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Če bi lahko živel tako, da ne bi bil krut, da nikomur 
drugemu ne bi bilo treba umreti za tvoje preživetje, 
da bi bilo konec svetovne lakote in da bi rešil sebe 

ter planet – zakaJ ne bi živeL Tako?



uvodnik

Naš planet nas vedno bolj očitno opozarja, da ne zdrži več 
človekovega pritiska nanj. Onesnaževanje je postalo že tako 
pereč problem, da je za njegovo zajezitev že pet čez dvanaj-
sto. Del človeštva je to že dojel, zato skuša s svojim odgo-
vornim ravnanjem prispevati k ravnotežju v naravi. Žal pa 
se večina človeštva še vedno ne zaveda negativnih posledic, 
ki jih povzroča s svojim ravnanjem naravi in vsemu živemu 
okoli sebe. Ko takole brezčutno ravnamo z zemljo in z žival-
mi, uničujemo poleg našega planeta tudi sami sebe. 

Uničevanje narave, voda ter rastlinskega in živalskega sveta 
se je v zadnjih letih naglo povečalo, predvsem po zaslugi 
milijonskih subvencij davkoplačevalskega denarja mlečni 
in mesni industriji ter velikim živinorejcem. Morda še en-
krat vprašanje za vse nas. Ali se  davkoplačevalci sploh zave-
damo, da so milijonske subvencije pravzaprav naš denar, ki 
nam ga z vedno novimi in večjimi davki države vzamejo in 
potem dodelijo le nekaterim, ki naj bi skrbeli za našo hrano. 
Je to res prava pot? V svetu je več kot milijarda ljudi lačnih 
in revnih, tudi v Evropi in v Sloveniji se revščina povečuje. 
Mnogi delajo za plačilo, ki ne omogoča preživetja, pa mora-
jo kljub temu prispevati še za subvencijsko vrečo. Lestvice 
prejemnikov subvencij kažejo, da strašanske milijonske vso-
te evrov prejemata mlečna in mesna industrija. Torej dejav-
nosti, ki sta že dolgo označeni kot največja grožnja človeštvu. 
Na ta način so lahko cene mlečnih in mesnih proizvodov 
nižje, kot bi bile sicer. Brez subvencioniranja bi bili živalski 
proizvodi veliko dražji. Če pa bi  prišteli še ekološki vidik, 
torej onesnaževanje s strani živinoreje, in zdravstveni vidik, 
več bolezni zaradi pretirano živalske hrane, bi morale biti 
cene živalskih proizvodov veliko višje od sadja in zelenjave. 
Zastavlja se vprašanje, zakaj je temu tako, zakaj smo vsi tiho, 
čeprav postaja vedno bolj vidno in jasno, da imajo tisti, ki 
krojijo svetovno kmetijsko in prehransko politiko grozljiv 
scenarij: vzeti nam osnovno pravico do naravne hrane in 
čiste pitne vode ter nas z zastrupljanjem obojega narediti 
bolne in posledično morda celo sužnje farmacije. Velika 
podjetja in velike kmetije s pomočjo našega denarja posta-
jajo še večji in počasi jedo manjše. In ravno ti veliki so tisti, 
ki sledijo in so veliko bolj poslušni usmeritvi te napačne po-
litike. Samo v Sloveniji smo tako v zadnjih letih izgubili na 
tisoče manjših kmetij, ki so se še trudile pridelovati naravno 
hrano. Lahko bi rekli tudi nekako takole: Mi plačujemo oz. 
moramo plačevati nekoga, ki nas zastruplja in uničuje ro-
dovitna polja in pitno vodo. Spoštovane bralke in bralci, mi 
smo naročniki, mi volimo politike, ki bi naj ravnali za dob-
robit vseh državljanov RS, za dobrobit živali, dolgoročno 
skrbeli za vodo, naravo in vse življenjske oblike. Ali delajo 
tako? Gre namreč za nas, za naše otroke in naslednje gene-
racije. Razmislimo o tem, morda lahko spremenimo način 
prehranjevanja, kajti še naše babice in dedki so jedli meso 
le za večje praznike in tu in tam ob nedeljah. Kaj pa danes?   

Lov je škodljiv in nepotreben ter grozljiva vojna proti ži-
valim na naših poljih in v gozdovih. Obenem lov ustvarja 
neravnovesje v živalskem svetu in naravi nasploh. Mnogo-
krat pa lov ogroža tudi lovce same ali celo ljudi, ki z lovom 
nimajo nobenega opravka, a postanejo žrtve lovskega orožja, 
kot bomo lahko prebrali v reportaži v naši reviji.

Vabimo vas, na veliki vegetarijanski piknik, 30. avgusta 2015, 
ki bo na Limbuškem nabrežju pri Mariboru.
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Obstaja zanimiva knjiga z naslovom »Poslušnost av-
toriteti«. Delo temelji na kontroverznem poskusu, 
pri katerem je znameniti socialni psiholog Stanley 
Milgram (1933-1984) uporabil naključno izbrane lju-
di, ki so pod nadzorom vodje eksperimenta zadajali 
vse večje elektrošoke poskusni osebi, če ta ni pravil-
no odgovorila na zastavljena vprašanja. Elektrošoki so 
bili fiktivni in dejanski testiranec je bila izbrana oseba, 
pri kateri je Milgram meril, kako dolgo se bo ta po-
drejala vodji poskusa kot avtoriteti, ki je zahtevala vse 
višje, v realnih okoliščinah že smrtne jakosti elektro-
šokov. Oseba bi »testiranca« dejansko ubila, če bi bili 
zadani električni sunki resnični. (dr. Vlado Miheljak, 
iz spremne besede)

Skoraj dve tretjini sodelujočih je v raziskavi dajala te-
stni osebi smrtonosne odmerke elektrošokov. 

Citiram: »Najbolj običajna prilagoditev v razmišljanju 
poslušne poskusne osebe je, da v sebi neha gledati člo-
veka, ki je odgovoren za svoja dejanja. Ne vidi se kot 
nekdo, ki mora ravnati moralno odgovorno, temveč 
kot orodje neke zunanje avtoritete.«

Ta psihološki mehanizem prelaganja odgovornosti ve-
lja tudi na področju prehranjevanja. Vsejedi ljudje po-
gosto opravičujejo uživanje hrane živalskega izvora, 
sklicujoč se na domnevne avtoritete: »Zdravnik mi je 
rekel, da je dobro jesti meso, jajca, kravje mleko!« »Na 
poročilih sem poslušal zdravstvenega ministra, ki je 
priporočal uživanje rib!« »Ko sem bil še otrok, nam je 
župnik rekel, da v Bibliji piše, da lahko jemo živali!« 
»Oče mi je rekel, da moram uživati meso, da bom po-
stal močan kot bik!« »V šoli pri uri gospodinjstva nam 
je učiteljica rekla, da so živalski proizvodi pomem-
ben del zdravega načina prehranjevanja ter da bomo 

KaKO vsejedci nevtralizirajO 
ObčutKe Krivde in sramu,  
ker daJeJo naroČiLa  
za ubijanje živali?

zboleli in se ne bomo pravilno razvijali, če jih opusti-
mo!« »Ko sem začel trenirati nogomet, mi je trener re-
kel, da moram jesti čim več perutnine!« 

S tem, ko vsejede osebe sledijo napotkom domnevnih 
avtoritet, v veliki meri potlačijo občutke krivde in sra-
mu, ko z uživanjem mesa dajejo naročila za ubijanje 
živali. Odgovornost prevalijo na avtoritete: »Saj so mi 
oni tako svetovali.« Na ta način lahko pri sebi ohrani-
jo samopodobo neškodljivega človeka.

V knjigi so omenjeni še drugi pomembni psihološki 
mehanizmi, ki nevtralizirajo moralne občutke: raz-
dalja, čas in fizične pregrade. Citiram: »Dejansko je 
za sodobno birokracijo, tudi kadar je namenjena de-
struktivnim ciljem, značilno, da večina ljudi, ki so del 
njene organizacije, destruktivnih dejanj ne izvaja ne-
posredno. Prekladajo papirje ali natovarjajo strelivo 
ali opravljajo kakšno drugo dejanje, ki resda prispe-
va h končnim destruktivnim posledicam, je pa v očeh 
in umu vršilca oddaljeno od teh posledic. Na povsem 
kvantitativni podlagi je bolj hudobno izstreliti topni-
ško granato na mesto in umoriti deset tisoč ljudi, kot 
pa s kamnom do smrti potolči enega, vendar je slednje 
psihološko veliko težje izvedljivo.«

Ponovno potegnimo vzporednice z vsejedci. Oni ne 
izvajajo neposredno umorov živali, ampak kupijo v tr-
govini kose mesa, ki nič več ne spominjajo na živali. 
Meso doživljajo povsem brezosebno. Kot da bi kupi-
li hladilnik. Toda, če bi sami morali zaklati žival, bi to 
veliko težje izvedli, kajti soočiti bi se morali z vsemi 
posledicami svojega dejanja. In takšno krvavo dejanje 
bi v večini od njih sprožilo pravi vihar negativnih ču-
stev: sram, krivdo, strah … 

Avtor: Damjan Likar
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Planet Zemlja. Tako lep, tako raznolik in prekra-
sen planet! S svojimi naravnimi danostmi ponuja 
svojim prebivalcem vse, kar potrebujejo za življenje, 
a žal ena izmed vrst teh prebivalcev, ki se je med 
zadnjimi pojavila na njenem površju, ne spoštuje 
vseh lepot in možnosti, ki mu jih daje za lepo in ka-
kovostno življenje. Dvignila se je nad naravo in si 
jo prilastila. Izkorišča jo za svoje osebne interese in 
tako uničuje edini planet, ki ji je na voljo za življe-
nje. Le kdo je lahko tako nespameten pri svojih od-
ločitvah? Odgovor je preprost: človek.

Človek se ima za najbolj inteligentno bitje, a kljub ta-
kšnemu prepričanju s svojim načinom življenja dela 
nepredstavljivo škodo naravi in ostalim prebivalcem 
Zemlje - živalim. Prepričani smo, da smo vladarji tega 
sveta ter da lahko počnemo z živalmi in naravo, kar 
nas je volja. Ob vsem tem popolnoma ignoriramo 
njihove pravice in čustva. S svojimi dnevnimi odlo-
čitvami vplivamo na svet bolj, kot se mogoče sploh 
lahko uspemo zavedati. Vsak dan živimo življenje v 
nekem mehurčku in ne znamo pogledati širše slike. 
Pomembne so nam stvari, ki v realnosti nimajo nobe-
ne prave veljave in pozabljamo na pomembne stvari, 
kot je varovanje okolja in živali. Radi si zatiskamo oči 

POjedli bOmO zemLJo
in ignoriramo dejstva, da je okolje, v katerem živimo, 
vedno bolj obremenjeno zaradi naših življenjskih na-
vad in da bomo na koncu, če bomo nadaljevali v ta-
kšnem tempu, kot doslej, uničili edini dom, ki ga ima-
mo. Takrat naše potrošništvo in užitki, ki jih prinaša, 
ne bodo imeli nobenega smisla več, saj se bomo borili 
za obstanek in občutili bomo pomanjkanje  osnovnih 
dobrin, ki jih potrebujemo za življenje.

Katere pa so tiste življenjske navade, ki najbolj vpli-
vajo na okolje, v katerem živimo? Tisto, kar se pojavi 
na našem dnevnem jedilniku, je ključen dejavnik one-
snaževanja okolja. Hrana živalskega izvora je glavni 
razlog za marsikatero okoljevarstveno kot tudi etič-
no in moralno težavo. Počasi bomo pojedli Zemljo in 
sami sebe pognali v prepad, če se ne bomo prebudili 
in spregledali, da je potrebno naše prehranske navade 
usmeriti k bolj čisti veganski prehrani, ki ne vključuje 
živil živalskega izvora. Ljudje radi rečejo, naj vsak dela 
in jé, kar mu je volja. A to, da se predajamo užitkom 
okusa, ki jih dosežemo z uživanjem živalske hrane, ne 
bo obrodilo sadov. Sčasoma bomo sami sebi izkopali 
grob, iz katerega ne bo tako enostavno zlesti. Je okus 
v naših ustih res bolj pomemben kot planet, naš edi-
ni dom. Če ga uničimo, ne bomo mogli živeti nikjer 
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drugje. Ne bomo mogli spakirati kovčkov in oditi dru-
gam. Je edino, kar imamo in do njega bi se morali ob-
našati spoštljivo in ga varovati.

Človek nespametno ravna s hrano, ki mu je na vo-
ljo in raje sledi nekim egoističnim namenom. To je le 
eno izmed mnogih grozodejstev, ki jih človek počne 
drugim in v končni fazi samemu sebi. 33 % po sve-
tu pridelanih žit gre za krmo živali, namesto da bi z 
njim nahranili lačne v tretjem svetu in tako nemudo-
ma rešili problem lakote. Iz 10 kg žita na koncu do-
bimo povprečno le 1kg mesa, s katerimi nahranimo 
zelo malo ljudi. Letno za živinorejo brez sramu uniči-
mo 164.000 km2 tropskih gozdov z namenom, da bi 
pridobili več pašne površine. V Kostariki je 71 % nek-
danjih gozdov spremenjenih v pašnike. Nepal je na ra-
čun živinoreje izgubil polovico svojih gozdov. Če pre-
računamo, lahko en pašnik prehrani le eno govedo na 
hektar. Latinska Amerika je leta 1991 izvozila 8 mili-
jonov ton soje, pretežno za proizvodnjo živinske krme. 
Kadar mediji govorijo o globalnem segrevanju, nikoli 
ne omenijo glavnega povzročitelja toplogrednih pli-
nov, saj bi resnica lahko resno ogrozila živalski indu-
strijo. Brez dvoma je živinoreja večji onesnaževalec 
okolja kot  ves svetovni promet. Metan, ki nastaja v 
gnoju živali, je odgovoren za 18 % segrevanja zemelj-
ske atmosfere. Leta 1970 je v Latinski Ameriki uniče-
vanje deževnih gozdov sprostilo v atmosfero 1,4 mi-
lijarde ton ogljikovega dioksida. V Veliki Britaniji vsa 
živina letno prispeva h globalnemu segrevanju 1,5 mi-
lijonov ton metana, ki se sprosti  v ozračje.

To je le nekaj podatkov, ki kažejo na resen problem 
obremenjevanja našega okolja z načinom življenja, ki 
ga imamo. Na koncu se bomo morali resno vpraša-
ti, ali nam je okus po mrtvih telesih živali res bolj po-
memben kot pa edini dom, ki ga imamo? Kaj nam bo 
na koncu slasten zrezek na krožniku, ko pa ne bo več 
Zemlje, kot jo poznamo. Resno se moramo vprašati, 
ali je smiselno nadaljevati v takšnem stilu in še na-
prej brezskrbno uživati živalske proizvode in mirno 
dopustiti, da uničimo Zemljo. Izbira je sama naša. S 
spremembo prehrane lahko naredimo ogromno za 
planet. Vprašati se moramo, kakšen planet želimo za-
pustiti prihodnjim generacijam. Lep, zdrav ali bolan 
in izčrpan? Vsi si želimo blaginje, a za to, da bi jo dose-
gli, bo potrebno razmisliti s svojo glavo in spremeniti 

stil življenja. Na koncu nas lahko rastlinska prehrana 
prijetno preseneti in ugotovimo lahko, da je celo bolj 
okusna kot živalska hrana. Človek naposled ugotovi, 
da ni prikrajšan za gurmanske užitke in, da je poču-
tje občutno boljše. Na koncu se človek vpraša, ali je 
tovrsten način prehrane res vreden žrtev, ki jih pušča 
za seboj. Razlogov za prehod na rastlinsko prehrano 
je več. Veliko težav na svetu izvira prav iz napačnega 
prehranjevanja. Trenutno človeštvo troši več, kot mu 
Zemlja lahko da. Še imamo čas, da rešimo planet. Če 
ga bomo zanemarjali še naprej s svojim nespametnim 
življenjem, bomo uničili tudi sebe.  Na besede ljudi, 
naj jé vsak, kot mu odgovarja, se moramo še enkrat 
vprašati, kakšne posledice pušča živalska prehrana. 
Tako lahko sklenemo, da so spremembe nujne, in, da 
okus po določeni hrani na koncu res ni tako pomem-
ben kot (pa) kvaliteta našega življenja v prihodnosti.

Avtor: Alja Aljančič

Viri: http://www.stockfreeorganic.net/
deforestation-livestock-destroying-the-living-earth/
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kakšno zvezo ima  
burger s pragozdom?
Dandanes gre marsikdo  v opoldanskem odmoru na 
hitro pojest kakšen burger v eno izmed verig s hitro 
hrano, ne da bi si pri tem delal pomisleke, da pri tem 
uniči delček pragozda. Po poročanju Greenpeace-a je 
»vzrok za okrog 80 % posekane površine pragozda v 
področju Amazonke urejanje pašnikov za govedore-
jo«.

posledice
Krčenje pragozda ima težke posledice. Ne le za fav-
no in floro pragozda, temveč tudi na podnebje naše-
ga planeta. »Kdor uničuje pragozd v Braziliji, škoduje 
podnebju našega planeta. Mi Evropejci se moramo 
ozavestiti z globalnimi posledicami svojega potroš-
ništva,« poroča Tobias Riedel, strokovnjak za pragozd 
pri Greenpeace-u. V pragozdovih ob Amazonki je po 
ocenah shranjenih 80 do 120 milijard ton ogljika. Iz 
virov Greenpeace-a sledi, da » je uničenje gozda ize-
načeno s 400 kratnikom izpusta toplogrednega plina 
CO2, ki ga v enem letu proizvede Nemčija. Brazilija 
je z uničevanjem deževnega pragozda četrta največja 
povzročiteljica toplogrednih plinov na svetu.

Živinoreja v področju Amazonke je pogosto na 
področju ilegalno izkrčenih površin. Odgovornost za 
to ni le v brazilski politiki, temveč tudi v zahodnih 
velikih koncernih, ki kupujejo meso z ilegalnih 
farm. Uničevanje pragozda v področju Amazonke 
je ilegalno, saj je v nasprotju z brazilskimi zakoni. To 
jasno kaže na neučinkovitost državne politike pri va-
rovanja narave.

bOdO burgerji  
uniČiLi pragozd? 

vizualizacija
Krčenje pragozda in ustvarjanje pašnikov na tem izkr-
čenem področju je prepoznavno celo na Google Earth.

možnosti in protiukrepi
Po raziskavah WWF bi lahko bila do leta 2030 uničena 
polovica deževnega pragozda. »Trenutno ima Brazilija 
v posesti okrog 200 milijonov glav govedi za prodajo. 
Do leta 2018 naj bi se izvoz podvojil. Uresničitev teh 
napovedi pa lahko vsakdo od nas prepreči s tem, da 
nekaj naredi za varovanje okolja in proti podnebnim 
spremembam. Spremeniti malenkosti je učinkovita 
in dolgotrajna pot, kot je na primer zmanjšanje pre-
hranjevanja z mesom ali s proizvodi živalskega pore-
kla. Ljudje pogosto mislijo, da sami ne morejo ničesar 
doseči. A vsaka najmanjša sprememba lahko doseže 
nekaj pozitivnega. Mislite torej na to, ko si naslednjič  
nameravate kupiti burger v enem od fastfood lokalov.

(Prispevek Linde Bichlmaier, Janine Pagel in Katarine 
Schmidt)

Vir: Tierschutz-Nachrichten 03/2015 (Aktiver Tierschutz 
Steiermark)

Prevod: Blanka Prezelj



Vrane so spontano in brez kakršnegakoli usposabljanja sposobne mentalnih dosežkov, ki so jih  
dolgo pripisovali le ljudem in drugim primatom. To ugotavlja raziskovalna skupina okoli Anne 
Smirnove in Edwarda Wassermana z Univerze Iowa. V njihovi študiji so vrane igralne karte raz-
porejale v abstraktne kategorije. 

V prvem poskusu so morale vrane izmed treh igralnih kart, na katerih so bili različni simboli, 
izbrati dve, ki sta se ujemali po obliki, barvi in številu simbolov. V drugem poskusu je postalo 
težje, saj na kartah niso bili več enaki simboli. Vrane so morale prepoznati abstraktne odnose 
med slikami: na primer, karto z rdečim in modrim kvadratom so morale povezati s karto, na 
kateri sta bila rdeč in moder krog, ne pa tisti, na kateri sta bila rdeč kvadrat in moder križ. To je 
zahtevna naloga iz analogije, za rešitev katere se morajo celo ljudje dobro osredotočiti.

Vrane so svojo nalogo večinoma opravile pravilno – delež pravilnih odgovorov je bil 78 odstot-
kov. Znanstveniki so to v reviji Current Biology imenovali »mojstrovina«, saj so vrane odločitve 
sprejemale spontano, brez usposabljanja.

Prepoznavanje analogij je ključnega pomena za razširjeno dojemanje in vedenjske prilagoditve. 
Analogično razmišljanje velja za temelj kategorizacije in ustvarjalnega reševanje problemov

Dolgo so sposobnost abstraktnega razmišljanja pripisovali le ljudem in človeku podobnim opi-
cam. V zadnjih letih pa je objavljenih vse več študij, ki potrjujejo visoko inteligenco vran.

Prevod: mag. Martin Vrečko

Vir: Freiheit fur Tiere 2/2015, str. 4

inTeLigenca: 
vrane PrePOznajO 
abstraKtne POvezave 
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Mehiški parlament je 11.12.2014 z 267 glasovi 
za in 66 proti izglasoval zakon, ki prepoveduje 
nastope živali v cirkusih. Ti morajo predložiti 
sezname živali, tako da jih bodo lahko razdelili 
med živalske vrtove in zavetišča.

Vse več držav prepoveduje nastope živali v cir-
kusih. Poleg 17 držav v Evropi, Izraela, Indije in 
Singapurja, so nastope divjih živali v cirkusih 
prepovedale mnoge države latinske Amerike: 
Kolumbija, Paragvaj, Peru, Kostarika in Salvador. 
V Boliviji so prepovedane vse živali, ne le divje. 
V Ekvadorju velja prepoved lokalnih divjih živa-
li v cirkusih, prepovedan je vstop cirkusom z di-
vjimi živalmi in tudi reja eksotične divjih živali.

