za zdravje in
Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo
in prehrano, zakaj
molčijo in takšnih poEden največjih magnetov vegetarijanskih
membnih informacij piknikov so sladice brez jajc in mleka,
ne posredujejo drža- foto: Bojan Javornik.
vljanom ter jim hkrati
priporočijo, tako kot ZN, naj uživajo manj mesa in ostalih izdelkov
živalskega izvora. Valpatič, ki je hkrati tudi predsednik Združenja
za razvoj miroljubnega kmetijstva in skrbnik mednarodnega Gabrielinega sklada za Slovenijo, je bil zato toliko bolj vesel donacije v
višini 500 evrov, ki jim jo za piknik namenila občina Brežice oz.
njihov župan Ivan Molan.

Občina Zagreb podprla
brezmesni dan v tednu

Tudi na Hrvaškem so nekatere lokalne oblasti opozorilo Združenih
narodov, ki so že leta 2006 izjavili, da je množična živinoreja največja grožnja človeštvu, vzele resno. Alen Crnčan iz društva Prijatelji
životinja je dejal, da jih občina Zagreb finančno podpira v njihovi
letošnji največji kampanji »zeleni ponedeljek«, v kateri vzpodbujajo
vse meščane in Hrvate, da bi se vsaj za en dan v tednu odrekli uživanju
mesa, jajc in mleka ter na ta način pomagali pri zmanjšanju toplogrednih
plinov in ostalih hudih okoljskih težav, ki jih povzroča intenzivna reja živali. Elizabeta Lalevska, predsednika hrvaškega društva Glas životinja,
pa je povabila vse prisotne na velike mednarodne demonstracije proti
lovu, ki jih bodo v začetku decembra izvedli v Zagrebu. Prav tako so
dejavni v srbskem društvu Sloboda za životinje, ki so v zadnjem času
uspeli vplivati na spremembo njihovega Zakona o zaščiti živali, ki odslej prepoveduje tudi gostovanje živalskih cirkusov v Srbiji. »Seveda
se v praksi dogaja, da nekatera mesta kljub temu še nudijo gostoljubje
cirkusom, toda z našimi akcijami smo uspeli doseči, da se cirkusi sedaj izogibajo mnogim večjim mestom. Na našo stran se je postavila
celo cirkuška neodvisna akrobatska skupina žonglerjev Cirkusfera, ki
prav tako ne podpira mučenja živali za cirkuške predstave,« je povedal Zoran Mikan, sekretar in koordinator akcij v društvu.
Damjan Likar

Meso: na prvem mestu
pri uničevanju podnebja

Š

e nikoli se ni toliko govorilo o podnebnih spremembah in o
ukrepih proti njim kot v zadnjih mesecih. V javnih in političnih
diskusijah gre predvsem za zniževanje emisij toplogrednih plinov s
strani prometa in industrije kot tudi naših potreb po toplotni energiji in
elektriki. Pri vsem tem pa vplivajo vsi našteti dejavniki na podnebne
spremembe občutno manj kot naše prehranjevalne navade. Študije
dokazujejo: uničevalec podnebja št. 1 je proizvodnja mesa.
Prehrana z živalskimi produkti ne le da povzroča večji del toplogrednih
učinkov, ki jih povzroča človek, tudi njeno zmanjšanje lahko,
v nasprotju z drugimi ukrepi, poteka brez investicij v nove drage
tehnologije. Zato bi bilo skrajno nespametno, da bi ignorirali ravno
ta najučinkovitejši ukrep proti podnebnim spremembam: spremembo
prehranjevalnih navad.

FAO - študija 2006: množična živinoreja
bolj škoduje podnebju kot promet
FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)
je novembra 2006 objavila študijo o najpomembnejših dejavnikih
toplogrednih emisij, ki jih povzroča človek. Že v njej je množična
živinoreja s svojimi 18 % navedena kot najmočnejši dejavnik emisij,
na lestvici prednjači pred emisijami s strani prometa.

Študija World Watch iz leta 2009:
reja živine povzroča polovico
celotnih toplogrednih plinov
Aktualna študija inštituta World Watch je prišla do rezultata:
skoraj polovica toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek,
nastaja pri reji živine in pri predelavi živalskih produktov.
Po mnenju znanstvenikov se mora k izračunu toplogrednih plinov
prišteti tudi izdihani CO2 rejne živine: že ta je vzrok okrog 14 %
toplogrednih plinov, ki jih povzroča človek. Tega dejavnika pri izračunu

vplivov na podnebje pri ZN (UN) niso upoštevali z utemeljitvijo,
da živali jedo rastline in da bi s fotosintezo rastline odstranile CO2
iz atmosfere, zato obstaja ravnotežje. Da ta teza ne drži, dokazuje
rezultat študije »World Watch«. Saj je danes število rejne živine za
več milijard večje kot pred desetletji. Raziskovalci opozarjajo, da
fotosintezna zmogljivost Zemlje popušča zaradi uničevanja gozdov.
Več kot dve tretjini deževnih gozdov posekajo za potrebe proizvodnje
mesa: za pašnike za govedo in za pridelavo krmil. Skoraj polovica
svetovne žetve žitaric in 80-90 % žetve soje pristane v množični
živinoreji.
Posebno nevarnost za podnebje predstavlja po dognanjih študije
metan, eden najmočnejših toplogrednih plinov. Z množično živinorejo
nastane 37 % metana, ki ga proizvede človek.
Znanstveniki zaključujejo študijo z naslednjim sklepom: z zmanjšanjem
množične živinoreje in s prehodom na rastlinsko prehrano bi se
lahko bolj učinkovito bojevali proti podnebnim spremembam kot
pa z obnovljivimi viri energije. Kljub pomembnosti nove energetske
politike bi sprememba prehranjevalnih navad delovala hitreje, so
razložili raziskovalci World Watch.
(Vir: www.worldwatch.org/
World Watch Magazine November/December 2009)

PLB-študija 2009: z zmanjšanjem mesa bi
se prihranilo 80% stroškov za obnovo klime
V študiji, objavljeni novembra 2009, je prišla Netherlands Assessment
Agency (PLB) do rezultata, da nas bodo klimatske spremembe
do leta 2050 stale 40.000.000.000.000 (40 bilijonov) dolarjev. Do
80 odstotkov teh stroškov (torej 32 bilijonov dolarjev) sploh ne bi
nastalo, če bi zmanjšali našo porabo mesa, mleka in jajc.
Vir: Freiheit Für Tiere, 2/2010, prevod: Blanka Prezelj
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Novi temelji odnosa do živali in njihove zaščite
Že dolgo človek živali smatra kot predmet za zadovoljevanje svojih potreb. Iz te ideologije izhaja tudi
zaščita živali. Živali se v bistvu ščiti samo v tolikšni meri, da obdržijo uporabnost za človeka. V zadnjem
času se stanje na določenih področjih nekoliko izboljšuje, saj se živalim priznava boljši status kot samo
gola uporabnost za človeka. V zaščito živali se vnašajo elementi, ki vedno bolj kažejo na to, da se
živali štejejo za živa bitja.

K

ljub temu pa je položaj za živali zelo slab, saj vsako leto po svetu
v klavnicah pobijejo okoli 50 milijard živali, v gozdovih več
100 milijonov, v poskusih na živalih več 10 milijonov, mnoge živali
pa so zlorabljene na druge načine. Podobno stanje je v Sloveniji: v
klavnicah letno pomorijo čez 30 milijonov živali, v gozdovih kakšnih
100.000 ... Če bi k tem pomorom prišteli še ribe, bi bile številke še
bistveno bolj vrtoglave in zastrašujoče. Omenjeni odnos človek-žival je
»zabetoniran« v predpisih o zaščiti živali, še posebej v krovnem, to je v
Zakonu o zaščiti živali iz leta 1999.

Živalim je potrebno priznati najmanj pravico
do življenja
Nahajamo se v prelomnem času, zato je nujno potrebno narediti prelom
tudi na področju zaščite živali. Ta naj bi slonela na novih temeljih, ki
bistveno izboljšujejo položaj živali. Kateri so ti novi temelji? Živalim je
treba priznati osebnost (znanstveniki dokazujejo, da imajo živali svojo
osebnost) in vrednost samo po sebi, podobno kot to velja za človeka.
Mnoge raziskave dokazujejo, da so živali inteligentne, nesebične, tudi
moralne, kar je še dodatni razlog za priznanje osebnosti. Živalim je
treba pravno priznati najmanj pravico do življenja in dostojanstva ter
življenja, primernega vrsti. Živali pravic ne potrebujejo zaradi sebe,
one namreč imajo svobodo, temveč samo za obrambo pred grozodejstvi
človeka. Zagotoviti je treba tudi njihovo telesno in duševno celovitost.
Za vse to bi skrbel poseben organ, ki bi bil pooblaščen, da v primeru
kršitve pravic vlaga ustrezna pravna sredstva na sodišča ali druge
organe. Ker imajo živali vrednost same po sebi in svojo osebnost,
se človekova ravnanja do njih v principu presojajo skozi interese in

potrebe živali in ne več skozi interese ljudi, kot to velja sedaj. Zato
se lahko živalim povzroči trpljenje ali se jih usmrti samo v izjemnih,
vnaprej predvidenih primerih. Definicija mučenja živali mora biti
v korist živali in mora zaščititi tako telesno kot duševno celovitost,
in to ne glede na intenzivnost posegov, smiselno enako velja tudi za
prepovedana ravnanja.
Zaščita živali se smatra kot družbeno odgovorno ravnanje in se kot
tako tudi izrecno opredeli v predpisih. Zato se društvom, ki delujejo
na področju zaščite živali in imajo status društva, ki deluje v javnem
interesu, podeli po samem zakonu status stranskega udeleženca v
vseh postopkih, ki se kakorkoli tičejo živali. Uvede se »Teden zaščite
živali«, podobno kot obstaja »Teden Rdečega križa Slovenije«. Ta
teden se po možnosti izvede večkrat letno, sredstva pridobljena na
ta način, pa se razdelijo med društva, ki delujejo v javnem interesu,
in azile. Pouk o živalih in zaščiti njihove osebnosti se uvede v vrtce
in šole. Zaščita živali se iz VURS-a prenese v drug resor, mogoče v
Ministrstvo za pravosodje, na VURS-u lahko ostane zdravstvena
zaščita živali. Reorganizira se Strokovni svet za zaščito živali, ki dobi
večje pristojnosti, večino članov pa sestavljajo zaščitniki živali. Azili so
v pristojnosti države in ne lokalnih skupnosti, ki jih tudi financira.
Prepove se promet z živalmi, pa tudi uvoz in izvoz. Na ta način se lahko reši
mnogo problemov, ki se sedaj kažejo npr. v prenatrpanosti azilov, trpljenju
mnogih hišnih živali, boleznih ... Prepoved ravnanj, ki niso v korist živali,
se bistveno razširi. Prepovedo se: razstave, tekmovanja, odvzem mladiča
materi, dokler ta ne odraste, uporaba živali kot službene (psi, konji ...),
uporaba biča, brzd, verig ..., obredno klanje, usmrtitev v azilih, vsakršna
spolna aktivnost človeka do živali, vključno z umetnim osemenjevanjem,
sodelovanje živali v cirkusih, TV oddajah oz. filmih, razen če bi bilo to v
korist borbe za živali ... Prepovedo se tudi vse ideologije, ki niso v korist
živali (cerkvene in druge religiozne ali duhovne ideologije). Bistveno je
potrebno povečati minimalno velikost pesjakov, ut in prostorov, v katerih
živijo živali. Če živali živijo v ujetništvu, morajo živeti v parih oz. v
takšnih socialnih strukturah, v katerih živijo v naravi, imeti pa morajo tudi
obvezen izpust. Seveda morajo imeti vse, kar potrebujejo za normalno
življenje (hrana, prostori, veterinarsko oskrbo ...).

Boljši položaj živali bi pomenil tudi
boljši položaj ljudi
V principu se prepove tudi lov in ribolov, reja živali za prehrano in
druge namene ter poskusi na živalih in usmrtitve v te namene. Izjeme
so možne samo v izjemnih oz. nujnih primerih, npr. lov na kakšno vrsto
samo v primeru, če obstaja znanstveni konsenz na širši ravni, razviden
iz znanstvenih študij, o tem, da je lov edini način za uravnavanje
naravnega ravnovesja te vrste in da ne škodi biotski raznovrstnosti ter
da se povzroča zelo velika škoda, ki je ni mogoče drugače preprečiti, za
prehrano samo v primeru, če ni na voljo druge hrane in obstaja lakota,
ki ogroža življenja ljudi.
Če bi strožja zaščita živali pomenila gospodarsko oz. finančno izgubo
za kmete oz. druge subjekte, mora država pokriti to izgubo in ustvariti
pogoje za prehod omenjenih subjektov v druge dejavnosti, pri čemer
nihče zaradi tega ne sme biti prikrajšan oz. njihov finančni položaj bi se
moral izboljšati. Izboljšava njihovega položaja bi bil lahko razlog, da
prehodu ne bi nasprotovali.
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Prošnja za finančno
podporo reviji
Osvoboditev živali

Z novim odnosom do živali bi se bistveno popravil položaj živali. To pa
ne bi negativno vplivalo na ljudi, saj je npr. pravica živali do življenja
tudi v korist ljudi. Odpravljena bi bila npr. množična živinoreja, ki je
dokazano uničujoča za naravo in podnebje, meso pa rizični faktor za
mnoge civilizacijske bolezni. Če živijo živali, živijo ljudje in narava,
bi bilo mogoče reči ne samo v simbolnem smislu. Kar seješ, to žanješ.
Ta zakonitost je dobro razvidna na primeru mesa: zaradi njega umirajo
živali, zaradi njega umirajo ljudje in narava. V gozdovih bi zavladal
mir, saj je znano, da lov uničuje naravo in povečuje število živali, ker
se vrsta s povečano reprodukcijo brani pred izumiranjem.

Dragi prijatelji živali in bralci revije Osvoboditev živali! Stroški za izdajo ene številke revije v nakladi 10 tisoč izvodov so več kot 5
tisoč evrov (tiskanje, oblikovanje, poštnina,
tiskovine…). Izdajanje te brezplačne revije
za prijatelje živali pa je v veliki meri odvisno
od prostovoljnih prispevkov bralcev. Zato
vas prisrčno prosimo za vašo podporo, da
bomo lahko tudi v prihodnje izdajali revijo
v takšnem obsegu in nakladi, pravzaprav
imamo v planu izdati še eno številko več
letno. V ta namen smo v revijo priložili položnico za prostovoljne prispevke. Ne prosimo
vas za velike vsote, resnično že evro ali dva
bi pomagala. Če bi se vas dovolj odločilo
na ta način pomagati, bi veliko lažje pokrili
nastale stroške za revijo. V imenu živali, za
katere pravice se borimo, se vam zahvaljujemo za vaše darove.

Nov odnos do živali bi pomenil tudi realizacijo slovenske ustave, ki
zahteva, da zakon uredi varstvo živali pred mučenjem, kar pomeni, da
ustava mučenja ne dovoljuje. Seveda bi to pomenilo tudi realizacijo
določb iz 5. člena ustave, da država skrbi za ohranjanje naravnega
bogastva in ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni
razvoj. Šele s takšnim odnosom do živali lahko prihaja do pozitivnega
in kulturnega razvoja Slovenije. Ta se ne more razvijati na podlagi
ravnanj, ki imajo negativni predznak: mučenje živali, lov, ribolov,
poskusi na živalih, kasaške dirke, razstave živali, klavnice... Ta ravnanja
niso kulturna in spadajo v neko drugo civilizacijo. Tako bi izginilo tudi
nasilje do živali, ki ga ustava ne dovoljuje.
V prvi fazi je potrebno osvoboditi živali od človekovega nasilja, kar
pomeni, da so živali rešene v »duhovnem« smislu. Število živali,
predvsem rejnih, bi se hitro in bistveno zmanjšalo, saj se npr. črede za
zakol ne bi več obnavljale. Čeprav bi mnoge živali, predvsem domače
in hišne, še živele v ujetništvu, saj zaenkrat same še niso sposobne
živeti v prosti naravi, pa človek nad njimi ne bi izvajal nasilja, temveč
bi zanje samo skrbel in jim pomagal, dokler ne bi kot vrsta spet postale
sposobne življenja v naravi. Ko bi bile živali zopet pripravljene na to,
kot so živali, ki tam ves čas živijo, bi se jih spustilo v naravo, kjer bi
zopet živele tako, kot so živele, preden jih je človek zasužnjil.
Interesi ljudi in živali si ne nasprotujejo. Ljudje in živali lahko živimo
drug z drugim v miru in kot prijatelji. Načelo: česar ne želiš, da ti drugi
storijo, ne stori ti njim, seveda tudi v odnosu do živali, nas lahko pelje
v to smer.
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Slovenski zdravniki niso strokovnjaki za
področje prehrane
V javnosti večkrat slišimo mnoge zdravnike, ki svarijo ljudi pred vegetarijansko prehrano in priporočajo,
naj uživamo tudi meso. Takšne nasvete morajo včasih poslušati tudi pacienti, ki pridejo v zdravstveni
dom na pregled. Večkrat so pod pritiskom predvsem starši vegetarijanskih oz. veganskih otrok, ki
morajo od zdravnikov celo poslušati očitke, da so neodgovorni, če malčku ne nudijo mesa. Iz tega bi
lahko sklepali, da so zdravniki izjemni strokovnjaki za prehrano, zato smo na vse zdravstvene domove
v Sloveniji poslali nekaj osnovnih vprašanj glede vegetarijanske prehrane.
testirati znanje zdravnikov tudi s področij, s katerimi se ne ukvarjajo.«
Najbolj presenetljiv odgovor pa so nam posredovali z Ministrstva za
zdravje, kjer je Irma Sterle Glaner, vodja Službe za odnose z javnostmi
in protokol, zapisala: »Na vaša vprašanja vam na ministrstvu za zdravje
žal ne moremo odgovoriti, zato vas vljudno prosimo, da se obrnete na
Inštitut za varovanje zdravja RS, kjer imajo zaposlene strokovnjake tudi
za to področje.« Ministrstvo za zdravje je torej javno priznalo, da niso
strokovnjaki za prehrano.

V

prašali smo jih: V čem je razlika med živalskimi in rastlinskimi
beljakovinami? Kako je z esencialnimi aminokislinami v rastlinskih
beljakovinah? V čem je razlika med sojo in ostalimi rastlinskimi živili?
Ali je več železa v rastlinski hrani ali mesu? Ali je vegetarijanska
prehrana primerna za otroke? Kakšno je stališče največjih prehranskih
organizacij v svetu glede vegetarijanstva otrok? Kakšna so priporočila
svetovnega fonda za raziskavo raka (WCRF) glede prehrane in raka?

Zdravstveni domovi nimajo
strokovnjakov za prehrano
Odgovore smo prejeli samo od nekaterih zdravstvenih domov. Iz
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca v Mariboru nam je pisala Vesna
Rečnik-Šiško, sodelavka za odnose z javnostmi: »Vprašanja, ki ste jih
postavili, niso takšna, da bi na njih odgovarjali naši zdravniki, saj mi
nimamo kakšne svetovalnice za prehrano oziroma nimamo nobenega
zdravnika, ki bi se posebej s tem ukvarjal. Predlagam, da se morda
obrnete na kakšnega specialista iz tega področja v UKC Maribor (če ga
imajo).« Podoben odgovor smo prejeli od Marjete Stegel Bizjak, pom.
dir. iz bolnišnice Postojna: »V naši bolnišnici imamo samo specialiste
ginekologe, pediatre in anesteziologe. Prosimo, da se za odgovore
obrnete na ustrezno mesto.« Skoraj enak odgovor nam je ponudila tudi
mag. Renata Rajapakse, dr. med, spec. druž. med. iz Zdravstvenega
doma Ljubljana: »Zaradi obilice dela in ker se v naši službi ukvarjamo z
nujnimi stanji pacientov, vas prosim, da se obrnete na kakšnega drugega
zdravnika, ki mu bo to področje bolj poznano.« Z istega naslova smo
prejeli še odgovor tajnice Urške Jakopič: »Menim, da bi se morda
raje obrnili na Inštitut za varovanje zdravja RS (kamor sodi tudi Cindi
Slovenija), ki je po mojem mnenju bolj pristojen za odgovore na
spodnja vprašanja.« Cvetka Skušek-Fakin, dr. med., spec. gin. in por.,
direktorica ZD Trbovlje, pa je bila v odgovoru precej neposredna: »Ne
vem natančno, kakšne izjave želite imeti in od katerih zdravnikov niti
kaj je smisel članka. Ali menite, da vsak zdravnik zna kar na pamet
odgovore, ki jih želite vedeti, oz. menite, da bi jih moral vedeti, čeprav
ni specialist za prehrano in sestavo različnih hranil? Sicer pa verjetno
tako veste, da se odgovori dajo dobiti na spletu, razen če je bil vaš namen
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Vprašanja smo potem poslali tudi na Inštitut za varovanje zdravja RS.
Prejeli smo njihove odgovore in za njihovo analizo zaprosili mag.
Marka Čenčurja, dolgoletnega neodvisnega raziskovalca, ki se zadnjih
15 let aktivno ukvarja s preučevanjem človeške prehrane, specifično
z vlogo mesa oz. vegetarijanstva v sodobni človeški prehrani. Zaradi
izdatnega matematičnega znanja ter sistemskega in znanstvenega
pristopa je pri svoji analizi prehrane izredno temeljit ter je razkril nešteto
napačnih informacij, ki jih danes preko medijev prejema povprečen
bralec/bralka. Svoja spoznanja gradi izključno na sodobnih znanstvenih
raziskavah, stališčih največjih in najbolj priznanih strokovnih organizacij,
matematičnih izračunih in prehranskih tabelah. Mag. Čenčur poudarja,
da danes v zahodnem svetu uživanje mesa že dolgo ni več nuja, ostalo je
le kot del tradicije, navade. Vseeno pa se še vedno pojavljajo trditve, da
naj bi uživanje mesa bilo potrebno, kar pa je sodobna prehranska znanost
že davno ovrgla.