Prevod: mag. Martin Vrečko

Vir: Freiheit fur Tiere 2/2015, str. 6

mehiKa  
PrePOvedala  
divje živali v 
cirkuSih

Lepo sončno jesensko jutro. Vsa živa bitja se vesele 
življenja. Ura je 10 in vračam se z obiska pri mami. 
Srečujem kolesarje, tekače, pešce. V ogradi sadovnjaka 
se skupina pisano oblečenih ljudi igra paintball. Toda- 
joj! Ko pridem bližje, z grozo opazim, da ima ta skupi-
na v rokah prave puške, uperjene tja proti robu ograje! 
»Kaj pa vi tukaj delate s puškami?« jim zakličem. Usta-
vijo se, se nekaj posvetujejo,  prekinejo nameravano 
dejavnost in se pričnejo vračati v smer, od koder so 
prišli. Mimo pritečeta zajec in srna, očitno v smrtnem 
strahu, saj pobega iz ograde ni, oboroženi ljudje pa ne 
poznajo milosti… „Ste morilci, ubijalci ali kaj?“jim  še 
zakličem.

Doma me že čakata dva policista in mi vročita kazen 
za 250 evrov z razlago, da so me ovadili lovci, ki so 
streljali na divjad, a so se počutili ponižane in razžal-
jene ob mojih besedah …

Sprašujem se, kako bi se počutili ljudje, ki so se takrat 
nahajali na cesti ob sadovnjaku, če bi vedeli, kako blizu 
so bili naperjenim puškam in strelom iz lovskih pušk, 
v obljudenem predelu mestne okolice. Jaz– ovadena 
,ker sem jih ustavila pri tem početju, oni – pod krinko 
društva, »ki skrbi za ravnovesje v naravi«, v resnici pa 
predani strasti po ubijanju.

Blanka Prezelj

Lov v Ogradi 
v Obljudenem 
Predelu

lovec
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Deževen dan je primeren za kakšen dober dovtip v 
prijetni družbi in znanec je po nesreči povedal ene-
ga že vsem znanega, takega z brado. Namesto mi-
lostnega nasmeha in zamaha z roko je tokrat dobil 
vprašanje: »Ali veš, zakaj je Kajn ubil Abela?« Ker 
je vprašani nekaj momljal, je hitro slišal odgovor: 
»Zato, ker je govoril stare vice!« Tudi tale je bil eden 
izmed tistih z brado, toda omemba znamenite bib-
lične zgodbe o Kajnu in Abelu je med nami sprožila 
nepričakovano burno debato. Abel je daroval meso 
živali in to je bilo Bogu všeč, na Kajnovo daritev 
poljščin pa se ni niti ozrl. Kajn je v besu ubil brata 
Abela, poljedelec je ubil pastirja. 

»Ali ni to uboj pastirja, ki s svojimi čredami uničuje 
rodnost zemlje? Ali je zgodba o bratomoru v bistvu 
tragična zgodba neolitske revolucije, ko je svobod-
nega nomada simbolno 'ubil' na posest priklenjeni 
poljedelec?« 

Antropologi vedo, da je poljedelstvo v resnici prva 
manifestacija suženjskega dela v zgodovini človeka in 
da se šele z razvojem kmetijstva pričenjajo obdobja 
lakote. Danes gre milijarda ljudi lačnih spat in prav 
naša doba je doba lakote, kot je v zgodovini človeka 
še ni bilo. Danes, v času največje tehnološke moči, je 
stradanje postalo institucija. 

LAKOTA  
v času izObilja

Anton Komat je slovenski svobodni raziskovalec, pisec, scena-
rist, publicist in naravovarstvenik. 

10    OSVOBODITEV ŽIVALI JULIJ 2015



»Ali ni bil Abel simbol dokončno izgubljenega rajske-
ga vrta, umirajočega sveta lovsko-nabiralniške kulture, 
ki je živela v izobilju brez obilja. Ljudje tiste dobe niso 
imeli ničesar, toda zato še niso bili revni, temveč pred-
vsem svobodni. Mobilnost in lastnina sta si namreč 
v velikem protislovju. V današnjem svetu prinašata 
posedovanje dobrin in množična potrošnja dvojno 
tragedijo, začne se z nezadostnostjo in konča se s po-
manjkanjem. Sodobne kapitalistične družbe, naj bodo 
še tako bogate, so trdno zapisane večnemu pomanj-
kanju.«

Potem je Kajn je odšel izpred božjega obličja in se na-
selil v deželi Nod, vzhodno od Edna. Bog je zaznamo-
val Kajna in mu rekel, da mu zemlja ne bo več dajala 
svoje moči. 

Kazen 'živeti od trdega dela' in v nenehnem pomanj-
kanju smo si torej naložili sami in tudi uničevanje 
rodne zemlje je del tega dogajanja. Ali ni to najstarejša 
ekološka zgodba?« 

v življenju pojemo  
1800 živali 
Povprečen Evropejec v svojem povprečno dolgem 
življenju poje posmrtne ostanke petglave goveje čre-
de, krdela 42 prašičev in jate 900 piščancev, poleg teh 
pohrusta 7 ovac, 43 puranov, 24 kuncev in 789 ribjih 
osebkov ter ogloda tretjino konja. Torej na njegovem 
krožniku konča meso 1800 živali. Za hkratno vzrejo 
tako velikega števila živali bi bila potrebna kar obsež-
na kmetija s sodobno mehanizacijo, nujno potrebno 
opremo in objekti ter z vsemi nepotrebnimi (beri: ne-
varnimi) agrokemičnimi sredstvi. Zdaj pa poglejmo v 
slovenske hleve, kjer ta čas muka 473.000 glav goveje 
živine, kruli 415.000 prašičev, bleja 138.000 ovac in 
kokodaka 5.220.000 piščancev (podatek Statističnega 
urada RS na dan 1. 12. 2009). Mesojedcem se že vna-
prej cedijo sline ob bodočih pečenkah in zrezkih, saj 
je stopnja samooskrbe z mesom pri nas kar 92-odstot-
na. Manj veseli so vegetarijanci in varuhi pravic živali, 
kajti stopnja samooskrbe z zelenjavo v RS je le borih 
36 odstotkov, torej kar dve tretjini te dragocene hrane 
uvažamo. Nekoč v »gnilem« socializmu smo z doma 
pridelanim krompirjem prehranili tako rekoč vso 
Jugo, danes pokrijemo komajda polovico slovenske 
porabe. Butasto nadaljevanje neoliberalnega modela 

v kmetijstvu tolče tudi po kmetu, saj se odkupna cena 
za krompir giblje okrog sramotnih 100 € za tono, torej 
10 centov za kilogram. Enaka je tudi cena živega pra-
šiča, 100 € za 100 kg žive teže. Kolikšne so cene v tr-
govini, vam je znano. Podobno se dogaja z odkupnimi 
cenami žit. Rezultat je jasen vnaprej, še bolj bo upadla 
pridelava poljščin, sadja in zelenjave in še večji bo de-
lež prireje domačih živali. To se vidi tudi po strukturi 
družbene moči v kmetijstvu in prehrani, saj vse vodil-
ne položaje že dolgo časa zasedajo veterinarji ali pa 
kmetijski svetovalci živinorejskega pedigreja. V tem 
uroku tiči tudi popolna stagnacija slovenskega kme-
tijstva, ki se že pol stoletja ne premakne z mrtve toč-
ke in že davno presežene dogme polnih hlevov. Toda 
ravno v prevladujočem konceptu množične vzreje do-
mačih živali tiči kopica velikih tveganj. Številne smo 
že izkusili, nore krave, slinavko in parkljevko, ptičjo 
in prašičjo gripo, druge še pridejo, in to kmalu. Toda 
pustimo ob strani zdravstvena tveganja verjetnih no-
vih pandemij in se obrnimo k pomembnemu tveganju, 
to je k v sodobnem svetu danes ogroženi prehranski 
varnosti, prehranski suverenosti, skratka nizki stopn-
ji samooskrbe države s hrano. Ali slišite, kako lakota 
trka tudi na naša vrata?

megamarketi na  
plodni zemlji
Vsi vemo, da je eden izmed temeljev kmetijstva pri-
delava žit, in ta pri nas dosega le 63-odstotno stopn-
jo samooskrbe. Toda tri četrtine doma pridelanih žit 
požrejo domače živali in le četrtina te količine je na-
menjene za prehrano ljudi. Podobna zgodba se dogaja 
na njivah. Naših 800 m² njivskih površin na prebival-
ca nas uvršča na predzadnje mesto v EU (za nami je 
samo Finska), obenem pa 70 odstotkov teh površin 
zaseda koruza za prehrano domačih živali. Da ne go-
vorimo o čedalje večji pozidavi desettisočev hektar-
jev najbolj plodne zemlje, na kateri se bohotijo razni 
trgovski centri in megamarketi. Večina županov slo-
venskih Butal je toliko omejenih, da jih bolj zadovol-
juje megabetonski kvader potrošniške blaznosti sredi 
asfaltirane pušče, kot pa jih razveseli pogled na njivo 
bujno cvetoče ajde.  

Toda po svetu se medtem dogajajo dramatične spre-
membe, globalna prehranska kriza. Rastoča človeška 
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populacija, naftna kriza, izpadi letin zaradi vremen-
skih ujm, rastoča raba zemlje za rastline, iz katerih 
pridobivajo biogoriva, omejevanje izvoza hrane iz 
številnih držav, špekulacije na blagovnih borzah, vse 
to povzroča skokovit porast cen poljščin, ki so osno-
va prehrane človeštva. Leta 2008 se je cena žit v svetu 
dvignila za 60 odstotkov glede na leto 2006 in svetov-
ne zaloge žit so bile leta 2007 najmanjše vse od leta 
1948. Samo en dodaten pretres (npr. suša v Avstraliji 
ali nenadna ohladitev v Kanadi) je dovolj, da se sesuje 
globalna prehranska varnost. Obenem se uničuje rod-
na prst, sedem odstotkov v desetih letih! Če nas je zdaj 
več kot šest milijard, nas bo leta 2050 že devet milijard 
in bomo potrebovali 70 odstotkov več hrane! Podat-
ki vzbujajo pri resnih politikih veliko zaskrbljenost 
in sprožajo odločne ukrepe k trajnostno naravnani 
prehranski varnosti. Če vemo, da za prirejo 1 kg mesa 
potrebujemo desetkrat več zemlje kot za pridelavo 1 
kg poljščin, postaja premik iz živinoreje v poljedelstvo 
imperativ preživetja. 

Že zaradi osnovne prehranjenosti prebivalstva. Ved-
no pomembnejše namreč postajo to, da ljudje ne 
bodo lačni. Za ZDA so izračunali, da le en brezmesni 
dan v tednu prinaša enak trajnostni učinek kot umik 
500.000 avtomobilov iz prometa! Dva brezmesna 
dneva v tednu pa bi Američanom prihranila energi-

jo enako izklopu vseh gospodinjskih aparatov v ZDA, 
torej vseh hladilnikov, pralnih in sušilnih strojev, mik-
rovalovk, pečic in podobnih naprav, ki jih poznamo. 
Ali ste zaznali karkoli podobnega ukrepom povečan-
ja prehranske varnosti v Sloveniji? Nasprotno, otroci 
vegetarijanci so diskriminirani v vrtcih in šolah, kajti 
mesna hrana je še vedno v samem središču uradne 
doktrine o »zdravi« prehrani. Ob nespornem dej-
stvu, da vsaj eno tretjino rakavih in kardiovaskularnih 
obolenj lahko pripišemo med posledice prevelikega 
uživanja nezdravega mesa iz množične farmske vzre-
je. Biti okoljsko ozaveščen ne pomeni le varčevanja 
z vodo iz pipe, ugašanja luči, ločevanja odpadkov in 
vožnje s kolesom, pač pa tudi odrekanje nepotreb-
nemu prenažiranju z rdečim mesom. Medtem ko se 
naši kmetijski politiki ukvarjajo s pasjimi aferami in 
kontejnerji z odpadki, si vi omislite vsaj en brezmesni 
dan v tednu. Pa še bolj zdravi boste, da o zašpehanosti 
in mlahavosti telesa niti ne govorim. Angleži uvajajo 
državni program Cook4Life kot družinski projekt, v 
katerem ljudi učijo sestave zdravih jedilnikov in pri-
pravo zdrave hrane. In glej čudo, Cook4Life izrecno 
priporoča ljudem vsaj en brezmesni dan v tednu!  

Avtor: Anton Komat 



9. 4. 2015 je bila v Državnem zboru slovesnost ob podelitvi evropske nagrade za evropskega poslanca, ki 
je napravil največ za promocijo zdravja. Že tretjič jo je prejel g. Lojze Peterle. Ob tej priložnosti je povabil 
osem ljudi, ki smo govorili o zdravju. Izbral je tako predstavnike uradne kot alternativne medicine. 

O veganstvu  
v državnem zboru    

zdi pomembno govoriti o veganstvu kjerkoli, še po-
sebno v Državnem zboru. Morda kje zasejemo seme, 
ne da bi se tega sploh zavedali. Me je pa žalostilo, 
ker smo bili glede razumevanja zdrave prehrane 
pravzaprav vsi enotni, na sprejemu, ki je sledil, pa 
je bila pripravljena pogostitev, ki je bila lepa za 
oko, a zelo daleč od zdrave hrane. Tisto, kar cenim 
pri Campbellu, ki je napisal Kitajsko študijo, in kar 
cenim pri Esselstynu, je, da ko sta spoznala vpliv zdra-
ve prehrane na zdravje, sta spremenila prehranjevalne 
navade svojih družin. Tako sta védenje spremenila v 
prakso. Težko pa sprejmem, da ljudje govorijo o potre-
bi po zdravju, da imajo na voljo vse potrebne informa-
cije, ne zmorejo pa spremeniti svojih prehranjevalnih 
navad. Ker sicer so besede samo besede in nič več.

Pripravil: Miloš Židanik

Vsi smo govorili o zdravi hrani, o problemu zastrupl-
janja okolja in telesni aktivnosti. Sam sem omenil še 
potrebo po zdravih medosebnih odnosih, ki vodijo v 
psihično zdravje. Iz ust predstavnikov uradne medici-
ne sem čutil občutek nemoči in željo po zmanjševanju 
škode na področju preprečevanja ter ponos na pod-
ročju zdravljenja bolezni, iz ust dveh predstavnikov 
alternativne medicine jezo in frustracije, ker nimajo 
takega priznanja s strani uradne medicine in države, 
kot bi si jo želeli sami. 

Jaz sem govoril o veganstvu. Ker je bilo srečanje na-
menjeno zdravju, sem najprej spregovoril o Kitajski 
študiji in Esselstynovi knjigi o boju s srčnožilnimi 
boleznimi, potem pa predstavil nabor strokovnih 
člankov, izdanih v uglednih medicinskih revijah, ki 
spoznanja Kitajske študije potrjujejo. Zatem sem se 
ustavil pri psiholoških dejavnikih, povezanih z vegan-
stvom in zdravjem – pri vprašanju empatije in nevtra-
lizacije destruktivne agresije, katere razsežnosti smo 
vsakodnevno priča v medijih. Občinstvo sem nasme-
jal, ko sem na predstavitvi prikazal fotografijo plakata 
mesne industrije Košaki, ki sporoča, da je klobasa pri-
delana z ljubeznijo in opozoril na bizarnost laži mesne 
industrije. Zaključil pa z vplivi veganstva in vsejedstva 
na okolje in sklepom, da problem zdravja ni le prob-
lem Ministrstva za zdravje, temveč tudi Ministrstva za 
okolje in prostor ter kmetijskega ministrstva. Ob tem 
sem pozval, da je dobro ukiniti subvencije za mesno 
in mlečno industrijo.

O vplivu svojega prispevka na poslušalstvo težko so-
dim. Žal je bilo čutiti pomanjkanje poslancev, ker so 
prav takrat odstavljali ministra Janka Vebra. Se mi pa 
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Spomladanski čas je čas priprave travinja na kasnej-
ši kakovostno in količinsko optimalen pridelek. Za 
ohranjanje rodovitnosti je bistvenega pomena gno-
jenje. Z gnojenjem rastlinam dodajamo hranila, ki jih 
v naravi za njihovo rast, razvoj in rodnost ni dovolj 
oziroma niso v rastlinam dostopnih oblikah. Ob tem 
je zelo pomembno, da je gnojenje opravljeno strokov-
no, s čimer se izognemo onesnaževanju okolja in vpli-
vu le-tega na zdravje živali in ljudi.

Vsebnost nitratov v krmnih rastlinah je odvisna od 
gnojenja tal, zato gnojenje ne sme biti pretirano in/ali 
opravljeno ob nepravem času. Če se ob gnojenju upo-
rabi več kot 200 do 300 kg dušika/ha, obstaja nevar-
nost akumulacije dušika v obliki nitratov v rastlinah, 
pri tem pa je vseeno, če gnojimo z gnojevko, gnojem 
ali mineralnimi dušikovimi gnojili. Nitrati so najbolj 
nevarne naravne snovi v krmi in pri živalih, ki se hra-
nijo s krmo, ki vsebuje veliko nitratov, povzročijo za-
strupitev, ki lahko ima za posledico tudi pogin.

Navadno povečano raven nitratov ugotavljamo v mla-
dih rastlinah 2 do 3 tedne po gnojenju. Velika vseb-
nost nitratov je torej vezana na veliko količino teh 

snovi v tleh in na slabe pogoje za fotosintezo (slaba 
osvetlitev, suša, nizke temperature …). Ob tem obsta-
jajo tudi določene  razlike med krmnimi rastlinami v 
sposobnosti za akumulacijo nitratov in nitritov, kar pa 
je vezano predvsem na aktivnost encimov (reduktaz), 
ki v rastlinah nitrate razgradijo. Tako glede na sposob-
nost akumulacije rastline razdelimo v:

•	 rastline z močno akumulacijo: zeleni oves, mlade 
rastline sončnic, zelena koruza, krmni ohrovt in 
druge zelene križnice, krmna pesa in listje slad-
korne pese;

•	 rastline s srednjo akumulacijo: večina vrst trav in 
zelena rž;

•	 rastline s slabo akumulacijo: pasja trava in veči-
na detelj.

Največ nitratov je v vegetativnih tkivih rastlin, zelo 
malo pa jih je v semenih. 

Na vsebnost nitratov v krmi prav tako vpliva tudi 
način shranjevanja in konzerviranja krme. Takoj po 
odkosu (v prvih 24 urah) se količina nitratov v krmi 
poveča, nato se postopno zmanjšuje, povečuje pa se 
količina nitritov, predvsem ob pomanjkanju kisika (v 

naravne ŠKOdljive snOvi v Krmi   
niTraTi  
in  
niTriTi



anaerobnih pogojih). Zato zelene krme pred pokla-
danjem živalim ne smemo hraniti dlje časa na kupu, 
saj tako pride do redukcije nitratov v nitrite. 

Količina nitratov se pri dobri silaži praviloma zmanjša 
za okoli 35-50 %, pri slabi silaži pa se nitrati večinoma 
popolnoma razgradijo, vendar lahko vsebujejo nevar-
ne količine nitritov, ki nastanejo pri neustreznem po-
teku fermentacije v silosu. Ob tem je tudi silažni sok 
bogat z nitrati in predstavlja nevarnost za kontamina-
cijo vode. Prav tako lahko pri slabo fermentirani silaži 
pride do redukcije nitratov v dušikove okside (duši-
kov monoksid), ki ob polnjenju in praznjenju silosa 
povzroči respiratorne motnje in smrt pri ljudeh.

Toksičnost je v veliki meri odvisna tudi od konzuma-
cije krme pri živalih. Svežo krmo živali konzumira-
jo počasneje kot seno ali silažo, zato zaužijejo manj 
nitratov v časovni enoti, poleg tega pa se nitrati iz 
sveže krme počasneje sprostijo v vampovo vsebino. 
Tudi konzumacija trave na paši je počasnejša kot kon-
zumacija pokošene trave v hlevu. K zastrupitvam z 
nitrati prispevajo tudi visoke pH vrednosti vampove 
vsebine, slaba prilagojenost vampove mikroflore na 
obrok, ki je bogat s to snovjo, pomanjkanje ogljikovih 
hidratov itd.

Zastrupitve z nitrati in nitriti lahko nastanejo tudi z 
vodo. Zgornja dovoljena meja nitratov v vodi je ome-
jena v različnih državah med 30 in 50 mg/l. Zastru-
pitve z nitriti so bile večkrat ugotovljene pri prašičih, 
ki so pili kondenzirano vodo iz ventilacijskih jaškov 
z okoli 1 % nitritov. Nitriti nastanejo v ventilacijskih 
napravah iz amoniaka pod vplivom bakterij. Podob-
no se lahko veliko nitratov sčasoma nakopiči tudi na 
hlevskih zidovih (stari, slabo zračni hlevi), kjer se ob 
spiranju sten z vodo nitrati in nitriti lahko stekajo v 
korita za napajanje, kar vodi do zastrupitve živali.

Na zastrupitev z nitrati in nitriti so najbolj občutljivi 
prežvekovalci (predvsem breje in visokoproizvodne 
živali). Glavni vir zastrupitve z nitrati in nitriti so volu-
minozna krma, mineralna gnojila in voda. Na splošno 
se nitrati v vampu prežvekovalcev z redukcijo pretvo-
rijo v nitrite, ki se resorbirajo in povzročijo nastanek 
methemoglobina. Ta ni sposoben opravljati funkcije 
prenosa kisika do tkiv in se reducira v hemoglobin. Če 
je v krmi prevelika količina nitratov, se methemoglo-

bin ne more v celoti reducirati, zato se njegova raven 
v krvi poviša (methemoglobinemija). Ob tem pride 
do padca krvnega tlaka zaradi paralize gladke mi-
šičnine in razširitve perifernih krvnih kapilar, zaradi 
sprememb osmotskega pritiska pa so prizadete tudi 
funkcije jeter, ledvic in srca. Akutna zastrupitev živali 
se kaže s splošnimi bolezenskimi znamenji (krči, koli-
ko, živčnimi simptomi, komo in tudi s poginom). Kro-
nične zastrupitve pa pri živalih povzročajo zmanjšano 
proizvodnjo, slabšo plodnost, abortuse, poškodbe je-
ter in motnje v presnovi vitamina A. 

Toksična letalna doza nitratov za prašiče je 20-krat 
višja kot za govedo zaradi intenzivne redukcije nitra-
tov v predželodcih prežvekovalcev in slabše aktivnosti 
encimov, ki reducirajo methemoglobin pri prašičih. 
Tudi konji so bolj občutljivi na nitrite kot na nitrate, 
pri divjadi pa poznamo zastrupitve z nitrati in nitriti 
predvsem v spomladanskem času, če se divjad pase na 
poljih, kjer kalijo zelena žita. Ta so prav tako pogosto 
vzrok za zastrupitev domačih živali v primeru, ko po 
nevihti žita poležejo, kmetje pa jih nato pokosijo in 
krmijo živalim. 

Zastrupitev živali z nitrati in nitriti se ugotavlja na os-
novi preiskav krvi na methemoglobin in vampovega 
soka na prisotnost nitratov ter nitritov. Kot orientacija 
o zastrupitvi nam lahko služi videz sluznic vagine in 
drugih sluznic, ki postanejo umazano sive barve, če je 
prisotna večja koncentracija methemoglobina v krvi. 
Obolelo žival se zdravi z metilenskim modrilom, ki 
reducira methemoglobin, uporablja pa se tudi sred-
stva za krepitev srca in zaščito jeter. Preventivno ži-
valim omejimo pokladanje krme, bogate z nitrati in 
nitriti, ter jim omogočimo dobro energetsko oskrbo 
z lahko prebavljivimi ogljikovimi hidrati, vitamini in 
minerali. 

V Sloveniji obstaja realna nevarnost za nastanek za-
strupitev živali z nitrati predvsem v času krmljenja 
konzervirane voluminozne krme. Strokovnjaki meni-
jo, da se akutne zastrupitve pojavljajo redkeje, pogos-
tejše pa so dolgotrajnejše kronične zastrupitve živali z 
nitrati, ki se kažejo v zmanjšani proizvodnji in plod-
nosti ter v večji dovzetnosti za druge bolezni.

Avtor. Nina Turk
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Jasmina Kandorfer je medijska oseba, ki je svojo ka-
rierno pot začela kot radijska voditeljica. Njen glas 
ste lahko slišali na radi Fantasy, Aktual in Antena. 
Od devetnajstega leta naprej pa lahko Jasmino spre-
mljate tudi na televizijskih ekranih. Trenutno lah-
ko zasledite na TV Medias njeno pogovorno oddajo 
Ob Kavi, kjer je govor o veliko različnih temah, med 
drugimi tudi o veganstvu. 

Kdaj in zakaj ste se odločili, da prenehate uživati 
hrano živalskega izvora? V čem je bil glavni razlog? 
Nam lahko  opišite svojo zgodbo?

intervju  
z JaSmino kandorfer   

Po besedah moje mame sem hrano živalskega izvora, 
posebno meso, zavračala že kot otrok. Sicer je bilo to 
kar težko, glede na to, da sem zaradi tega vedno os-
tala zadnja pri mizi, vendar sem imela kar srečo, da 
smo imeli zmeraj velike pse, ki so mi pomagali počis-
titi krožnik. Ko sem prvič slišala besedo vegetarijanec, 
sploh nisem vedela, kaj to pravzaprav je in kaj pomeni. 
Sama mesa nisem uživala, ker mi enostavno ni ustre-
zalo, da ne govorim o tem, kakšna je bila že v zgodnjih 
letih mojega življenja ljubezen do živali. Pri dvajsetih 
letih pa sem iz prehrane začela izključevati tudi ostalo 
hrano živalskega izvora – jajca in mleko.

Kakšne so vaše izkušnje z vegansko prehrano? A se 
je kaj   spremenilo v vašem življenju, ko ste postali 
veganka?

Veganka nisem postala čez noč. To ni bila neka zavest-
na odločitev, temveč nekaj, kar je prišlo na podlagi 
tega, da skušam res poslušati samo sebe, da opazujem, 
kaj je mojemu telesu všeč in kaj ne. Velikokrat namreč 
srečam koga, ki me vpraša: »Kako lahko zdržiš?« Pa 
se sploh ne vzdržujem. To ni nekaj, proti čemur se bo-
rim, takšna enostavno sem in ne sortiram se v noben 
predal.

Kako so sprejeli vaši bližnji, prijatelji, družina, da 
ste postali veganka?

Moja družina me sprejema že celo življenje in so se 
kar navadili, glede na to, da sem s svojimi odločitvami, 
idejami in dejanji veliko presenečala, saj sem razmiš-
ljala povsem drugače kot moji vrstniki. Za družinsko 
mizo ob praznikih je še posebeno zanimivo, še najbolj 
pa takrat, ko moj oče, kot da ne ve, začudeno vpra-
ša: »Ja, kaj res ne boš malo mesa, od kdaj pa ti ne ješ 
mesa?« ... Takrat se temu enostavno nasmejim, se 
ne razburjam ali kar koli podobnega. Sicer pa moja 
mama zelo lepo skrbi, da prav nikoli ne ostanem lačna, 
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kakšno jed pripravim skupaj z njo tudi jaz; tako nad-
grajuje svoje znanje tudi sama. 

Prijatelji ... veliko časa sem se izogibala večerjam ali 
kosilom v restavracijah, ker se je mnogokrat družba 
počutila neprijetno ob vseh mojih vprašanjih nata-
karju, saj se mnogim zdi povsem samoumevno, da jed 
dodatno »začinijo« s kislo smetano, parmezanom in 
podobno. In velikokrat se je zgodilo tudi to, da sem 
pustila povsem poln krožnik, jed odstopila komu dru-
gemu ... Nikoli ne bom pozabila resnega pogleda svoje 
prijateljice v študentskih časih, ko sva še hodili jest na 
bone: »Jasmina, jaz ne bom več šla s tabo jest, ker zme-
raj kompliciraš in se še jaz počutim neumno.«

Zdaj se s tem ne obremenjujem, pa tudi dovolj dobro 
že imam raziskano Slovenijo, da vem, kje kaj dobim.

Ali se morda kdaj počutite, da se morate čemu od-
rekati?

Niti slučajno, ker sem poslušala sebe. Nekajkrat na leto 
si celo privoščim kakšno jajce, vendar zgolj od kokoši, 
za katero vem in jo vidim, da živi povsem svobodno, 
stran od kletk.

Kot vemo, prihajate iz občine Šentjur pri Celju, kjer 
je tudi sedež društva za Osvoboditev živali in njiho-
ve pravice. Ga poznate že dolgo?

Društvo sem spoznala na Vegafestu, kjer sem snema-
la prispevek za oddajo U3P na TV3 Medias. Izjemno 
sem bila navdušena nad dejavnostmi, filozofijo, vizijo. 
Počutila sem se res domače, med svojimi.

Ali mislite, da ste vegani diskriminirani, kar zadeva 
ponudbo hrane v restavracijah?

Napredki se vsekakor kažejo.

Kaj si najpogosteje pripravite doma za zajtrk, kosilo, 
večerjo?

V kratkem bomo skupaj s soustvarjalci oddaje »Kle-
pet ob kavi« izdali knjigo z recepti za prehrano, lepo-
to, čistočo in zdravje. Tam bom razkrila večino svo-
jih receptov in idej. Si pa v teh dneh rada privoščim 
predvsem kakšne presne dobrote, ki jih pripravljam v 
mešalniku.

Ali se kdaj počutite slabotni? Mnogi namreč menijo, 
da meso daje človeku moč in energijo?

Lahko rečem samo to, da imam 3 prijatelje, ki vseka-
kor dokazujejo, da temu ni tako. Sami mesa ne uživajo, 
so pa letos januarja izvedli maraton ponoči, na mrazu, 
21 ur skupaj, brez premora. In tudi sicer sami opažajo, 
da ljudje, ki uživajo meso, tudi v njihovem poslovnem 
svetu, kjer opravljajo fizična dela, zdržijo mnogo manj, 
omagajo prej.

Mnogi vas poznajo iz vaše zelo gledane oddaje  Kle-
pet ob kavi, kjer z gosti odpirate najrazličnejše teme, 
tudi o prehrani, o veganstvu in celo o spolnosti. Me-
nite, da lahko tudi zdrava veganska prehrana ugod-
no vpliva na to področje?

Vsekakor. Zanimivo je tudi, kako so vegani bolj pove-
zani z naravo, kako hitro začutimo naravo, na povsem 
drugem nivoju. Sama sem precej raziskovalno usmer-
jen človek in tukaj sem prišla do precej zanimivih 
ugotovitev, vsekakor v prid veganske prehrane.

Kakšen vpliv lahko ima po vašem mnenju vegan-
stvo na reševanje globalnih problemov tega sveta?

Izjemen. Izbira veganske prehrane v svetu sproža do-
mino efekt: rešitev in rast. Predvsem osebno rast, ki pa 
je bistvena za naš razvoj.

 

Intervju pripravil: Stanko Valpatič
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S svojim orožjem lovci ogrožajo ljudi, jih zadenejo »pomotoma« ali jih zamenjajo z divjimi živalmi, krogle 
udarjajo v hiše, ali v mimo vozeče avtomobile, ali zadenejo kolesarje: zaradi cele vrste nesreč pri lovu in 
kaznivih dejanj z lovskim orožjem zahteva Iniciativa za odpravo lova: Odpraviti lov kot ljubiteljske dejav-
nosti TAKOJ!

neSreČe pri Lovu  
in KazensKa dejanja  
z lOvsKim OrOžjem

nekaj objav nemških časopisov   
iz obdobja dveh mesecev:

29. 10. 14: Nemški lovec ustrelil svojega prijatelja 
v Rusiji
Lovec iz okolice Wisbadna je z letalom odpotoval v 
Rusijo, ker je tam nameraval ustreliti 700 kilogram-
skega losa. Namesto tega je pomotoma ustrelil svo-
jega lovskega vodnika. (BILD Frankfurt, 29.10.2014)

27. 10. 14: 16-letnik ustreljen – lovec obsojen
81-letni lovec je bil proglašen za krivega zaradi ubo-
ja, ker je ustrelil 16-letnega vlomilca leta 2010. Sod-
ba: pogojna kazen 9 mesecev. (SPIEGEL online, 27. 
10. 2014) 

26. 10. 14: Streljal na lisico, zadel avto
Eden od lovcev je pri pogonu v avstrijskem Wai-
zenkirchnu streljal na lisico, zadel pa mimo vozeče 
vozilo. Voznik je doživel šok.(Tiroler Tageszeitung)

24. 10. 14: Lovec zadel okno otroške sobe
Strel nekega 77-letnega lovca je v avstrijskem okraju 
Grieskirchen zadel okno otroške sobe. (heute.at)

18. 10. 14: Namesto jerebice zadel lovca
Pri lovskem pogonu v avstrijskem okraj Neusiedl je 
lovec streljal na letečo jerebico, a zadel svojega lov-
skega kolega. (Tiroler Tageszeitung, 18. 10. 2014)

14. 10. 14: Znana kolesarska tekmovalka obstreljena
Znana kolesarska tekmovalka Christiane Koschier-Bi-
tante je bila na pripravljalnem treningu pred tekmo-
vanjem v bližini severno italijanskega mesta obstrel-
jena iz lovske puške in poškodovana v nogo, roko in 
v levi bok. Lovec je ob cesti  izvajal lov na zajca.(oe24, 
14. 10. 2014)
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10. 10. 14: Lovca zamenjal za divjega pra-
šiča
Dva lovca, ki nista vedela drug za drugega, 
sta bila na lovu za divjimi prašiči v lovskem 
revirju v okrožju Regensburga. V temi je 
eden od lovcev drugega zamenjal z divjim 
prašičem in ga težko poškodoval.. (wochen-
blatt.de)

Informacije:  
Initiative zur Abschaffung der Jagd 

www.abschaffung-der-jagd.de

24. 9. 14: Lovec je obstrelil samega sebe
37-letni lovec je pri lovu na divje prašiče v 
koruznem polju s svojim lovskim orožjem 
obstrelil samega sebe. (Lausitzer Rundschau, 
24. 9. 2014)

23. 9. 14: Lovec z orožjem grozil taksistu
58-letnega lovca je v Herzogenrathu aretira-
la posebna enota policije, ker je s svojim oro-
žjem večkrat grozil vozniku taksija. Policija 
je lovcu zaplenila dvanajst komadov strelne-
ga orožja in naboje. Lovec je imel dovoljenje 
za posest strelnega orožja od leta 1976. (Aa-
chener Zeitung, 23. 9. 2014)

20. 9. 14: Na lovu je lovec ustrelil svojega 
sina v golenico
Potem ko sta 54-letni lovec in njegov 22-let-
ni sin ustrelila samico gamsa, se je puška 
sama sprožila in strel je zadel sina v golenico. 
V Švici se vedno znova dogajajo nesreče pri 
lovu, ugotavlja časopis BLICK, 20. 9. 2014.

13. 9. 14: Lovec umrl v nesreči z orožjem
V avstrijskem okraju Mistelbach je bil 72-let-
ni lovec smrtno zadet z naboji iz šiber pri 
ravnanju s svojim orožjem. Očitno je name-
raval z orožjem na lov. (ORF, 13. 9. 2014)

5. 9. 14: Lovec ustrelil svojega sina v nogo
59-letni politik in strasten lovec iz Din-
slakna je 4. 9. 2014 v sporu s svojim sinom 
tega ustrelil v nogo in ga težko poškodoval. 
(BILD, 5. 9. 2014)

4. 9. 14: Lovec s puško grozil gobarju
V prepiru v revirju Tessin je lovec grozil gobarju, da ga bo 
ustrelil. V nekem drugem delu gozda se je pripetil podoben 
pripetljaj. (BLICK, 4. 9. 2014)

1. 9. 14: Lovec ustrelil finančnega uradnika
Lovec je 1. 9. 2014 v finančnem uradu v  Rendsburgu v pre-
piru ustrelil 58-letnega finančnega uradnika  (shz.de, 1. 9. 
2014)

25. 8. 14: Lov na divje prašiče: lovec ustrelil gonjača
Pri lovu na divje prašiče v nekem koruznem polju v okrožju 
Main-Tauber-Kreis je 74-letni lovec ustrelil gonjača.(Poli-
zeipräsidium Heilbronn)
Že julija 2014 sta bila pri lovu na divje prašiče dva človeka 
težko poškodovana.

Prevod: Blanka Prezelj
Vir:Freiheit für Tiere 1/2015
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7. dec. 2014: LJUTOMER 
Včeraj se je na območju Ljutomera zgodila nesreča pri 
skupnem lovu. Eden od lovcev je streljal proti divja-
di in pri tem zadel drugega lovca. Naboj je tega lažje 
poškodoval. O dogodku policija še zbira obvestila, so 
sporočili iz PU Murska Sobota.(Slovenske novice)

12. julij 2006 17:00
Nesreča se je zgodila v nedeljo na skupnem lovu lov-
ske družine Lazinje v predelu Prevole - Žvirče v Suhi 
krajini. Lovca, ki naj bi svojega soudeleženca pri lovu 
po nesreči oz. iz malomarnosti  ustrelil, so policisti 
kasneje našli mrtvega v okolici Žvirč. Kot so potrdili 
danes, je storil samomor.(Dnevnik)

KaKO je z nesrečami Pri 
Lovu v SLoveniJi? 

18.10.2005 
V Lovski družini Gornji Grad so pretreseni  
Nesreča se je zgodila v nedeljo, nekaj minut pred pol-
drugo uro popoldne v Lenartu nad Gornjim Gradom, 
medtem ko so lovci v gozdu organizirano lovili divje 
prašiče. 63-letni lovec je po nesreči ustrelil svojega 
39-letnega kolega. Oba sta bila že vrsto let izjemno 
izkušena lovca. Kot kažejo do zdaj zbrani podatki celj-
skih kriminalistov, pa naj bi do nesrečnega strela priš-
lo zaradi malomarnosti, vendar preiskava še ni konča-
na.(Novi tednik)
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28.11.2011,  Lenart, Semič 
Med skupnim lovom v lovskem revirju Gočova se je v 
nedeljo okrog enih     popoldne ponesrečil     54-let-
ni moški. Ko je 64-letni lovec streljal na zajca, je na-
boj zadel manjšo drevo in snop šiber se je preusmeril, 
tako da je ena šibra 54-letnika zadela v nogo. Oskrbeli 
so ga v zdravstvenem domu v Lenartu. Policisti bodo 
64-letnika ovadili zaradi povzročitve splošne nevar-
nosti.(Delo).  
 V soboto dopoldne se je ponesrečil 50-letni lovec. 
Med lovom v okolici Semiča mu je spodrsnilo in padel 
je na lovsko puško, ta pa se je sprožila. Reševalci so ga 
zaradi strelnih ran odpeljali v bolnišnico.(Delo)

08.10.2012, Murska Sobota,
Pomurski lovec zgrešil fazana ter s šibrami v ustnico 
zadel koroškega kolega.  Včeraj okoli 13. ure je lovec 
pri skupinskem lovu v bližini Filovcev (UE Murska 
Sobota) s šibrami obstrelil drugega lovca, ki je sode-
loval v skupinskem lovu. Poškodovani lovec je utrpel 
lahke telesne poškodbe.

13.1.2014. Novo mesto
Občan je v soboto zjutraj poklical policijo in pove-
dal, da so mu neznanci s šibrami prestrelili žaluzi-
je na oknih stanovanjske hiše. Policisti in krimina-
listični tehniki so opravili ogled in ugotovili, kdo 
so ti neznanci bili. V bližini hiše so namreč lov-
ci na Krki lovili divje race. Eden od njih je s puško 
ustrelil v smeri stanovanjske hiše ter poškodo-
val ograjo, okvir vrat in žaluzijo balkonskih vrat.  
„Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin kaznivega de-
janja povzročitve splošne nevarnosti,“ so sporočili s 
Policijske uprave Novo mesto.(Žurnal)

8.5.2014
S sodelavcem sva ustavila neregistrirano vozilo. Na-
mesto vozniškega dovoljenja je na dan pokukala dvo-
cevna lovska puška. V tistem trenutku sem se obrnil, 
naboj pa me je zadel. To so katastrofalne bolečine, 
take naboje uporabljajo lovci za divje prašiče,« je po-
licist opisal svojo grozljivo izkušnjo, o kateri smo sicer 
že poročali.(TV klub)

Murska Sobota, 09.01.2012, 09:29 | Ni.J. 
Na območju naselja Prosečka vas se je med lovom 
zgodila nesreča, v kateri je bila hudo poškodovana 
ena oseba. 19 lovcev je lovilo fazane, ko je šibra iz-
streljenega naboja zadela 54-letnega lovca v oko.

in pri sosedih hrvatih?
5. jan. 2015: Bizarna nesreča pri lovu:  V nedeljo, v 
razmaku samo nekaj ur, sta se lažje poškodovala dva 
lovca. 44-letni lovec je prerešetal  75-letnega lovca v 
noge, ker je mislil, da je zajec!                   ¸
59-letni lovec pa je z neprevidnim ravnanjem s strel-
nim orožjem lažje poškodoval samega sebe. (Bportal.
ba) 

in v Srbiji?  
Crna Hronika 11:51, 02.12.2013. Avtor: Agencija 
BETA. Nesreča pri lovu: Meril na fazana, a zadel dru-
gega lovca v prsni koš. Sumi se, da je lovec  J.Ž. (39) 
včeraj okrog  8. ure v  lovišču Sarinac, ustrelil strel 
proti fazanu in ob tem zadal  poškodbe  lovcu B.M. 
(46), ki je vsled zadanih poškodb preminil na poti do  
Zdravstvenega centra v Kruševcu.
Večer, 18.05.2015. Včeraj, 17. maja 2015 je v Vojvo-
dini 55-letni moški, strasten lovec, z lovsko puško 
umoril šest ljudi in na koncu ustrelil še sebe. S foto-
grafijami svojega lovskega orožja se je pred tem de-
janjem rad postavljal na družabnem omrežju.

Pripravila: Blanka Prezelj
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Prehrana igra pomembno vlogo pri terapiji in pre-
ventivi bolezni. Za pravilno delovanje vseh organov 
je nepogrešljivi pogoj zadostna oskrba z makro in 
mikro hranili. Dolgo časa se ni dovolj upoštevalo, da 
na možgane in njihovo delovanje v bistvenem obsegu 
vpliva način prehrane. V zadnjih letih pa se množijo 
opozorila, da imajo prehranske navade velik vpliv na 
tveganje psihiatričnih obolenj, motenj pri delovanju 
možganov in nevroloških obolenj. V zvezi s tem bomo 
opisali različna dognanja iz raznih študij.

Leta 2009 so britanski znanstveniki objavili eno od štu-
dij, v kateri je bilo pri 4000 otrocih dokazano, da viso-
ka količina zaužite t. i. junk-food v zgodnjem otroštvu 

Prehrana in možgani
Članek Dr. med. Hansa-Günterja Kuglerja, Internationales 
Institut für Erfahrungsheilkunde (IIfEh)(Mednarodni institut za izkustveno zdravilstvo).

poviša tveganje simptomatike ADHS (motnja zaradi 
pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnost) v starosti 
sedmih let. V ameriški študiji, ki je bila objavljena v 
strokovni reviji Annals of Neurology, je objavljeno, da 
visoke količine zaužitih nasičenih maščobnih kislin v 
obliki mesa in mlečnih izdelkov škodujejo možganom.

Raziskovalci so opazovali okrog 6.200 žensk v obdob-
ju petih let. Tiste ženske, ki so v tem času jedle veliko 
mesa, so imele v povprečju slabše rezultate pri testih 
spomina. Možgani teh mesojedih žensk so kazali pet 
ali šest let višjo starost odnjihove realne starosti. RP-

-online  je 6.9.2014 poročal o tej študiji z naslovom: 
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Prehrana in možgani
Članek Dr. med. Hansa-Günterja Kuglerja, Internationales 
Institut für Erfahrungsheilkunde (IIfEh)(Mednarodni institut za izkustveno zdravilstvo).

»Nasičene maščobne kisline škodujejo 
možganom – študija: rdeče meso dela človeka 
neumnega«.

Raziskovalci iz Španije so našli v eni od študij  sku-
pine 12.059 akademikov, povprečne starosti 37,5 
let, tesno povezavo med tveganjem za depresije in 
uživanjem trans maščobnih kislin.

Trans maščobne kisline so maščobne kisline z del-
no spremembo konfiguracije dvojnih vezi ogljika.

Trans maščobne kisline pogosto nastajajo pri str-
jevanju maščob.

Do štiri procente vseh maščobnih kislin v mlečnih 
proizvodih, mesu in ribah so trans maščobne kis-
line. Rastlinske maščobe so v naravni obliki brez 
trans maščobnih kislin. 

Trans maščobne kisline najdemo pogosto tudi v 
fast food in v na pol pripravljene hrani, ki jo lah-
ko le pogrejemo.  Znanstveniki iz Londona so 
preiskovali pri 38 ženskah v starosti med 25 in 45 
let, kako se način prehrane odraža v zmožnosti 
možganov.

Pri tem se je izkazalo, da je velika količina zaužite 
hrane z vsebnostjo nasičenih maščobnih kislin in 
trans maščobnih kislin in večje količine nasičenih 
maščobnih kislin kot pa nenasičenih, poslabša 
zmožnost prostorske orientacije.

Tudi pri drugih testih delovanja možganov se kaže 
poslabšanje zaradi omenjenih maščobnih kislin.

Znanstveniki z Univerze v Tübingenu so leta 2014  
poročali o raziskavah na medicinski univerzitetni 
kliniki. 

Raziskave so dokazale, da je povečan vnos mlečne 
maščobe, ki vsebuje predvsem nasičene maščobne 
kisline, povzročil povišanje vrednosti sladkorja v 
krvi in upočasnitev aktivnosti možganov.