Analiza nestrokovnih in napačnih
odgovorov IVZ-ja
Mag. Čenčur je poudaril, da na IVZ v svojem odgovoru niso odgovorili
na konkretna vprašanja, ponovili so le svoja stališča. Tako na vprašanje
o razliki med živalskimi in rastlinskimi beljakovinami niso odgovorili,
povedali so le, da se »živalske in rastlinske beljakovine dopolnjujejo«.
»To je nesmisel, saj so rastlinske beljakovine v pestri (raznoliki)
rastlinski prehrani popolne in vsebujejo prav vse esencialne aminokisline
v zadostni količini, zato je kakršnokoli »dopolnjevanje« z mesnimi
beljakovinami nepotrebno in nesmiselno. Prav tako novejše raziskave
pokažejo, da je prebavljivost tako živalskih kot rastlinskih beljakovin
praktično enaka, kar naredi kakršnokoli kombiniranje živalskih in
rastlinskih beljakovin odvečno. Zato je še posebej presenetljivo in
napačno stališče IVZ, da naj bi človek zaužil »polovico rastlinskih in
polovico živalskih beljakovin«. To stališča je seveda brez kakršnekoli
podlage v znanstvenih raziskavah in matematičnih izračunih. Ravno
nasprotno, stališče Strokovnega združenja za prehrano v okviru
ameriškega Medicinskega inštituta (Food and Nutrition Board, Institute
of Medicine) zastopa znanstveno močno utemeljeno stališče, ki je
diametralno nasprotno stališču IVZ: »Povsem vseeno je, ali beljakovine
pridejo iz rastlinskega ali živalskega vira« ter »Raziskave kažejo, da so
rastlinske beljakovine iz pestre (raznolike) rastlinske prehrane visoke
biološke vrednosti.« To potrdijo tudi vse največje strokovne prehranske
organizacije v svetu. Zato preseneča, da kljub močnim znanstvenim
dokazom in mednarodni stroki navkljub IVZ še naprej zastopa to
napačno in zastarelo stališče.

Povsem napačno je tudi stališče IVZ, da z rastlinsko hrano ni mogoče
zadostiti otrokovim potrebam po esencialnih aminokislinah. Ugotovitve
omenjenih priznanih mednarodnih organizacij to brez dvoma ovržejo.
Preseneča pa dejstvo, da nihče na IVZ očitno ne zna (ne želi?) narediti
izredno preprostega izračuna, ki bi jim pokazal, da se motijo. Izračun
namreč pokaže, kako malo rastlinske hrane je potrebno, da zadostimo
vsem potrebam po beljakovinah in esencialnih aminokislinah otroka.
Dovolj je npr. že slabih 100 g navadnega fižola ali katerekoli druge
stročnice, tudi v žitnih izdelkih (dovolj je recimo že 20 g seitana)
je več kot dovolj beljakovin za cel dan. Kako enostavno je pokriti
celodnevne potrebe otroka po beljakovinah in esencialnih kislinah
pokaže tudi dejstvo, da bi bilo za pokritje dnevnih potreb dovolj že
dobrih 60 g kikirikijev (malo večja pest). Torej je trditev IVZ, da je
z rastlinsko hrano nemogoče pokriti zahteve otroka po beljakovinah
in esencialnih aminokislinah naravnost smešna. A smeh nas mine, če
se zavedamo, da ta inštitut - v vsej svoji prikazani nestrokovnosti diktira prehransko politiko celotne države.
Če so napačni in nestrokovni odgovori IVZ zaskrbljujoči, pa je še bolj
alarmantno, da so popolnoma ignorirali še pomembnejša vprašanja,
ki se tičejo poznavanja mednarodne stroke. Na vprašanje, kakšna
so stališča pomembnih mednarodnih prehranskih organizacij glede
vegetarijanstva otrok, sploh niso odgovorili. To je v bistvu logično,
saj so stališča teh organizacij v nasprotju z njihovimi. Prav tako so
se izognili odgovoru na vprašanje o stališču svetovnega fonda za boj
proti raku (WCRF), ki jasno govori, da so rdeče meso, predvsem pa
mesni izdelki kancerogeni.«

Medicinska fakulteta je glavni vzrok za
neznanje zdravnikov o prehrani
Mag. Čenčurja smo vprašali tudi, od kod zdravnikom takšne napačne
in zavajajoče informacije glede vegetarijanske prehrane. Čenčur je
dejal: »Poznavanje in primerjanje mednarodne prehranske stroke ter
lokalne slovenske prehranske stroke je zanimivo, a žalostno hkrati.
Konsenz mednarodne prehranske stroke je jasen in ga lepo opiše
stališče največje prehranske organizacije v svetu, ADA (American
Dietetic Association): pravilno sestavljena vegetarijanska prehrana
je primerna tako za odrasle kot za otroke, nosečnice, doječe matere,
dojenčke in športnike. Iz izjav in javnih nastopov slovenskih
zdravnikov, inštitucij in celo predstavnikov Ministrstva za zdravstvo je
razvidno, da le-ti očitno še niso seznanjeni s sodobnim mednarodnim
znanstvenim konsenzom prehranske stroke o vegetarijanski prehrani.
To je presenetljivo, saj bi institucije in posamezniki, ki v javnosti
dajejo prehranske nasvete, morali budno spremljati dogajanje v
svetu na tem področju. V Sloveniji na žalost ni tako. Še več, ko se
te posameznike in institucije opozori na neskladnosti med njihovimi
stališči in mednarodnim znanstvenim konsenzom ali ko se jim celo
matematično dokaže napačnost njihovih stališč, bi pričakovali, da bodo
svoja stališča ustrezno popravili. Vendar praktično brez izjem tega ne
storijo in arogantno ponovijo svoje (mednarodni stroki nasprotujoče)
stališče. Seveda bi pričakovali tudi, da bodo svoja sporna in stroki
nasprotujoča stališča utemeljili z znanstvenimi dokazi, izračuni in
podobnim. Vendar ob pozivu, naj to storijo, tega ne naredijo. To je
razumljivo, saj njihova stališča nasprotujejo znanstvenim dognanjem
in matematiki, zato jih znanstveno preprosto ne morejo utemeljiti.
Kar je pri lokalni slovenski stroki še posebej presenetljivo, pa ni le
dejstvo, da je v nasprotju z mednarodno stroko. Zanimivo je zlasti to,
da je lokalna slovenska stroka praktično enotna v svojem skupnem,
napačnem stališču. Razlog verjetno tiči v tem, da so vsi predstavniki
lokalne stroke pridobili svoje znanje na istem mestu. Zato sem malce
bolj natančno pregledal aktualni učbenik Medicinske fakultete, ki
govori o vegetarijanski prehrani. Ne čudi, da je učbenik mestoma
napisan nestrokovno in pristransko, zanimivo pa je, da vsebuje izjave,
ki so popolnoma v nasprotju z mednarodno stroko. Tako na primer v
učbeniku Medicinske fakultete v Ljubljani (Katedra za javno zdravje,
učbenik z naslovom »Načrtovanje prehrane«), po katerem se o prehrani
učijo bodoči zdravniki, piše, da »ustrezno sestavljena vegetarijanska

Mag. Marko Čenčur (na fotografiji desno): »Zdravniki v javnosti, čeprav
sami priznavajo, da ne poznajo tega področja, na veliko delijo nasvete
o vegetarijanstvu. S tem grobo zlorabljajo svoj položaj.«

prehrana ni primerna za otroke in odraščajočo mladino«. Podatek v
učbeniku je torej v popolnem nasprotju s stališči mednarodne stroke. V
učbeniku je poleg te napake moč zaslediti še veliko večjih ali manjših
napak, predvsem pa je pisan zelo pomanjkljivo, izredno pristransko
ter ponavlja neka zastarela, že davno ovržena stališča. Tako zelo
pomanjkljiva in tudi napačna dejstva ponuja o železu, cinku, B12,
predvsem pa je veliko strokovnih napak v poglavju o beljakovinah in
esencialnih aminokislinah. Napačna stališča in informacije v učbeniku
so zelo podobni napačnim stališčem, ki jih zastopa zgoraj omenjeni
IVZ, kar seveda ni naključje.
To nam lepo prikaže ozadje lokalne slovenske stroke ter nas pripelje
bliže k enemu od skupnih virov neznanja slovenskih zdravnikov
o vegetarijanski prehrani – Medicinski fakulteti. Ker (glede na
učbenik) med šolanjem zdravniki pridobijo pomanjkljivo, zastarelo,
pristransko in mestoma celo napačno znanje o vegetarijanski prehrani,
ne preseneča, da potem taka napačna in zastarela stališča ponavljajo v
javnosti. Ker se ti ljudje zaposlijo po raznih inštitutih, tudi ne čudi, da
te institucije pod vplivom pomanjkljivega znanja teh posameznikov
prevzamejo enaka, napačna stališča. Če sodimo po dokumentih
o prehranski politiki RS, seže to neznanje tudi do Ministrstva za
zdravje.«

Zdravniki zlorabljajo svoj položaj
Mag. Čenčur je še dodal: »Še bolj kot pridobljeno napačno znanje o
vegetarijanstvu slovenskih zdravnikov, pa vpije v nebo tišina, ki je
zavladala, ko ste jih povprašali po najosnovnejšem znanju, ki bi ga
vsak od njih moral zdrdrati na pamet, sredi noči, če bi hotel deliti
kakršnekoli nasvete glede vegetarijanske prehrane. A nanje ni znal
odgovorili niti eden. Niti eden! Vsi zdravniki po vrsti so se izgovarjali,
da za prehrano niso strokovnjaki ter da o tem ne vedo dovolj. To,
da o tem ne vedo dovolj in da niso strokovnjaki za prehrano, seveda
brez sence dvoma drži; kar je žalostno in celo nevarno, pa je dejstvo,
da zdravniki v javnosti, čeprav sami priznavajo, da ne poznajo tega
področja, na veliko delijo nasvete o vegetarijanstvu. S tem grobo
zlorabljajo svoj položaj in zaupanje, katerega so deležni v družbi.
Sklenemo lahko torej brez dvoma (kot tudi sami priznavajo), da
slovenski zdravniki niti slučajno ne vedo dovolj o prehrani, da bi
karkoli govorili, kaj šele sodili o vegetarijanski prehrani. Enako pa
(zaradi povsem enakih razlogov) velja tudi za slovenske institucije,
ki delujejo na področju prehrane (IVZ, Cindi, Ministrstvo za
zdravje ipd.), kar je lepo razvidno tudi iz odgovorov IVZ na poslana
vprašanja.«
Damjan Likar
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Zelenje je najpomembnejša hrana za ljudi
Konec marca je v okviru evropske turneje v Sloveniji gostovala avtorica mednarodnih uspešnic o
presnem prehranjevanju, Victoria Boutenko, Američanka ruskega rodu, ki navdušuje ljudi po celem
svetu z neverjetno zgodbo njene celotne družine in revolucionarnimi zelenimi kašastimi sokovi, ki so
mnogim ljudem pomagali odpraviti hude bolezenske težave.

P

riljubljena ruska predavateljica v knjigi 12 korakov do
presne hrane poudarja: »Šimpanzi zaužijejo 40 odstotkov
zelenja. Proučevala sem sestavine različnih vrst zelenja in
ugotovila, da je v njem veliko skoraj vseh bistvenih mineralov
in vitaminov, z beljakovinami vred. Prepričala sem se, da je
zelenje najpomembnejša hrana za ljudi. Če bi le lahko odkrila,
kako uživati v njem. Zelenje vsebuje bolj kakovostne sestavine
kot katera koli druga skupina živil, toda vse te sestavine so
shranjene v rastlinskih celicah, te pa so iz trde snovi, da bi se tako
zavarovale. Zelenje je poglavitna hrana številnim živalim. Da pa
bi se sprostile vse dragocene prehranske sestavine v celicah, je
treba streti celične stene. Če želimo, da bi nam zelenje koristilo,
ga moramo žvečiti vse dotlej, dokler ne postane kremasto. Po več
desetletjih uživanja večinoma močno predelane kuhane hrane so
številni ljudje izgubili sposobnost normalnega žvečenja. Zato sem
se odločila, da bom zelenje temeljito zmešala v mešalniku. Najprej
sem zmešala šop ohrovta z vodo. Močan vonj se mi je zagabil,
temno zelena mešanica je bila povsem neužitna. Dodala sem nekaj
banan in znova zagnala mešalnik. Bilo je več kot okusno.

Zdravilni učinki zelenih kašastih sokov
Ko sem pila zelene kašaste sokove približno mesec dni, sicer ne
redno, so prirojeni materini znamenji in bradavica, odpadli. Imela
sem več energije kot kdaj koli prej, nohti so se mi okrepili, vid se
je izostril, v ustih pa sem imela čudovit okus tudi zjutraj. Ko je
Igor videl, da se mi je zdravje opazno izboljšalo, se mi je pri pitju
kašastih sokov pridružil. Že po dveh mesecih pitja so Igorjevi
brki in lasje začeli temneti, in videti je bil kot tedaj, ko sva se
prvič srečala. Otroka sta lahko zaradi uživanja sokov manj spala,
prebava se jima je še izboljšala, nohti so postali trdnejši, okrepila
sta tudi zobe in dlesni. Zeleni kašasti sokovi so postali moja
temeljna hrana, brez njih si ne morem več predstavljati življenja.«
Boutenkova opisuje mnoge koristi zelenih kašastih sokov, na
primer: »Sodijo med najokusnejše jedi, primerne za ljudi vseh
starosti. Okus sadja da prevladujočo aromo, zelenje pa izravna
sladkost sadja in pomeni piko na i. Zeleni kašasti sokovi so bogati
s klorofilom, katerega molekule so zelo podobne molekulam
človeške krvi. Kot je učila dr. Ann Wigmore, je uživanje klorofila
podobno prejetju zdrave transfuzije krvi.« O izjemnih učinkih
uživanja na desetine vrst zelenja (solate, ohrovt, zelena, kopriva,
peteršilj, trpotec, pleveli, radič, špinača, koper, drobnjak, čemaž,
preslica, meta, citronska melisa, rukola, rman, osat …) in zelenih
kašastih sokov avtorica bolj podrobno piše v knjigi Zeleno za
življenje

Tudi mnogi Slovenci že redno
pijejo zelene sokove
Franja Neral iz Verač: Čeprav sem stara 77 let, imam sedaj,
ko dnevno pijem zelene kašaste sokove, več energije kot tedaj,
ko sem bila stara dvajset let. Verjetno se mi je tudi zaradi pitja
sokov zmanjšala bradavica na vratu, ki je bila morda celo rakasta.
Po treh mesecih pitja sokov so lasje od moža Vekoslava začeli
temneti. Prej je imel po celi glavi povsem sive lase. Sokove
najbolj pogosto pripravim z mesnato špinačo, citronsko meliso,
ohrovtom, peteršiljem in baziliko, k temu pa dodam jabolka,
limone in banane.
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Na vegetarijanskem pikniku v Brežicah je bilo možno poskusiti
zelene kašaste sokove, ki so sestavljeni iz različnih vrst zelene
zelenjave, sadja in vode. Zelo so priporočljivi tudi za otroke, ki jim
včasih okus po zelenju ni všeč, toda v kombinaciji s sladkim sadjem
ga z užitkom popijejo.

Stanko Valpatič, Ostrožno pri Ponikvi: Zelene sokove pijem še
najrajši, če so zraven tudi rastline, ki rastejo v naravi. Pomembno
in dobro je vedeti, da imajo rastline, ki rastejo v naravi, veliko več
življenjske moči in pomembnih snovi, kot rastline, ki jih gojimo.
Logična prednost pa je predvsem v tem, da nam ni treba sejati,
okopavati, zalivati, le skrbno jih poberemo. V naslednjih letih, ko
bo vedno težje pridelati hrano in imeti prava semena, nam bodo
rastline iz narave še kako koristne. Še pred nekaj desetletji smo
ljudje imeli veliko več védenja o pomembnosti rastlin kot danes.
Travniki in njive so bili veliko bolj bogati z raznolikimi rastlinami.
Raznolikost in pestrost trav ter zelišč na travnikih je pomembna
tudi kot dobra hrana za mnoge živali. Žal pa danes kaj takega le še
redko najdemo, saj intenzivno kmetijstvo s polivanjem strupov in
trosenjem gnojnice in gnoja takšnih travnikov ne dopušča več. V
mojih sokovih so najbolj pogosto kopriva, trpotec, rman, bukovo
listje, kislica, loboda, osat, slak. Proti nekaterim rastlinam se celo
kmetje borijo in jih škropijo, da bi se jih zatrlo, moja izkušnja pa
je, da jih je možno uporabiti tudi v prehrani.
Irena Potočnik iz Žalca: Odkar sem prebrala knjigo o zelenih
kašastih sokovih, sem pričela tudi z njihovim pitjem. Že prej sem
kdaj poskusila piti sokove od zelenjave, a se mi niso zdeli dobri.
Obupala sem. Tokrat pa sem vztrajala in čudež - sokovi so mi bili
všeč. Sprva sem mešala z zelenjem tudi veliko sadja, kasneje pa
vedno več zelenih rastlin in bilo je okusno. Jedla, pila sem jih z
užitkom. Navadila sem se na njihov okus. Tudi počutje in prebava
sta postala veliko boljša. Glede prebave moram povedati, da sem
že prej skrbela, da sem jo imela redno. Po pitju zelenjavnih sokov
pa se mi je prebava še bolj uredila. Blato je res, kot pravijo, odraz

zdravja. In katero zelenje sem mešala? Bila je pomlad. Rada hodim
po planinah. Ko sem šla v gore, sem s sabo vzela vrečko iz blaga
ter vanjo nabrala različno zelenje - čemaž, smrekovi vršički, listje
borovnic, preslico, liste trpotca, koprive, baziliko, liste korenja,
pelina, peteršilja, kapucinkine liste, liste hrena. Skratka, vse, kar
je bilo zeleno. Poleg sem dodala jabolko. Sadna kaša ni bila videti
takšna, kot smo navajeni. Bila je kar nekako odvratna na pogled.
Mož, ki me je gledal, se je čudil, da lahko pijem kaj takega. Jaz
pa sem pila z užitkom. Res, prav uživala sem. Prej sem si delala
sokove iz korenja in rdeče pese. Ti sokovi se mi niso zdeli tako
okusni kot sokovi iz zelenja. Odlični so. Zelo dober občutek sem
imela po pitju teh sokov in poleg prebave se mi je izboljšala tudi
koža. Kar nekam pomladila sem se.
Marina Ulčnik iz Ljubljane: Ko mi je prišla v roke knjiga Zeleno
za življenje, sem vedela: to je to. Zeleno. To je vrt, to je travnik,
to je gibanje, to je to zeleno, ki sem ga ljubila skozi življenje od
otroštva, le da je sedaj tu, v kozarcu prijetne pijače. In sem takoj
začela pripravljati sokove: enkrat kot nekaj grenkega, drugič kot
nekaj sladkega, pa nekaj za sprostitev, pa sok, ki ga postrežeš
sosedom ... Da, ljubim to zeleno. Da, ljubim ga, ker se tako širi, da
ob njem poklepetaš s kolegom, znanko. Povedala mi je, da nima
več glavobola, shujšala je, postali so vegetarijanci, pozdravila si
je … Da, ob teh zelenih sokovih je vse tako enostavno, prijetno.
Si sam svoj mojster iz kozarca do kozarca zelenega. Pa še recept
za vroče dni: špinača, jabolko, banana, meta in stevija z vodo, da
se posladkaš, odžejaš in ohladiš.

Klavnice povečujejo
nasilje med ljudmi
Dr. Amy Fitzgerald iz Ameriškega sociološkega
združenja in Univerze Windsor je v raziskavi ugotovila, da je v skupnostih, na ozemlju katerih so klavnice, višja stopnja nasilnega kriminala v primerjavi
s področji brez klavnic. Obstaja tudi raziskava, ki
potrjuje, da je pri mladih, ki jih vzgajajo nespoštljivo do živali, veliko večja verjetnost, da postanejo
nasilni v dobi odraslosti.

Z

a časopis The Windsor Star je Fitzgeraldova izjavila: »Mislim,
da se znotraj klavnic dogaja nekaj posebnega, s čemer bi lahko
pojasnili porast kriminala blizu večjih klavnic.« Svojo raziskavo
je skupaj s profesorjema Lindo Kalof in Thomasom Dietzom iz
Univerze Michigan objavila v akademskem časopisu Organization &
Environment. Ugotovili so rahlo povečan porast aretacij ob odprtju
klavnic, ki imajo povprečno 175 zaposlenih. Toda stopnja aretacij se je
več kot podvojila pri največjih klavnicah, ki imajo več kot sedem tisoč
zaposlenih.