Nasičene maščobne kisline torej zmanjšujejo 
zmogljivost možganov.

Prevod: Blanka Prezelj,

Vir: Freiheit für Tiere 2/2015

ponovno odLiČno 
obiSkan vegafeST, 
feSTivaL veganSTva

Že tretje leto zapored se je odvil največji fes-
tival veganstva, Vegafest. V soboto, 27. junija 
2015, se je v ljubljanskem Mostecu, sredi 
lepe narave, odvijal festival, ki je pritegnil 
več tisoč veganov, ljubiteljev živali in narave 
ter tudi naključnih mimoidočih. Več kot 50 
stojnic je ponujalo različne veganske izdel-
ke in storitve, odvila so se predavanja ddr. 
Martina Ballucha in mag. Miloša Židanika, 
zgodila pa se je tudi premiera filma z ve-
gansko tematiko, Zeleno srce. Žal je prijeten 
dogodek prekinil popoldanski naliv, sicer bi 
se dogajanje zagotovo nadaljevalo še vsaj do 
teme. Komaj čakamo, da se naslednje leto 
ponovno srečamo!

Katjuša Tomažič



Zakaj so tla tako pomembna?
Običajno ne razmišljamo veliko o tem, na čem stojimo in po čem hodimo. Pri tem igrajo tla osrednjo vlogo 
v ekosistemu – in življenje brez dobrih, rodovitnih tal je nepredstavljivo. Mineralne in organske sestavine ter 
zračni žepi vmes omogočajo življenje rastlinam in s tem tudi ljudem in  živalim. Preskrba naraščajočega sve-
tovnega prebivalstva s hrano je kritično odvisna od tal.

Prst je habitat za več milijard organizmov. V pesti zemlje je več življenja, kot je ljudi; dve tretjini vseh vrst živi 
pod površjem. Njegovo stanje ima neposreden in posreden vpliv na biotsko raznovrstnost. Tla tudi vežejo tri-
krat več ogljikovega dioksida od celotne biomase, vključno z drevesi, grmovjem in travo.

živinoreJa 

uničuje tla
Leto 2015 je bilo razglašeno za »Mednarodno leto tal«,  
da bi tako opozorili na za nas tako samoumeven element.
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Zakaj so tla ogrožena
Večini kmetov je jasno, da se njihova prst slabša in da 
bi bila brez množične uporabe kemičnih preparatov 
in tehnologije letina iz leta v leto nižja. Zaradi inten-
zivne kmetijske rabe, ožjega kolobarjenja, monokultur 
in gnojenja ima 45 odstotkov prsti v Evropi osiroma-
šeno sestavo. Manjša se vsebnost humusa, zato odmi-
rajo organizmi, ki rahljajo prst, in ta ne more več iz-
polnjevati svojih funkcij. Bolj kot je intenzivna izraba, 
bolj negativne so posledice za okolje. Trenutno je že 
približno 15 do 20 odstotkov vseh tal na svetu zaradi 
nepravilne ali preveč intenzivne rabe osiromašenih in 
letno se ta površina poveča za velikost Avstrije.

Težava je, da se prst ne more regenerirati ali ponovno 
tvoriti v kratkem času. Za 10 cm tanko plast vrhnje ze-
mlje je potrebnih dva tisoč let - lahko pa jo odplavi že 
eno samo močno deževje ali stisne pretežka mehani-
zacija. Poleg tega lahko pesticidi in gnojila zmanjšajo 
število organizmov in tako siromašijo prst.

Zaradi industrijske živinoreje so tla pretirano izrabl-
jana in zakisana, sekajo deževne gozdove, nepovratno 
uničujejo živalske in rastlinske vrste, zastrupljajo vodo 
in ozračje in zapravljajo dragoceno hrano, ki bi lahko 
prehranjevala lačne ljudi.

Kako mlečna in mesna živi-
noreja povzročata škodo?
Živinoreja zavzema 70 % svetovnih kmetijskih ze-
mljišč, kar je 30 % celotne površine zemlje! To vklju-
čuje obdelovalne površine za pridelavo krme in paš-
nike. V EU 60 % pridelanih žitaric konča v koritih 
živinoreje. V 1 kg mesa je do 16 kg žitaric. Drugače 
povedano: en hektar posajen s krompirjem prehrani 
22 ljudi, če je namenjen živinoreji, pa le enega človeka.

Tudi več kot 90 % vse soje konča v živinoreji. Prav soja 
je glavni vzrok krčenja gozdov v Južni Ameriki in vpli-
va na podnebne spremembe. Iz vampov prežvekoval-
cev in iz gnoja pa izvirajo izpusti metana in dušikove-
ga oksida.

Čeprav rastline potrebujejo dušik, nitrate in fosfate, 
te snovi škodujejo tlem, saj velikih količin gnojil ali 
gnojnice ne morejo zlahka absorbirati. Zato snovi 
končajo v podtalnici, kar ima negativne posledice 
za pitno vodo. Močnejše namakanje intenzivno 
izrabljenih površin zasoli tla. Uporaba herbicidov 
in pesticidov ima zastrašujoče neželene učinke: vse 
živali in rastline, ki niso odporne, izginejo, strupi 
pa prodrejo tudi do podtalnice.

Toda ne le kmetijska zemljišča, tudi pašniki so de-
gradirani zaradi živinoreje. Okoli 20 % je prizade-
tih zaradi prekomerne paše, zbitosti (na primer za-
radi uporabe težke mehanizacije) in erozije.

Zakaj živimo  
na račun drugih
EU uporablja površine, ki za 50 % presegajo nje-
no dejansko površino. To pomeni, da za pridelavo 
krme za svojo živinorejo potrebujemo kmetijske 
površine drugih držav, ki ne morejo vedno  pre-
hraniti niti lastnega prebivalstva. Potrebe po kme-
tijskih površinah za pridelavo krme še naraščajo, 
toda nekoč ne bo več gozdov ali pašnikov, ki bi se 
jih dalo spremeniti v polja in obstoječa bodo izčr-
pana. Torej, kaj storiti? Ne moremo nadaljevati po 
starem. Prav mi v razvitih državah moramo spre-
meniti našo porabo.

Kaj lahko storite?
Še posebno s pravilno prehrano lahko vsak stori 
veliko za zaščito našega planeta. Zato spremenite 
svoj jedilnik in se prehranjujte rastlinsko – v dobro 
lastnega zdravja, živali in okolja!

Prevod: mag. Martin Vrečko

Vir: Freiheit für Tiere 3/2015, str. 12
http://www.freiheit-fuer-tiere.de/artikel/boden-
zerstoerung-durch-industrielle-tierhaltung.html
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Nad Portorožem nastaja prvi kamp za vegane in 
ljubitelje narave.  Ustanovitelj Miran Lipovec nam 
je za našo revijo zaupal več podrobnosti o samem 
kampu, njegovi ideji za nastanek in še kaj. 

Kako je prišlo do ideje za nastanek veganskega 
kampa?

Ideja se je porodila povsem spontano, ko smo se ve-
gani iz slovenske Obale  pogovarjali o nekakšnem 
prostoru, kjer bi se lahko srečevali in kjer nas  ne bi 
motili vonji in pogledi na jedi živalskega izvora. Takih 
lokalov, razen morda slaščičarn, tu na Obali nimamo.

Na svojem vrtu sem že večkrat gostil ljudi, tako da 
do ideje ni bilo težko priti. Torej veganom, ne samo 
Obalnim, ponuditi prostor za srečevanje, pogovore, 
izvedbo različnih delavnic ter seveda tudi kampiranje 
in kulinariko. Ker prostora ni veliko, sem si kamp za-
mislil kot prostor zelo intimnega bivanja, za zaključe-
ne skupine, do največ 6 ljudi, ali pa ene ali dveh družin 
z otroci. 

To pomeni, da bi lahko imela vsaka družina ali skupi-
na prostor samo zase, kar ponuja tudi možnost nudiz-
ma in odmaknjenosti od vrveža in radovednih pogle-
dov ali, kakor temu rečemo, gledanja v krožnik. 

Kje se kamp nahaja?

Kamp se nahaja na vrhu hriba med mondenim Por-
torožem na južni strani hriba in Strunjanom na se-
verni strani hriba. Za bolj natančno orientacijo bi na 
googlovem zemljevidu potegnili črto od portoroškega 
avditorija do hotela Salinera v Strunjanu. Približno na 
sredini te črte, na vrhu hriba, bi dobili lokacijo kampa. 

S hriba se vidijo Sečoveljske soline in lep kos hrvaške 
Istre, na nasprotni strani pa del Strunjana in seveda 
veriga Karnijskih in Julijskih Alp z očakom Triglavom 
na čelu. Pod njim, ob morju, je viden veliko bližji grad 
Miramar pri Trstu. Tržaški zaliv je tako videti kot ne-
kakšno jezero z vršaci v ozadju.

veganSki KamP
Dostop do kampa je možen z avtomobilom. Parkiran-
je neposredno ob parceli ali na njej. Posebna značil-
nost te lokacije je, da je v zatišju pred hrupom iz dolin 
na obeh straneh. To pomeni, da vlada blažen mir, ki 
ga režejo le skržati in piš vetra v borovcih. No, kakšno 
letalo ali freza občasno zmotita to idilo, toda glavni 
hrup s cest enostavno preskoči hrib.

Komu je kamp namenjen?

Kamp je namenjen veganom, vendar pa tudi drugim 
ne želim odreči užitkov, pod pogojem, da v času obis-
ka v kampu ne bodo uživali hrane živalskega izvora. 
To pomeni, da bodo dobrodošli tudi obiskovalci, ki 
bi se želeli seznaniti in podučiti o veganskem načinu 
prehranjevanja. 

Dobrodošli bodo tudi udeleženci raznih delavnic, kot 
so permakulturne delavnice, delavnice gradnje viso-
kih gred, zeliščarske delavnice, kulinarične delavnice, 
seveda tudi veganske itd.

V kampu imate tudi visoke grede. Katero vrsto ze-
lenjave gojite?

Gojim vse, kar raste v naših pogojih, vse vrste solat, 
radičev, seveda tudi paradižnike, bučke, domačo sor-
to artičok, šparglje, nekaj jih raste tudi divjih, zelišča, 
koprive, česen, koromač, pa trte, mandlje, nekaj soči-
vja itd. Vse je odvisno od spomladanske pridnosti in 
zagnanosti in seveda vremenskih pogojev.

V kampu je sicer čudovit star vodnjak stožčaste oblike, 
toda vode za zalivanje v njem ni dovolj, tako da jo po 
potrebi pripeljem iz lucijskega izvira. Ima odlično pit-
no vodo, ki jo tudi sam pijem že vrsto let.

Kamp je trenutno še v razvoju. Kakšna je vaša vizija 
za prihodnji razvoj kampa?

Vizija je, da bi postavil eno ali dve drevesni hišici v 
krošnje borovcev, na novo postavil zaščitni zid na se-
veru, ki bi služil tudi kot razgledna ploščad in zavetje 
pred burjo, ter uredil gospodarski objekt, ki bi služil 
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za zavetje pred dežjem in za pogovore, masaže, morda 
tudi savno na sončno energijo. Idej je veliko, uresniči-
tev pa bo odvisna od sredstev.

Vse bi želel prirediti tako, da bi najmanj posegal v vi-
dez okolja in strukturo tal. Uporabil bi izključno na-
ravne materiale in, če se le da, materiale lokalnega 
izvora. Razvoj bo odvisen tudi od dogovora s sosedom, 
ki ima v svoji kleti postavljeno manjšo oljarno za stis-
kanje oljčnega olja. Tudi on ima namen urediti svojo 
posest po principih permakulture, tako da bi lahko 
obiskovalci kampa imeli na dosegu vso potrebno sad-
je in zelenjavo za prehrano v času obiska.

Kaj pa gostom ponuja okolica kampa?

Sam kamp je točka miru, sprostitve in počitka. Le 10 
minut hoje ali  vožnje s kolesom do Strunjana nudi 
ogled solin in kopanje na urejenih ali divjih plažah 
(ob obali). 

Kdor si želi vrveža, bo obiskal Portorož, kamor je lažje 
priti z avtomobilom ali kolesom, lahko pa vožnjo po-
daljša do Sečoveljskih solin ali še naprej na hrvaško 
Istro.

Zelo prijeten je sprehod po slemenu hriba, kjer stoji 
kamp, vse do Pirana, in morda nazaj ob obali ali pa 
obratno. Do Pirana je dobre pol ure hoda po vrhu hri-

ba z razgledom proti jugu, severu in zahodu, skoraj do 
Benetk.

Neposredno pod kampom na severni strani se naha-
ja gozd, iz katerega prihaja v kamp nekaj srn, ki rade 
»vrtnarijo« med zelenjavo. Po gozdni stezi je mogoče 
priti prav do hotela Salinera.

Kakšen je bil povod, da ste se začeli prehranjevati 
vegansko?

32 let sem užival rastlinsko hrano in mlečne izdelke, 
občasno pa sem pojedel tudi ribe in školjke. Pred  več 
kot tremi leti sem se odločil, da opustim tudi mlečne 
izdelke, med in ribe, kar običajno označimo za vegan-
ski način prehranjevanja.

Odločitev je bila pretežno etična, kajti živalim prizna-
vam pravico do življenja kot samemu sebi. Torej je 
spoštovanje do življenja v vseh bitjih  osnovno načelo 
moje odločitve.

Priznam, da nekaterim bitjem oporekam to pravico, in 
sicer tistim, ki ogrožajo moje zdravje in zdravje dru-
gim ljudem in živalim, najbolj klopom in komarjem. 
Pravico svojega preživetja in zdravja postavljam nad 
njihovo pravico, da se hranijo z mojo krvjo. Tako ne-
kako bi glasila formulacija mojega prepričanja. Živim 
v upanju, da je pravilno.
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Ste pa tudi proti lovu na prosto živeče živali. Kako 
ste aktivni na tem področju?

Pravico do življenja želim razširiti na vse prosto živeče 
živali. V prvi vrsti zbiramo informacije in menja, tudi 
lovcev, v Ligi za prepoved lova na prosto živeče živali 
v Sloveniji na Facebook-u, postopoma pa bomo prešli 
tudi na konkretne akcije za spremembo zakonodaje.

Pri spreminjanju zakonodaje se bodo križali številni 
interesi: lastnikov gozdov, lovcev, naravovarstvenikov, 
gozdarjev, občin in še in še. Naše argumente za prepo-
ved lova želimo utemeljiti s čim bolj verodostojnimi 
raziskavami in izkušnjami iz drugih okolij, kjer so lov 
prepovedali ali omejili.

Prepoved lova utemeljujem na prepričanju in slepem 
zaupanju v modrost in moč narave, da zna veliko bolje 
in učinkoviteje poskrbeti za ravnotežje v naravi, kot 
so to sposobni ljudje, še najmanj pa lovci, ki jih žene 
predvsem užitek in sla po ubijanju.

Doslej še nismo slišali niti enega samega teht-
nega argumenta, da je lov dober in koristen za 
kar koli drugega kot za užitek in zaslužkarstvo 
posameznikov. Lovci, pa tudi ljudje, ki uživajo 
meso, se dejansko obnašajo kot rakaste celice. 
Prekomerno se razmnožujejo in gojijo dru-
ge celice (živali) zato da jih pojedo, pri tem 
pa uničujejo še številne druge celice (sečnja 
gozdov za pridelavo krme za živali), zato da 
bi se z njimi hranile te celice (živali), ki jih 
nameravajo pojesti. Prosto živeče živali imajo 
vedno manj življenjskega prostora, poleg tega 
pa lovci dodatno iztrebljajo cele vrste, kar ne 
pomeni nič drugega, kot rakasto uničevanje 
zdravih celic.

Torej je rešitev le ena - veganstvo.

Intervju pripravil: Alja Aljančič



Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice se iskreno zahvaljuje vsem članom, ki vestno plačujete članari-
no in pa vsem tistim, ki s svojimi denarnimi prispevki pomagate društvu. Brez vaše pomoči ne bi bilo možno ali 
pa bi bilo zelo okrnjeno delovanje društva, tako pri izdajanju revije kot pri drugih aktivnostih. Čeprav zahvalo 
izrekamo kot upravni odbor društva oz. uredniški odbor revije, je to navsezadnje hvaležnost, ki prihaja od vseh 
živali, ki so se zaradi naših skupnih akcij morda izognile trpljenju ali celo smrti.
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»Namenite 0,5 % od vaše dohodnine Društvu za 

osvoboditev živali. Ne izgubite ničesar, v društvu pa 

bomo s pomočjo vašega prispevka lahko naredili še 

več za živali. Če omenjenega pol odstotka dohodnine 

ne namenite za donacije, ostane državi.«

Nina Osenar, članica Društva za osvoboditev živali

obrazec za namenitev dela dohodnine najdete na www.osvoboditev-zivali.org
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Avstrija: 
Lastnik zemljišča je vložil zahtevek za 
prepoved lova na svojem zemljišču 
 
»na mojem zemljišču je lov prepo-
vedan!«

Po že štirih sodbah  Evropskega sodišča za človeške 
pravice nasprotnikom lova ni več treba prenašati lova 
na njihovem zemljišču: Najvišje evropsko sodišče je v 
svojih obsodbah 1999 proti Franciji, 2007 proti Luk-
semburgu, 2012 in ponovno 2013 proti Nemčiji, ugo-
tovilo, da  prisilni lov krši človekove pravice.

V Nemčiji je na podlagi  zdaj že dobro uveljavljene 
sodne prakse Evropskega sodišča kar nekaj zemljišč 
s travniki, gozdovi in polji uradno izvzetih iz lova: na 
Bavarskem, v Baden Würtenbergu,  v Porenje-Saškem,  
v Severnem Porenju Westfaliji, Saška-Anhaltu, Spodn-
ji Saški in Schleswig-Holsteinu. V teku pa je že na sto-
tine zahtevkov za pravno omejitev lova.

Plaz, ki se je sprožil v Nemčiji, je zajel tudi  Avstrijo:

Tudi v Avstriji lastniki zemljišč nočejo več prena-
šati lova na svojih zemljiščih. »Na Evropski ravni je  
že zdavnaj odločeno, Avstrija pa še vedno caplja po 
starem,« je kritiziral Dr. Martin Balluch, predsednik  
Združenja proti tovarnam živali VGT. »Lovska skup-
nost drži Avstrijo v železnem oklepu in  v vseh De-
želnih zborih imajo svoje poslanske sedeže njihovi 
lobisti.« Kako si naj drugače razlagamo, da avstrijska 
zakonodaja še vedno predvideva totalni prisilni lov na 
vseh privatnih zemljiščih? Prisilni lov predstavlja veli-
ko breme lastnikom zemljišč, razlaga predsednik VGT 
(Društva proti tovarnam živali). »A srčen in pogumen 
lastnik zemljišča, hkrati tudi odvetnik,  je vzel zadevo 
v svoje roke. Mi, člani VGT bomo tega pogumnega 
lastnika zemljišča podprli v vsakem oziru, da bomo 
dosegli spremembo pravice do lova, ki ne temelji le 

PrePOved lOva na 
privaTnih zemLJiŠČih

na etičnih občutkih človeka, temveč upošteva tudi 
ekološko ravnotežje v gozdu. Lovska strast po mno-
žičnih odstrelih in velikih trofejah ne sme več imeti
prednosti.

»Najbolj osovražen in najbolj nevaren sovražnik je 
vedno zaščitnik živali…« 
Karikatura  Bruna Haberzettla iz  
»Brunos Jagdfieber«(Brunova lovska vročica)

Nedvoumen pravni status

Pravni status je jasen: Evropsko sodišče za človeške 
pravice je 26. 6. 2012 v breme Nemčije odločilo, da je 
prisilno sodelovanje v lovskih združbah kršenje člo-
veških pravic. S tem je Evropsko vrhovno sodišče sle-
dilo svojim sklepom v prejšnjih dveh sodbah. Že leta 
1999 je sodišče v zadevi francoskih tožnikov in neke 
luksemburške tožnice ugotovilo, da je v nasprotju s 
človekovimi pravicami, če je lastnik zemljišča obvezan 
prisilno sodelovati z lovsko združbo in dopuščati lov 
na svojem zemljišču, čeprav po lastnem prepričan-
ju nasprotuje lovu. 11. 12. 2013 je Evropsko sodišče 
ponovno ugotovilo kršitev človekovih pravic nekega 
lastnika zemljišča in je obsodilo Zvezno republiko 
Nemčijo na plačilo odškodnine. Evropska konvencija 
o človekovih pravicah je s  pogodbenim mednarod-
nim pravom in podpisanimi dodatnimi protokoli s 
strani Republike Avstrije dokazala svojo učinkovitost 
tudi v Avstriji.
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Konvencija bo izpolnjena s sodno prakso Evropskega sodišča 
za človekove pravice. In to je prisilno članstvo v lovski združbi 
proti volji lastnikov zemljišč jasno zavrnilo.

Zahtevek lastnika zemljišča na Koroškem

Lastnik zemljišča, ki ima v svoji posesti okrog 6,5 hektarjev 
gozda v okrožju Špital ob Dravi,  na avstrijskem Koroškem, je 
27. 10. 2014 zaprosil za izvzem njegovih površin iz lova.  V svoji 
prošnji je ta odvetnik navedel, da je skoraj popolni vegan (iz 
svoje prehrane je izvzel skoraj vse proizvode živalskega porekla). 
Lov na njegovem zemljišču pa ni združljiv z njegovimi etičnimi 
načeli. »Sem mnenja, da mora človek  živeti v sožitju z naravo.« 
Iz tega razloga je vložil prošnjo, da se površine njegovega ze-
mljišča izvzamejo iz lova, na njih ni dovoljeno pobijati živali in 
na njih naj se opustijo vse lovske aktivnosti. Prepoveduje lovske 
opazovalnice in strelišča in vse te naprave se morajo odstraniti.

Tudi drugi avstrijski lastniki zemljišč, združeni v iniciativi 
»Adijo, nasilni lov v Avstriji« so že naznanili, da bodo vložili  
predlog za omejitev pravic lovcev.

Zemljišča na Malorki, na katerih lov ni dovoljen

Na Malorki so lahko zemljišča, velika najmanj 10 hektarjev, za-
ščitena področja za živali. Označena z »reserva de caza« ali »re-
fugio de fauna«, so v balearskih zakonih o lovu izvzeta iz lova.