Damjan Likar

Kot dolgoletna vegetarijanka Fitzgeraldova pravi, da je o tej povezavi
začela razmišljati po branju knjige Džungla, ki jo je napisal Upton
Sinclair. V njem pisatelj opisuje situacijo okoli obrata za pakiranje mesa
v Chicagu, ki jo je imenoval Džungla. To pojasnjuje s tem, da »človeku,
ki cel dan razbija glave živalim, to lahko postane navada, ki jo potem
včasih prakticira tudi na svojih prijateljih in celo na svoji družini.«
Ugotovitve vseh treh znanstvenikov kažejo tudi, da je osebje klavnic
statistično bolj obremenjeno z zločini v primerjavi z zaposlenimi iz
drugih industrij.
Damjan Likar
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Fascinantni izsledki raziskav

Živali zdravilno vplivajo na človeka
Vse več študij dokazuje, da živali včasih učinkujejo bolje kot katerokoli zdravilo, saj imajo resnično
terapevtske sposobnosti. Druženje z živalmi lahko pozitivno vpliva na zdravje pri bolnikih, prav tako pa
je stik z živalmi ugoden tudi za človekovo duševnost, saj lahko v težkih življenjskih situacijah pomaga
vzpostaviti duševno ravnovesje.
Vsak, ki je v tesnem stiku s psom, mačko ali konjem, ve, da so
živali za človeka preprosto zdravilne. So namreč zvesti prijatelji
in človeku podarjajo neomejeno naklonjenost in ljubezen. Poleg
tega lahko zaznajo, kako se človek počuti; pes ga lahko potolaži,
ko je žalosten, mačka pa mu leže na boleči trebuh. Opazovanje
prostoživečih živali – srne na travniku ali ptice v vrtu – daje
občutek miru, morda celo enotnosti vsega živečega.

mačk ni bilo potrebno. Bergler razlaga, da mačke razveseljujejo
in tudi tolažijo, pri tem pa v primeru soočanja s težavami služijo
kot katalizator. Medtem ko se ljudje brez živali niso mogli soočiti
s kriznimi dogodki, so lahko tisti z mačkami – na začetku krize,
ko so se pojavili naravni negativni občutki – aktivno premagali
doživeto in razvili pozitiven pogled na svet. (vir: www.gesundheit.
de)

Živali dobro vplivajo na telesno in
duševno zdravje

Psi lahko svoje gospodarje in gospodarice varujejo celo pred
depresijo, saj skrbijo za vsakodnevno gibanje, dovolj svetlobe in
socialne kontakte. Dokazano je tudi, da se zmorejo psi vživeti v
človeško kožo.

Pozitivne učinke živali na telesno in duševno zdravje človeka
potrjujejo številne raziskave. Za eno od raziskav univerze v Zürichu
so znanstveniki zapisali: »Tako zdravi ljudje kot tudi bolniki imajo
koristi od raznolikega odnosa med živaljo in človekom.«
Znanstveniki so dokazali, da so imeli med pacienti, ki so utrpeli
srčni infarkt, večje možnosti za ozdravitev tisti, ki so imeli domačo
žival. Redno sprehajanje s psom, božanje ali pa samo prisotnost
katerekoli domače živali pripomorejo k nižanju krvnega pritiska,
ravni holesterola in srčnega utripa. Avstralski znanstveniki so
dokazali, da živali pomagajo zmanjševati število bolezni. Ena od
študij tako pojasnjuje, da ljudje, ki imajo psa ali mačko, bistveno
redkeje obiščejo zdravnika kot tisti, ki živijo brez štirinožcev.
Domače živali namreč poskrbijo za bolnikovo motivacijo in
gibanje.
Mačke lahko celo prispevajo k odpravljanju težav v življenju. To
je v svoji študiji dokazal profesor Reinhold Bergler z univerze
v Bonnu. Od 150 oseb, ki so se znašle v krizni situaciji, jih je
polovica živela brez domače živali, druga polovica pa skupaj z
mačko. Skoraj dve tretjini oseb brez domače živali je poiskalo
pomoč pri poklicnem psihoterapevtu, medtem ko to pri lastnikih

Prav zato je dandanes vse več živali – predvsem psov – v
bolnišnicah, domovih za ostarele ali vrtcih. Starejši ljudje, ki
nemo sedijo v svojih sobah in zrejo skozi okno, se v družbi živali
nenadoma razživijo; čutijo namreč, kako se jim žival sproščeno
približa, in uživajo njeno pozornost. Poleg tega se zavedajo, da
lahko tudi sami osrečijo žival.
Živali lahko pozitivno vplivajo tudi na skupno življenje ljudi, saj
nudijo temo za pogovor in že s svojo prisotnostjo mirijo prepire.
(vir: Živali včasih učinkujejo bolje kot katero koli zdravilo, Welt
online, 19. 11. 2009; Živali in zdravje, Flensburg online, april
2006)

Odgovornost za žival prinaša urejenost
Živali povečujejo človekovo motivacijo, ga spodbujajo k različnim
dejavnostim in urejajo njegov potek dneva. Že samo s svojo
prisotnostjo odpravljajo občutek osamljenosti in zapolnjujejo
čustvene praznine, kot je na primer izguba bližnjega. Študije so
poleg tega pokazale, da ljudje, ki prevzamejo odgovornost za
žival, redkeje pomislijo na samomor. Odgovornost za žival človeka
resnično utrdi: pomaga mu načrtovati dan in premagati samega
sebe. Človek mora opravila v zvezi z živalmi opraviti vestno, ne
glede na to, kako se trenutno počuti.
Do podobnih izsledkov so prišli tudi znanstveniki, ki so se ukvarjali
z dolgotrajno brezposelnimi in psi. Profesor Reinhold Bergler,
nürnberški psiholog in predsednik skupine za raziskovanje domačih
živali v družbi iz Bremna, ki se je intenzivno ukvarjal s psihologijo
odnosov med človekom in domačo živaljo, je dejal: »Pes skrbi za
strukturiran potek dneva. Človek se ne sme kar zanemariti in ves
dan čepeti pred televizijo.«
»Osli spreobračajo kaznjence«
Martin Vinzens, direktor zapora Saxerriet v Švici, že od konca leta
2007 uporablja živali pri terapijah za kaznjence. »Osli spreobračajo
kaznjence – svobodno življenje brez kazni po zaslugi oslov« je
novembra 2007 pisalo na naslovnici švicarskega časnika Migros.
Vinzens je za omenjeni časnik opisal program pomoči z naslednjimi
besedami: »Naša naloga je, da izboljšamo sposobnosti sklepanja
odnosov in socialno integracijo naših zapornikov. Obenem
moramo v njih spodbujati občutek lastne vrednosti, zaupanja vase
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in samozavesti. Poleg tega kaznjenec pri delu z osli avtomatsko
prevzame lastno odgovornost.« Vinzens dodaja, da tisti, ki poznajo
osle, vedo, da so to živali, ki ob hektiki, stresu in pomanjkljivem
vodenju postanejo trmasti.
Annemarie Diener, ki je specialna pedagoginja s posebno
kvalifikacijo za terapijo s pomočjo živali, izvaja med kaznjenci
program s petimi osli. »Izkušnje z živalmi, ki jih človek pridobi
v otroštvu, so najboljše izhodišče za terapijo z živalmi. Prednost
živali je, da človeka sprejmejo brez predsodkov. Osel je žival, ki
le posnema človekova dejanja in ga ne moremo k ničemur prisiliti.
S tem uči, kaj je prav in kaj ne, kaznjenci pa so primorani, da
premislijo, čemu morajo še posvetiti več pozornosti.«
Martin Vinzens je na simpoziju univerze iz Züricha opisal pomen
živali v zaporu z naslednjimi besedami: »Živali pomagajo najti
dostop do posameznih tem tako storilcem kaznivih dejanj kot tudi
terapevtom.« Nadalje je poudaril, da so bili storilci kaznivih dejanj
pogosto tudi sami v vlogi žrtev. Prav zato ima po njegovem mnenju
uspešna terapija toliko večji pomen, da odpuščeni kaznjenci ne
ponovijo kaznivih dejanj in da se učijo prepoznati svoje težave
in razvijati primerne vedenjske vzorce. Prve povratne informacije
kažejo, da je mogoče s pomočjo živali podreti jezikovne in čustvene
ovire kaznjencev. Storilci kaznivih dejanj lahko tako bistveno
izboljšajo zmožnost sklepanja medsebojnih odnosov, samozavest
in ustrezno socialno integracijo. (Osli spreobračajo kaznjence,
časnik Migros 47, 16. november 2009)

Pomen živali pri otrocih
Številne raziskave kažejo, da imajo otroci, ki odraščajo z živalmi,
bistveno več sočutja za sočloveka in okolico. Razvoj empatije se
pri otrocih začne že zelo zgodaj, približno med drugim in tretjim
letom starosti. Leta 2008 je na univerzi v Zürichu potekal simpozij
na temo Z živalmi nad mladostniško nasilje.

Tudi psiholog profesor Reinhold Bergler v številnih publikacijah
opozarja, da je stik z živalmi za otroke izrednega pomena. Pri
težavah v družini je žival za otroka pogosto rešitev v stiski. To
po Berglerjevih besedah velja predvsem za otroke ločenih staršev:
»Otroci, ki imajo psa, se veliko pogosteje izognejo vedenjskim
motnjam, kot je na primer agresivnost, saj njihov socialni sistem ni
popolnoma porušen. 'Pes se me vedno razveseli; vedno me čaka,'
pravijo in tako doživijo svet brez konfliktov.«
Domače živali pozitivno učinkujejo celo na dosežke v šoli.
Profesor Reinhold Bergler in njegova sodelavka dr. Tanja Hoff
sta raziskovala povezavo med dosežki v šoli in domačimi živalmi.
Raziskava je pokazala, da obstajajo številne sposobnosti za
dosežke in šolske kompetence, kot jih prikazujejo raziskave PISA,
ki jih je mogoče podpirati in razvijati s pomočjo psa. Ta namreč
povečuje veselje do učenja in dosežkov ter pomaga razvijati tako
sposobnost timskega dela kot tudi komunikacijsko sposobnost.
Poleg tega spodbuja občutek odgovornosti, delovno disciplino
in sposobnost reševanja težav ter pomaga vzpostavljati duševno
ravnovesje in dobro počutje. Vsekakor pa je vpliv psa na otroka
odvisen predvsem od tega, ali je otrok v tesnem odnosu s psom ali
ne. Le tesen odnos odpira širok spekter psiholoških učinkov.
Kot je pokazala omenjena študija, je tesen odnos med otrokom in
psom pozitivno povezan s socialno občutljivostjo, komunikacijsko
kompetenco, sposobnostjo sklepanja odnosov ter z razvojem
sledečih kompetenc:
- večja pripravljenost za prevzem odgovornosti,
- sposobnost razvijanja prijateljstva,
- kompetenca za razumljivo prenašanje znanja in sposobnosti na
sovrstnike,
- sposobnost vživljanja v težave drugih,
- sposobnost sprostitve in reševanja težav,
- izrazita skrbnost in toleranca,
- izrazita motivacija za doseganje uspehov v šoli,
- spoznanje, da je uspeh v šoli pomemben za osebno življenje,
- izboljšanje delovnih in učnih navad,
- primerno sprejemanje šolskih uspehov oziroma neuspehov,
- pripravljenost za učenje in trajanje učenja in
- sposobnost koncentracije.
»Skupno izsledki raziskav kažejo, da ima pes pri razvoju
kompetenc, kot jih predvidevajo raziskave PISA, izrazito funkcijo
katalizatorja,« zaključujejo raziskovalci. (Raziskava Šolski dosežki
in domače živali, prof. dr. Reinhold Bergler, dr. Tanja Hoff, www.
mensch-heimtier.de)
Vir: Freiheit fur Tiere, 2/2010, prevod: Manca Hočevar
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Intervju z bivšim klavcem

Kdor jé meso, daje naročilo za ubijanje
V južni Nemčiji si bil zaposlen kot klavec. Kako dolgo si opravljal
to delo?
Hans F. (ime spremenjeno v redakciji): Osem let in pol. Potem sem
nehal. Teh slik nisem več mogel gledati: kako so bile živali zaklane,
ustreljene in pri živem telesu razrezane – potem so me te slike zadele
v živo. Po tistem nisem imel nobenega veselja več za to.

tega tudi zaradi živcev ne bi mogel več. Kot sem rekel, mnogi klavci
so alkoholiki in že ponoči zvrnejo eno steklenico žganja. Saj to ni
normalno! Poznam tudi druge klavnice, kjer je prav tako. To zame
niso več ljudje – to so norci. Rečem ti, vseeno, v katero klavnico
greš, veliko je alkoholikov – če bi izvajali kontrole, vseeno ali
inšpekcija za živila ali delovna inšpekcija, bi bili šokirani.

Kako si prišel do tega poklica?
Izučil sem se za navadnega mesarja.

V javnosti tega pravzaprav nihče ne ve.
Kdor se za to ni zanimal ali doživel sam, tega ne ve. Običajno nas
zavezuje molčečnost. O tem ti sploh ne bi smel govoriti. Mojega
imena ne vpletajte. Nočem nobenih sitnosti. Če bi sanitarna
inšpekcija te ljudi bolj kontrolirala, je res vprašanje, koliko jih tudi
njih samih bolnih, glede na to, kaj vse pojedo od živali. Poznam
enega, ki si pri pranju črevesja pripravi meso tako, da je noter še del
blata, in nato vse požre. Taki norci so to. Če tega ne bi doživel sam,
ti tega ne bi mogel pripovedovati. Mine te jesti pri tem.

In kako je bilo v klavnici?
Še zdaj imam slike v glavi, včasih me to ponoči zbudi iz spanja.
Mnogi klavci so alkoholiki in z živalmi ravnajo, kot da so zadnja
smet. Ko zjutraj živali pripeljejo – pridejo pa iz Danske ali Sudetov
– to so svinje in govedo, jih naženejo noter, nato jih ustrelijo in
obesijo, mnoge so še žive, in nato jih že razrežejo. In kri teče iz
bikov. Medtem pa nekateri klavci žlampajo to kri, nekateri si vržejo
noter sol, poper in jajce noter, drugi jo pijejo samo – živa svinjarija.
Tega tudi ne morem več, pa tudi nočem prenašati – tudi jaz imam
doma dva psa, rad imam živali.
Ali pa odojki, ki jih zunaj žrejo – to cviljenje in kriki malih – oni
slutijo, čutijo, kdaj jih bodo zaklali. Nekateri od klavcev ne obvladajo
svojega dela – streljajo ali zabadajo kamor pade – živali pa so pri
tem še žive. Mnoge zakoljejo pri živem telesu.
Kako poteka celoten postopek v klavnici? Živali torej prispejo s
transportom …
Ja, pridejo najprej noter, grejo nato v kotel in tam jim odstranijo
dlake …
Ali so živali pri tem še žive?
Ja, veliko jih še živi, no, logično. Precej jih pride v kotel za
odstranitev dlak še živih. Voda je vrela. Poparijo jim torej ščetine.
Potem jih odrejo in nato zakoljejo. Potem nekateri klavci pijejo
bikovo kri, še toplo, takšno kot je. Ali pa jetra od prašičev, požrejo
jih kar take kot so, čista bedarija. Ali pa bikom odrežejo moda, vse
skupaj zmeljejo, potem še sol in poper zraven in to se pojé. Mislijo,
da bodo od tega močni.

To si nekdo težko predstavlja…
Ne, saj si tudi ne more, če samo tega ni doživel!
Ali klavci zaradi tega ne zbolijo?
Nekateri. Nekdo gre predčasno v penzijo, drugi pristane v
psihiatrični bolnici in tako naprej, ja, zato pač, ker požrejo vsako
svinjarijo. In potem začnejo popivati. Z žganjem začnejo že ob enih
zjutraj in do enajstih dopoldne je marsikateri že pošteno nasekan.
Potem grejo še v gostilno, kjer pojejo še enolončnico. Jaz nisem
več zdržal. Danes je bil dan za klanje in če se pelješ mimo, ogabno
smrdi vse do naslednje vasi. Živalim namreč odstranijo ščetine. S
svojimi predpasniki gredo klavci potem kar v gostilno – tam je
posebna oštarija za njih – in tam požrejo svoje pomije. Pogosto si
prinesejo kaj s sabo. In ko delajo sveže jetrne klobase, potem imajo
ob enajstih, po koncu delavnika malico.

Kako pa to pojejo, kar tako z rokami ali si dajo na krožnik in pojedo z vilicami in nožem?
Nekaj si odrežejo, ko ločujejo meso od kosti, in to požrejo kar tako,
kot so odrezali. To je perverzno, ti povem prav pošteno.
Kdaj točno so živali ustreljene?
Ko živali prispejo, jih najprej naženejo v neke vrste kletko. Če strel
potem ne zadene v redu – živali so namreč nemirne – potem jim
prerežejo goltanec pri živem telesu. Meso gre potem v kontrolo. In
če ni neoporečno – to tudi preverijo – če je torej žival bila bolna in
meso ni uporabno, potem gre v recikliranje. Sicer pa se bojim - tu
tako ali tako ni vse v redu - gotovo gredo na prodajalne pulte tudi
kosi, ki niso čisto neoporečni.
In potem si s tem prenehal.
Ne morem več gledati tega, kako morajo živali trpeti. Ko jih priženejo
noter – to je norišnica. To moraš enkrat sam doživeti! Lahko te
vzamem enkrat s sabo tja, kjer sem delal. Koljejo ob ponedeljkih,
sredah in petkih. Ob enih ponoči se začne, pa vse do poldneva,
enajstih, dvanajstih. To delajo na akord. Gre po komadih. Vsak
tekmuje z vsakim, kdo bo imel največ kosov. Tile zaslužijo ogromno
denarja, klavci. Ampak jaz tega ne morem več. In živali, če to slišiš
– še zdaj dobim kurjo polt, če se tega spomnim. To sem počel in
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Bivši mesar je začutil ljubezen do živali in prenehal klati ta čudovita bitja.

Ali je klavcem vseeno za živali?
Ja, večini je en drek mar za živali. Nekatere živali še cepetajo, po
tem, ko so bile ustreljene, nekatere imajo še življenje v sebi, ko jim
pri živem telesu iztaknejo oči in odrežejo noge – še cepetajo, še so
tople, živali to občutijo. To je izredno trpljenje, kot pri ljudeh. Živali
bolj trpijo kot mi.
Ali še ješ meso?
Le zelo poredko. Ne morem več. Včeraj sem si naredil juho s fritati,
danes riževo juho… Tudi svojemu psu ne dajem mesa iz konzerv,
ker vem, kaj je notri, kaj za ena svinjarija se predela. Ali veš, kaj je
v jetrnem siru ali klobasi?
Ne…
Lahko ti povem: za telečjo jetrno klobaso je dovolj dodatek 10 %
teletine in 10 % svinjskih jeter. Ostalega pa večina ljudi nikakor ne
bi jedla prostovoljno … V klobase ali jetrni sir gre vse tisto, kar se
ne proda kot zrezek ali kotlet: drobovina, goltanec s požiralnikom,

noge, repi, oči, stare klobase – odpadki torej … To se potem zmeša
z začimbami, ojačevalci okusa, barvili in kemijo, potem se to speče
in gre v prodajo.
Že pesnik Jean Paul se je norčeval, ko je rekel: »Klobasa je božja
hrana, ker le sam bog ve, kaj je v njej!« Se sme danes kaj takega
prodajati?
Dokler ni kontrole … Deloma se to svinjarijo zamrzne in potem
odtaja – in nihče ne ve, kaj je notri. Povem ti lahko moj primer,
ko sem enkrat v rezalniku izgubil ta moj prst, moj kazalec, se je
kar naprej razrezal in tako prišel v pečenico. Pojma nimam, kdo je
pojedel moj prst!
To komaj lahko dojamem!
Najbolj pa trpijo živali. In kaj nekateri delajo z živalmi, to ni več
normalno. Tega ne morem več prenašati. Tega je zame konec.
Vir: Freiheit für Tiere, št. 3/2010, prevod: Gretta Mikuž Fegic

Poškodovana divjad se ne sme sprejeti v
azil za prosto živeče živali?!
V letu 2002 je Vlada RS izdala Uredbo o zatočišču za živali prosto živečih vrst. Po tej uredbi je mogoče
v zatočišče sprejeti v začasno oskrbo oz. zdravljenje bolne ali ranjene živali, zapuščene mladiče, ki
sami niso sposobni preživeti v naravi in v drugih primerih, ki so navedeni v uredbi ...

I

z same uredbe bi bilo mogoče zaključiti, da lahko azil za prosto
živeče živali sprejme v začasno oskrbo oz. zdravljenje vse
vrste živali. Po tolmačenju pristojnega državnega organa pa temu
ni tako, saj se v azil ne smejo sprejeti tiste živali, ki imajo status
divjadi. Divjad pa so, po Zakonu o divjadi in lovstvu, vrste prosto
živečih sesalcev in ptic, ki se lovijo. Tiste prosto živeče živali, ki
jih je dovoljeno loviti, se v azil torej ne smejo sprejeti, tudi če so
poškodovane ali bolne in bi se v azilu lahko pozdravile. Po 48.
členu Zakona o divjadi in lovstvu je namreč treba poškodovano ali
onemoglo divjad ali ogroženega mladiča čim prej prijaviti lovcem,
poleg tega pa je med drugim prepovedano še dotikanje, prenašanje
in prilaščanje vseh vrst divjadi, razen če se jih lahko s prenosom na
bližnje varno mesto v naravnem okolju zavaruje pred uničenjem.
Če torej najdete na cesti poškodovano lisico ali srno, je ne smete
odnesti v azil za prosto živeče živali, da bi tam poskrbeli zanjo, jo
ozdravili in nato vrnili v naravo, temveč morate obvestiti lovce o
najdbi. Kaj bodo ti storili s takšno živaljo? Po vsej verjetnosti jo
bodo ubili! Namesto, da bi živali pomagali, mnogim poškodovanim
živalim pa se da pomagati, jo bodo ubili. Ali jo bodo predhodno
omamili, kot to zahteva Zakon o zaščiti živali? Po vsej verjetnosti
ne. Če ne, ali bi lahko šlo za mučenje živali? 26. člen ZZZiv je
jasen.
Nerazumljivo je, kako lahko obstaja takšna ureditev, po kateri se
lahko v azil sprejme samo tiste živali, ki niso lovne. Ni mogoče
sprejeti v azil poškodovane lisičke, lahko se pa v azil sprejme
poškodovanega medvedka. Kako je to mogoče? Lisičko namesto
v azil pod puško lovcev! Kdaj se bo nehalo to neverjetno surovo
ravnanje oz. mučenje in ubijanje živali?
Država, ki je predpisala takšno kruto ureditev, po drugi strani v svoji
ustavi piše, da skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in da ustvarja
možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj (5. člen). Ali
je del kulture ubijanje živih bitij? Ali je ohranjanje narave ubijanje
prosto živečih živali? Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju

in vojni. Ali ni s strani države dovoljeno ali celo zahtevano ubijanje
živali spodbujanje k nasilju in s tem protiustavno?
Čim prej bi bilo potrebno spremeniti predpise o zaščiti živali, da se
le-te zaščiti pred mučenjem in ubijanjem, kot to izhaja iz ustavnih
določb, ki zavezujejo tudi tokratni parlament, vlado in ministrstva.
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Adijo, meso
Bolj zdravo živeti in pustiti živeti tudi živalim
Meso povečuje tveganje za nastanek raka
trebušne slinavke

Pogosto uživanje mesa podvoji tveganje za nastanek raka trebušne
slinavke. Med leti 1991 in 2008 so v severni Italiji izvedli študijo o
vplivu prehrane na raka trebušne slinavke. Pogosto uživanje mesa je
podvojilo tveganje, še posebno, če je šlo za zelo zapečeno in/ali dušeno
meso. Sadje (razen citrusov) in kuhana zelenjava sta zmanjševala
tveganje za nastanek raka.
Vir: www.flesich-mact-krank.de – Polesel, J. et al.: Dietary habits and
risk of pancreatic cancer: an Italian case-control study; Cancer Causes
Control. 2009 Nov. 29

Vegetarijanska prehrana zmanjša tveganje za
nastanek raka grla

Italijanski znanstveniki so preučevali vpliv prehrane na nastanek raka
grla. Avtorji študije so prišli do rezultata, da prehrana z veliko izdelki
živalskega izvora in živalskimi maščobami neposredno povečuje
tveganje za nastanek raka grla. Uživanje velikih količin sadja in
zelenjave ima varovalni učinek proti tej vrsti raka.
Vir: www.flesich-mact-krank.de - Valeria Edefonti et al.: Nutrientbased Dietary Patterns and Laryngeal Cancer: Evidence form an
Exploratory Factor Analysis; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.
2010 Jan;19(1):18-27.

Meso: Tveganje za hepatitis E

Hepatitis E povzroča virus HEV, ki se lahko prenaša z uživanjem
mesa svinj, divjih svinj in jelenov. Tudi lupinarji že dalj časa
veljajo za prenašalce virusov HEV. Hepatitis E je zoonoza oz.
nalezljiva bolezen, ki se prenaša z živali na človeka. Hrana in
njena priprava pomembno vplivata na prenos. Bolezen se prenaša
tudi z izločki.
Vir: www.fleisch-macht-krank.de · Teo CG.: Much meat, much
malady: changing perceptions of the epidemiology of hepatitis E;
Clin Microbiol Infect. 2010 Jan;16(1):24-32

Krave okužene z MAP

Vsaka tretja krava v klavnici je okužena s povzročiteljem
paratuberkuloze „mycobacteriu avium paratuberculosis“ (MAP),
kažejo rezultati študije znanstvenikov „U.S. Meat Animal Research
Center“ iz ZDA. Povzročitelju MAP mnogi znanstveniki pripisujejo
odgovornost za kronično vnetje črevesja. V Nemčiji so v zadnjem
času prisotnost MAP potrdili pri 30 % zdravega klavnega goveda.
Vir: AHO, 25. 1. 2010

Dim, ki nastaja pri pečenju mesa,
povzroča raka?

Znanstveniki so v dimu, ki nastaja pri pečenju mesa, odkrili
snovi, ki bi lahko povzročile raka. Med dokazanimi snovmi so na
primer policiklični aromatični ogljikovodiki, heterociklični amini
in mikrodelci prahu, je poročal norveški raziskovalec v strokovni
reviji „Occupational and environmental medicine“. Dim, ki nastaja
pri pečenju mesa, naj bi vdihavali čim manj.
Vir: Yahoo News, 19. 2. 2010

„Ubijalski sir“: smrtonosne bakterije

Sadje in zelenjava zmanjšata tveganje za nastanek raka.

Uživanje rib in vnos škodljivih snovi

Znanstveniki na Kitajskem so raziskovali obremenjenost s škodljivimi
snovmi pri bolnicah, ki so jim odstranili raka maternice. Rezultati
študije so pokazali, da je nalaganje škodljivih snovi v organizmu
povezano z uživanjem rib in lupinarjev. Odkrili so različne strupe, kot
so težke kovine arzen, kadmij, svinec in živo srebro, ter ogljikovodike,
kot so DDT, HCH in PCB. Mnogi med njimi imajo vpliv na estrogen
in jih sumijo, da pospešujejo nastanek tistih vrst raka, ki so povezane
z estrogenom. Pri bolnicah so ugotovili veliko višje količine škodljivih
snovi kot pri kontrolni skupini. Kopičenje škodljivih snovi v telesu je
povezano z uživanjem rib in lupinarjev. Avtorji ženskam svetujejo, naj
poskušajo kar se da zmanjšati vnos strupenih snovi. Še posebno naj bi se
izogibale nekaterim vrstam rib, kot so tune in mečarice, ter lupinarjem,
ki so znani po tem, da kopičijo ogljikovodike in težke kovine.
Vir: www.fleisch-macht-krank.de · Yan Yan Quin et al.: Persistent
organic pollutants and heavy metals in adipose tissues of patients with
uterine leiomyomas and the association for these pollutants with seafood
diet, BMI, and age; Environmental Science and Pollution Resarch.
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Potem ko je že leta 2009 v Nemčiji in Avstriji šest ljudi umrlo
zaradi bakterij rodu Listeria v siru, je v začetku leta 2010 še več
ljudi obolelo zaradi sira, okuženega z listerijo. Dva Nemca in
šest Avstrijcev je umrlo, vsaj 22 ljudi pa je bilo okuženih in so
potrebovali zdravniško pomoč. Simptomi so podobni kot pri gripi
in meningitisu. Sir pa prinaša še druge nevarnosti. Nova študija
hebrejske univerze v Jeruzalemu kaže na to, da bakterije MAP,
ki izvirajo od prežvekovalcev, povzročajo neozdravljivo obolenje
črevesja Morbus Crohn. Povzročitelja MAP so odkrili celo v
pasteriziranem mleku in siru. V Nemčiji za Crohnovo boleznijo
letno zboli šest ljudi na 100.000 prebivalcev.
Vir: Focus online, 19. 2. 2010 / PETA, 19. 2. 2010

Nevarne listerije: Minister svari pred
pokvarjenim mesom

Nevarne listerije se ne pojavljajo le v siru. Nizozemsko ministrstvo
za potrošnike je v začetku marca posvarilo pred z bakterijami
okuženimi mesnimi cmoki. V nevarnosti so predvsem majhni otroci,
pri katerih lahko bakterije povzročijo resne infekcije. Toda tudi
za stare in obolele ljudi ter nosečnice je infekcija lahko nevarna.
Za listeriozo v Nemčiji letno oboli na stotine ljudi. V okrog 30
% primerov je bolezen pri odraslih smrtna. Bolezni se nalezejo
predvsem zaradi okuženih živil. Klice so prisotne predvsem v
surovem mesu, ribah in mlečnih izdelkih.
Vir: DPA, 5. 3. 2010
Vir: Freiheit für Tiere, 3/2010, prevod: mag. Martin Vrečko

Anjana – šimpanzinja,
ki vzgaja mlade tigre

Prijateljstvo med
impalo in gepardi

Ima veliko srce in ve, kje v živalskem vrtu hranijo
stekleničke: šimpanzinja Anjana je nadomestna mama
za mlade tigre, leve in pume. Beli tigrovi mladiči so bili
rojeni med orkanom. Ko je bilo njihovo pribežališče
poplavljeno, so bili ločeni od matere.

Fotograf Michel Denis-Huot, ki je posnel te presenetljive slike
na safariju v Masai Mara v Keniji oktobra lani, je dejal, da je bil
začuden nad tem, kar je videl: »Ti trije bratje so živeli skupaj, ko
so pri okoli 18 mesecih starosti zapustili svojo mater,« je dejal.
»Zjutraj smo jih videli, niso se zdeli lačni, hitro so hodili, se včasih
ustavili, da bi se skupaj igrali. Potem so naleteli na skupino impal,
ki so zbežale proč. Toda en mladič ni bil dovolj hiter in bratje so
ga z lahkoto ujeli.«

Potem, ko je orkan Hannah leta 2008 dva mlada tigra ločil od
njune matere, je bila Anjana rešitev: takrat dveletna šimpanzinja
je pomagala skrbnici Chini York oskrbovati 23 dni stara mladiča
Mitro in Shivo – in prevzela je odločilno vlogo matere. Igrala
se je z malima, jima dajala stekleničke, ju ljubkovala in skrbela
za njuno vzgojo. Anjanina skrb je ganljiva. Toda zanjo to ni nič
posebnega: skrbela je že za vzgojo majhnih leopardov, tigrov,
levov, pum in orangutanov.

Anjana že vse življenje živi v rezervatu za ogrožene živali
TIGERS (The Institute of Greatly Endangered and Rare Species)
v Južni Karolini, ZDA. V tem rezervatu ima skrbnica China York
nalogo skrbeti za novorojene živali. Vse od Anjaninega rojstva sta
nerazdružljivi. „Anjana jo vedno spremlja in je vedno zraven pri
vzgoji in skrbi za mladiče,“ pravi direktor rezervata dr. Bhagavan
Antle. „Pomagala ji je in postala nadomestna mati za te živali –
tako se je zgodilo tudi v primeru belih tigrovih mladičev.“ Anjana
si je ogledala početje skrbnice pri skrbi za mladiče in ji odtlej pri
vzgoji pomaga.
Vir: Freiheit für Tiere, 3/2010, prevod: mag. Martin Vrečko
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Poglejte živalim v oči!

Sprejmite jih v svoje srce!
18
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Inteligenca: prašiči prepoznajo
svojo podobo v ogledalu

D

olgo časa so raziskovalci verjeli, da je zavedanje samega sebe
dano le človeku. A potem je prišlo na dan: tudi opice, sloni, delfini
in nekatere ptice prepoznajo sami sebe v ogledalu. Sedaj dokazujejo
raziskovalci, da imajo tudi prašiči to sposobnost: sicer potrebujejo
nekoliko časa, a nato vedo, koga imajo pred seboj. Tudi dojenčki
razvijejo to sposobnost, da se prepoznajo v ogledalu, a šele po prvem
letu življenja. Donald Broom je s svojimi sodelavci z Britanske univerze
Cambridge namestil osem prašičev, vedno v parih, za pet ur v stajo z
ogledalom. Sprva so živali skrbno opazovale svojo sliko v ogledalu,
sliko svojega sorodnika in sliko svojega okolja. Nekateri prašiči so
krulili na svojo sliko v ogledalu, eden od njih je celo tako močno
sunil z rilcem v ogledalo, da se je razbilo. Sprva so si prašiči razlagali
sliko v ogledalu, kot da je to njihov sorodnik. A v petih urah so prašiči
spremenili svoje vedenje. Očitno so spoznali, kaj ogledalo v resnici
prikazuje in kako njihovi lastni gibi sovpadajo z gibi v ogledalu. Prašiči
so znali to vednost celo uporabiti: v drugem delu poizkusa je bil v stajo
z ogledalom nameščen le po en prašič. Za oviro skrito hrano so prašiči
lahko videli le v ogledalu. Sedem od osmih prašičev se je smotrno
obrnilo od ogledala in se napotilo naravnost proti hrani, skriti za oviro
– niti 25 sekund niso porabili, da so spregledali ukano. Znanstvenik
Broom je s svojimi sodelavci iz tega zaključil, da so se prašiči zavedali
situacije in tudi svoje vloge oziroma svojega položaja.
Vir: SPIEGEL online, 9. 11. 2009. Animal Behavour, Volume 78,
November 2009, 1037-1041, www.sciencedirect.com

Inteligenca: hobotnice uporabljajo orodje

Hobotnica je osupnila raziskovalce s svojo inteligenco: sipe zbirajo
in uporabljajo orodja – delo, ki je veljalo dolgo časa za privilegij
človeka in opic.
Julian Finn s svojimi sodelavci iz Viktorijinega muzeja v Melbournu
poroča v strokovni reviji »Current Biology«, kako hobotnica pred obalo
Indonezije zbira odpadne lupine kokosovih orehov, jih zlaga in odnaša,
da si iz njih gradi zatočišče. Za odnašanje kokosovih lupin hobotnica
sede v zgornjo lupino, spusti svojih sedem lovk ob strani navzdol, jih

otrdi in nato nerodno hodi kot na hoduljah. Ob nevarnosti lahko žival
hitro sestavi lupine in se skrije v votlo kroglo. Zbiranje orodja, ki se
ne uporablja takoj, ampak je lahko uporabno nekoč v prihodnosti, je
delo, ki je dolgo časa veljalo za privilegij človeka in opic. Sedaj pa
so lahko znanstveniki dokazali, da orodje za kasnejšo uporabo zbirajo
ne le sesalci ali ptice, temveč celo nevretenčarji. Hobotnice že dolgo
veljajo za izredno inteligentne.
Vir: dpa,14. 12. 2009

Grbasti kiti občutijo sočutje – in rešujejo
tjulnje pred orkami

Grbasti kiti občutijo sočutje do ogroženih bitij. Drugače si ne
moremo razlagati njihovega ponavljajočega varovanja tjulnjev pred
napadi ubijalskih kitov, trdita biologa Robert L. Pitman in John W.
Durban. Njuno poročilo »Obvarujte tjulnje! Kiti instiktivno ščitijo
tjulnje!« je izšlo v reviji Natural History Magazine novembra 2009.
Morska biologa Robert L. Pitman in John W. Durban sta med eno
od ekspedicij v vodah med Južno Ameriko in Antarktiko opazovala,
kako sta dva grbasta kita zaščitila tjulnja, ki ga je nevarno ogrožala
napadalna skupina lovečih ork. Zaščitila sta ga tako, da sta plavala
vsak na svoji strani ob tjulnju in ga tako spravila na varno.

Rešitev tjulnja z ledene plošče

Znanstveniki so lahko snemali, kako je grbasti kit rešil ogroženega
tjulnja pred zdrsom v vodo z razbite ledene gore: z vrtenjem na hrbtu
je s svojimi ogromnimi sprednjimi plavutmi vzel tjulnja v »naročje«
in ga tako dolgo varoval pred zdrsom v vodo, dokler se tjulenj ni
sam uspel spraviti na varno. »Če človek rešuje ogroženo bitje, to
imenujemo sočutje. Če pa to stori grbasti kit, imenujemo to nagon.
A včasih ta razlika ni ravno jasna,« so pripomnili znanstveniki na
koncu svojega poročila.
Vi r : w w w. n a t u r a l h i s t o r y m a g . c o m / e x p l o r i n g - s c i e n c e - a n d nature/161929/save-the-seal

Plastični odpadki v morju:
na tisoče morskih ptic umre

Letno umre na tisoče morskih ptic, ker zaužijejo dele plastike,
ki blokirajo njihov prebavni sistem, ali ker se zastrupijo s
kemičnimi snovmi. Raziskovalci s Havajske univerze so ugotovili,
kako dramatično delujejo delci plastike, ki jih nosi morje, na
prehrano albatrosov.
Raziskovalci so med seboj primerjali dve koloniji laysanskih
albatrosov. Eno pri Honoluluju na otoku Oahu, drugo pa na več
kot 2000 km oddaljenem atolu Kure. Albatrosi na atolu Kure so
imeli v želodcih skoraj desetkrat več plastike kot tisti z Oahuja.
Kolonije albatrosov na atolu Kure so se v času parjenja zadrževale
v Severnem Pacifiku, blizu Western Garbage Patch pred japonsko
obalo. Nasprotno pa je bila kolonija z Oahuja bližje gigantski brozgi
odpadkov med Havaji in zahodno obalo Amerike. »Če stojimo
na palubi ladje, vidimo relativno majhen del celotne razsežnosti
te godlje odpadkov, razen nekaj večjih delov, ki jih nosi morje,«
izjavlja Werner Boote, ki je snemal film Plastični planet. »A pod
vodno površino plavajo deli plastike različnih velikosti in izvora kot
pisani konfeti.«
Vir: Der Standard, 2. 11. 2009. PLoS One: »Bringing home the
trash: Do Colony- Based Differences in Foreging Distribution Lead
to Increased Plastic Ingestion in Laysan Albatrosses?«
Vir: Freiheit Für Tiere, 2/2010, prevod: Blanka Prezelj
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Izredno nezdravi jedilniki v slovenskih bolnišnicah

Bolnik ne more ozdraveti s hrano,
ki mu je povzročila bolezen

V zadnjem času izredno veliko število raziskav potrjuje, da je meso rizični faktor za številne bolezni. To je
eden od razlogov, da v HG Naravni kliniki v nemškem Michelriethu strežejo pacientom zgolj vegetarijansko
hrano. Že prehod na brezmesno hrano in zmanjšanje količine živalskih beljakovin lahko zdravi bolezni, pravi
vodilni zdravnik Arno Schneider, dr. med. Tudi izsledki največje študije o zdravju v zgodovini medicine,
t. i. Kitajske študije, so nedvoumni in jasni: veganska prehrana bi lahko vsako leto rešila pred smrtjo in
boleznimi na milijone ljudi. Na podlagi teh dejstev smo se pozanimali, kakšno prehrano nudijo pacientom
slovenske bolnice.
Vegetarijansko hrano možno dobiti
v vseh bolnicah?

V vseh slovenskih bolnišnicah, iz katerih so nam odgovorili, poudarjajo,
da nudijo bolnikom tudi presno, vegetarijansko ali vegansko prehrano,
če izrazijo željo po tem. »Pri bolnikih seveda upoštevamo njihove
želje po drugih, alternativnih načinih prehranjevanja,« je dejala Irena
Volk, dietetičarka v bolnišnici Topolšica. »V Splošni bolnišnici Celje
na nekaterih oddelkih v sklopu predpisanih diet nudimo dodatne tri
menije (osnovna varovalna dieta), med katerimi je eden brezmesni.
Po dogovoru z lečečim zdravnikom pa tudi individualno pristopamo
k željam pacienta,« je povedala pomočnica direktorja Terezija Pinter
Kampoš. Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh., iz Splošne bolnišnice
Murska Sobota pa je odgovorila, da prehrano v njihovi bolnišnici
bolniku določi pristojni zdravnik glede na postavljeno diagnozo ali ob
sumu na določeno diagnozo, prehranski status bolnika in tudi omejitve
prehranjevanja zaradi osebnega, etičnega ali verskega prepričanja.
Dražen Levojević, direktor Splošne bolnišnice Brežice, je zapisal: »Če
pacient izrazi željo po alternativni prehrani, se mu taki obroki lahko
pripravijo v dogovoru z lečečim zdravnikom.« Ana Kozina, dietetik
v Bolnišnici Golnik, pa je poudarila, da bolnikom omogočajo tudi
druge vrste prehrane, kot so različne stopnje vegetarijanske prehrane,
presno prehrano, kadar izrazijo potrebo po tem ob sprejemu ali v času
hospitalizacije. »Kadar ima bolnik posebne potrebe zaradi svojih
prehranskih navad ali zaradi trenutnega zdravstvenega stanja, ima
možnost prejemati individualno prilagojeno hrano v okvirih ponudbe
bolnišnične kuhinje. Prehrano za bolnike naročamo z računalniškim
programom, ki omogoča sprotno prilagajanje glede na trenutne potrebe
bolnika. Npr. ob sprejemu bolnik želi manjšo količino hrane, ker nima
apetita, ko pa se mu stanje izboljša in povrne apetit, mu lahko naročimo
običajno ali celo povečano količino hrane (velik obrok).« Irena
Višnjevec iz SB Izola, vodja službe za prehrano z dietoterapijo, je prav
tako odgovorila, da bolnikom nudijo vse vrste brezmesnih jedilnikov,
če izrazijo željo po tem. Iz ortopedske bolnišnice Valdoltra pa nam
je odgovorila Lilijana Vouk-Grbac, univ. dipl. ing. živil. tehnol.: »V
naši ustanovi upoštevamo prehranske navade bolnikov do določene
meje. Ni ovir pri pripravi vegetarijanskih (vseh variant) obrokov,
željam bolnikom se, kolikor dopuščajo možnosti, prilagodimo.« V
novomeški bolnici so glede želja bolnikov po brezmesni prehrani
bolj zadržani. Irena Sedej in Irena Hočevar pravita, da takšne želje
pacienta upoštevajo v omejenem obsegu, če njegovo zdravstveno stanje
to dopušča in je odobreno s strani prehranskega tima (po individualni
prehranski obravnavi). Iz mariborske bolnišnice nam niso odgovorili,
smo pa zato prejeli pismo neke domačinke, ki je pred nekaj leti v
tamkajšnji bolnici dobivala približno »vegetarijansko« hrano - tudi
ribo. »Sestre so meni, edini vegetarijanki v vsej etaži, prinašale vse
obroke nazadnje. Ko sem bila spet v domači oskrbi, sem šefu kuhinje
v bolnišnici odnesla pokazat dve vegetarijanski kuharski knjigi - tudi
Živalim prijazno kuharico, in nekaj revij Osvoboditev živali, da bi nas,
posebneže, on in sodelavci lažje razumeli,« je dejala bivša pacientka, ki
ne želi biti imenovana.
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V jeseniški bolnici naklonjeni vegetarijanstvu,
ne pa tudi veganski hrani

Iz jeseniške bolnišnice smo prejeli odgovor Zdenke Kramar,
pomočnice direktorja za zdravstveno nego, ter Pavle Lavrinec,
bolnišnične dietetičarke: „S prakso ponujanja vegetarijanske prehrane
smo v naši bolnišnici pričeli že kmalu po letu 1990. Nadgrajujemo jo tudi
s prilagajanjem individualnim prehranskim navadam ostale populacije.
Omogočamo prehrano brez svinjine, govedine ter rib. Pri pripravi hrane
za posameznega pacienta upoštevamo verska prepričanja, odpor do
določene hrane. Poleg tega si lahko pacienti izberejo dunajski ali mlečni
zajtrk, prav tako je za večerjo na razpolago mlečna izbira. Na nekaterih
bolniških oddelkih, kjer ni prisotne veliko dietne prehrane, smo že pred
petimi leti vpeljali izbiro hrane po hotelskem sistemu; tako pacienti
izbirajo svoj obrok med tremi meniji. To je omogočeno pacientkam na
ginekološko-porodniškem oddelku, travmatologiji in posameznikom
na ostalih oddelkih/enotah. Presne in veganske prehrane praviloma ne
ponujamo. Med samim obolenjem s tako prehrano pogosto ne moremo
zagotoviti vseh nujno potrebnih hranil, istočasno pa je lahko v neskladju
z dietnimi načeli. Ob izraženi želji po taki prehrani po premisleku o
primernosti željo tudi upoštevamo.“

Incident s kršenjem človekovih pravic v Univerzitetnem kliničnem centru že preteklost?