Kdor ne želi, da se na njegovem zemljišču izvaja lov, lahko za-
prosi za označbo osvobojenega območja »reserva de caza«. Lov 
na takem območju ni dovoljen, a zemljišče je še vedno lovski 
revir in lovcem je vstop in izstop dovoljen. Zaščitena območja 
za živali »refugio de fauna«  pa so več kot področja brez lova. 
Dokazljivo morajo služiti ohranitvi vrst. Zaščitena območja za 
živali so ločena od lovskih revirjev. Balearska zveza za zaščito 
okolja  poziva lastnike Fincasa, naj svoja zemljišča proglasijo za 
potrjena zaščitena območja za živali. »Gozd ne potrebuje lov-
cev,« pravi Toni Muñoz iz GOB. 

Več kot 50 zaščitenih območij za živali je na Malorki  že 
potrjenih. Vsako leto pa se jim pridruži še pet.

Prevod: Blanka Prezelj

Vir: Freiheit für Tiere 1/2015

Brunov lovski 
koledar

2015
Genialne karikature  
znanega avstrijskega  
risarja Bruna Haberzettla
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Zatočišče (sanctuary, Gnadenhof) za rejne živali je posestvo, kjer sprejmejo živali iz živinoreje, da jim 
omogočijo mirno življenje do naravne smrti. V veliki meri je namen takih posestev izobraževanje ljudi 
o rejnih živalih, njihovem življenju in navadah v bolj ali manj naravnem okolju. S tem se razlikujejo od v 
Sloveniji bolj poznanih zavetišč ali azilov (shelter, Tierheim), ki nudijo začasen dom živalim, in od žival-
skih vrtov ali parkov, saj ni dovoljeno prosto sprehajanje človeških obiskovalcev. V Nemčiji je takih zato-
čišč preko 30, v Veliki Britaniji preko 20. V Sloveniji si za ustanovitev prvega zatočišča prizadeva Zavod 
Koki. Njegov idejni vodja je Ksenija Vesenjak Kutlačić.

zavod koki
slOvenija POtrebuje zatOčiŠče za rejne živali.

ci nekaj kokoši vzeli k sebi in začeli spremljati njiho-
vo življenje. S tem, ko smo jim postavili varen dom v 
naravnem okolju in jih poimenovali, smo jim vrnili 
spoštovanje in dostojanstvo. Postale so učiteljice o ži-
vljenju, kot bi moralo biti od nekdaj. 

Izkušnja nas je pripeljala do spoznanja, da v Sloveniji 
kljub številnim društvom za zaščito živali ni organi-
zacije, ki bi se ukvarjala konkretno z rejnimi živalmi. 
Primere takšnih organizacij pa smo brez težav našli v 
tujini. Obiskali smo nekaj bližnjih in vzpostavili kon-
takte s tistimi malo bolj oddaljenimi, spoznali sistem 
delovanja in skupaj sprejeli odločitev, da tudi na na-
ših tleh ustanovimo organizacijo, ki bo pomagala in 
ozaveščala o najbolj prezrtih in izkoriščanih živalih 
na planetu. 

Tako se je rodila Koki, ki je besedo dala živalim samim. 
Roko na srce, kdo je primernejši in bolj kompetenten, 
da govori o življenju živali, kot pravzaprav one same? 
Rešene živali so postali ambasadorji Zavoda Koki, ki 
z vrnjenim dostojanstvom in spoštovanjem govorijo 
v imenu tistih, ki jih nikoli ne bomo videli. Na dolgi 
rok smo si zadali težko, a ne neizvedljivo nalogo: po 
vzoru iz tujine urediti večji kraj, ki bi funkcioniral kot 
izobraževalni in rehabilitacijski center za rejne živali, 
kraj, ki smo ga poimenovali Zatočišče. 

Ste na začetku naleteli na kakšne ovire? Kaj je bil 
največji izziv? Kako vas je sprejela okolica?

To je pravzaprav najbolj zanimivo. Ljudje sami so bili 
tisti, ki so nas začeli spodbujati in nam s svojo pod-
poro iz dneva v dan dokazovali, kako zelo je Sloveni-

Kdaj in kako ste prišli na idejo, da bi organizirali 
prvo slovensko zatočišče za rejne živali?

Ideja se je razvila spontano in nenačrtovano, ko je sku-
pina prostovoljcev, v kateri sem sodelovala tudi sama, 
pred zakolom rešila več kot 100 odpisanih kokoši nes-
nic iz reje v kletkah, ki še nikoli niso stopile na zemljo, 
zrle v sonce in nikoli začutile življenja v naravi. Po tem, 
ko smo kokoši rešili, jim je bilo seveda treba najti va-
ren in trajen dom ter seveda poskrbeti, da ne bodo šle 
'iz dežja pod kap', kot radi rečemo. Odslužene nesni-
ce namreč ob koncu nesnosti praviloma pristanejo v 
loncu za juho. Ob iskanju domov preko sodobnih ko-
munikacijskih poti so fotografije oskubljenih, bledih 
kokoši ljudi tako zelo ganile, da smo dom našli prav 
vsem in to v manj kot 72-ih urah. Ljudje so množično 
pošiljali sporočila, da jih želijo vzeti k sebi, bodisi na 
kmetijo stare mame bodisi na svoj majhen vrt, saj so 
se jim kokoši zasmilile. 

Morate vedeti, da kljub temu, da je danes resda 
ogromno informacij o tem, v kakšnih razmerah živijo 
živali, ki so namenjene naši prehrani, se le te ljudi ne 
dotaknejo na način, da bi se potem dejansko kaj spre-
menilo. Ker so fotografije teh živali zelo nazorne, se 
jim večina celo izogne. 

Ko pa se enkrat osebno srečate z živaljo, ki je vzeta 
iz sistema očem skrite reje in jo vidite v živo, ne mo-
rete več ubežati njenemu pogledu in trpljenju, ki se 
na takšni živali izraža. In videti odraz tega trpljenja je 
tisto, kar potem dejansko vodi k spremembi.

Zgodba se je potem odvijala tako, da smo prostovolj-
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ja potrebovala takšno organizacijo.  Zgodbe rešenih 
rejnih živali so jih globoko ganile in neredkim celo 
začele spreminjati njihove jedilnike. Treba je vedeti, 
da večina ljudi ne razmišlja o tem, da ni prav nobene 
razlike med pujsom in psom, saj živali deli na te in 
one. Zato si nikoli ne postavijo vprašanja, zakaj pujse 
jemo, pse pa ne? Pujsi so obravnavani kot meso - pre-
hranski artikel torej, ki se v ničemer ne razlikuje od 
moke ali soli.

Seveda je to splošno sprejeto in celo uzakonjeno dej-
stvo težko postaviti pod vprašaj, če pujsa nikoli ne vi-
diš v okolju, ki mu pripada, in ga imaš možnost videti 
le v hlevu ali kletki. Pogled na pujsa v zanj tako nepri-
mernem okolju vam seveda niti slutiti ne da, da gre za 
eno najbolj čistih živali, ki bo zmeraj opravljala svojo 
potrebo na enem in istem mestu, in za eno najbolj in-
teligentnih bitij na Zemlji. To lahko ugotoviš šele, ko 
se srečaš s takšno živaljo, ki živi življenje v optimalnih 
življenjskih pogojih, v katerih ima možnost, da živi v 
skladu s svojo resnično naravo - in ne tisto, ki smo 
jo rejnim živalim vtisnili ljudje. Ko smo storili daleč 
največjo napako - da smo ne le rejnim, temveč vsem 
živalim vzeli življenjski prostor v naravi in jih zara-
di prehranskih, čustvenih ali drugih potreb povsem 
podredili in instrumentalizirali.

Kako se živali privadijo na boljše razmere? Koliko 
časa traja, da se privadijo socializacije?

Mnogi si v mislih predstavljajo, da bi odprli vse kletke 
in hleve in da bi potem živali same stekle na svobo-
do. V resnici temu ni tako in krave ne bi kar stekle na 
prostost, saj so po več letih življenja v zaprtem prosto-
ru le tega navajene in se zunanjega sveta bojijo. Zato 
je treba živali na boljše življenje navaditi postopoma. 
To pomeni, da še nekaj časa jedo hrano, ki so je nava-
jene, in se postopoma privajajo na življenje v varnem 
naravnem okolju. Je pa nekaj najbolj ganljivega videti 
recimo kokoš, ki nikoli ni živela zunaj kletke, ko prvič 
stopi na zemljo, dviguje noge do kljuna in se prvič 
sreča z zunanjim svetom. Zanimivo pa je (ali pa tudi 
ne), da živali v zelo kratkem času občutijo svobodo in 
zaživijo v skladu s svojo naravo. Pujsi začnejo riti do 
onemoglosti, kokoši se brez težav in nekako instiktiv-
no začnejo 'kopati' v pesku in podobno.

Kako poteka običajen dan? Kaj je potrebno postori-
ti za živali? Koliko hrane se porabi?

Ker so živali na prostem, najdejo veliko koristnih ses-
tavin, ki jih potrebujejo v svoji prehrani, že v naravi. In 
od tam hrano tudi najraje jemljejo. Imajo pa seveda na 
voljo vse potrebne prehranske dodatke za zdrav razvoj 
tudi ob svojih zavetjih.

Sicer pa so živali kot ljudje. Med seboj razvijajo kom-
pleksne odnose, tako znotraj posamezne vrste kot 
med vrstami. In ti odnosi se skozi različna časovna 
obdobja spreminjajo. Ena najbolj zanimivih izkušenj 
je zavezništvo, ki se je spletlo na pašniku med kokoško 
Frido in pujskom Odijem. Frida je bila ves čas ob njem. 
Mi smo si razlagali to zavezništvo po svoje, da se imata 
morda rada ali nekaj v tem smislu. No, kaj kmalu pa 
smo odkrili resničen vzrok tega zavezništva. Frida je 
bila ves čas z njim zato, ker pujsi rijejo. In ko rijejo, 
pririjejo na plan tudi deževnike. In kaj je lepšega, kot 
da ti malico servira nekdo drug na krožniku. Kokoši 
so izjemno bistre živali.

Zelo pomembno pa je, da živali ne istovetimo s člo-
veškimi lastnostmi, da bi jih potem na tej podlagi spet 
delili. So samostojna bitja, neodvisna od ljudi. Ni po-
membno, ali so bistre, radovedne, nežne, ljubke. Po-
membno je, da so čuteča bitja, ki smo jih dolžni spoš-
tovati in z njimi sobivati na njim, ljudem in naravi 
prijazen način.

Rešene rejne živali sprejmejo tudi nekateri kmetje. 
Kako ste povezani z njimi? 

Sodelovanje s kmeti in tudi drugimi posamezniki je 
pravzaprav ključnega pomena za nas in je tisto, na če-
mer Koki najbolj dela znotraj same organizacije. Kajti 
na prav vsakem izmed nas je, da ustvarja svet, v kate-
rem želi videti odraščati svoje in druge otroke. Torej 
stremi za boljšim svetom. Če zdaj obstaja organizacija, 
ki se ukvarja s področjem zaščite rejnih živali, to ne 
pomeni, da je vse breme na njej. Kot posamezniki smo 
odgovorni, da tudi sami po najboljših močeh poma-
gamo rejnim živalim na enak način, kot brez težav in 
zadržkov pomagamo psom in mačkam. Zato delamo z 
roko v roki s kmeti, zlasti miroljubnimi kmetijami, kjer 
živali dočakajo svojo naravno smrt. Pravzaprav smo 
ustvarili že nekakšno bazo kmetov, ki jih povprašamo, 
ali lahko sprejmejo katero od rešenih rejnih živali. 
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Po drugi strani pa zmeraj spodbujamo posameznike, 
da kadar naletijo na poškodovano žival, najprej sami 
poskrbijo za to, da ji je čim prej nudena veterinarska 
pomoč. Stroške zdravljenja lahko  po predhodnem 
dogovoru prevzamemo mi. Potem pa tej živali sku-
šamo najti dober in varen dom. Zadnji zelo uspešen 
primer takšne dobre prakse je kokoška Pepi, ki je če-
pela ob bankini na Dolenjskem, saj naj bi jo zbil avto. 
Posamezniki so jo po posvetovanju s Koki odpeljali 
na veterino, kjer je dobila ustrezno terapijo. Po ted-
nu dni se je Pepi ponovno postavila na noge in je v 
času, ko tole beremo, ne ločimo več od ostalih kokoši, 
saj si je povsem opomogla. Njeno življenje pa bi bilo 
povsem drugačno, če je ti ljudje ne bi umaknili s ceste 
in ustrezno pristopili. 

Zdaj načrtujete širitev. Kakšni so vaši cilji? Katero 
tuje zatočišče vam je najbolj za zgled?

Ciljev je veliko, treba pa je iti postopoma, saj gre za 
veliko oranje ledine v slovenskem prostoru, ki zahteva 
čas in prostor, v katerem so ljudje pripravljeni sprejeti 
drugačen pogled na rejne živali. V Koki smo si zadali 
cilj, da bomo uredili izobraževalni in rehabilitacijski 
center za rejne živali. 

V praksi to pomeni kmetijo oz. posestvo, ki nudi dom 
rešenim rejnim živalim, hkrati pa ima pomembno 
izobraževalno vlogo v celotnem prostoru. Dejstvo je, 
da je celoten učni sistem zasnovan na prikazovanju 
rejnih živali s stališča hrane – pujsi dajejo meso, krava 
mleko in meso, kokoši meso, jajca in tako naprej. 

In tako mi že otroke, ki imajo izjemen čut do vseh ži-
vali, vpeljemo v sistem, kjer so rejne živali popredme-
tene in hrana. Seveda pa tudi otroci nimajo priložnos-
ti, da bi se z živalmi srečali v okolju, kjer niso mišljene 
kot hrana, temveč kot naši sopotniki. Če pomislite pri 
sebi, ali sploh lahko vidite kje pujse na pašniku? Kaj 
šele, da bi ga nekdo imel zato, da mu nudi varen dom 
do naravne smrti. 

Kraj, ki ga bo uredil Koki, bo služil prav temu namenu, 
in kar je najpomembnejše, bo v dobro narave, živali 
in ljudi. 

Zato je predvideno, da se bodo tam odvijale različne 
delavnice za otroke, tabori in srečanja. Hkrati si bomo 
prizadevali, da okrepimo sodelovanje z vrtci in s šola-

mi. Tukaj seveda pomembno vlogo odigrajo Koki am-
basadorji. Posamezniki že sedaj lahko 'posvojijo' Koki 
ambasadorja na daljavo, prejemajo opise iz njegovega 
življenja, ko bo urejeno veliko posestvo, pa bodo svo-
jega posvojenca lahko tudi večkrat videli v živo. Sre-
čanja v živo so najbolj pomemben del vse zgodbe.

Sočasno želimo v takšnem kraju javnosti predstaviti 
tudi drugačen koncept kmetovanja, ki ne vključuje ži-
vinoreje. Tako se bomo trudili čim bolj širiti med ljudi 
pridelke kmetov, ki živijo od kmetovanja, pa vendar 
pri tem ne izkoriščajo živali. Menimo namreč, da so 
tradicionalni kmetje pogosto ujeti v predstavo, da se 
brez živinoreje ne da preživeti. Pa temu že dolgo ni 
več tako, saj je osveščenost med ljudmi vedno večja. 
Zgledi kažejo, da je ne le mogoče, ampak tudi precej 
bolj zdravo za živali, okolje in ljudi takšno kmetijstvo, 
ki ne vključuje živinoreje. 

Ti načrti niso tako enostavni, kot se morda bere na 
prvi pogled, zato bomo povsem zadovoljni, če jih 
bomo uspeli izpeljati v letu ali dveh. Tak kraj seveda 
zahteva kar nekaj ljudi. Delovanje zatočišča bodo po-
magali zagnati ljudje z izkušnjami iz tujine, kjer takšni 
kraji obstajajo že desetletja. Seveda pa bomo vrata na 
široko odprli tudi domačim prostovoljcem, ki bodo 
lahko na koristen način preživeli veliko prostih tre-
nutkov.

Kaj potrebujete za izpolnitev načrtov?

Za ureditev takšnega centra v osnovi potrebujemo ze-
mljo z infrastrukturo, se pravi kmetijo. Na lokacijah, 
kjer so sedaj nastanjeni Koki ambasadorji, ne moremo 
izvajati najpomembnejše naloge – izobraževanja. Za-
puščenih kmetij je veliko, vendar je do dolgoročnega 
najema ali nakupa takšne kmetije dolga pot. Povezana 
je seveda s finančnimi sredstvi.

Vesta še za koga v Sloveniji, ki ima podobne name-
ne? Se povezujete?

Veliko ljudi ima, je imelo in verjetno bo imelo podob-
ne namene. Kot pa sami veste, je od ideje do njene 
izvedbe dolga in težka pot, kar lahko rečemo le, ker 
po njej že stopamo slabo leto. Zato so nam v največjo 
pomoč ljudje, ki so pot že prehodili. Pri nas takšnih 
pravzaprav ni, najboljši približek je posestvo s konji 
v Orovi vasi v lasti Društva za zaščito konj, ki ima iz-
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kušnje z velikimi, rejnimi živalmi in nam močno stoji 
ob strani, ter sprejme kokoši in nazadnje ovčko.

Kako vam lahko pomagajo naši bralci?

Čeravno moralna podpora na naši poti ni zanemarlji-
va in je zelo zaželena, nam bralci lahko zelo pomagajo 
tudi s finančnimi prispevki in tako posredno rešujejo 
življenja živali. Med načrtovanjem centra ne stojimo 
križem rok, temveč vsakodnevno pomagamo rejnim 
živalim, o katerih nas obvestijo ljudje, bodisi da pre-
vzamemo plačilo veterinarskih storitev za poškodo-
vane rejne živali, bodisi jih s pomočjo zunanjih izva-
jalcev odpeljemo v nov dom na miroljubne kmetije 
in tudi oskrba teh je naša odgovornost. Bralci pa nam 
bodo seveda najbolj pomagali, če nam bodo pomaga-
li najti kakšno prazno kmetijo, kjer bi se dalo urediti 
zatočišče.

Intervju pripravil: mag. Martin Vrečko

ODI 

Njegovo ime smo izpeljali iz kulinarike – odojek. Puj-
sek dolge mesnate pasme, ki bo v svojem življenju teh-
tal blizu 300 kg, je v hipu osvojil srca slehernega izmed 
živalskih in človeških prebivalcev. Navdušil nas je s 
svojim igrivim mahanjem z repom, valjanjem v blatu, 
ritjem, z izjemno radostjo ob crkljanju in božanju po 
trebuščku in stegnu, urejanju oziroma postiljanju le-
žišča pred spanjem in izjemno dojemljivo ter človeku 
naklonjeno naravo. Na žalost je v svoji zgodnji mla-
dosti obolel za apofiziolizo, gensko deformacijo, zara-
di katere danes Odi ne more hoditi. Njegova defor-
macija nam je odprla vrata na področje zdravstvenega 
stanja prašičev sodobnih pasem in tudi drugih velikih, 
rejnih živali, ki smo jih ljudje skozi genetske proce-
se zreducirali na pridobitev ogromne 'klavne' mase 
v čim krajšem času, ki pa je kosti, sklepi in hrustanci 
ne zdržijo. Slednje rejce skrbi iz ekonomskega razloga, 
res pa je, da gre večina živali v zakol že v otroški dobi. 

HERA

Hera je bila prva, stara, odslužena kokoš nesnica, ki 
smo jo imeli priložnost videti v živo. Pred tem je dob-
ro leto in pol živela v kletki za kokoši nesnice. Ko je 
prišla k nam, je bila oskubljena, suha in imela je pre-
dolge kremplje. Ko je prvič stopila na travo, je dvigo-
vala noge skoraj do kljuna, saj ni bila vajena hoje po 
zemlji. Nekaj časa je prestrašeno čepela pod grmom. 
Od vseh kokoši je potrebovala najdlje, da se je operila 
in našla svoje mesto v jati. Danes se od drugih loči po 
tem, da je bolj glasna in ima zelo značilno pokončno 
držo.

LUMP

Lump je kot velik, graciozen in mehak farmski kunec 
k nam prišel pred dobrim letom dni. Navajen življenja 
v majhni kletki, ni posebno naklonjen ljudem, je pa 
toliko bolj naklonjen naravi. Obožuje kopanje rovov, 
svežo deteljo, regrat in korenje ter glodanje drevesnih 
debel. Kot vsi kunci ima močno razvito neverbalno 
komunikacijo. Z glasnim topotanjem z zadnjimi ta-
cami opozarja na obiskovalce iz gozda (njegov mali 
pašnik gleda v gozd in gozdno jaso, kjer mrgoli srn in 
drugih gozdnih živali). V odnosu do drugih živalskih 
prebivalcev, zlasti mačk in tudi kokoši, je izrazito do-
minanten in jih nemudoma prežene s svojega pašnika.
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Če zelo poenostavim psihoanalitične 
teoretike, sta v človeku dve temeljni 
energiji, ljubezenska in agresivna. Ta je 
lahko destruktivna, usmerjena k uniče-
vanju in smrti. S pomočjo prve, ljubez-
enske energije, pride do nevtralizacije 
in preoblikovanja le-te v konstruktivno 
agresivno energijo, ki nam pomaga, da 
se zmoremo postaviti in boriti zase. 

o vzgoJi in o Tem, 
KaKŠni ljudje želimO biti   

elitni vojaki zahtevali slepo pokorščino in zaničevali 
mehka čustva in izkazovanje nežnosti. Raziskovalci 
so dokazali povezavo med obsegom telesne zlorabe 
v otroštvu in poznejšo pripravljenostjo poseganja po 
nasilništvu.

empatija in dobri odnosi
Empatija je sorodna zgodba. Ta je osnova dobrih me-
dosebnih odnosov: samo, če zaznamo, kako se drug 
človek počuti, lahko priredimo svoj način sporočanja 
in obnašanja tako, da drugega ne ranimo.  Tako empa-
tija duši agresijo. Pojavi se že v prvem letu starosti in 
se razvija v objemu medosebnih odnosov. Dojenčki so 
že v prvem letu starosti zaskrbljeni za druge dojenčke, 
če so ti v stiski. Sprva se kaže empatija kot čustvena 
reakcija, pozneje v otroštvu in najstništvu že kot po-
moč in tolažba drugim. Raziskovalci so opazili boljši 
čustveni razvoj z večjim socialnim čutom pri otrocih, 
katerih matere govorijo več o razreševanju konfliktov 
in pri otrocih, ki prihajajo iz domov z več čustvene 
topline. Opazili so, da zlorabljeni otroci pogosteje re-
agirajo na vrstnike z jezo, varno navezani otroci pa s 
pozornostjo in empatijo. 