Pred tremi leti je veganka Taya Portman iz Ljubljane medijem
posredovala negativno izkušnjo glede prehrane v UKC. Med drugim
je zapisala: »V sredo, 1. avgusta 2007, sem bila sprejeta kot pacientka
na oddelku v Kliničnem centru na preiskavo suma za redko bolezen.
Medicinski sestri sem povedala, da uživam samo vegansko hrano. Po
temeljitem pogovoru z dietetičarko, kateri sem tudi povedala o svojem

V nekaterih slovenskih bolnicah je na jedilniku meso dvakrat do trikrat dnevno,
kar je šokanten podatek.

načinu prehranjevanja, sem v četrtek pri kosilu dobila tudi juho in bila
neprijetno presenečena, ker je bilo v juhi meso. S skledo juhe sem se
odpravila na hodnik poiskat najbližje osebje, ki bi mi lahko razložilo,
zakaj sem dobila mesno juho. Prva, ki sem jo videla, je bila ena od
zdravnic, ki mi je med drugimi besedami arogantno namenila tudi
sledeče: »Če ne boste jedli mesa … pa bodite bolni! Ja, zdaj pa vemo,
zakaj se slabo počutite!« Nisem mogla verjeti njeni reakciji. Ni mi
dala priložnosti, da bi ji povedala, da sem anemična, odkar vem za
zdravnike, to je vsaj iz zgodnje osnovne šole, ko sem še jedla meso.
Počutila sem se diskriminirano in osramočeno, ponižano in verbalno
našeškano za svoja prepričanja, ki so moja in jih ne vsiljujem nikomur.
Tako me je osramotila pred vsemi, ki so takrat stali in gledali na
hodniku oddelka, od osebja do pacientov. Čutim, da so bile kršene
moje človeške pravice. Da bi cela 'polomija' dobila še končni epilog,
sem v petek za kosilo dobila – mesno juho! Toliko glede prehrane
v UKC. Kar strah me je zboleti in priti v roke posmehljivcem, ki ne
premorejo niti kančka razumevanja ali vsaj spoštovanja do izbire
drugih. Na podlagi svoje zgodbe sem podala uradno pritožbo, vendar
si zadevo podajajo, zato sem omagala, ker sem vedela, da ne prideš do
kraja, problem pa še vedno ostane.« Ko smo jo poklicali in vprašali,
kako je sedaj z njenim zdravjem, je navdušeno odgovorila: »Pred nekaj
tedni sem bila na pregledu krvi in moja krvna slika je odlična! Nisem
anemična in še vedno uživam vegansko hrano, to je hrano brez mesa
in mlečnih proizvodov. Počutim se čudovito, energije mi ne manjka in
spim kot dojenček.«
Mojca Blatnik, vodja Službe bolniške prehrane in dietoterapije UKCL,
danes poudarja, da ima prav vsak bolnik v UKC vse možnosti, da dobi
točno tako hrano, kot jo glede na zdravstveno in prehransko stanje
potrebuje in tudi želi. »V ta namen nudi naša služba različne diete v
različnih konsistencah, dodatkih za prehrano in možnih zamenjavah v
okviru posameznih obrokov. V kolikor bolnikovih prehranskih potreb
nikakor ni mogoče zadovoljiti s standardnimi vrstami diet, pa nudimo
tudi individualno dieto z obiskom dietetika, ki skupaj z bolnikom izbere
najprimernejše jedi glede na njegove želje in način prehranjevanja ter
glede na njegovo prehransko stanje. Ob dobri komunikaciji bolnika,
zdravstvenega osebja in osebja naše Službe torej ni nobene potrebe, da
bi bili bolniki nezadovoljni s prehrano v bolnišnici.«

V bolnišnicah včasih meso strežejo bolnikom
tudi trikrat dnevno

Nekatere bolnišnice so nam poslale tudi jedilnike za posamezne
dni oz. tedne in lahko rečemo, da so skoraj vsi jedilniki naravnost
šokantni. Iz celjske bolnice so nam poslali vzorčni primer jedilnika
za torek, kjer je v osnovni in otroški dieti meso vključeno kar trikrat
dnevno: za zajtrk francoska klobasa, za kosilo sesekljana pečenka
in za večerjo mesna polivka. Nekatere druge diete, npr. žolčna,
jetrna, pasirana, imajo dvakrat dnevno meso. Celo varovalne diete,
kot sta črevesna in želodčna, vključujeta meso dvakrat na dan. Prav
tako tekoča dieta vsebuje dva obroka mesa: za kosilo juha z drobno
zakuho in mesom, za večerjo pa mesno – zelenjavni obrok. Celo
bolniki s sladkorno boleznijo (meso je rizični faktor tudi za nastanek
diabetesa) dvakrat dnevno uživajo meso. Edino ledvična dieta 1 je
bila vegetarijanska. Iz bolnišnice Valdoltra so nam poslali osnovni
jedilnik od 13. 7. do 9. 8. in skoraj vse dni so imeli dvakrat dnevno
meso na jedilniku, tudi mesne izdelke, npr. pasta fižol s klobaso,
sesekljana pečenka, paštete, šunka, ješprenj s klobaso. Na meniju
so bili tudi živalski otroci - telečja obara. Niti v enem dnevu niso
imeli izključno vegetarijanskega jedilnika. Iz UKC so nam poslali
nekaj osnovnih diet, med katerimi je tudi vegetarijanska, ostale
diete imajo »samo« enkrat dnevno meso. Iz brežiške bolnice so nam
poslali julijski jedilnik. Na dietnem jedilniku lahko preberemo, da
so osmega julija bolnikom trikrat dnevno postregli z mesom: za
zajtrk puranji narezek, za kosilo junčji zrezek, za večerjo dušen
ribji medaljon. Sicer imajo v tem jedilniku enkrat dnevno meso,
vegetarijanskega menija pa nimajo. Osnovni jedilnik ima najbolj
pogosto dvakrat dnevno meso, strežejo tudi mesne izdelke, npr.
jetrno pašteto, šunko v ovitku, hrenovke, vendar so tudi dnevi, ko

Na jedilnikih slovenskih bolnic je tudi veliko mesnih izdelkov, ki so po analizah
številnih raziskav vsi tako škodljivi, da kakršnakoli zaužita količina škoduje
zdravju.

je bilo meso trikrat dnevno, npr. petnajstega julija: za zajtrk puranji
narezek, za kosilo špageti po bolonjsko, za večerjo rižota s kitajsko
zelenjavo in puranjimi kockami. V bolnišnici Topolšica so od 16.
do 18. 3. imeli pri vseh dietah »samo« enkrat dnevno meso, od 19.
do 21. 3. pa so vse diete vključevale dvakrat dnevno mesne jedi.
Iz bolnišnice v Izoli pa so nam poslali bolj pozitivne informacije.
V osnovnem jedilniku vse dni ponujajo tudi redni vegetarijanski
meni. Torej imajo bolniki vsak dan na voljo brezmesno hrano, ne
da izrecno izrazijo željo po njej. Tudi sicer je v njihovih jedilnikih
najmanj mesa v primerjavi z vsemi prejetimi jedilniki.

Varovalne diete, ki vključujejo meso dvakrat
ali trikrat na dan?!

Kot je bilo že uvodoma rečeno, je meso rizični faktor za številne
bolezni. Ob tem lahko citiramo svetovno znanega veganskega
predsednika Komiteja zdravnikov za odgovorno medicino v
Washingtonu DC, dr. Neala D. Barnarda, ki je izjavil: »Govedoreja
je dala večji prispevek k smrti Američanov kot pa vse vojne v zadnjih
100 letih, vse naravne nesreče in vse avtomobilske nesreče skupaj.
Če se vam govedina zdi resnično prava hrana za prave ljudi, bi bilo
dobro, da živite prav blizu prave bolnišnice.« Dr. Barnard žal ni
poudaril, da bolnišnice očitno niso najboljša rešitev za zdravje ljudi
(razen v primerih, ko npr. pomagajo ljudem s fizičnimi poškodbami,
denimo ob prometnih nesrečah, bolnikom s kroničnimi boleznimi,
ki morajo uživati določena zdravila …), kajti tudi v teh ustanovah
pacienti dobijo ogromne količine govedine. Omenili smo, da v
bolnicah strežejo tudi mesne izdelke, ki so še bolj škodljivi kot samo
meso. Poglejmo, kaj pravijo znanstveniki glede mesnih izdelkov.
Svetovni avtoriteti na področju raziskovanja raka, organizaciji
World Cancer Research Fund (WCRF) in American Institute for
Cancer Research (AICR), sta že pred časom obelodanili rezultate
njunega dolgoletnega dela, ko so analizirali vse raziskave, ki
zadevajo prehrano in raka. Devet neodvisnih skupin raziskovalcev
je pet let pregledovalo preko 7000 študij, njihove rezultate je nato
pregledalo in ocenilo še nekaj sto strokovnjakov, med njimi 21
največjih avtoritet s tega področja, in njihova skupna ugotovitev se
glasi, da so vsi mesni izdelki tako škodljivi, da kakršnakoli zaužita
količina škoduje zdravju. Torej je vsakršno vključevanje mesnih
izdelkov v prehrano potencialno kancerogeno. In kar precejšen
delež bolnišničnih obrokov je vključeval v obroke mesne izdelke.
Tako prehrano bi težko označili za zdravo, še manj pa za varovalno.
WCRF prav tako trdi, da je rdeče meso kancerogeno in ga je
potrebno omejevati v prehrani. Veliko obrokov je vsebovalo tudi
znatne količine rdečega mesa.
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Nekatere bolnišnice so kljub temu zapisale, da so njihove diete
varovalne. Kako je lahko neka dieta varovalna, če obstaja znanstveni
konsenz, ki pokaže, da je znaten del obrokov v tej dieti potencialno
kancerogenih? Ali ta hrana morda varuje živali? Ne, živali morajo
za to umreti. Ali mogoče mesna prehrana ščiti okolje? Prav tako
ne, kajti Organizacija združenih narodov je leta 2006 priznala,
da je živinoreja največja grožnja za naš planet. Ali v slovenskih
bolnicah nimajo interneta oz. povezave s svetom, da ne poznajo teh
informacij?
Vseeno pa lahko pohvalimo dejstvo, da veliko bolnišnic nudi
vegetarijanski obrok kot alternativo. Žal pa je še vedno veliko
predsodkov in neznanja o vegetarijanski prehrani med samimi
zdravniki, kar preprečuje, da bi se taka prehrana vsem pacientom
ponujala kot varovalna in zdrava. Ravno zaradi pomanjkanja
znanja in predsodkov v praksi vidimo tudi izredno veliko primerov
šikaniranja s strani zdravstvenega osebja, ko pacient naroči v
bolnišnici vegetarijansko dieto.
Damjan Likar

Morda bi v slovenskih bolnicah morali imeti izobešen takšen plakat.

Tudi slovenski zaporniki berejo revijo
Osvoboditev živali
Lep pozdrav uredniškemu odboru, ki je presenečen spoznal, da
je dobil prošnjo za dobavo revije v ZPKZ Dob pri Mirni. Vaše
vprašanje je, kaj nas je pri vaši reviji tako pritegnilo, da smo
zaprosili za redno dobavo vaše revije. Naj začnem pri tem, da
smo obsojenci več ali manj odrezani od sveta. Vse, kar poznamo,
so revije, ki so izhajale, preden so nas zaprli za te zidove. Vaša
revija pa je začela izhajati v času naše odsotnosti iz družbe. Tako
se je zgodilo, da nam je naša svetovalka v zavodu, zaposlena na
področju izobraževanja, prinesla vašo revijo v knjižnico, kjer sem

zaposlen. V njej imamo revije (raznovrstne) iz knjižnice, ki so vse
stare leto ali več. Saj tisto, kar imajo v knjižnici za odpis, dostavijo
nam v zapor. Vaša revija pa, ne samo da je nova, je tudi moderna.
Moderna v tem smislu, da vsakemu bralcu odpira vprašanje o
njegovi zavesti do živali, do človeka samega. Veliko je strokovnih
člankov na temo skrbi o živalih, tudi domačih, ki so človeku v
pomoč pri življenju. Zato je treba skrbeti za njih, kakor skrbimo
sami zase. Videti je tudi, da želite zajeti čim več vrst živalskega
sveta, zemljo, vodo in zrak. Lepo je brati članke, ki ne obsojajo,
ampak pustijo človeku, bralcu, da se sam opredeli o napisanem.
Pohvaliti moram tudi lepo prikazan časovni presek vegetarijanstva.
Žal so jih zaradi neumnih predsodkov preganjali in tudi dandanes
so velikokrat nerazumljeni. Tudi pri nas, v ZPKZ Dob pri Mirni, je
možnost vegetarijanske prehrane. Imamo tudi vegansko. Možnost
različne prehrane po lastnem prepričanju (verskem, osebnem
...) omogoča tudi zakon in pravilnik o zaprtih osebah. Sicer se
nad prehrano v ZPKZ Dob pri Mirni ni kaj pritoževati, le malce
več pestrosti bi bilo dobrodošlo. Pri vegetarijanski prehrani se
premajhna pestrost bolj občuti. Vam, uredniški odbor, se vljudno
zahvaljujem za zainteresiranost in željo po povratnih informacijah,
to tudi nam daje vedeti, da še obstajamo.
Danilo Janežič
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Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, GSM: 051 655 577, 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 2010 za zaposlene je 25 €
 članarina za leto 2010 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €
 članarina za leto 2010 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:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Izpolnjeno izjavo pošljite po pošti na zgoraj naveden naslov.

Lovec, ki iskreno obžaluje svoje
zločine nad živalmi
Vinko Strmšek, 57 let, iz Slovenske Bistrice, je že skoraj tri desetletja član ene od štajerskih lovskih družin. Toda
Vinko ni klasičen lovec. Pred mnogimi leti je namreč obesil lovsko puško na klin, kajti v srcu je začutil močno
obžalovanje zaradi prelivanja krvi živali po naših gozdovih in poljih. V pogovoru je zelo iskreno in čustveno opisal
svojo bolečino, ki jo še vedno čuti v srcu, ker je odvzel življenje mnogim živalim. Danes je Vinko med drugim tudi
član Društva za zaščito in proti mučenju živali Slovenska Bistrica, katerega vodi njegova žena.
Kaj vas je privedlo k temu, da ste postali lovec in začeli streljati
živali?
Potrjevanje sebe, zdravljenje svojih strahov, misel, da v takratni družbi
pomenim premalo. To je bil moj moto. Klasična prošnja za vstop v
gojiteljske vrste pa se začne približno takole: »Že od malih nog
občudujem naravo in živali, zato bi želel, da me sprejmete v vašo lovsko
družino. Zagotavljam vam, da bom vestno opravljal vse naloge, ki mi
bodo naložene …« Danes razmišljam, da tisti stavek v moji prošnji o
ljubezni do živali in narave ni bil čisto iskren. Kako lahko nekaj, kar
ljubim, gojim z odvzemom življenja, ki je v naravi zakon?
Kaj se je zgodilo, da ste opustili morjenje živali?
Ne morem več! Govorim samo o sebi, jaz sem spregledal.
Kako so se na vaš odstop odzvali lovci?
Pravi pametni gojitelji lovci spoštujejo mojo odločitev, drugi pa so
me in me bodo še naprej, toliko bolj po tem intervjuju, napadali, češ
kaj se delaš finega in ljubitelja živali, sam si dosti pobijal. Ja, sem
in to mi je peklensko. Tlačijo me more in si ne bom nikoli, nikoli

tega oprostil! Vseeno mi je, kaj poreko drugi, kaj poreko lovci,
kateri lovski organ me bo vprašal, kaj še sploh počnem v njihovih
vrstah. Jaz čistim svojo vest in vem, kje v njenih globinah je najbolj
umazana. To vem samo jaz, samo jaz poznam svoje umazanije in
samo meni je grozno žal za te umazanije. Jaz sem to počenjal. Jaz
to čutim! Jaz in nihče drug. Tudi posipavanje s pepelom v tej reviji
mi ne bo dalo miru. Nič! Nihče! Vrniti življenja se ne da! Popraviti,
spremeniti miselnost – da, toda vrniti življenja ne more nihče!
Član lovskega društva ste še vedno.
Da, sem in bom poizkusil po tem intervjuju tudi ostati.
Kako komentirate izjave lovcev, da se imajo za prijatelje živali?
To vprašanje postavite drugim lovcem, gojiteljem. Jaz se imam
za prijatelja sedaj živeče divjadi. Prijatelj sem s tistimi živalmi, ki
sem jih včasih lovil, gojil. Toda takrat nisem bil njihov prijatelj.
Prijatelja pa ja ne ubiješ!
Lovci pravijo, da ubijajo živali, zato da se ne bi preveč namnožile. Toda mnoge študije dokazujejo, da ravno lov povečuje število
rojstev živali, ki naj bi se na ta način živalske vrste branile pred
izumrtjem.
No, vidite, vse govori v prid narave! Kaj sem počenjal v gozdu,
naravi jaz z puško? Gojil sem na način, ki se mi je takrat zdel
lovsko-gojitveno pravilen. Obstajajo lovci, ki se jim gojitvene
smernice oz. plan odstrela, ki ga narekuje Zavod za gozdove, ne
zdijo primerne, glede na dejansko oz. resnično stanje divjadi. Naj se
v lovskih družinah še tako trudimo s spomladanskim štetjem divjadi,
nikoli ne bo 100-odstotno realno. V praksi se dogaja, da ko si uplenil
lepotca s čudovitim rogovjem, ki ga obesiš na steno in s tem pri
svojih tovariših gojiteljih vzbujaš zavist, moraš za ravnovesje
v gozdu, kjer z ljubeznijo gojiš, ubiti še mogoče kakšno mladico
(to je lanska srnica), mogoče enega ali dva mladiča, pa še mogoče
kakšno mamo srno. Temu smo po navadi rekli, da moramo pokriti
srnjaka prijatelja. Če ti to ni v celoti uspelo, je sledilo za uplenitelja
– gojitelja ena od najhujših kazni: naslednje leto ni smel gojiti.
Vedno se je v lovskih krogih govorilu o upadu kvalitetnih trofej,
konkretno, o rogovju srnjaka.V mnogih LD so začeli z odstrelom
kapitalnih, t.j. lepih, zdravih srnjakov pred paritvijo srnjadi. Pobilogojilo se je glavno in najlepše, kar predstavlja najboljši genetski
potencial za nadaljnjo uspešno gojitev. Po moji logiki bi, če že
moramo gojiti, pobili te lepe prijatelje po uspešni paritvi, to je konec
avgusta. Mi gojitelji pa smo začeli z uspešno gojitvijo-pobijanjem
za dober turistični (lovni turizem-gojitev) denar kar po šestnajstem
maju in čisto pozabili na gojitvene smernice! Moja logika je, da če
ni več močnih, lepih trofejno bogatih prijateljev (ki smo jih uspešno
pobili) v naravi, pridejo na vrsto slabši, trofejno šibkejši prijatelji.