To se dogaja pod vplivom vzgoje – otroci najprej podi-
rajo stolpe iz lego kock, preden jih začnejo zidati. Do-
besedno in v prenesenem pomenu. Ta proces se dogaja 
s pomočjo razuma in vodi v stabilnost, uravnoteže-
nost in globok notranji mir. Če pa so otroci namesto 
ljubezni s strani staršev, ki ta proces omogoči, deležni 
telesne bolečine, jeze, če so bolni, prestrašeni in žalost-
ni, ostanejo šibki in ne zmorejo nevtralizirati destruk-
tivne agresije. Ta se potem pod pritiskom usmerja v 
otroka v smislu žalosti, kar ga lahko spremlja še naprej 
v življenju, ali pa iz njega v njegovo okolico v smislu 
vzkipljivosti in razdražljivosti, kar vpliva na slabe me-
dosebne odnose.  

vojaki in nasilje
Zanimivi so bili rezultati analize pripadnikov ame-
riških specialnih vojaških enot. Ti so imeli precej 
skupnih značilnosti – zanje je bilo značilno, da niso 
pokazali svojih čustev, izhajali so iz družin, kjer je bilo 
veliko nasilja, avtoritarna vzgoja in telesno kaznovan-
je. Vse to je vodilo v slepo pokorščino in nekritično 
sprejemanje ukazov v spopadih brez občutkov krivde, 
sramu in odgovornosti, čemur so sledili zločini nad 
civilnim prebivalstvom. Tudi v lastnih družinah so ti 
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iz teorije v prakso
Toliko o teoriji, ki se preplete s prakso, z vedenjem 
opazovanih otrok in odraslih. Varni, stabilni in ljubeči 
odnosi vodijo v stabilne in empatične posameznike in 
obratno. Tako preprosto. V zadnjem času je veliko go-
vora o razvajanju otrok sedanje generacije. Bojim se, 
da gre tu samo za alibi, da jim lahko odtegnemo lju-
bezen brez lastnih občutkov krivde. Razvajanje še ne 
pomeni razvajanje z ljubeznijo, pogosto poteka samo 
z našimi odpustki v smislu materialnih dobrin, ker ni-
mamo dovolj časa za otroke, ti pa se naučijo enačiti 
ljubezen z materialnimi darili. In ker to seveda ni isto, 
tudi nima istega učinka in zato so potrebe po mate-
rialni nadomestitvi ljubezni brezkončne.

Ljubezen in empatija. 
Psihični razvoj posameznika poteka nezavedno, gle-
de na to ali se nam neko vedenje v odnosu z drugimi 
splača ali ne. V odrasli dobi se lahko sami odločimo, 
kakšen človek želimo biti – ali empatični in ljubeči ali 
pač ne in se zavestno usmerimo v eno ali drugo smer. 
Ko imamo svoje otroke, jih preko vzgoje usmerjamo v 
smer, za katero sami menimo, da je za njih najboljša – 
s svojimi verbalnimi sporočili in s svojim zgledom. Te 
odločitve niso enoznačne in preproste. Z odločitvijo 
za empatijo porabimo več energije, ko tipamo v svetu 
drugih in ne le v lastnem svetu. Moramo biti zelo bud-
ni, ko ne zasledujemo več le svojih, temveč tudi potre-
be in cilje drugih, da se ne spotaknemo na problemu 
samospoštovanja in svoje samopodobe.

življenje ni črno belo
Spet v grobem – smer bodočega (lastnega ali svojih 
otrok) osebnostnega razvoja lahko postavimo v skraj-
nosti. Življenje ni črno belo, vedno pride do odsto-
panj in popuščanj zaradi napak, ki jih bomo delali na 
poti. Gre za osnovno usmeritev, ki jo moramo imeti 
ves čas pred seboj, da vemo, zakaj smo usmerjeni k 
njej. In zato sta ti dve usmeritvi skrajni, ker sta svetil-
nik v prihodnosti, kamor se usmerjamo. Prva smer je 
smer empatije, občutljivosti, težnje, da delamo to, kar 
je prav, spoznanja, da smo samo eden od prebivalcev 
tega planeta in da se usmerjamo v smer realne in dob-
re samopodobe. Druga smer je smer neempatičnosti, 
neobčutljivosti, da sledimo principu užitka in pre-
pričanju, da smo center vesolja in da se usmerjamo v 

smeri Velike samopodobe. Ne želim izraziti sodbe, da 
je izbor druge smeri slab. Vodi v patološki narcizem, 
kamor drvi vsa naša zahodna civilizacija s svojim po-
trošništvom in tako postavlja nove norme, kaj je prav 
in kaj narobe. Želim samo prispevati k večji budnosti, 
ozaveščenosti, kako stvari potekajo. Ko imamo znanje, 
se lažje odločamo. Druga pot lahko vodi v velike oseb-
ne dosežke na profesionalnem področju in v material-
no blagostanje, prva pot v dobre medosebne odnose, a 
zaradi večje občutljivosti in boljšega stika s čustvi tudi 
do intenzivnejših čustvenih stanj – ne le več veselja in 
sreče, temveč tudi več žalosti in bojazni. Kaj nam je 
pomembneje za nas in kaj za naše potomce?

Če se odločimo, za težjo, prvo pot, ki vodi (po psiho-
analitični teoriji) v varen in zdrav psihični osebnost-
ni razvoj, je dobro, da imamo pred sabo nekaj dejstev. 
Zorenje v to smer poteka samo v varnih, stalnih, sta-
bilnih, spoštljivih in ljubečih odnosih. To je objem, ki 
ga moramo zagotoviti – zase ali za naše otroke. Ob 
tem je pomembno, da ne dajemo dvojnih sporočil – da 
eno govorimo pa s svojim zgledom načela podiramo, 
ker ustvajamo samo zmedo, nezaupanje in ne-varnost. 
Kot smo pogledali zgoraj, je pomembna ljubezen (in z 
njo povezana empatija) za nevtralizacijo agresije. Pri 
izražanju le-te se pa lahko včasih znajdemo na tan-
kem ledu. Problem je v tem, ker zelo hitro po rojstvu 
otroka naša ljubezen iz pogojne postaja pogojena (že 
pri malčkih, ko govorimo, da ko otrok poje  vse, da je 
priden in zlata ptička). V medosebnih odnosih med 
odraslimi pa brezpogojna ljubezen, čeprav jo na dek-
larativni ravni proglašamo ali samo opevamo, ne ob-
staja. Vedno gre za neko čustveno trgovanje v ozadju. 
Še posebej težko je pri izražanju ljubezenskih čustev 
z vprašanji otroku, koga ima najrajši, ali ima rad ma-
mico, očeta, vzgojiteljico v vrtcu ipd. V ozadju gre 
lahko za čustvena izsiljevanja in pritisk na otroka, ki 
včasih nima možnosti pravilnega in iskrenega odgo-
vora, s katerim bi lahko zadovoljil odraslega. Je pa en 
odnos, kjer je to povsem preprosto: odnos do živali. 
Žival je varno imeti rad. Žival te ne bo razočarala, ne 
bo zlorabila zaupanja, hkrati se pomembni drugi ne 
bodo od nje počutili ogrožene – če materin čustven 
svet lahko ogroža to, da ima otrok rad vzgojiteljico v 
vrtcu (jo ima raje?), je ne ogroža otrokova ljubezen do 
zajčka ali morskega prašička. Partnerke ne bo ogroža-
la naklonjenost do psa, jo pa bo lahko do sodelavke v 
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službi. Kot starši bomo v odnos otroka do živali naj-
lažje posegali (otroka vzgajali glede primernega odno-
sa do živali, spodbujali otrokovo sposobnost empatije 
in skrbi za druge) brez podtonov in nevarnosti, kot če 
otroku pomagamo v odnosu s sovrstniki (kjer ne mo-
remo poznati celotne zgodbe), starimi starši ali dru-
gimi za otroka pomembnimi ljudmi – tu sami lahko 
hitro pristajamo na kompromise, ker se želimo izogni-
ti konfliktom, kar pa je lahko včasih na račun otroka 
in njegovega občutka varnosti v odnosu z nami – če 
ga na ustrezen način ne zaščitimo. Ko pri otroku (ali 
pri sebi) stopimo na pot spodbujanja razvoja dobre 
samopodobe, je pomembno, da je ta realna. Zrcali se v 
odnosih, ki jih imamo z drugimi. In tu je pogosto tež-
ko, ker zelo redko zmoremo ozavestiti vse nezavedne 
dejavnike v odnosih. Včasih je potrebno tudi reči ne 
in postaviti v odnosih mejo, če drugi presežejo mejo 
našega samospoštovanja. V odnosu z živalmi je to spet 
veliko preprosteje – kako biti njim dober prijatelj. V 
odnosu z živalmi se je varno odpreti in jih pustiti blizu. 
Ob njih se učimo biti boljši prijatelji, ker so nam živa-
li prepuščene na milost in nemilost pa se tako lahko 
pri pogojevanju naše ljubezni do njih lažje slišimo in 
ustavimo. In tudi kot starši lažje preverjamo in spod-
bujamo ta odnos, v katerem se naš otrok razvija preko 
skrbi za žival, ki mu je bila zaupana v varstvo. In na 
koncu – spodbujanje dobrega razvoja nadjaza, naše 
vesti. Kaj je prav in kaj narobe v medosebnih odnosih 
z ljudmi, je pogosto stvar sodbe močnejšega v odnosu 
(npr. staršev, šefa v službi, močnejšega v partnerskem 
odnosu). V odnosu do živali je to razmeroma prepros-
to – tudi mesojedci se v veliki večini strinjajo, da ni 
prav, da se živali pobija in muči za hrano ljudem. Ver-
jetno se je smiselno na tej točki ustaviti in poudariti, da 
ni sporočilo tega sestavka, da je dobro živali nabaviti 
kot predmet za samoterapijo ali vzgojni pripomoček, 
pač pa kakšni živali pomagati iz ujetništva ali azila in 
jo povabiti v krog svoje družine. Sobivanje z živaljo ni 
le pedagoško in terapevtsko koristno, ampak nam raz-
širi naša obzorja čutenja Življenja in odpre pot v nam 
sprva tuje svetove. Zato naš osebni svet postaja širši 
in bogatejši. Bolj se počutimo povezani z Življenjem v 
vseh svojih pojavnih oblikah in ne ostajamo zaprti le v 
lasten človeški svet s svojimi omejitvami.

Če sklenem: sposobnost za empatijo, skrb za drugega, 
izražanje ljubezni, je najpreprosteje in najvarneje v ot-
roku razvijati preko odnosa z živalmi, ker te otroku ne 
morejo škoditi – ga razočarati v odnosu.

Ali lahko vzgojimo dobrega človeka brez odločitve za 
veganstvo? Morda, a veliko teže. Živali so del našega 
sveta in otrok ne moremo povsem izolirati pred njimi.  
Če se skupaj z otrokom raznežimo ob pogledu na 
telička na pašniku, bomo dajali dvojna sporočila, če 
bomo otroku na krožniku postregli s teletino. Ali dru-
gim živim bitjem, ki je moralo umreti za naš užitek. 
Ker zakaj bi sicer jedli meso – biološke potrebe za to 
pač ni. Za to, da je na našem krožniku kos mesa, je po-
trebna destruktivna agresija, ki uničuje življenje. To je 
del druge usmerjenosti, smer neempatičnosti in neču-
tečnosti. In ko govorimo o svoji lastni usmerjenosti – 
smo lahko dobri ljudje kot nevegani? Težko. Ker s svo-
jo odločitvijo za neveganski način življenja nastopa 
potreba po poklicih, ki opravijo krvavo delo namesto 
nas – gre za poklice v mesno-predelovalni industriji, 
mlečni in usnjarski industriji. V svoji ambulanti se 
srečujem s študenti kmetijske tehnologije, ki so se za 
študij odločili iz ljubezni do živali, z mesarji in vete-
rinarji za velike živali, ki se vsak po svoje srečujejo s 
posledicami svoje poklicne usmeritve. Z neveganskim 
načinom življenja pripomoremo k degradaciji okolja, 
kar se kot bumerang vrača nazaj k človeštvu. Še naj-
bolj na področjih, ki so daleč od nas, kot je deževni 
gozd, Indija in Pakistan, pa morda za to lažje pogleda-
mo stran. A osebnostna zrelost gre skupaj z ozaveščan-
jem in budnostjo ter večjim zavedanjem odgovornosti 
za naše lastne osebne odločitve. In odločitev, kaj damo 
vase ali nase (obleka in obutev) ima posledice. Takšne 
in drugačne.

Kakšni ljudje bi želeli zase, da smo in kakšni, da so naši 
otroci?

Avtor: Miloš Židanik
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Prijateljstvo s Kuksijem, zapuščenim psom, ki ga je 
ddr. Martin Balluch pred šestimi leti vzel iz zave-
tišča, je bilo navdih za nastanek nove knjige z na-
slovom »Pes in njegov filozof«. Na podlagi doživetij 
in anekdot iz življenja s svojim pasjim prijateljem 
Martin Balluch jasno zaključuje, da živali čutijo, 
mislijo in komunicirajo tako z drugimi živalmi kot 
tudi s človekom ter se zavedajo sebe in avtonomno 
ravnajo.
Njegov Zagovor avtonomiji in pravicam živali je 
v svojem pripovednem slogu zabaven in privlačen. 
Vsak, ki živi z živalmi, se bo ob teh opisih spomnil 
na podobne doživljaje in opažanja. Kot naravoslo-
vec Martin Balluch svoje izkušnje poveže z znan-
stvenimi dejstvi: Zahteva po avtonomiji živali v naši 
družbi je izčrpno utemeljena z naravoslovnega kot 
tudi s filozofskega vidika.

»Metafizika nravnosti« filozofa Immanuela Kanta je 
podlaga za več kot 200 let veljavno civilno pravo, v ka-
terem je človek namen po sebi, žival pa le sredstvo za 
ta namen. Nova knjiga Martina Ballucha pa v luči mo-
dernih naravoslovnih spoznanj postavlja Kantov nauk 
o nravnosti pod vprašaj. Istočasno pa uporabi Kantov 
način argumentacije, ki zahteva pravice in status ose-
be tudi za živali. »Mislim, da je z današnjim védenjem 
o živalih ta zaključek nujno potreben.«

prizadevanje za  
pravice živali
Martin Balluch se že 25 let zavzema za pravice živali. 
Zaradi tega se je odpovedal svoji uspešni karieri kot 
znanstvenik: po svoji disertaciji iz matematične fizike 
leta 1989 je bil v času od 1990 do 1997 zaposlen kot 
univerzitetni asistent na inštitutu Stephana Hawkinga 
na Univerzi Cambridge. Leta 1997 se je vrnil v domo-

Predstavitev Knjige  
marTin baLLuch:
peS in nJegov fiLozof
zagOvOr avtOnOmiji in Pravicam živali
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vino Avstrijo, kjer je postal dejaven v društvu Verein 
gegen Tierfabriken (Društvo proti živalskim tovar-
nam). Od leta 2002 je tudi njegov predsednik.
Svojemu naravoslovnemu raziskovanju in delu pa je 
ostal zvest. Leta 2004 je napisal svojo drugo disertacijo, 
tokrat iz filozofije na Dunajski univerzi s temo Pravice 
živali. »Moja srčna želja je bila, da to tematiko na resen 
in znanstven način predstavim v akademskem svetu«, 
pravi Martin Balluch. Danes se pravic živali v filozofiji 
in biologiji na univerzah ne da več prezreti.
Tudi politični uspehi društva Verein gegen Tierfabri-
ken (VGT) so bili veliki:
•	 1998 zaprtje vseh krznenih farm v Avstriji;
•	 2002 prepoved divjih živali v cirkusih;
•	 2004 soglasna zahteva parlamentarnih strank, 

da se »Zaščita živali kot državni cilj« utemelji v 
ustavi;

•	 2004 prepoved baterijske reje kokoši v Avstriji;
•	 2006 prepoved poskusov na človeku podobnih 

opicah 
•	 2007 prepoved baterijske reje kuncev (za meso).

proces za pravice živali
Očitno so ti uspehi določenim interesnim skupinam 
šli v nos. Leta 2008 je Martina Ballucha in devet drugih 
aktivistov za pravice živali aretirala enota za izredne 
intervencije. Balluch je bil osumljen vodstva kriminal-
ne organizacije, ki naj bi načrtovala revolucijo pravic 
živali.  105 dni je bil zaprt v preiskovalnem zaporu. 
Prijetje je izzvalo množične mednarodne proteste. 
Od 2. marca 2010 do 2. maja 2011 je na deželnem 
sodišču Wiener Neustadt trajalo sojenje predsedni-
ku VGT-ja in dvanajstim drugim zaščitnikom živali. 
Posebnost procesa je bila, da Ballucha in nekaterih 
drugih obtoženih niso bremenila konkretna kazniva 
dejanja, temveč le posredna podpora in pomoč pri ne-
znanih kaznivih dejanjih preko legalnih aktivnosti za 
pravice živali.
Z razsodbo z dne 2. maja 2011 je bilo vseh 13 obtožen-
cev oproščenih vseh obtožb v vseh točkah. Do danes 
pa nobeden od njih ni prejel nikakršne odškodnine, 
namesto tega pa so visoki stroški postopka  Martina 
Ballucha in ostale zaščitnike živali finančno zrušili. 

pes kuksi posvojen iz za-
vetišča: »za oba se je pri-
čelo novo življenje« 
Po tem, ko je bil Martin Balluch izpuščen iz preisko-
valnega zapora, se je odločil, da spet vzame psa iz za-
vetišča: »Od dolgega sedenja v celici sem se zavedel, 
kako grozno je, da te nedolžnega oropajo svobode. 
Svojega prijatelja Kuksija sem našel v zavetišču Tier-
paradies v kraju Schabenreith v Zgornji Avstriji. Dva 
meseca pred tem so ga zapuščenega našli na počivališ-
ču avtoceste. Za naju oba se je pričelo novo življenje.«
Za skupno življenje sta si človek in pes  postavila pra-
vila, ki se jih se prostovoljno držita. Primer: »Preden 
pride k meni v posteljo, me Kuksi vpraša, če mi to 
ustreza. Tudi jaz ne vstopim na njegovo ležišče, če on 
tega ne želi. Ta pravila Kuksi dosledno upošteva – ra-
zen, če se kregava. Potem se vsekakor lahko zgodi, da 
pravila zavestno krši, da pokaže svoj protest. Toda po 
tem mu je, kot socialno kompetentnemu bitju, tudi 
čimprejšnja sprava pomembna. 
Naslednje pravilo je, da Kuksi ne lovi drugih živali, če-
prav ima v sebi gene lovske pasme brak. »Na začetku 
je Kuksi živali ubijal, enkrat miško in v letu lemingov v 
Skandinaviji več teh glodavcev. Takrat sem mu poka-
zal, da tega ne odobravam in da me to spravlja v obup. 
Zdaj se zdi, da mu je postalo pomembnejše to, da me 
čustveno ne prizadene kot pa sledenje morebitnemu 
lovskemu nagonu.«

Navdih za svojo novo knjigo »Pes in njegov filozof« 
je Martin Balluch dobil iz prijateljstva s svojim psom
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Socialno življenje  
in komunikacija
Če je Kuksi prekršil dogovorjeno pravilo, npr. da je pri 
igri postal preveč divji, me je gledal s slabo vestjo in se 
kasneje tudi opravičil. »V literaturi se sicer vedno zno-
va pojavlja dvom v to, da bi bili psi sposobni občutiti 
krivdo, toda ta dvom je podkrepljen z razlago, da naj 
bi se bali kazni,« piše Balluch. »V tem primeru se to 
ne more zgoditi, saj se me Kuksi ne boji, niti nikoli ni 
bil kaznovan. Razumel je pravila skupnega socialnega 
življenja in se ne počuti dobro, če jih krši.  Ne iz strahu, 
temveč zato, ker nerad vnaša socialni nemir, tako kot 
večina socialnih bitij. V tem primeru pa to tudi pome-
ni, da se Kuksi zaveda, da je pravilo prekršil.«
Pes in človek komunicirata na čustveni ravni, pa tudi 
preko tona glasu in govorice telesa. »Tako kot lahko 
jaz iz njegovega obnašanja in njegovih glasov razbe-
rem, kako mu gre, tako je tudi obratno. Za to ni po-
trebno, da se izražam kot pes in on ne kot človek. Za-
radi tesne povezanosti v skupnem življenju se zelo 
dobro sporazumevava.«
Za psa Kuksija je zelo pomembno, da je pri igri njegov 
prijatelj Martin resnično pri stvari: »Če pri metanju 
palice telefoniram ali pri igrivemu ravsanju govorim z 
drugim, postane zelo nezadovoljen in včasih tudi pre-
kine igro. To, da mu je moje stanje zavesti pomembno, 
v tem primeru moja notranja udeleženost v najini 
igri, dokazuje, da izhaja iz tega, kakšno je moje stan-
je zavesti, moje obnašanje psihološko interpretira in 
me dojema kot dejavni subjekt in ne objekt. Če bi šlo 
samo za dejanje per se, potem bi bilo metanje palice 
metanje palice, ne glede na to, kaj zraven razmišljam. 
Ker pa to ni, je iz tega mogoče izpeljati namenskost in 
določeno samozavedanje pri njem.«
Poskus, ki ga je Martin Balluch večkrat ponovil, je po-
kazal, da Kuksi razmišlja tudi o svojih dejanjih. Ko je 
Martin psa posnemal v tem, kar je ta trenutno počel – 
zehal, držal tace v določenem položaju, se praskal – je 
Kuksi počasi postal jezen. »To kaže, da jasno razume, 
da ga pravkar posnemam, to pa je mogoče le, če se 
zaveda, kaj ravnokar počne.«
Človek in pes – oba sta socialni bitji in istočasno živi-
ta svojo avtonomijo. Človek v tem odnosu ni niti alfa 
žival niti starševska figura, pes ne pozna pokornosti, 
ukazov in povodca. Kuksi ni nikakršen privesek, pre-
jemnik ukazov ali bio stroj, temveč samostojno bitje. V 

skupnem življenju soustvarja pravila, pomaga v stiski, 
brzda svoje afekte, ko so mu pomembnejše višje vred-
note, kot je povezanost v odnosu.
Iz tega Balluch sklepa, da bi bila nujna revizija razmer-
ja med človekom in živaljo. Že od razsvetljenstva dalje 
so živali po zakonu stvari. Temu nasproti pa avtor po-
stavi vizijo večvrstne družbe enakopravnih bitij.

izleti v divjino
Že od svoje mladosti dalje je Martin Balluch tedne in 
mesece preživljal v divjini, ali v alpskem gorskem sve-
tu ali v tundri – vedno so ga spremljali psi. V divjini, 
daleč proč od civilizacije, se človek in pes srečata kot 
enaka – dve avtonomni bitji, obzirna drug do drugega, 
v načelu enakopravna.
»Ko sem s svojim pasjim prijateljem v divjini, kmalu 
utihne glas v moji glavi. Mislim brez govorjenja, tako 
kot psi. Odločitve, v katero smer jo bova ubrala naprej, 
kje bova postavila šotor ali katera pot čez strme skale 
je varnejša, sprejemava brez besed. Ne glede na to, pa 
stalno komunicirava in se zelo dobro razumeva. Pasja 
duša zame ni nekaj tujega, večinoma zelo jasno ču-
tim, kaj moj prijatelj pravkar občuti in obratno. Slepo 
se lahko zaneseva drug na drugega. V naravi nama je 
končno jasno, da si le nisva tako različna.«
S tem pristopom se Martinu Balluchu kot filozofu po-
javi popolnoma drugačen svetovni nazor: razsvetljen-
stvo je človeka postavilo v središče in brez dvoma je 
bil čudovit napredek, da se je ljudi pričelo pojmovati 
kot skupnost. Žal, je bila ta skupnost dosežena z od-
daljitvijo od živali. 
Avtor opozarja na to, da je Immanuel Kant (1724 – 
1804) videl moralno dolžnost človeka v tem, da se od-
reče naravi in se organizira v človeško skupnost, da bi 
si omogočil svobodo. Divjina naj bi bila stalen boj za 
preživetje, krut, brutalen in kratkotrajen. Kant sicer ni 
imel nikakršnih izkušenj z naravo, saj v času svojega 
življenja ni nikoli zapustil rojstnega Königsberga.
Martin Balluch, ki se za 100 dni v letu odtrže od svoje-
ga poklicnega in socialnega vsakdana, da bi jih preži-
vel v gozdovih, gorah in tundri, doživlja naravo popol-
noma drugače. »Od neštetih dni, ki sem  jih preživel 
zunaj, lahko primere, ko sem videl nasilje ali trpljenje, 
preštejem na prste ene roke. Kako pogosto sem opa-
zoval gamsje trope, ki so se mirno pasli, kozorogove 
mladiče, ki so se veselo igrali, medvedje družine, ki so 
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pohajkovale skoz podrast, lisice, ki so ležale na son-
cu, jazbece, ki so kopali po zemlji in let krokarskih 
parov, ki so šumeli skozi zrak. Nobenega nasilja, tem-
več preprosto veselje do življenja, socialna povezanost, 
zaupanje, sodelovanje. Vsakodnevne aktivnosti divjih 
živali delujejo pomirjajoče, simbiotsko in partnersko. 
Socialno življenje je skoraj izključno miroljubno, boji 
med kozorogi ali jeleni so kot obred in so se po mojih 
izkušnjah vedno končali brez poškodb.«

življenje za pravice živali
Avstrijski borec za pravice in etičen odnos do živali, 
ddr. Martin Balluch, se že od svoje mladosti zavze-
ma za zaščito narave in pravice živali. Od leta 2002 
je predsednik društva VGT (Društvo proti žival-
skim tovarnam). 
•	 Martin Balluch je študiral matematiko, astronomi-

jo in filozofijo. Po diplomi iz matematike in astro-
nomije, ki jo je opravil z odliko, je odšel na univer-
zo v Heidelbergu in tam pisal svojo disertacijo iz 
matematične fizike, ki jo je leta 1989 zaključil s ča-
stnim priznanjem magna cum laude.