Vinko Strmšek: »Smešne in absurdne se mi zdijo razne zgodbice lovcev,
ko v lovski reviji opisujejo čudovito jutro in potem s solzami v očeh ubijejo
srnjaka.«
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Lovci trdijo, da uravnavajo ravnotežje števila živali v naravi. Zakaj
potem ne uravnavajo tudi števila čmrljev, metuljev, žab...?
Na moji steni doma nisem nikoli imel ne metuljčka niti čmrlja. Tudi
moj prijatelj tega ni imel na steni, on je rajši uplenil »prijatelja«,
ki je kazal moč in energijo s prelepim rogovjem, krznom, močnim
zobovjem ... Krila metuljčka, glava čmrlja, želo osice pač ne štejejo.

nekdo, ki praznuje visoko spoštljiv osebni praznik, ga ostali lovski
člani za njegov rojstni dan povabijo, da sebi v čast ubije lepega
trofejno bogatega srnjaka, jelena, prašiča. Lepo prosim! Praznujem
svojo življenje tako, da odvzamem drugo? In ko ti lovski čuvaj
opiše kako sta z »gojiteljem« lovcem, ki je za nezaračunane usluge
lovski družini dobil za nagrado dovoljenje, da ubije eno žival.
Na zadnjih straneh strokovne revije ti razne živaloljubiteljske
agencije ponujajo uboj živali za določeno vsoto denarja in sicer
s polno mero lastne ljubezni do divjadi in z določenim popustom.
Kje je tu ljubezen do divjadi, ki smo ga lovci omenjali v prošnji za
vstop med lovce-pripravnike? Propagandnega gradiva je ogromno:
trgovine ponujajo »poceni« odstrel, lovci se slikajo ob ubiti živali
s svojimi otroci. Zelo močna pedagoška poteza, ki je potrebna
psihološke analize lovca. Ponuja se razne naprave za streljanje
ponoči. Čudno, mene so učili, da se ponoči ne strelja. Toliko o
takšnih in podobnih cvetkah v naši strokovni reviji.
Vinko ima doma kar nekaj zavrženih psov in mačk.

Predvsem pa ne potrjujejo mojega ega! Zakaj bi potem lovil, »gojil«
te prijatelje? Gojim to, kar v družbi, kjer sem, šteje!
Ali so fazanja gojišča po lovski logiki tudi uravnavanje živali ali
pa morda celo projekti usmiljenja do živali?
Govorim o sebi, o mojem pogledu. Kam naj dam fazančka, ki sem
ga vzgojil v inkubatorju? Spustim ga v strupeno okolje, polno
pesticidov, ki ga počasi ubijajo? Vidite, konkretno za te «gojitve«
niso krivi lovci. Če pa preživi, so tu jesenski gojitveni lovi, teh
pa zagotovo ne preživi, vsaj ne takrat, ko se gojitev udeležim jaz
»gojitelj«.
Če je razlog ubijanja živali v gozdovih uravnavanje naravnega
ravnovesja, kot to trdijo lovci, zakaj lovci mnoge živali, ki so po
njihovem ali po državni odločitvi odveč, dostojanstveno ne pokopljejo, temveč jih ponižajo, saj jim odvzamejo del telesa za trofejo
ali pa jih pojedo? Ve se namreč, kaj npr. predstavlja trofeja: to je
znamenje zmage nad sovražnikom!
Veliko časa v moji lovsko-gojitveni dobi je bilo posvečenega
zbiranju trofej. Želja, da sem jo imel tudi jaz na steni, če jo že
ima moj lovski prijatelj, po možnosti malo boljšo, več vredno,
bolje ocenjeno trofejo. Mislim, da predstavlja trofeja na steni nek
statusni simbol. Trofejomanijo sem jaz prebolel. Nimam nobene
več. Moji znanci še imajo kakšen video posnetek naših gojitvenih
pohodov. Jaz sem vse te posnetke, spominke, skupaj s trofejami,
skuril. Pri vseh teh posnetkih in slikah mi zaledeni kri in mi je
hudo. Trofejo, ki jo upleniš-gojiš v drugem lovišču, je treba seveda
plačati, razen če te na to gojitev povabi gojitelj, ki je član tiste
družine, v kateri bosta gojila. Pravico do gojitve pa si je član, ki
te je povabil, prislužil s prostovoljnim delom v svojem gojitvenem
revirju. Tak način »gojitve« pa nima nič skupnega z ljubeznijo do
prijateljev - živali. Odšel sem v drugo gojitveno območje, in ko mi
je plen, to je prijatelja-srnjaka pokazal, sem ga lovsko-gojitveno
pravično ubil!

Lovci tudi obiskujejo šole, vrtce in predavajo učencem. Če vodstvo nekaterih šol in vrtcev resnično misli, da ima lov pozitivno
sporočilo za naše otroke, ali menite, da bi podobno razmišljali, če
bi lovec prišel v razred s puško in nožem, pred učenci ustrelil ali
obstrelil žival in jo potem do konca ubil, odrl in razkosal?
Tudi sam sem bil nekoč na neki šoli in prikazal otrokom lov, gojitev
na najlepši možni način. Glejte, pa ja ne bom otrokom prikazal
končnega izida svojega velikodušnega zimskega krmljenja in svojo
tiho slo po nečem, kar bi rad imel na steni med trofejami, kar otroci
res gledajo z ljubeznijo.
Če lovci pravijo, da uplenijo živali zaradi prevelikega prirastka,
zakaj potem pozimi toliko krmijo?
Poznam družino, kjer so si člani pisali smešno veliko število ur
prostovoljnega krmljenja, približno sto ur, in v tem času so porabili
do tone koruze. Na skupnih lovih pa so potem »prigojili« dva fazana
s čisto normalno težo, ki jo pač ima uplenjen fazan. Na količino
pokrmljene koruze in na število ur, porabljenih za to humano
dejavnost, bi pričakoval uplenjena fazana s težo od 100 kg navzgor.

Kaj je potem glavni motiv lovcev?
Zase bi upal dolgo naštevati. Za druge pa … Smešne in absurdne
se mi zdijo razne zgodbice lovcev-gojiteljev, ko v lovski reviji
opisujejo čudovito jutro z leno, lepo meglo, ki se počasi pomika
in skriva jutranjemu soncu … In potem s solzami v očeh upleniubije srnjaka, ki je v tem lepem meglenem jutru prišel po svoj
vsakodnevni zajtrk ob točno določeni uri, točen do minute kot
vedno. Ta prijatelj je bil ubit s solzami v očeh? Lepo prosim, kje je
tu ljubezen, lepota, spoštovanje, harmonija? Mogoče v solzah?
Kako bi ocenili revijo Lovec?
O strokovnosti v reviji Lovec se ne morem spuščati »globoko«,
ampak smešno se mi zdi, da se na dolgo in široko piše o raznih
»gojitvenih«podvigih z ljubeznijo do živali napolnjenih lovcev. Ko
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Zakaj se divjad praviloma boji človeka in pred njim panično beži?
Tisočinvečletne slabe izkušnje.
Kako komentirate katoliške Hubertove maše, kjer duhovnik blagoslavlja lovce in trupla živali?
Ne vlecite me za jezik. Sveti Hubertus, ali ni bil on zaščitnik živali?
Kdo je dal mašniku pravico blagoslavljati odvzem življenja, ki je
po Svetem pismu največja božja daritev? Mar ni Bog, Jezus velel:
»Ne ubijaj!«
Ali menite, da bi še obstajal lov, če bi bili ljudje vegetarijanci?
Za vegetarijance in pa vegane mislim, da so najplemenitejša bitja na
tem planetu. Kljub svoji moči, razumu, inteligenci ne posegajo v tuja
življenja, spoštujejo vsako bitje, pustijo živeti. Ko sem še »gojil«,
nisem gojil zase, ampak je to lovska družina prodala. Torej nisem
gojil, ubijal za prehranjevanje sebe in moje družine, ampak …

Ježek in muca pri skupnem obedu.

Nekateri kmetje se pritožujejo, da jim gozdne živali jedo njihove
pridelke, kar naj bi bil še en razlog za ubijanje živali.
Z odgovorom bom dregnil drugam. Poglejte, divjad, torej naši
prijatelji, imajo že stoletja iste migracijske poti. Vse te poti smo
jim prekinili z ograjenimi cestami. Zamerim vsem ljubiteljem
narave in živali tako mlačen pristop v borbi z državo in cestnimi
lobiji. Za prehode nad cestami in pod njimi bi se morali boriti z
dosti večjo vnemo, kot jo kažejo pri gojitvi in uravnavanju staleža
določene divjadi. Divjad leta in leta hodi po istih poteh, potem pa
se tam pojavi obdelana površina s hrano. Ja, hvala lepa, zakaj pa
ne, če že ima pred sabo na krožniku? Lovske družine ogromno
denarja porabijo za plačilo škod po divjadi, nekateri kmetje pa to
hudo pridno izkoriščajo. Leta nazaj je nek vplivni mož postavil
rejo ovčk na zelo rizičen teren, tam, kjer že stoletja živi medved.
Se čudite? Kdo je kriv? Jaz, ki tu živim stoletja, ali vi, ki ste prišli
na moje dvorišče in postavili vaše pogoje. Halo!
Kaj se dogaja v psihi lovca, da je zmožen mučiti in ubiti žival? Kje
so po vašem vzroki za takšna dejanja?
Kaj se dogaja v njihovih glavah, ne vem. Vem, kaj se je v moji in
se nikoli več ne bo! Da nekdo muči žival, mi nikoli ni bilo jasno
in tega nikoli ne bom mogel razumeti. Kljub temu, da sem gojil,
nikoli tega ne bi nikomur dopustil v moji prisotnosti! Takšni ljudje
obstajajo, teh se pa bojimo vsi. Poznam nekoga, ki v moji bližini
stanuje in kot za stavo okoli sebe s svojim psom pobija vse, kar ni
njegovega in pride na njegov teritorij, pa mu kljub mrtvim bitjem, ki
ostajajo za njim v tej naši pravni državi uspeva izigravati vse okoli
sebe. Žalostno je to, da je svoje morbidno razmišljanje prenesel
na svoje otroke! Temu »človeku« se je pred leti odpovedala tudi
lovska družina, takšnih ni veliko, žal pa obstajajo.
Kako je mogoče, da se tudi nekatere ženske ukvarjajo s pobijanjem živali oziroma lovom?
Oprostite mi, ampak tu po moje nekaj ne »štima«. Moja žena je
bila vedno odločno proti lovu, še bolj pa proti mojim gojitvenim
odločitvam. Precej je bilo konfliktnih situacij, pa mi je tudi ona,
predvsem ona odprla ali pomagala odpreti oči. Ženske v moji bližini,
žena, mama, sestre, to so bitja, ki poosebljajo nežnost, materinstvo,
sočutje, dobroto. To so ženske, ki so dale življenja. Nočem in ne
želim v svoji bližini tistih, ki jih jemljejo.
Zakaj lovci uporabljajo izraz »odvzem divjadi« namesto »poboj
živali«?
Tudi sam sem vedno uporabljal to besedičenje. Ampak dejanje,
ki sem ga storil, lahko imenujete kakorkoli. Končno pa besede ne
pomenijo nič. Pomenijo dejanja. Ne morem jih okrasiti, so takšna,
kot so, z rožicami ali brez njih. Beseda je beseda, dejanje pa….?
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Znano je, da na področjih, kjer ni lova, živali bistveno manj obolevajo. Ker niso pod stresom in imajo boljši imunski sistem. Primer:
v narodnem parku Berchtesgaden ne lovijo lisic in ni stekline. Ali
tudi vi dopuščate to možnost, da lovne živali bolj pogosto zbolevajo, ker so pod hudim stresom zaradi lovcev?
Mislim, da z vsakim skupnim lovom po gozdovih povzročamo
živalim hude strese. Divjad v paniki brezglavo teka sem ter tja. Na
nekem lovu nekoč, kjer sem bil, se je srna v smrtnem diru zaletela v
drevo in poginila. Takrat se mi to ni zdelo strašno, danes pa …
Pred leti so na neki slovenski komercialni televiziji pokazali postopek krsta lovcev neke lovske družine iz Prekmurja. Novinec je
moral lizati zadnjik uplenjenega zajca, ostali lovci so se ob tem
zabavali. Poznate tudi vi takšne primere?
Ne, ne poznam. Je pa res, da je potek krsta odvisen od inteligenčnega
kvocienta ali pa deficita takrat sodelujočih upleniteljev.
Kaj mislite, koliko lovcev bi ostalo v lovskih družinah, če bi država prepovedala lov in te družine preoblikovala v naravovarstvena
društva?
Jaz se že sedaj včlanjam. Mislim, da bi jih bilo kar nekaj.
Kako bi komentirali izjavo Theodorja Heussa, ki se je kot prvi
predsednik Zvezne republike Nemčije moral iz reprezentančnih
razlogov pogosto udeležiti diplomatskega lova: »Lov je samo nizkoten opis za posebno nizkoten umor sobitij, ki nimajo nobene možnosti. Lov je stranska oblika človeške duhovne obolelosti.«
Dober psihoanalitik, bi rekel, za nekatere.
Pred leti smo na uredništvo prejeli pismo bivšega lovca, ki pravi:
»Trditev, da je lovec okoljevarstvenik ali ekolog, je smešna ravno
tako kot trditev, da lovci opravijo v lovišču ogromno prostovoljnih
delovnih ur v prid divjadi in okolja. Vse, kar lovec v lovišču počne,
je posredno ali neposredno povezano z lovom (beri odstrelom) ali
pa z družabnim življenjem. Dela so večinoma povezana z izdelavo
ali pa vzdrževanjem lovskih objektov, ki so v naravi moteč element,
ali pa s pripravo hrane, ki pa je v večini primerov zgolj vaba za
divjad, saj so vse krmne njive opremljene s prežami.« Kako komentirate to izjavo?
Na to bi lahko podobno odgovoril kot na eno od prejšnjih vprašanj.
Število prostovoljnih ur je pri nekaterih lovcih takšno, kot če bi
imeli profesionalno zaposlenega delavca v svojem revirju. Ponekod
se je pojavilo takšno število ur pri posamezniku, da sem se po tihem
spraševal, kdaj je dotični doma, ali je še sploh v službi ali celo spi
v lovišču ...
Nekateri poročajo, da lovci streljajo tudi na pse in mačke. Poznate
tudi vi takšne primere?
Takšnih nočem poznati in ne želim, da bi jih. Ne vidim jih, ker
takšnih ne bi smelo več biti! Da, jaz sem jo ustrelil. Sedaj imam
dosti muc, ampak tiste ni, tisto sem ubil. Tega ne morem povrniti,
tiste muce ne! Pa kako si to želim! V vsaki sedaj moji muci jo vidim

evrov. Nekoga to moti, ampak mene ne. Celo lepo mi je, da sem
zavržena bitja rešil. Seveda z veliko, zelo veliko podporo moje žene.
V bistvu se moram svoji ženi zahvaliti, da mi je tako odprla oči, da
sedaj gledam in vidim prav.
Kakšno sporočilo bi imeli za vse lovce, ki še vedno ubijajo živali?
Leta prinesejo mir ali pa nemir. Zagotovo pa gredo in prinesejo dosti
vprašanj … zakaj?
Vidite kakšno možnost za človeštvo, da bo nekega dne živelo v miru
z živalmi?
Da. Človek, človeštvo počasi dozoreva. Vsak mora razčistiti v sebi,
jaz še nisem čisto, sem slabič. Še vedno prenašam odgovornost
ubijanja na druge in ne vidim tistih oči, ki venomer sprašujejo zakaj.
Obračam glavo pred kruto resnico. Bežim pred odgovornostjo po
pikniku, vedno moraliziram, kako dolgo bom še jedel meso. Nič
nisem boljši, le delam se boljšega, pravičnejšega, odgovornejšega.
Sem pri takem načinu prehranjevanja in me peče vest! Bom! Bom
se spremenil, ozavestil. To ne obljubljam vam, najtežja je obljuba
samemu sebi, ne da mi miru.
Damjan Likar

Vinko skrbi za sovo uharico, ki jo je nekdo obstrelil z zračno puško.

vsak dan! Vedno znova in znova jo vidim, kako sedi na travniku in
nič hudega sluteč opazuje … pa sem to prekinil jaz!
Torej ste sedaj tudi prijatelj hišnih živali?
Ja. Doma imam štiri zavržene pse in muce. Pred mnogimi leti sem
se vpisal v kinološke vrste in po sprejemnem izpitu začel opravljati
pripravniški staž. Veste, zame so vsi psi lepi, prijatelji, z rodovnikom
ali brez. Nisem mogel zviška gledati revčkov, ki nimajo »papirjev«,
ki ne stanejo toliko in toliko. Odločil sem se, da zapustim kinološke
vrste. Moje mnenje je, da prijateljev ne izbiraš po tem, koliko stane
in kako ga nekdo ocenjuje, ampak kako ga je ocenilo tvoje srce.
Pa če ima papirje ali ne. Zraven mene so vedno prijatelji in nikoli
na povodcu ne vlečem »rodovnik«, na katerem piše toliko in toliko

Študija: Povečan lov
povzroča razmnoževanje
divjih svinj
Glede na izsledke francoske študije lov pospešuje razmnoževanje.
V gozdnatem območju departmaja Haute Marne mlade svinje
veliko prej postanejo spolno zrele in prej zanosijo, kot njihove
vrstnice v Pirenejih, kjer je lov manj intenziven.
Vir: Freiheit für Tiere 01/2010, prevod: mag. Martin Vrečko

Vegetarijansko jejmo, se mesu odpovejmo •

Nasveti zdravnikov

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je prevedlo zelo praktično in poučno nemško
knjigo Vegetarijansko jejmo , se mesu odpovejmo, ki je izšla pri nemški založbi Verlag DAS WORT.
Avtorji so nemški zdravniki vegetarijanci, doktorji medicine Hans Günter Kugler, Arno Schneider,
Annemarie Groß, Carsten Wirr.

jejmo,
Vegetarijansko jejmo,

se mesu odpovejmo

Nasveti zdravnikov
za vegetarijance in vegane
Izdajatelj: Dr. med. Hans Günter Kugler

Cena knjige Vegetarijansko jejmo,
se mesu odpovejmo je samo 10
evrov (poštnina ni všteta).
Knjigo je možno kupiti v trgovini
K Naravi, Celovška 87, Ljubljana,
tel. 031 681 426, in na vseh prireditvah,
ki jih društvo organizira
ali se jih udeležuje.
Naročila sprejemamo na
info@osvoboditev-zivali.org
in na tel. 041 546 672
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Kako v Sloveniji posvojiti odsluženega hrta?
Društvo Hrtji svet Slovenije je prostovoljna skupina posameznikov. Vsak s svojim delom, s svojimi obveznostmi, družinami. Gojijo brezpogojno ljubezen do živali, pri čemer se osredotočajo na žalostno situacijo tekaške industrije velikih
angleških hrtov (greyhoundov), lurcherjev, lovskih španskih hrtov (galgov) ter ibiških psov (podencov).

N

a svetu obstaja mnogo pomoči potrebnih živih bitij – nekatera
bivajo v naši bližini, druga so od nas bolj oddaljena. Bitja različnih
barv in oblik, bitja različnih potreb. Vsakdo izmed nas, ki pozna udobje
naših domov in pozitivne vrednote življenja ter je vključen v kakršno
koli vejo pomoči tistim, ki jo potrebujejo, dela dobro delo. Lokalno,
nacionalno, globalno – ni pomembno. Pomembni sta volja do pomoči
in ljubezen do našega planeta in njegovih prebivalcev. Z ljubeznijo
zazrti v hrte, so med njimi opazili mnoga bitja, ki jim ni postlano s
cvetjem in ki si prav tako zaslužijo priložnost zaživeti boljše življenje.
To so lepe in ljubeznive živali, a premnogokrat izkoriščane – žal tudi
zlorabljene. V svetu je registriranih mnogo organizacij za pomoč hrtom,
saj je njihovo izkoriščanje globoko zakoreninjeno v kulturo in tradicijo
določenih narodov. Organizacije nosijo raznolike zadolžitve – od azilov
do društev, ki psom iščejo nove domove po svetu. Obstajajo pa tudi
take, ki delujejo na področju preventive, zaščite, udejanjanja želje po
lepših in bolj kakovostnih razmerah. Preventiva in kurativa, ki z roko
v roki zmoreta dosegati pozitivne rezultate. Nameni in cilji društva so
nesebična in prostovoljna prizadevanja poiskati domove odsluženim
hrtom, ki prihajajo večinoma iz zavetišč v Španiji in na Irskem, v katerih
bodo lahko živeli kakovostno življenje hišnih ljubljenčkov. Pri tem pa
si društvo prizadeva tudi za zaščito in pomoč hrtom, v okviru katerih
skrbi, da bi lahko psi živeli življenje, primerno njihovi vrsti, svobodno,
v miru in brez strahu, da bi jih kdo preganjal, mučil ali ubil.

Zakaj skrb za hrte?
Veliko ljudi zmoti dejstvo, da obstaja društvo, ki se ukvarja s posvojitvami
psov iz drugih držav, saj so zavetišča v Sloveniji polna psov, ki čakajo na
posvojitelje. Najverjetneje marsikdo ni seznanjen, da so tekaški in lovski
hrti mnogokrat žrtve žalostne usode. Tisoče greyhoundov je vsako leto
vzrejenih za namene tekaške industrije na Irskem, v Veliki Britaniji in
drugod. Kriterijem za nadaljnje treninge običajno ustreza morda tretjina
psov. Večina jih tako zaključi svojo kariero, ko so stari od osemnajst
mesecev do treh let. Ogromna številka letno »izginulih« hrtov je sprožila
mnogo ugibanj, na podlagi katerih so se pričela razvijati društva za
pomoč hrtom povsod po svetu. V zadnjih letih je v tekaški industriji
greyhoundov prišlo do nekaterih izboljšav, še vedno pa ostaja trda bitka
proti eni izmed močnih industrij, ki temelji na izkoriščanju nemočnih
bitij. Pojavlja se še en neprijeten vidik: v državah, kjer je prisotna tekaška
industrija hrtov (še zlasti na Irskem), velik odstotek ljudi greyhoundov ne
sprejema kot prijetne in ljubeznive družabnike. Slika je precej drugačna:
družine, ki živijo skupaj s svojimi štirinožnimi »ljubljenčki« - denimo z
zlatim prinašalcem ali kodrom na zofi – imajo greyhounda na dvorišču
zaprtega v kletki (v najboljšem primeru).
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Kruta tekaška industrija hrtov.

Poglejmo španske hrte-galge. Zgodbe iz Španije največkrat niso
pozitivne. Galgo se tam uporablja skorajda izključno za lov, predvsem
na podeželju. Večina lovcev do svojih »sužnjev« ne goji prijetnega
odnosa. Mnogokrat so ti psi zanemarjeni, podhranjeni, neredko preživijo
le eno sezono lova, po kateri so nemalokrat brutalno pobiti – največkrat
obešeni ali pa s povodcem privezani za avto in vlečeni po cesti do smrti.
Za zabavo, seveda! Nenazadnje so tu še lurcherji in podenci ter njihove
žalostne zgodbe. Psi, »oboževani« s strani ciganov. Marsikdaj ukradeni
in varovani v tveganih pogojih. Mnogokrat zapuščeni, pozabljeni.
Tisti z največ sreče uspejo v zastrašujočih razmerah priti v zavetje
sočutnih ljudi. Po okrevanju običajno zažarijo kot bitja, polna ljubezni
in pozitivne energije, to pa delijo z osebami, katerih družinski člani
postanejo.
Treba se je zavedati, da je tako rekoč edina možnost za preživetje
teh hrtov ta, da jim poiščemo dom zunaj države, kjer so živeli poprej
– zunaj Irske, Velike Britanije in Španije torej. Ti hrti so v vseh
pogledih odvisni od takšnih organizacij in društev, ki jim vztrajno
iščejo ustrezne domove zunaj držav, v katerih so dejansko obsojeni na
smrt ali životarjenje do smrti.
Posvojitev odraslega psa lahko pozitivno preseneti in nudi izjemen
užitek marsikateremu človeku. Odrasli psi se zelo hitro in brez večjih
težav privadijo na nov način življenja, na nove situacije in ljudi ter z
veliko mero ljubezni izkazujejo hvaležnost svojim novim družinskim
članom ter prijateljem. Če pa govorimo o hrtih, je vse skupaj običajno
še enostavneje. Hrti nosijo namreč v sebi sposobnost pozabe svoje
preteklosti, četudi ta ni bila vselej prijetna in so bili zapuščeni ali
zlorabljeni. Nekateri nosijo za seboj manj prijetno ozadje kot drugi
in iz tega razloga potrebujejo izkušene in potrpežljive družine, ki
jim pomagajo premagovati težave, s katerimi se soočajo. Večina
izmed hrtov pa z veliko žlico sprejme možnost novega in srečnejšega
življenja. Zanimivo je opazovati, kolikšno mero miline, spoštovanja in
naklonjenosti ta bitja kažejo, ko pričenjajo svoja življenja začenjati na
novo. So naravno olikani psi, z veliko željo po ugajanju in s sposobnostjo
hitrega učenja novih pravil.

Kako v Sloveniji posvojiti odsluženega hrta?
Odsluženega hrta je mogoče posvojiti preko društva HRTJI SVET
Slovenije. V društvu se združujemo prostovoljci, ki gojimo ljubezen
do živali, še zlasti pa skušamo pomagati v žalostni situaciji tekaške
industrije velikih angleških hrtov in lovskih španskih hrtov. Na spletni
strani društva www.hrtjisvet.org si zainteresirani lahko preberejo
objavljene vsebine ter pridobijo osnovne informacije o določeni
pasemski skupini hrtov, njihovem izvoru in zgodovini, prav tako pa bodo
tam našli številne druge informacije, pomembne pred posvojitvijo hrta,
pa tudi nasvete glede njegovega življenja in vzgoje, ki so bistvenega
pomena za sobivanje. Spremljajo lahko tudi ažurne podatke o hrtih, ki
so na voljo za posvojitev. Naslednji korak v postopku posvojitve je, da
nam zainteresirani pišejo na elektronski naslov info@hrtjisvet.org, kjer
se začne postopek posvojitve.

Neusmiljena usoda lovskega hrta.

Uboga vsaka je žival, ki
čaka, da jo bodo klal`
Uboga vsaka je žival,
ki čaka, da jo bodo klal`;
kaj storil žalega je vol,
kaj kura, pujs, da gre v zakol?!
Od bitja, ki tako umre,
preliva kri nedolžnih se;
kdor seje, tudi žanje zlo,
užije ga, kdor je meso.
V njem poleg vseh beljakovin
holesterol, adrenalin
in druge takšne še snovi
nam jemljejo življenja dni.

Edina rešitev za te hrte je posvojitev.

Živali

(Manca Založnik)
Poglej tja z odprtimi očmi,
četudi zarosijo se ti,
pogleda nikdar ne umakni.
Ko videl boš, ko spoznal boš,
ne glej več, temveč ukrepaj!
Bodi to, kar si, bodi boljši!

Ko Stvarnik delo je skončal,
človeka izoblikoval,
za hrano mu namenil je
plod zemeljski in rastje le.

Odprl si oči, a zdaj odpri še srce.
Dokaži, da dober človek si,
da gledaš na vse ljudi.

Na svetu žal velja modrost,
da zdravo je meso, ne post,
le v njem dovolj beljakovin
za zdravje, rast, moč in spomin.

Toda ne pozabi,
da ne dihajo samo ljudje,
da tukaj so in bodo še bitja,
ki jim pravimo živali.

Kjer se živino pasti da,
potratno z zemljo se ravna:
pšenice, ki je božji dar,
desetkrat več gre na hektar.

Niso nič manj vredne,
nič manj pomembne.
So in bodo z nami,
zato jih imejmo radi!
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Indija prepoveduje
zapiranje slonov v
živalske vrtove in cirkuse
Slona, indijske nacionalne živali, odslej ne bodo
smeli več zapirati v živalske vrtove in cirkuse.
To je odločil Indijski centralni urad za živalske
vrtove (CZA) novembra 2009. Za njihovo
slonom prijazno odločitev je PETA, mednarodna
organizacija za pravice živali, podelila indijskemu
uradu za živalske vrtove priznanje Animal Rights
Leadership Award 2009.

L

eta 2005 je PETA Indija ugotavljala stanje v 14 velikih živalskih
vrtovih po vsej državi in v vsaki od teh ustanov odkrila hude
nepravilnosti. Nato se je PETA Indija vedno znova pritoževala pri CZA
nad telesnim in duševnim trpljenjem slonov.
»S prepovedjo slonov v živalskih vrtovih in cirkusih se je CZA etablirala
kot vodilna institucija za varovanje slonov in je naredila pomemben
korak k varstvu teh enkratnih živali, tako da lahko indijska nacionalna
žival v prihodnosti živi bolj naravno in mirno življenje,« je izjavila
predsednica PETE Ingrid E. Newkirk.
PETA Indija je v preteklosti že dosegla prepoved izkoriščanja slonov za
zabavo turistov in za tako imenovano »prosjačenje slonov« v Mumbaju
in drugih mestih.
Indijski urad za živalske vrtove je naznanil, da morajo vse slone, ki so
trenutno zaprti v živalskih vrtovih in cirkusih, preseliti v kampe za slone
Forest Departmenta. Ti kampi so v bližini varovanih območij, narodnih
parkov in sprejemnih postaj za divje živali v Indiji (Vir: Freiheit Für
Tiere, 2/2010). Oblasti so sklenile, da tudi najboljši živalski vrtovi ne
morejo slonom zagotoviti zadovoljive kakovosti življenja. To potrjuje
tudi študija objavljena leta 2008 v znanstveni reviji Science, ki je
obravnavala 4500 slonic v ujetništvu, med drugim tudi tiste v evropskih
živalskih vrtovih. Ugotovili so, da so v povprečju doživele starost 17
let, medtem ko slonice v divjini dočakajo 36 do 56 let. V Evropi je v
živalskih vrtovih okrog 600 slonov. V Indiji je v ujetništvu okrog 3500
slonov, vendar le 140 od teh v cirkusih in živalskih vrtovih. Preostali
so tempeljski in delovni sloni. Na njihov položaj omenjena odločitev
ne bo vplivala.
mag. Martin Vrečko in Blanka Prezelj

30

OSVOBODITEV ŽIVALI - september 2010

OSVOBODITEV ŽIVALI - september 2010

31

Interes človeka pred interesom živali?
Afera Baričevič in bulmastifi se počasi polega. Ob koncu aprila je kabinet predsednika vlade predstavil dokumente, ki
osvetljujejo ozadje postopkov v zvezi z napadom bulmastifov na Saša Baričeviča. V javnosti se je v zvezi s tem pojavila
tudi informacija, da se je predsednik vlade Pahor dogovoril s kandidatom za novega kmetijskega ministra Židanom,
da se bo poslej upoštevalo, da je interes ljudi pred interesom živali. Če obstaja nasprotje med interesi človeka in živali,
mora biti interes ljudi pred interesi živali, izhaja iz vladnega sporočila za javnost v zvezi s tem dogodkom. Kaj vse to pomeni za živali? Ali se bo položaj živali zaradi zgoraj navedenih vladnih napovedi spremenil?

O

razmerju med interesi ljudi in živali govori Zakon o zaščiti
živali (ZZZiv). Ta je v splošnih določbah opredelil pojem
zaščite živali kot odgovornost ljudi za zaščito njihovega življenja,
zdravja in dobrega počutja (1. člen), to pa je tudi dolžnost vseh
pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali (2.
člen). V 3. členu pa je še določil, da nihče ne sme brez utemeljenega
razloga povzročiti živalim trpljenja, bolezni ali smrt. Navedene
določbe so podrobneje razdelane v nadaljevanju zakona. To je torej
okvir, v katerem se lahko v Sloveniji giblje odnos človeka do živali.
Čeprav je ta okvir za živali zelo slab, saj so uvodne določbe zakona
eno, njihova konkretizacija pa drugo, pa je bilo včasih še slabše.
Po že omenjenem 3. členu ZZZiv ne sme nihče brez utemeljenega
razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti. Iz te določbe
jasno izhaja, da interesi ljudi niso vedno pred interesi živali. Tudi v
primeru kolizije interesov ljudi in živali se tehtnica ne more vedno
obrniti v korist ljudi. Jeziček na tehtnici je utemeljen razlog. Ali
obstaja utemeljen razlog, da prevlada interes človeka pred interesom
živali? Če tega ni, imajo interesi živali prednost pred interesi ljudi.
V tem okviru je pomembno tudi načelo sorazmernosti, po katerem
je potrebno zakonite cilje doseči s čim blažjimi sredstvi. To načelo
obstaja tudi v pravu zaščite živali, saj je npr. po 26. členu ZZZiv
dovoljeno usmrtiti žival, ki je nevarna za okolico, če tega ni mogoče
drugače preprečiti. Interes živali do življenja ima v tem primeru
prednost pred interesom človeka do npr. užitka pri ubijanju, ki bi ga
imel tisti, ki bi takšno »nevarno« živali usmrtil samo zaradi užitka
do ubijanja.

razveljavil 26. člena tega zakona, samo podrobneje ureja tematiko
nevarnih psov. Glede usmrtitve pa je seveda bistven pogoj iz pete
alineje 26. člena, to je nevarnost za okolico in če te ni mogoče
drugače preprečiti. V 26.b členu torej manjka glede usmrtitve načelo
sorazmernosti. Ali ni bil 26.b člen dodan v Zakon o zaščiti živali
samo zato, še posebej določilo glede usmrtitve psov, da se potolaži
javnost po napadu psov na S. Megliča? Ali ne gre v tem primeru
za neke vrste maščevanje človeka nad nedolžnim psom, katerega
ugriz ni plod svobodne odločitev psa oz. dejanje, ki bi bilo izraz
njihove prave notranjosti, temveč dejavnikov izven domene psa?
Vse živali so namreč po svoji notranji biti do ljudi nenasilne, seveda
pa je drugo, kaj je človek z njimi počel leta, stoletja oz. tisočletja.
Usmrtitev nevarnih psov po členu 26.b ZZZiv bi bilo tako mogoče
razumeti kot nepotrebno usmrtitev živali, kar po 4. členu ZZZiv
pomeni mučenje živali. O 26.b členu je mogoče reči, da je v delu,
ki določa obvezno usmrtitev nevarnih psov, ne glede na to, ali je
mogoče eventualne bodoče ugrize preprečiti ali ne, v nasprotju tudi
z 72. členom ustave, ki smiselno prepoveduje mučenje živali.

Ugrize napadalnih psov lahko preprečimo
z nagobčnikom
V aferi Baričevič in bulmastifi se pojavlja kot eno izmed ključnih
vprašanj vprašanje, ali so bili psi (tukaj sta mišljena Atlas in Joy)
zakonito vrnjeni lastniku ali pa bi jih morali usmrtiti kot nevarne
pse. Zadeva je preprosta. Po že omenjenem 26. členu ZZZiv je
nevarno žival mogoče usmrtiti samo, če njene nevarnosti za okolico
ni mogoče drugače preprečiti. To seveda velja tudi za pse, tudi za
tiste, ki so ugriznili človeka in mu povzročili posebno hude telesne
poškodbe ali celo smrt, kot so to storili bulmastifi. Nevarnost takšnih
psov za okolico je mogoče preprečiti na zelo enostaven način: psi
morajo biti opremljeni z nagobčnikom ali pa zaprti v pesjaku oz.
drugem objektu. To določa tudi veljavni ZZZiv v 12. členu. Že sam
Zakon o zaščiti torej določa način zaščite ljudi in drugih živali pred
nevarnimi psi. Psa, ki je ugriznil človeka, tako ni mogoče usmrtiti,
tudi če je zaradi tega človek umrl ali utrpel posebno hude telesne
poškodbe, ne glede na določbe člena 26.b člena ZZZiv, po katerem
uradni veterinar odredi usmrtitev psa, ki je z ugrizom povzročil
ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka ali posebno hude
telesne poškodbe.
26.b člen ZZZiv je v delu, ki določa usmrtitev nevarnega psa,
neuporaben oz. nepotreben, saj takšnega psa ni mogoče usmrtiti, ker
je bodoče ugrize mogoče, v skladu z načelom sorazmernosti in 26.
členom ZZZiv, preprečiti na zelo enostaven način: z nagobčnikom
oz. osamitvijo v pesjaku ali drugem objektu. 26.b člen ZZZiv ni
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Interesi ljudi so imeli nezakonito
prednost pred interesi živali
Po napadu na Baričeviča je država ubila bulmastifa, ki sta se zatekla
v lopo. Njun umor je bil nezakonit ali pa vsaj zelo sporen, kajti
vprašanje je, ali sta bila nevarna za okolico, saj sta napadla samo
svojega skrbnika in ne drugih ljudi, poleg tega pa je do povzročitve
smrti zaradi ugrizov po vsej verjetnosti prišlo zaradi neupoštevanja
zaščitnih ukrepov, saj psa nista bila opremljena z nagobčnikom.
Poleg tega pa bi morala biti, če bi bila usmrtitev sama po sebi
zakonita, v skladu z 26.b členom ZZZiv izdana odločba o usmrtitvi

in vročena lastniku, pred usmrtitvijo bi moral biti v skladu z 1. odst.
26.b člena ZZZiv opravljen pregled psov glede stekline, šele po tem
pregledu bi se lahko psi usmrtili. Ali je bil pregled glede stekline
opravljen? Ali so bili psi v izolatorju, kot to zahteva Zakon o zaščiti
živali? Po javnosti znanih podatkih ne. Usmrtitev je bila nezakonita
oz. vprašljiva že s tega vidika. Psi bi morali biti pred usmrtitvijo
omamljeni, da bi se jim prihranilo trpljenje, kot je to bistvo 2. odst.
26. člena ZZZiv. Ali je bilo to storjeno? Po javno dostopnih podatkih
so bili psi ustreljeni. Tudi s tega vidika gre lahko za nezakonito
usmrtitev psov, ki bi jo lahko šteli celo za mučenje živali.
Če usmrtitev Atlasa in Joya ni bila zakonita, mnogo dejstev pa
govori v prid temu, je jasno, da ni obstajal utemeljen razlog iz 3.
člena ZZZiv za povzročitev trpljenja in smrti psom. V tem primeru
so imeli interesi ljudi nezakonito prednost pred interesi živali. Ta
primer je eden izmed mnogih primerov nasilja, ki ga izvaja moderna
pravna država nad živalmi in kjer za prednost interesov ljudi pred
interesi živali do zdravja, življenja ali dobrega počutja ne obstajajo
utemeljeni razlogi, kot to izhaja iz 3. člena ZZZiv.
Interesi ljudi in živali v bistvu niso v koliziji. Ljudje in živali lahko
živijo skupaj, ne da bi se živalim krnili njihovi interesi v zvezi z
zdravjem, dobrim počutjem in življenjem, kar jim v osnovi priznava
zakonodaja in za kar so dolžni poskrbeti tudi državni organi. Tipičen
primer tega je meso. Zaradi sle po mesu v Sloveniji vsako leto
pomorijo okoli 30 milijonov živali, čeprav je dokazano, da je meso
rizičen faktor za mnoge civilizacijske bolezni in da je množična

živinoreja največji posamični uničevalec podnebja in okolja. Za
meso bi bilo mogoče reči, da je množični morilec, saj zaradi njega
ne umirajo samo živali, temveč tudi na desetine milijonov ljudi
po vsem svetu. Meso ni potrebno za človekovo prehrano, saj je
znanstveno dokazano, da je vegetarijanska prehrana primerna za
vse starostne kategorije ljudi. To pa pomeni, v skladu z načelom
sorazmernosti, ki kot del pravne države velja tudi na področju
zaščite živali, da ubijanje živali za prehrano človeka ni zakonito
oz. v skladu z ustavo, saj je mogoče dobiti to prehrano na drug, za
živali bistveno ugodnejši način, to je s pomočjo rastlin. Ta način
pa je seveda bistveno boljši tudi za človeka. Na eni strani življenje
živali in na drugi strani bolezni ljudi ter uničena narava. Jasno je,
kam se nagne tehtnica. Zato bi bilo mogoče tudi reči, da za ubijanje
živali za prehrano ljudi ne obstaja utemeljen razlog v smislu 3. člena
ZZZiv. Življenje živali je več vredno kot interes ljudi po hrani, ki je
nepotrebna; in ne samo to, ki je škodljiva ter nosi veliko odgovornost
za bolezni ljudi ter uničeno podnebje in naravo.
Vprašanje je, ali ni parola, da ima interes človeka vedno prednost
pred interesom živali, kot bi bilo mogoče tolmačiti uvodoma
omenjene vladne materiale in nekatere članke v medijih, ki so nastali
na podlagi teh materialov, ne samo neetična ter nezakonita, temveč
tudi v nasprotju z interesi ljudi. Vprašanje je, ali je takšnim parolam
še mesto v 21. stoletju.
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Pacienti obiskujejo Deželo miru

Ozdraveti s pomočjo narave in živali
Dežela miru ni blagoslov le za živali in naravo. Za mnoge ljudi je ta kos zemlje postal studenec zdravja. Zdravniki redno obiskujejo Deželo miru s skupinami bolnikov, da bi pozitivni učinek dežele uporabili v zdravilne namene. Neka
celostno usmerjena klinika si je že pridobila prostor v Deželi miru sredi povezanih biotopov, da bi tam lahko izvedla
poseben terapevtski koncept. Vprašali smo dva zdravnika, dr. med. Carstena Wirra in Andréa Herffa, specialista splošne medicine, po načinu delovanja in uspehih tega koncepta zdravljenja.
V kolikšni meri ima Dežela miru zdravilni učinek?
A. Herff: Dogajanja v človeku usmerjajo naravni ritmi, npr. dnevnonočni ritem, letni časi ali hormonalni ritem. Danes ljudje zelo veliko
sedijo za računalnikom, povsod je umetna svetloba, mnogi delajo
ponoči, žive torej popolnoma proti biološkemu ritmu. Ko pa bolniki
obiščejo Deželo miru in pustijo, da nanje deluje narava, se v telo
naseli mir. Telo lahko preklopi od stresa na počitek. Živci se umirijo,
blokade popustijo. Pri kroničnih boleznih lahko to privede do procesa
zdravljenja.
Kako potekajo ti obiski?
Dr. Wirr: Sprehodimo se npr. do kakšne razgledne točke in se prepustimo,
da na nas deluje mir dežele. Včasih tudi zapremo oči, da bolje zaznamo
občutke in čustva. Vadimo tudi čutno zaznavanje. Duhamo npr. svežo
zemljo, poslušamo glasove ptic ali opazujemo igro sončne svetlobe.
Tudi obisk pri živalih je skoraj vedno na sporedu. Bolniki lahko
obiščejo npr. ovce ali koze, navežejo z njimi stik, jih zaznajo kot bitja
- tudi to je zdravljenje.
Zakaj terapevtske obiske izvajate prav v Deželi miru in ne kje drugje?
A. Herff: Miroljubno ravnanje z naravo in živalmi ter širni povezani
biotopi daleč od hrupa in trgovanja dajejo tej deželi prav posebno
sevanje – in posebno zdravilno delovanje. To vedno znova izražajo tudi
bolniki.