•	 V nadaljevanju je delal na univerzi Cambridge na 
Inštitutu za uporabno matematiko in teoretsko 
fiziko. 

•	 Skupno je bil Martin Balluch 12 let dejaven kot 
univerzitetni asistent in raziskovalec na univerzah 
na Dunaju, v Heidelbergu in v Cambridgeu. Izdal 
je 18 znanstvenih publikacij.

•	 Že v začetku osemdesetih let je Martin Balluch 
postal vegetarijanec, od leta 1989 pa je vegan.

•	 V času svoje zaposlitve v Cambridgeu se je angaži-
ral za pravice živali v Angliji, predvsem za prepo-
ved lova na lisice.

•	 Leta 1997 se je vrnil iz Anglije v Avstrijo in postal 
dejaven za pravice živali v Društvu proti živalskim 
tovarnam (VGT).

•	 Leta 1999 je bil soustanovitelj Veganskega združe-
nja Avstrije.

•	 Od leta 2002 je predsednik Društva proti žival-
skim tovarnam.

•	 Od leta 2000 do 2005 je Martin Balluch študiral 
filozofijo na univerzi na Dunaju in napisal svojo 
drugo disertacijo, tokrat na temo filozofija pravic 
živali, ki je izšla tudi v obliki knjige.

•	 V letih od 2008 do 2011 je zaradi procesov za 

pravice živali, ki so zbudili tudi mednarodno po-
zornost, postal najbolj poznan avstrijski aktivist. 
Martin Balluch je bil eden tistih zaščitnikov živa-
li, ki so jih oborožene sile za posebne intervencije 
sredi noči 21. 5. 2008 prišle iskat domov in jih od-
peljale v preiskovalni zapor. Po 105 dneh, od tega 
39 dni gladovne stavke, je bil sicer izpuščen, toda 
vse od takrat ga opazujejo in mu sledijo člani po-
sebne komisije proti zaščiti živali.

•	 V času od 2. 3. 2010 do 2. 5. 2011 je sedel na za-
tožno klop kot glavni obtoženi v procesu za »pra-
vice živali«. Obtožen je bil, da je preko legalnih 
kampanj za zaščito živali idejno in posredno mo-
tiviral njemu neznane osebe in zagrešil kazniva 
dejanja v imenu zaščite živali. Zaradi tega naj bi 
bil po 278. a členu kazenskega zakonika član kri-
minalnega združbe. 

•	 2. maja 2011 je bil Martin Balluch z dokazano ne-
dolžnostjo oproščen. Od konca junija 2012 je ta 
oprostilna sodba pravnomočna. 

•	 Leta 2012 je Martin Balluch v pariškem Theatre 
de l'Odeon prejel mednarodno etično nagrado 
Myschkin, dotirano s 50.000 evri, za svoje huma-
nistično delo na področju zaščite živali in kot pri-
znanje za njegovo vlogo v procesu za zaščito živali. 

Martin Balluch v Ljubljani leta 2013 na Simpoziju o 
poskusih na živalih
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Martin Balluch kot govornik na demonstracijah  
proti lovu Anti-Jagd-Demo na Dunaju

živali so intencionalna  
bitja z zavestnimi občutki
Za francoskega filozofa Descartesa (1596 – 1650) so 
bile živali le biološki stroji: »Njihovi kriki od bolečin 
ne pomenijo nič več kot škripanje kolesa!« Descartes 
je izhajal iz tega, da živali ženejo le njihovi nagoni in 
refleksi. Po njegovem naj ne bi imele zavestnih občut-
kov niti razuma. Živali ne govorijo in zato tudi ne raz-
mišljajo.
Te razlage se vse do danes najdejo v znanstveni litera-
turi: Ker živali naj ne bi imele svojega jezika, tudi niso 
sposobne lastnega prepričanja in niti intencionalnega 
ravnanja.
Avtor Balluch s pomočjo svojih izkušenj z živalmi in 
znanstvene literature dokazuje, da so lahko misli tudi 
nejezikovne. Tako lahko obstajajo nejezikovne mis-
li v obliki slik (npr. če si mentalno predstavljamo, ali 
bo omara pristajala v določen kot) ali z vživljanjem v 
druge: vedno znova, posebno pa v divjini,  je Martin 

Balluch opazil, da s Kuksijem v istih situacijah podob-
no reagirata. Iz tega je sklepal, da so mentalni procesi, 
ki so se odvijali pred dejanji, prav tako enaki. »Mislim, 
da je nemogoče, da bi bil s Kuksijem tako tesno pove-
zan, kot sem jaz, ne da bi ga psihološko interpretiral 
in mu pripisoval mentalna stanja,« piše Balluch. »Tudi 
obratno, Kuksi mene obravnava kot bitje z intencio-
nalnim ravnanjem. Socialna skupnost pač ne more 
nastati na drugačen način.« In nadaljuje: »Za Kuksija 
so moja čustva in nameni enako pomembni kot nje-
govi meni. V njem je visoka socialna inteligenca in iz 
najfinejših nians moje govorice telesa lahko razbere o 
meni več, kot se sam sploh zavedam.«
Socialna samozavest naj bi obsegala sposobnost razu-
meti svojo lastno vlogo v skupnosti: »Kuksi me varuje 
in tolaži, mi pomaga, ko meni, da sem v stiski in se 
veseli, ko sem jaz vesel. Vseskozi je socialno bitje, ki se 
bistveno pojmuje kot del skupnosti.«
Avtor knjige poroča, kako je svojemu psu nekoč od-
lomil velik kos tofuja, ki je za Kuksija absolutna po-
slastica, in mu ga ponudil. Z velikim navdušenjem je 
Kuksi hlastnil po njem in pri tem ugriznil prste. Ker je 
Martin razumel njegovo navdušenje, ni izrekel druge-
ga kot au! in na hitro stresel z roko. »Naslednji košček 
tofuja je Kuksi vzel z vso nežnostjo, ne da bi se me 
sploh dotaknil s svojimi zobmi. Kljub svojemu navdu-
šenju nad tofujem se je zavestno zadrževal, saj me ni 
hotel poškodovati.«
Ta situacija je prav zato zanimiva, ker se je Kuksi obna-
šal ravno obratno, kot bi to napovedal behaviorizem 
ali model dražljaja in odziva: Ker je Kuksi po tem, ko 
je hlastnil po prstih, prejel za »nagrado« še en grižljaj, 
bi se moralo njegovo hlastanje pozitivno okrepiti. 
Kuksi ni bil niti najmanj deležen negativnega odziva, 
saj stresanje roke in kratki au! nista bila usmerjena 
nanj. Kljub temu je pes popolnoma spremenil svoje 
vedenje. »Zdi se, da je najbolj enostavna razlaga za to, 
da me Kuksi dojema kot subjekt in ne kot dražljaj,« 
pravi Balluch.

Kuksi
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s primerom svojega psa: »»Kuksi se drži pravil igre s 
svojim partnerjem, četudi bi v vnemi raje močneje za-
grizel. Tolerira napačno obnašanje pasjih in človeških 
otrok in ravna zelo previdno z njimi, čeprav mu gredo 
na živce ali mu celo prizadenejo bolečine. V gozdu ne 
lovi srne, čeprav za to občuti zelo močan impulz. Ne 
steče čez cesto k drugemu psu, čeprav ima veliko željo 
po tem.« Kajti: »Najin odnos postavlja nad vse afekte, 
ki ga ženejo.«

živali še vedno nimajo  
nikakršnih pravic
Svoboda človeka je bila v središču Kantove Metafizi-
ke nravnosti. Moralno dejanje je bilo zanj spoštovan-
je avtonomije vseh drugih po možnostih. Na osnovi 
Kantove Metafizike nravnosti je pred več kot 200 leti 
nastalo danes veljavno civilno pravo, ki je osnova 
skupnega življenja med ljudmi. Brez dvoma je bila 
zaščita pravic za človeka pred 200 letih velik napre-
dek. Toda živali v nasprotju s tem še naprej nimajo no-
benih pravic, čeprav v Avstriji od leta 1989 dalje, gle-
de na 285 a člen civilnega zakonika, niso več stvari. V 
Nemčiji je leta 1990 stopil v veljavo 90 a člen civilnega 
zakonika, ki pravi, da živali niso stvari in jih varujejo 
drugi posebni zakoni. Pa vendar velja še naprej, da gre 
za materialno škodo, če npr. lovec ustreli psa. 
Prav tako lastninsko pravo ščiti izkoriščanje t. i. ko-
ristnih živali. »Ravnanje z njimi je določeno izključno 
glede na princip povečevanja profita,« piše Balluch. 
»Reja je iz leta v leto hujše trpinčenje  živali, da bi na 
ta način iz živalskih teles izželi še več, tudi živalske 
farme in klavnice so vse večje.«

znanost že zdavnaj  
presegla podobo živali  
iz 16. in 17. stoletja
Znanost je že zdavnaj presegla osnovo za podobo člo-
veka in živali iz 17. in 18. stoletja, po kateri naj bi raz-
svetljenska filozofija živali pojmovala kot brezčutne 
biološke stroje. Po kriterijih sodobnega naravoslovja 
velja obstoj zavesti pri živalih za dokazanega. Tudi 
zmožnost trpljenja, vsaj vretenčarjev, ni več sporna. 
Posledično se zahteva vse bolj »humano« uporabo 
živali. A na koncu še tako »humane« uporabe, živali 
še vedno čaka nasilna smrt. Smrt je največja škoda za 
bitje z zavestjo. Poleg tega je svoboda najvišja dobrina 
avtonomnega bitja. Zaprte živali poskušajo narediti 
vse, da bi prišle do svobode. Samo kot svobodna bitja 
lahko same sprejemajo odločitve in razvijejo sposob-
nosti in vidike zavesti, ki oblikujejo njihovo bitje.
»Svoboda, ki s sabo prinaša zavest, omogoča živalim, 
da si postavljajo namene in pravila, po katerih se rav-
najo, tudi ko so jim bližje njihove hedonistične želje 
in afekti,« pravi Martin Balluch. Ponovno to ponazori 

Živali imajo socialno samozavest in sposobnost, da 
opredelijo svojo vlogo  v skupnosti.

Kdor ima psa ve, da ti zelo previdno ravnajo s člove-
škimi in živalskimi otroci.
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Čas za pravico do  
avtonomije za živali
Avtonomija je najvišja dobrina, po kateri se je orien-
tirala morala. Zgodovina zadnjih stoletij je bila stalen 
boj za samoodločanje: Samoodločanje meščanov pro-
ti plemstvu, klerikom in absolutnim vladarjem, ena-
kopravnost in samoodločanje temnopoltih in žensk.

Kant je avtonomijo definiral kot svobodo odločanja 
s pomočjo razuma. Če Kantov ozki pojem »razum« 
zamenjamo s širšim pojmom »zavest«, se pojavi pra-
vica po avtonomiji, ki velja tudi za živali. Na ta način 
Martin Balluch iz Kantove filozofije izpelje zahtevo po 
enakopravnosti ljudi in živali v družbi.

»Živali so živa bitja z avtonomijo in ne le čuteči bio-
loški stroji,« piše Balluch. Čas je dozorel. »Nikoli ni 
bilo lažje preiti na popolnoma rastlinski način pre-
hranjevanja in življenja. In nikoli to še ni bilo tako 
nujno.« To bi bilo tudi za zavest človeka in njegov mo-
ralni razvoj velikanski korak: »Če ljudje ne bi bili sou-
deleženi v zlorabi živali, bi bili zmožni aktivirati svoje 
zrcalne nevrone in soobčutiti občutke živali.«

Z višjo mero empatije do čutečih bitij bi bilo skupno 
življenje na našem planetu nasploh bolj miroljubno.

Vir: Freiheit für Tiere 2/2015
Prevod: Gretta Fegic

Informacije: 
Blog Martina Ballucha:  

www.martinballuch.com
Verein gegen Tierfabriken VGT: 

www.vgt.at

Knjiga »Pes in njegov filozof«
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Ste edini javni vrtec v Sloveniji, ki ponuja vegeta-
rijansko prehrano otrokom. Kako je nastala ideja 
za to?
Že pred več kot petnajstimi leti so starši na roditelj-
skem sestanku predlagali, da bi imeli enake jedilnike 
oz. prehrano, kot jo je naša kuhinja pripravljala za 
waldorfski vrtec v Šentvidu, kamor še danes dostavl-
jamo hrano. Na sestanku je bila prisotna tudi takratna 
vodja prehrane Breda Kovačič. Jedilniki so bili lakto-
-vegetarijanski. Vsi prisotni starši in vzgojiteljice na 
sestanku so se strinjali, da preidemo iz mediteranske 
na vegetarijansko prehrano.

Koliko oddelkov imate namenjenih za otroke, ki se 
prehranjujejo vegeterijansko?
Vrtec Najdihojca ima trenutno tri oddelke z vegetari-
jansko prehrano. Dva oddelka Aeternia 1 in 2, ki spa-
data pod enoto Biba, ter oddelek Mali princ v enoti 
Čenča.

Kako je nastala skupina Aeternia?
Skupina Aeternia je nastala pred 20 leti kot samoorga-
nizacija staršev, ki so želeli otrokom nuditi drugačen 
vrtec. Otrokom naj bi bil bolj po meri, sami pa so tudi 
veliko prispevali (vanj) s svojim znanjem in prostim 
časom. Štiri leta je bila skupina Aeternia priznana kot 
eksperimentalni program na Ministrstvu za šolstvo in 
šport. Ideje prvih staršev so še danes žive. Le-ti so po-
vabljeni v vrtec, da s svojim znanjem, spretnostmi in 
prisotnostjo  soustvarjajo naš vrtec. Med vzgojitelji-
cami, starši in vsemi otroki skušamo graditi zaupen 
osebni odnos. Ta se na zunaj kaže v veliki sodelovalni 
vlogi staršev, ki aktivno prispevajo v program, kaže pa 

vegetarijansKi  
vrtec
Vrtec Najdihojca je edini vrtec v Ljubljani, ki nudi otrokom poleg vsejede prehrane tudi ve-
getarjansko prehrano. Ker je to med javnimi vrtci prava redkost, smo za vas, dragi bralci, 
pripravili zanimiva vprašanja z namenom, da vam pobližje predstavimo vrtec, ki je prijazen 
do staršev in njihovih otrok, ki so si izbrali vegetarijanski tip prehrane.

se tudi v zaupnem partnerskem odnosu med vzgoji-
telji in starši. Poskušamo preseči institucionalne okvi-
rje in vrtec približati vsem udeleženim (kar je prav 
tako ideja prvih staršev).

Od katerega leta naprej je možen vpis v vegetarijan-
ski oddelek?
Vpis v vegetarijanski oddelek je možen šele s tretjim 
letom starosti otroka, kar pomeni, da mora biti pred 
tretjim letom v privatnem varstvu ali pa v oddelkih z 
mesno prehrano.

So cenovno te skupine z vegetarijansko prehrano 
kaj drugačne od ostali skupin?
Cena je enaka kot v vsakem drugem javnem vrtcu, pač 
glede na dohodke družine.

Na kaj dajete poudarek pri vzgoji otrok?
Pri vzgoji  poudarjamo dobre medsebojne odnose, 
ekološko osveščenost otrok, bivanje na prostem in stik 
z naravo; odpiramo prostor za izražanje otrokovih no-
tranjih vzgibov, potencialov, talentov, jih z zaupanjem 
in ljubeznijo spremljamo in podpiramo, ko postavl-
jajo svoje temelje.

Lahko opišete aktivnosti, ki jih nudite otrokom?
Smo zelo dejavni, kreativni in dinamični. V naših dveh 
skupinah se odvija veliko celoletnih projektov, npr. 
celo leto redno vadimo jogo za predšolske otroke; celo 
leto nas obiskuje anglistka Vesna Kastelic in se z otro-
ki igra v angleškem jeziku; vsako leto si zadamo neko 
rdečo nit, ki nas vodi skozi vse leto. Letos je to aktiv-
no vključevanje otrok v načrtovanje  - otroci predla-
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gajo kaj bomo izvedli in kako… Radi kuhamo, peče-
mo izvrstne piškote in kruh, se ogromno potepamo v 
bližnjih gozdnih in travnatih skrivališčih, radi obisku-
jemo kulturne dogodke v mestu, smo redni obiskoval-
ci muzejev…Starši aktivno prispevajo v naš program. 
Omeniti moramo čudovita praznovanja rojstnih dni 
otrok, ko starši v vrtec povabijo kakšnega zanimive-
ga gosta, ki nam predstavi instrument ali naredi pravi 
koncert, baletno predstavo, športni dogodek, nas po-
vabijo v plezalno šolo ali v Železniški muzej …

Ali otroci v teh skupinah izhajajo iz vegetarijanskih 
družin?
V skupino so vpisani otroci, ki izhajajo iz vegetarijan-
skih družin, nekateri pa so prišli k nam zaradi pestros-
ti programa in dobrega glasu o nas.

Kako sprejmejo tovrsten tip prehrane otroci, ki 
doma jedo meso?
Zaenkrat se ni še nihče pritoževal in ne pogrešajo 
mesa, saj ga lahko dobijo doma.

Je možno na prošnjo staršev dobiti tudi vegansko 
prehrano?
Veganske prehrane ni mogoče dobiti, razen če pri-
nesejo potrdilo od alergologa, da je otrok alergičen na 
mleko in jajca.

Intervju pripravil: Alja Aljančič
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Po spletu okoliščin smo zvedeli za vegetarijanski vr-
tec in se odpravili na obisk. Glede na prijeten vtis 
smo se hitro odločili za vpis. Po zelo dobri izkušnji s 
tem vrtcem pri prvem otroku, smo se odločili za vpis 
tudi pri drugem otroku. Všeč nam je oseben odnos z 
vzgojiteljicami, izjemno pester program vrtca in tudi 
to, da se vrtec nahaja v svojih prostorih, ki so od os-
talih programov ločeni, kar posledično pomeni, da je 
na enem mestu skoncentriranih relativno malo otrok. 
Jedilnik je kvaliteten.  Otrok ni izbirčen in zato lahko 
polno izkoristi prednosti, ki jih v smislu široke izbire 
vegetarijanske prehrane ponudi ta vrtec. Žal naslednje 
leto naš otrok ne bo več v tem vrtcu, ker odhaja v prvi 
razred. Ostali bodo le še prijetni spomini na večlet-
no obiskovanje tega vrtca, najprej s prvim in nato še z 
drugim otrokom. 

Anita 

Vegetarijanski vrtec je bil za nas edina izbira, kljub 
temu, da smo morali čakati do 3. leta starosti.
Do sprejema v vrtec Najdihojca smo poizvedovali v 
različnih vrtcih in vsi so mi vzbujali dvome. Ko pa 
smo prvič prišli v Aeternio, sem brezskrbno pustila 
otroka odgovornim in ljubečim vzgojiteljicam, ki se 
na vso moč trudijo, da jim vsakodnevno pričarajo 
nova doživetja.
Sedaj je v skupini že moj drugi otrok in tudi on rad 
hodi v vrtec, se potepa po gozdu, muzejih, pelje z vla-
kom in teka na stadionu ...  Popoldan ponosno razlaga, 
kaj vse je doživel, se naučil, pa tudi ušpičil. Skupina 
Aeternia ni samo ustanova, temveč kraj, kjer se tako 
vzgojiteljice in otroci kot tudi starši trudimo otrokom 
omogočiti pravilen razvoj in prikazati svet v vseh nje-
govih barvah.
Prepričana sem, da bomo vedno radi prišli na obisk, 
ker je Aeternia postala del našega življenja. Če nič 
drugega, se bomo povabili na okusne enolončnice s 
tofujem ali mojim otrokom najljubše seitanove pol-
petke in zeljnato solato.