Kaj o teh obiskih pravijo bolniki sami?
Dr. Wirr: Nek bolnik je npr. izjavil: „To je tako, kot da enostavno
izklopimo pogonski sistem in se osredinimo na bistvene, osnovne
stvari.” Ali: „Tukaj je človek povezan z dihom narave - to deluje nekako
osvobajajoče.” Drugi je opisal: „To ima mnogo opraviti z občutenjem
in z lastnimi čustvi, ki se potem dvignejo.” Spet drugi je rekel: „Ta
dežela ima nekaj močnega, pomirjujočega, kar smo začutili in sprejeli.”
Ali tudi: „Obiski v Deželi miru so nam dali dodatne moči, ki jih je težko
pojasniti, toda tu so.” Takšna je večina povratnih sporočil.
Na začetku obiska marsikaj iz narave zaznajo in predelajo razumsko,
mnogo govorijo. Sčasoma postanejo bolniki mehkejši, bolj odprti, je
kot prebujanje čustvene ravni. Skoraj vsak bolnik, ki je bil v Deželi
miru, je doživel v sebi spremembo stališča do narave in do živali. Ta
sprememba pogosto sproži v telesu dogajanje, ki lahko prispeva k
zdravljenju - veliko je možnosti, kako terapevtski obisk učinkuje pri
posamezniku.
Vir: Mednarodni Gabrielin sklad, 2. razširjena izdaja

Celotno brošuro si lahko ogledate na spletni strani www.
gabrielin-sklad.org Lahko se prijavite tudi na novice iz
Mednarodnega Gabrielinega sklada na naslov info@gabrielinsklad.org Na tem naslovu lahko tudi naročite to brezplačno
brošuro, za katero bodo živali vesele vaših prostovoljnih
prispevkov za gradnjo njihovih bivališč oz. za nakup novih
zemljišč za njih. Že evro ali dva pomaga. In sicer na naslov:
G.S. Stiftung Verwaltungs-GmbH,
Internacionale Gabriele-Stiftung
Kto.Nr.206253, Volksbank Main-Tauber, BLZ 67390000
IBAN: DE12 6739 0000 0000 2062 53, BIC: GENODE61WTH
Hvala, skrbnik Mednarodnega Gabrielinega sklada za
Slovenijo, Stanko Valaptič
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Mleko ubija živali
Mleko ubija živali - kako je to mogoče? Krava daje mleko po naravni poti le takrat, ko ima teličke. Zato krave mlekarice enkrat letno umetno oplodijo. Ker mleko uporabijo za ljudi, teličke po rojstvu odvzamejo materam. Teličke
ženskega spola povečini vzgojijo za mlekarice, moške teličke 6 mesecev pitajo, dokler – pri teh „letih“ so še otroci
- ne končajo v klavnicah. A tudi njihove matere, ki jih v bistvu nikoli ne spoznajo, ne dočakajo visoke starosti: kravo
mlekarico zakoljejo v povprečju po štirih letih.
»Krave za v smeti«: v klavnice pri štirih letih
Danes da ena krava mlekarica v Nemčiji v povprečju 18,16 litrov
mleka na dan. V preteklosti je količina znašala približno 8 litrov
– približno toliko potrebuje teliček, da lahko odraste. Leta 1951 je
krava v povprečju proizvedla 2600 litrov mleka na leto. Do leta 1980
se je ta številka povzpela na 4548 in do leta 1998 na 5750 litrov,
torej dvakrat več kot pred 40 leti! In danes? Danes proizvede krava
mlekarica v povprečju 7000 litrov mleka na leto. V letu 2007 so krave
v Nemčiji proizvedle približno 28, 4 milijard litrov mleka. Živali, ki
so tako obremenjene s popolnoma nenaravnim proizvajanjem mleka,
so še posebej dovzetne za bolezni. Veliko krav zato trpi za mastitisom,
vnetjem vimen. Prej je bilo popolnoma normalno, če je krava dočakala
15 let. Danes krave v povprečju dočakajo le štiri do pet let. Ker krave
povržejo mladiče že po dveh letih vzreje, dajejo krave v povprečju
mleko le nekaj več kot dve leti! Bolj ali manj jih spremenijo v krave
za v odpad.

In kaj se zgodi s telički?
Teličke kmalu po porodu odvzamejo materam. Samičke povečini
vzredijo v krave mlekarice. Samčke pa tri do šest mesecev pitajo, da
dosežejo optimalno težo za klanje, 250 kg. Zaprejo jih v majhne lesene
lope, v katerih se le s težavo premikajo. Dobiček skušajo povečati tudi
tako, da vsakemu teličku do zakola dajo na razpolago le en kvadratni
meter. Namesto materinega mleka dobijo mastno belo brozgo, ki
vsebuje posneto mleko v prahu, loj, kitovo maščobo in veliko soli.
Zaradi velike količine soli in pomanjkanja vode telički pijejo večje
količine brozge, ki je nadomestilo za mleko, in se zato hitro redijo.
Pri živalih umetno povzročajo anemijo s tem, da jim onemogočajo
kakršenkoli vnosa železa, da bi meso ostalo svetlo. Iz tega razloga
živali ne dobivajo tudi suhe krme. Tako trpijo za slabokrvnostjo,
drisko, pljučnico in paralizo. Na špranjastih tleh stojijo v lastnih
iztrebkih. Smrad je strašen. Zaradi špranjastih tal utrpijo živali težave

kot so bolečine v nogah pa vse do deformacij. Približno 10 odstotkov
teličkov umre v prvih tednih življenja. Ostali končajo v starosti od
štiri do šest mesecev v klavnici. Mlečna industrija je tako v tesni
povezavi z mesno industrijo.

Živalski dojenčki na krožniku
Nobena žival, ki je zaklana za mesno proizvodnjo, ne dočaka niti
šestine svoje naravne življenjske dobe. Skoraj vse ubijejo, še preden
te sploh odrastejo. Naravna življenjska doba goveda je približno 30
let, nekatere teh živali dočakajo celo občutno višjo starost. Teličke
krav mlekaric pa ubijejo že pri starosti od štiri do šest mesecev –
govorimo lahko torej o živalskih dojenčkih! Nekatere teličke ubijejo
že nekaj dni po rojstvu: sirilo v njihovih želodcih uporabljajo pri
izdelovanju sira. Krave mlekarice zakoljejo pri povprečni starosti od
štiri do pet let. V tem času veliko krav sploh še ne odraste. Če to
primerjamo s starostjo človeka, bi lahko govorili o približno 15 let
starih dekletih. Vsaka osma krava gre v klavnico breja. Kri govejih
zarodkov predstavlja še eno zlato jamo za kemično in kozmetično
industrijo: teličke izrežejo iz plodnika in pri tem, ko jim srce še bije,
jim z iglo odvzamejo v povprečju pol litra krvi. Na takšen način umre
letno najmanj 2 milijona nerojenih teličkov.

Obstaja alternativa za mleko?
Če kdo razmišlja o tem, mu predlagamo: poskusite alternativo
kravjemu mleku in mlečnim proizvodom! Že dolgo obstajajo
raznovrstni izdelki: sojino, ovseno, pirino, riževo ali pa kokosovo
mleko, sojina ali ovsena smetana, sojini jogurti in pudingi, celo
sladoled in »sir« brez kravjega mleka. Opustitev kravjega mleka
je lahko okusna in zdrava pridobitev. Poskusite piti kavo s sojinim
ali ovsenim mlekom. Namesto z maslom ali smetano raje kuhajte z
olivnim oljem – to je koristno tudi za raven holesterola. Z ovsenim
ali sojinim mlekom lahko pripravite vse mlečne jedi: od pudinga do
palačink. In kot alternativa siru obstajajo številni okusni namazi, ki so
izključno rastlinskega izvora.

Če se odpovemo mleku, koristimo zdravju

Zaradi umetnega hranjenja se kravam povečajo vimena. Veliko krav zato trpi za
mastitisom, vnetjem vimen.
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Za vse odrasle sesalce je značilno, da ko nehajo piti materino mleko,
ga ne morejo več presnavljati. Ali ni nenavadno, da smo si ljudje
izbrali mleko druge vrste kot eno naših osnovnih živil? Zlasti zato,
ker je narava izloček kravjih žlez namenila teličkom? Ljudje zagotovo
nismo postali bolj zdravi s pomočjo uživanja mleka. Mlečni proizvodi
ne vsebujejo balastnih snovi ali kompleksnih ogljikovih hidratov in
so polni nasičenih maščob in holesterola. Kontaminirani so s krvjo
in gnojem ter pogosto vsebujejo pesticide, hormone in antibiotike.
Mlečni produkti (sem sodijo sir, sladoled, mleko, maslo in jogurt)
skrbijo za znatne količine holesterola in maščobe v prehrani. Hrana,
ki vsebuje maščobo in nasičene maščobe v velikih količinah,
povečuje tveganje za nastanek različnih bolezni. Zdravstvene težave
in bolezni, ki jih znanstvene raziskave povezujejo z uživanjem mleka,
so med drugim: diabetes, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen,
Crohnova bolezen, akne, nevrodermitis, avtizem, alergije, debelost,
srčne bolezni, rak. Študije celo dokazujejo, da mlečni izdelki prej
povzročajo osteoporozo, kot pa pred njo ščitijo! (več o tem na: www.
fleisch-macht-krank.de, www.milchlos.de, www.peta.de/milch)

Če se odpovemo mleku, zmanjšujemo podnebne
spremembe

Krava proizvaja mleko le, ko povrže telička. Male teličke kmalu po porodu
odvzamejo njihovim materam in jih v mučnih pogojih pitajo, dokler jih pri 3 do
6 mesecih ne zakoljejo. Naravno govedo odraste šele pri petih letih in doseže
starost 20, 30 ali več let. So živali, ki se rade gibljejo in najraje živijo v večjih
skupinah.

Množična živinoreja in predelava mesnih izdelkov sta po aktualni
študiji inštituta Worldwatch odgovorna za približno polovico od
človeka proizvedenih toplogrednih plinov (World Watch Magazine,
november/december 2009). Delež, ki ga ima pri tem proizvodnja mleka,
ni zanemarljiv. Pri izdelavi enega kilograma sira nastane več kot osem
kilogramov toplogrednih plinov. Po mnenju marburškega raziskovalca
Ralfa Conrada bi lahko podnebne spremembe upočasnili, če bi se ljudje
drugače prehranjevali. »Skratka, vodilo bi lahko bilo: odpovejmo se
govedini in mlečnim izdelkom,« je nemški tiskovni agenciji februarja
2007 dejal vodja inštituta Max-Planck za terestrično mikrobiologijo.
Krave proizvajajo pri prebavljanju agresiven toplogredni plin metan,
ki nastaja pri procesu vretja v njihovih prežvekovalskih želodcih.
»Če zmanjšamo izpust metana v atmosfero, lahko hitreje dosežemo
pozitivne učinke, kot pa če hočemo na hitro zmanjšati dotok ogljikovega
dioksida,« pravi Ralf Conrad iz inštituta Max-Planck. »Na količino
metana v atmosferi lahko vplivamo v roku osmih let, medtem ko pri
ogljikovem dioksidu to traja desetletja.« (vir: Mainpost.de, 22. 2.
2007) Veliko bolj prijazni do ozračja kot meso in mlečni proizvodi so
kruh, testenine in sveža zelenjava, ki je pridelana lokalno. Združenje
potrošnikov Foodwatch je v študiji ugotovilo, da je prehrana brez mesa
in mlečnih proizvodov več kot sedemkrat bolj prijazna do okolja. V
celoti rastlinska prehrana, ki je pridelana biološko, je celo več kot
šestnajstkrat bolj prijazna do okolja!
Vir: Freiheit Für Tiere, 3/2010, prevod: Matej Smodiš

Bogat zelenjavni krožnik
Potrebujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 korenček
1 bučka
1 steblo zelene
¼ komarčka
4 cvetki brokolija
4 šitake gobe ali šampinjone
1 pest oljčnih plodov
2 posušena paradižnikova pelata
1 pest mandljev in orehov
½ zrelega avokada
1 limona
1 pest sončničnih semen
1 šopek listov zelene
1 strok česna ali žlička čemaževe omake
hladno stisnjeno olje
himalajska sol
začimbe po okusu

Priprava:

Korenček, bučko, zeleno, komarčka in gobice operemo ter narežemo
na palčke. Iz mesa zrelega avokada, limoninega soka, olja in soli
pripravimo avokadovo omako, ki jo postrežemo v avokadovi lupini. Iz
čez noč namočenih in odcejenih sončničnih semen pripravimo omako,
tako da dobro zmeljemo semena, liste zelene, česen ter dodamo
limonin sok, olje, sol in začimbe po okusu. Omako postrežemo na listu
radiča. Posušene paradižnikove pelate na kratko namočimo v vodi in
pomočimo v olju. Mandlje čez noč namočimo in olupimo. Pripravljeno
zelenjavo, oreške, oljčne plodove in omaki lično nadevamo na velik
krožnik ali pladenj.

K jedi:

Zelena vsebuje mnogo rudnin in vitaminov B-skupine, veliko E-vitamina
in beta karotena. Vsebuje mnogo eteričnih olj, ima razkuževalne učinke
in spodbuja čiščenje ter izločanje prehladne sluzi. Brokoli ima ogromno
železa, mangana, kalcija, magnezija in številnih mikromineralov. Vsebuje
glukozinolate, ki imajo močne očiščevalne in razkuževalne učinke. Ne
spada zaman med najbolj »zdravo« zelenjavo. Šitake gobe so eden redkih
rastlinskih virov D-vitamina, ki izboljšuje presnovo mineralov. Dvigujejo
odpornost, delujejo antivirusno in očiščevalno. Oljčni plodovi vsebujejo
zdrav vir maščob, vitamine B-skupine, E-vitamin, beta karoten in
številne rudnine. Pomagajo pri čiščenju jeter in sodelujejo pri čiščenju
organizma. Mandlji so kot odličen vir esencialnih maščobnih kislin,
vitamina E, biološko visoko vrednih beljakovin in drugih zaščitnih snovi
idealen dodatek v prehrani, ki skrbi za zdravje.

Avtor: Matjaž Kološa, univ. dipl. inž. živ. teh.

Matjaževa

kuharija

matjazeva.kuharija@gmail.com

OSVOBODITEV ŽIVALI - september 2010

37

Oglasno sporočilo

Klamatska alga Klamath RW®max za
zdravo rast in razvoj otrok
kosti), vanadij (za glikemijsko presnovo sladkorja, pri debelosti), jod (v
optimalnih količinah za pravilno delovanje ščitnice). Klamatska alga je ena
najbogatejših rastlinskih virov omega-3 in omega-6 maščobnih kislin, ki
jih po mnenju strokovnjakov za prehrano vsebujejo v optimalnem razmerju
(2 : 1). Študije so pokazale, da so te alge sposobne normalizirati presnovo
maščob (glej spodaj). Klamatska alga se v telesu v celoti asimilira, ker
vsebuje pravilno razmerje hranil in ker ima celično membrano, zgrajeno
iz lipoglikoproteina, ki je podoben človeškemu glikogenu, zaradi česar jih
človeški organizem brez težav sprejme kot vir takojšnje energije.

Zadnje študije o klamatski algi Klamath RW®max
so potrdile naslednje lastnosti:

1) Retrospektivne študije: Študija je dokazala, da imajo klamatske alge
pomembne blagodejne učinke pri artritisu in vnetjih, fibromialgiji
(bolezenski utrujenosti), alergijah na hrano in alergijskih obolenjih
dihal ter pri nevroloških obolenjih, kot sta depresija in motnja
pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD).

Klamatska alga Klamath RW®max za otroke je bogat
vir energije, vitaminov in mineralov ter pomembna za
splošno dobro počutje otrok.

Klamath RW®max, edina na slovenskem trgu, je obdelana in posušena
z inovativnimi in posebnimi metodami ter predstavlja doslej najboljšo
formulo iz klamatske alge, kjer se ohranijo vse hranilne snovi.

3) Protivnetno delovanje: Klamatske alge so vir fikocianinov, ki
zaustavijo večji del vnetnih procesov. So učinkovitejše od zdravil in
nimajo neželenih učinkov.

Klamatska mikroalga - Klamath RW®max:
• preverjene kakovosti
• certifikat OTCO o ekološko neoporečni pridelavi in predelavi

4) Presnova maščob: Klamatske alge dokazano uravnotežijo presnovo
maščob in tako prispevajo k zmanjšanju holesterola in trigliceridov
v krvi.

Klamatska mikroalga - Klamath RW®max vsebuje:
• 60 biorazpoložljivih mineralov in oligoelementov;
• 14 vitaminov;
• 20 aminokislin in preko 60 odstotkov beljakovin;
• karotene in klorofil - močne antioksidante, ki so bistveni za vid,
ščitijo jetra in zavirajo razvoj tumorjev;
• esencialne maščobne kisline omega-3 in omega-6 v optimalnem
razmerju (2:1);
• specifične imunomodulacijske, protivnetne, antioksidantne in
krvotvorne molekule ...

5) Normalizacija glikemičnega metabolizma: Klamatska alga je - med
drugim tudi zaradi vsebnosti mineralov, kot sta krom in vanadij, ki
uravnavata sladkor v krvi - pomembno prehransko dopolnilo pri
glikemiji in debelosti.

Resorpcija alge je 100-odstotna zaradi pravilnega razmerja hranil, ki delujejo
v sinergiji, in prebavljive celične stene, ki jo ima samo klamatska alga.
Zato so hranilne snovi, ne da bi preobremenile prebavni sistem, dostopne
tudi otrokom, nosečnicam, bolnikom in starejšim ljudem.

7) Razpoloženje, pozornost in spomin: Težave, kot so depresija,
zmanjšana pozornost, hiperaktivnost, prištevamo k tistim, ki jih
je mogoče obravnavati z uživanjem klamatskih alg, kar je potrdila
omenjena retrospektivna študija. Ugotovili so, da vsebujejo klamatske
alge precejšnjo količino snovi, bistveno za obnovo živčevja. Ker
klamatske alge vsebujejo feniletilamin (PEA), jih uživamo tudi za
izboljšanje razpoloženja in zmanjšanje stresa, pozitivno pa delujejo
tudi pri že omenjenih težavah pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD).

Celovit spekter vitaminov in mineralov ter ostalih hranil
v klamatski algi Klamath RW®max

Klamatska alga je bogata z vitamini skupine B, še zlasti z vse bolj redkim
vitaminom B12, ki pa je v samo 2 gramih teh alg kar 200-odstoten po
merilih RDA (priporočeni dnevni odmerek) in ga telo v celoti presnovi.
Klamatska alga je tudi odličen vir vitamina K. Spekter vitaminov v
klamatski algi je celovit, saj vsebuje tudi vitamin C. Že 1 gram alge klamath
RW®max oskrbi telo z zadostno količino vitaminov po merilih LARN, ki
jih telo povsem asimilira. Klamatska alga je edini prehranski vir, ki vsebuje
popoln spekter povsem presnovljivih mineralov in oligoelementov v
optimalnem razmerju, potrebnih za človeški organizem. Alga klamath
RW®max vsebuje več kot 60 biorazpoložljivih mineralov in oligoelementov,
ki so potrebni za normalno delovanje metabolizma. Klamatska alga je
odličen in biorazpoložljiv vir esencialnih mineralov, ki izpolnjujejo merila
LARN, in zagotavlja zdravje in rast otrok. Med minerali velja omeniti:
železo (za več energije, za krvni obtok), fluor v naravni obliki (za zobe in
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2) Imunski sistem: Dve uri po užitju klamatske alge le-te spodbudijo
40-odstotno dejavnost T-limfocitov (naravnih celic ubijalk), ki so
najpomembnejši imunski obrambni mehanizmi v krvi, organih in
tkivih. Alge torej odlično uravnavajo našo imunost.
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6) Razvoj mišičevja in organov: Najpomembnejši telesni dejavnik
pri otroku je nedvomno ustrezen in uravnotežen razvoj mišičevja in
organov, zato je klamatska alga zelo priporočljiva tudi za nosečnice. Z
raziskavami so dokazali, da so se ob uživanju klamatske alge okrepili
organi ter povečala mišična masa. Ta izsledek je nadvse pomemben pri
obravnavi otrok, mladostnikov in športnikov.

8) Antioksidativno delovanje: Klamath RW®max je najbogatejši vir
vitaminov, karotenov in mineralov z antioksidativnim delovanjem.
Klamatska alga pa je bogata tudi s fikocianini. To so edinstvene in
najmočnejše molekule, ki po antioksidativni moči prekašajo celo
katekin v zelenem čaju in kvercetin, ki sta dolgo veljala za najmočnejša
antioksidanta.
Povzeto po referencah podjetja Nutratec (dr. Stefano Scoglio)
Bolj podrobne informacije o raziskavah najdete na spletni strani
www.vidastudio.si
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