Tamara

Ob vprašanju, kdo so tvoji prijatelji v vrtcu, mi hčerka 
odgovori: »Vsi, vse jih imam rada.«
Njen odgovor veliko pove o tem, kako se počuti v vrt-
cu. V našem vrtcu vlada prijetno, sproščeno, družin-
sko vzdušje in radi pridemo tja.
Ker je program vrtca zelo raznolik, otrokom nikoli ni 
dolgčas. Veliko časa preživijo v naravi, vadijo jogo, se 
učijo angleščine ..., vseskozi je mnogo zanimivih de-
javnosti. Všeč mi je tudi to, da dejavnosti v vrtcu lahko 
sooblikujemo in npr. otroku za rojstni dan priredimo 
res posebno praznovanje s prijatelji iz vrtca (na plezal-
ni steni, z gasilci …)
V vrtcu nam je tako fino, da včasih mamici rečemo: 
“Mami zakaj si že prišla? Jaz bi se še igrala ... “

Tina

Otroka smo vpisali v vegetarijanski vrtec, ker oba star-
ša podpirava vegetarijanstvo kot nenasilen način živl-
jenja do vseh živih bitij in ta vrtec to živi! Tukaj gre 
predvsem za zaupanje, ki smo ga dobili že ob prvih 
stikih in pogovorih z vzgojitelji, ki so poleg tega, da so 
krasni pedagogi, tudi sami osebe, ki z ljubeznijo širijo 
svoje poslanstvo in pomoč drugim.
Program v vrtcu je zelo razgiban, a hkrati notranje 
umirjen. Prav z lepim ravnovesjem, ki vlada, otroci 
ogromno pridobijo in se naučijo. Prehrana nam je 
prav tako zelo všeč. Hkrati pa je tu tudi svoboda, da 
se lahko prilagodijo posamezniku glede na njegove 
potrebe. Otroka bi še enkrat vpisal v takšen vrtec, in 
to ne samo zaradi tega, ker se v njem dobro počutimo, 
temveč zaradi ljubečega učenja za življenje, ki ga je tu-
kaj v dobršni meri lahko otrok deležen.

 
Andrej

mnenJa STarŠev
OtrOK vrtca najdihOjca
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Tradicija vegetarijanskih piknikov se nadaljuje, tako v 
Ljubljani kot Mariboru. 

Junijski veganski piknik v Ljubljani je bil organiziran 
v sodelovanju s Slovenskim veganskim društvom,  30. 
avgusta pa ga organiziramo v Mariboru. Sodelujemo z 
zavodom  Kulturni center Maribor, preimenovanim iz 
Subkulturni azil. Z njim smo organizirali že dva pred-
hodna piknika na Limbuškem nabrežju pri Mariboru.

O lanskem pikniku se je še dolgo govorilo,  presežena  
so bila vsa pričakovanja, tako nas organizatorjev kot  
tudi vseh sodelujočih in tudi obiskovalcev.

Osnovna ideja prireditve je sejemska prireditev, ki 
obiskovalcem predstavlja in ponuja zdrav načina živl-
jenja, ponuja kvalitetne naravne prehranske izdelke, ki 
ne vključuje izdelkov živalskega izvora.

Vabljeni so razstavljalci in prodajalci  iz celotne Slove-
nije in sosednjih držav ter različna dobrodelna druš-
tva, ki delujejo v dobrobit živali in planeta Zemlje.

Prireditev ni namenjena samo vegetarijancem in ve-
ganom, ki so se za tak način življenja odločili zaradi 
etničnih, duhovnih, zdravstvenih ali ekoloških razlo-
gov, saj ima vsak posameznik pravico, da se odloči za 
lasten načina prehranjevanja, življenjski slog in sve-
tovni nazor.

Sejemske aktivnosti in predstavitev razstavljalcev in 
ponudnikov na stojnicah bo spremljal sproščen in 
inovativen ustvarjalni program, predstavljene bodo 
razne delavnice, igre na prostem in  predavanja.

vegeTariJanSki  

piknik
na Limbuškem nabrežju pri mariboru
bo v nedeLjo 30. avgusta

Vabljeni so ponudniki storitev in prodajalci izdelkov, 
predavatelji in organizatorji aktivnosti  za otroke in 
odrasle, seveda pa obiskovalci, ki nekateri že komaj 
čakate ta dan.

Z različnim aktivnostmi, tudi z izdajanjem te brez-
plačne revije, in organiziranjem različnih shodov in 
veganskih ter vegetarijanskih piknikov Društvo za 
osvoboditev živali in njihove pravice nenehno ozaveš-
ča ljudi, da bi se zavedli  uničujoče agresije do živih 
bitij, da bi spoznali, da je hrana, ki ni živalskega izvora, 
izjemno pomembna za zdravje ljudi. 

Morda se tedaj, ko obiskovalci o tem razmišljajo, pri-
čnejo zavedati bistva svojega namena in bivanja na 
Zemlji.  

Tudi letošnji datum piknika je skrbno izbran dan,  ko 
bo polna luna sijala še dolgo v noč.

Glasbeni program No Border Jam bodo pod okriljem 
Kulturnega centra Maribor predstavljali glasbeniki iz 
domovine in tujine, katerih ustvarjalci so pretežno ve-
getarijanci, ki svoje poslanstvo drugačnega življenja 
uresničujejo tudi skozi glasbo. 

Pripravljamo tudi glasbeno presenečenje ustvarjaljal-
ca, ki bo  na poseben način igranja z zvonci pričaral 
posebno vzdušje ob nabrežju reke Drave.

Ustvarjalne delavnice pod okriljem Mariborskega 
ustvarjalnega sejma (MAUS) bodo namenjene nefor-
malnemu učenju in spoznavanju novih ustvarjalnih 
tehnik in bioloških materialov. Na sejmu bodo ustvar-
jalci predstavili svoja dela in izdelke in  skupaj z obis-
kovalci naredili kaj novega .

Avtor: Dita Kastelic
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Kaj je zdravo in kaj ne, ni mogoče prekriti z rekla-
mami in  raziskavami, naročenimi  za potrditev že-
lene teze.
  
Bojan Tomažič je novinar, še lani je bil odgovorni 
urednik tednika 7 dni, ki je veliko pozornosti po-
svečal  zdravem načinu življenja, h kateremu sodita 
vegetarijanstvo in veganstvo. Skrb za ljudi, naravo 
in torej tudi živali je prevevala članke v reviji. Leto 
dni je, odkar tednika 7 dni ni več.

Kaj se je zgodilo s 7 dni?

„Uf, zgodba je po eni strani dolga in zapletena za debe-
lost Vojne in miru, po drugi pa povsem preprosta. Ker 
govorim za revijo, ki ji je mar za planet, resnično zdra-
vo prehrano za ljudi in za boljše ravnanje z živalmi, 
gotovo ne bom povedal nič novega, če rečem, da sa-
mohvala na račun uredniške usmerjenosti, ni garant 
za preživetje časopisa. Tudi družbena odgovornost se 
v teh časih pač konča pri seštevanju in odštevanju pod 
črto. Pri nas smo zaradi  odločitve takratnega vodstva 
o tem, da naj bodo teksti brezplačno odprti javnosti 
na spletu, imeli veliko bralcev, vendar je denarja od 
naročnikov pritekalo manj. Takrat sem predlagal, kaj 
vse bi lahko storili, a nisem bil prepričljiv, zdaj bi seci-
ranje lahko razumeli še kot manj kompetentno opra-
vičevanje. Mnogi ste, hvala bogu, ostali z nami v  pro-
jektu Večer v nedeljo, ki je nadaljevanje najstarejšega 
tednika v Sloveniji.“
 
Vseeno  se je pri tem nadaljevanju že takoj opazilo, 
da ste glede tem o prehrani in o osvobajanju živali 
začeli znova. Kako to?

„Stvari so pripravljene za širši krog bralcev. Čeprav niti 
ne toliko širše in drugače, kot je bil koncipiran 7 dni, 
ki se je  deklariral kot  tednik za zdravo, zeleno, kako-

ČaS,  
KO smO bili eKsOti,  
Je mimo

vostno in pravično življenje. Večer v nedeljo nedvom-
no je zanimiv in za vse vsebine odprt časopis.“
 
Ali pri tem vztrajate, četudi je videti, da so slovenski 
mediji v zadnjem obdobju veliko bolj na uradni li-
niji, kot so bili pred petimi ali več leti?

Bolj kot nove raziskave o zdravi prehrani, jih zanima-
jo ekscesi, napadi na ljudi, ki podvomijo v tisto, kar 
razglašata uradna znanost in medicina. 

„Morda na družbeno odgovornosti pri nekaterih res 
gledajo z druge strani. Čeprav je gotovo vsem jasno, 
da skrb za ljudi, ki jo demonstrirajo s tem, da jim no-
vega ne predstavijo, ker bi lahko množicam škodilo, ne 
more prinesti koristi. Ljudje si želijo (iz)vedeti več. In 
če tega ne bodo izvedeli v obstoječih medijih, si bodo 
oblikovali svoje kroge, svoje javnosti, s svojimi mediji. 
Zapiranje novosti pred ljudmi, ki jih pri zdravem živ-
ljenju zanima še kaj več kot to, da je ob gripi dobro 
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piti čaj z limono, je kratkovidno. Res je, da  krizni časi 
v zdajšnjem sistemu spodbujajo netolerantnost, ljudi 
pa vendarle ne bi smeli podcenjevati.“
 
Tudi zdravniki so vegani. Se vam zdi, da vegani 
spet postajajo v očeh javnosti ekstremisti, nekakšni 
smešni šamani, eksoti?

»Vsak človek je lahko proglašen za eksota, če tistemu, 
ki ga proglaša, to ustreza. Vendarle sem prepričan, da 
nasploh vegani, vegetarijanci, resnični ekologi in za-
ščitniki živali nikoli več ne bodo eksoti. Jih je preveč, 
da bi jih kar tako zaradi večje gledanosti in branosti 
napadali. Navsezadnje so pri prehrani to že pred leti 
spoznale nadnacionalke, ki propagirajo prodajo ‹ve-
ganskih linij› produktov. Hipermarketi imajo police 
z vegetarijanskimi in veganskimi izdelki, ponudba je 
vse bogatejša, po čemer je presoditi, da je prodaja tudi 
vse večja.«
 
Vi tudi še vedno ne jeste mesa?

„Kakšno vprašanje pa je to?! (Smeh!)   Jasno, da ne. 
Bi prej pričakoval, da boste vprašali, ali je v mojem 
okolju vse več vegetarijancev in veganov.“

No, pa povejte, ali jih je več?

„Ja, seveda jih je vse več. Ljudje preizkusijo in ugotovi-
jo, da se veliko bolje počutijo, če ne jedo mesa, mleka 
in jajc. Sami testirajo, neodvisno od stroke v celofan za-
vita opozorila klavničarjev o nujnem rdečem in belem 
mesu za človekovo preživetje. Ob tem, da na svetu mi-
lijarda ljudi živi v okolju, kjer po tradiciji nikoli ne po-
skusijo mesa, je smešno strašiti z opozorili o nujnosti 
mesne hrane.“
 
Zdravniki pa vendarle še opozarjajo?

„Še opozarjajo, a ne vsi. Tudi zdravniki so vegetarijan-
ci in vegani. In zdravstvena oblast spodbuja ljudi, naj 
jedo več zelenjave in sadja. Pediatre samo še skrbi za 
otroke, za nas odrasle, ki ne kažemo podhranjenosti, 
pa nihče že lep čas ne reče nič. Če pa že, gre za odkri-
te ali prikrite reklame mesne industrije, ki jo skrbi za 
dobiček. Pred petimi ali šestimi leti so moje znance v 

vrtcu opozorili, da njihov otrok noče jesti mesa in jim 
priporočili obisk pri psihologu. Pa so šli in je psiho-
log malega vprašal, zakaj ne je mesa. Mali je odgovoril, 
da zato, ker mu ni dobro. In je psiholog starše pamet-
no podučil, da se mu zdi to zelo sprejemljiv razlog, 
da nekdo nečesa ne je. Še na nekaj je treba opozoriti, 
kar nam zdravstvena oblast ves čas, kar smo v tržni 
demokraciji, dopoveduje: da smo sami odgovorni za 
svoje zdravje. In je oblasti vsaj v zvezi z nekaterimi 
rečmi treba verjeti in ravnati tako, kot je dobro za nas.“
 
Ali so torej strokovni članki in zavedanje, da so ži-
vali bitja, najbolj odločilni, da nekdo postane in os-
tane vegetarijanec in vegan?

„Seveda je to tudi zelo pomembno. In prav imajo tis-
ti, ki se odločajo na ta način. Vsak razlog, ki človeka 
prepriča, da ne je mesa, se mi zdi še najboljši. Za ni-
kogar, in seveda tudi zase ne delam prioritetne liste 
bolj ali manj odločilnih dejavnikov. Sem pa že povedal, 
da sem vegetarijanec postal zato, ker mi je meso pred 
nekaj desetletji grozno zasmrdelo. In je tako še danes.“
 
Vas pa ob slabem ravnanju z živalmi gotovo  
pretrese?

„Seveda. Statistični podatki, ki prikazujejo število za-
kolov, so močan tresk po hrbtu, ki odmeva po vsem 
telesu. V slovenskih klavnicah so v januarju 2015 za-
klali približno 2.779.000 kljunov perutnine, približ-
no 19.000 prašičev in približno 9.000 glav govedi. V 
slovenskih klavnicah so lani zaklali 33,968.100 živali, 
koline imajo kmetje tudi doma. Pa nismo samo mi, ki 
ne jemo mesa pretreseni. Gotovo se spomnite skrite 
kamere, v kateri mesar v trgovskem centru ponuja za 
degustacijo koščke klobas. Ljudje se ustavljajo, poku-
šajo, hvalijo klobase. Ko jih zmanjka, mesar čakajočim 
reče, da jih bo takoj priskrbel. Prinese majhnega pujsa 
in ga da v škatlo, v kateri naj bi ga predelali v kloba-
se. In se takrat začne upor ljudi. Da pujska že ne bo 
predelal v klobase, da je njegovo ravnanje nezasliša-
no. Celo jok se je slišal, ena gospa je mesarja s torbico 
udarila po hrbtu.  Ljudje nočejo videti in vedeti, da so 
klobase bile prijazne živali. Ob zrezku pozabijo, da so 
živali zaklali. Kaj vse hudega počnejo z njimi, preden 
jih ubijejo, še posebej nočejo vedeti.“ 
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Hinavščina s koreninami 

Vendarle pa ljudje množično reagirajo, ko gre za suro-
vo ravnanje z živalmi.

„Res je. Lani je na Ptuju zavladalo ogorčenje med ljud-
mi, ko so slišali za zgodbo o psičku, ki ga je z luknjo 
v glavi še živega nekdo potegnil iz kesona za kadavre.  
Nad storilcem, ki je poskusil z mesarsko pištolo po-
končati psa, bi se ljudje znesli, tako so bruhali ogenj.   
Da storilcu grozi do leto dni zapora, so za javnost pre-
treseni govorili tudi policisti.  Zgodba si seveda zaslu-
ži ogorčen odziv. Se pa dogajajo podobne zgodbe vsak 
dan za zidovi klavnic, skrite pred ljudmi. ‚Ne kažite 
mi slik iz klavnic, ko imam na krožniku zrezek,‘ je ra-
zumljivo, da porečejo ljudje. Ker tistega, kar se dogaja, 
res ni za gledati. Vendar se dogaja. Zato, da bi imeli 
zrezek na krožniku.“ 
 

Za ilustracijo prikazovanju svobode  v medijih radi 
uporabijo živali. In slike otrok z živalmi imajo vsi 
za lepe.  Hipokrizija?

„Ja in ne. Hipokrizija ima namreč korenine v tradi-
ciji. Konje radi gledamo, kako svobodno tekajo po 
prostranstvih, v slovenskih klavnicah so jih lani za-
klali 1500. Prebarvane krave propagirajo čokolado, 
108.000 resničnih je lani padlo v naših klavnicah in 
9000 ovac in 600 koz, ki rade nastopajo v zgodbah od 
svetopisemskih naprej. Pred prazniki upanja in veselja 
v klavnicah delajo nadure.“
In kaj storiti?

„Vsak od nas je s svojim ravnanjem del skupnosti, vsak 
od nas spreminja razmere. Če se mu zdi, da pri drugih 
gre zelo počasi, pa o sebi lahko vsak odloča sam.“ 

Intervju pripravila: Breda Klančnik



Morda za začetek pojasnimo, kaj je veganstvo in ve-
getarijanstvo. Vegetarijanstvo je prehrana, ki od živil 
živalskega izvora izključuje le meso. Če nekdo od živil 
živalskega izvora še vedno uživa mleko, mlečne izdel-
ke in jajca, ga imenujemo lakto-ovo-vegetarijanec. Če 
uživa samo jajca, je ovo-vegetarijanec, če uživa samo 
mleko in mlečne izdelke je lakto-vegetarijanec. Ve-
ganstvo pa izključuje vsa živila živalskega izvora, to-
rej meso, mleko, med, jajca. Vsi ostali tipi prehrane 
(presnojedstvo, frutarijanstvo, makrobiotika) z vegan-
stvom kot gibanjem za pravice živali nimajo popolno-
ma nič. Nekoga, ki jé meso rib, se nikakor ne šteje med 
vegetarijance ali vegane. V javnosti se namreč pogosto 
širi mit, da vegetarijanci jedo ribe, kar seveda ne drži. 
Poleg tega se v javnosti širi še kup drugih mitov in 
netočnosti glede veganstva, zato je pomembno, da jih 
vsaj nekaj razjasnimo. Mediji nas dnevno bombardi-
rajo z informacijami o tem, da veganstvo ni primerno, 
da je pomanjkljivo in tvegano, še posebej za otroke. Na 
tem mestu je potrebno poudariti, da je edini relevan-
ten način, kako določiti primernost/zdravost določe-
ne prehrane, znanstvena metoda. Veganska prehrana 
je izredno dobro raziskana in znanstveni konsenz (ki 
je najvišji status znanstvenega stališča) lepo povzame 
stališče največjih prehranskih organizacij v svetu: 

Pravilno sestavljena vegetarijanska in veganska pre-
hrana je primerna in zdrava za vse stopnje človeko-
vega razvoja, vključno z dojenjem, nosečnostjo, otro-
štvom,  za starostnike, športnike in fizične delavce. 

Ima številne prednosti, kot je manjša pojavnost raka, 
bolezni srca in ožilja, diabetesa tipa II, manjša po-
javnost povišanega krvnega tlaka in telesne teže itd.

Kar zadeva stroko torej ni nobenega dvoma o primer-
nosti veganstva, tako za otroke kot odrasle, za fizične 
delavce ali športnike. Zakaj nekateri iz tako imeno-
vane slovenske stroke tako očitno nasprotujejo znan-
stveno dokazanim stališčem? Razlog leži predvsem v 
nepoznavanju znanstvenih študij in v osebnih pred-
sodkih oz. ideologiji. Posledica njihove ideologije pa je 
izredno pristransko primerjanje veganske prehrane z 
njim ljubimi prehranskimi načini. Poudarjajo možne 
napake veganstva preko vseh mej, popolnoma ignori-
rajo vse znanstveno dokazane prednosti take prehra-
ne, na drugi strani pa zanikajo vse potencialne težave 
mešane prehrane. Vse težave oz. tveganja odpravijo z 

„uravnoteženostjo“. Namesto da bi enak kriterij urav-
noteženosti uporabili tudi pri veganski prehrani, tam 
raje iščejo posameznike, ki so storili napako in name-
sto da bi jim pomagali z nasvetom, jih skušajo prestra-
šiti, da se vrnejo v  »normalen« način prehranjevanja 
ali pa jih celo javno prikazujejo kot »dokaz« o škodlji-
vosti veganstva. Tako neuravnoteženo in pristransko 
prikazovanje prehrane je nedopustno in nestrokovno, 
je pa tipično za tako imenovano slovensko stroko. Po-
sledično mediji znanstveno nepodprta stališča nekri-
tično širijo, k temu ljudje primešajo še lastne predsod-
ke (npr: če ne ješ mesa, nisi močan za fizično delo ali 
šport - kar je znanost že davno ovrgla) in tako se dez-

veganstvO  
in okuS
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informacije neovirano širijo. Znanost je torej glede 
veganstva jasna. Žal pa velika večina ljudi ne ve, kaj je 
to »znanstveno potrjeno«, saj menijo, da znanstveno 
potrditev predstavlja že to, da se pod neko knjigo pod-
piše doktor, ali če je na koncu nekaj referenc. Še huje, 
nekateri celo verjamejo, da so informacije v dokumen-
trcu ali prispevku na »YouTube«  »znanstveni dokaz«. 
Znanost predstavlja izključno znanstveni konsenz, ki 
temelji na ogromnem številu raziskav. Citiranje izo-
liranih, iz celotnega konteksta vzetih ali narobe in-
terpretiranih študij, citiranje »osebnih izkušenj« ali 
»osebnih mnenj« (tudi če so to mnenja zdravnikov ali 
znanstvenikov) ni znanost in na ta način ni možno 
spodbijati znanstvenega konsenza.

Gledano iz vidika znanosti torej ni nobenega razloga, 
da bi človek v katerikoli razvojni stopnji ali nivojem 
fizične aktivnosti užival živila živalskega izvora, niti 
ta živila niso boljši ali celo neobhoden vir hranilnih 
snovi. 

Ker torej ni nobenih strokovnih razlogov za uživa-
nje živalske hrane, se običajno poiščejo drugi razlogi. 
Eden od bolj običajnih je ta, da se ljudem zdi meso 
»dobro«. Tu je treba poudariti, da je okus stvar, ki se ga 
človek priuči v prvih letih svojega življenja in je zato 
popolnoma relativen. Hkrati pa se bo nekdo, ki je v 
otroštvu užival meso, tega okusa zelo težko odvadil in 
ga bo celo življenje tretiral kot »dobrega«. Nekdo, ki 
se na ta okus nikoli ni navadil, mu okus nikakor ne 
bo všeč. Žal pa se vse prevečkrat okus živalske hrane 
smatra kot absoluten in pozitiven, kar seveda ne drži. 

Še pomembnejše je dejstvo, da je okus podvržen 
višjim načelom, kot je posameznikova etika, pogled 
na svet oz. norme. To lahko najbolje ponazorim na 
primeru. Če bi na primer nekdo pripravil jed iz nekaj 
mladičev nemškega ovčarja (labradorca, maltežana 
itd.) ali tigrastih muck, bi se velika večina v naši druž-
bi nad tem zgražala in jedi ne bi niti poskusili, kljub 
čudoviti in gurmansko dodelani brusnični omaki ali 
okusnim poprovim prelivom z drobnjakom, s katerim 
bi bili mladički postreženi. Brez sence dvoma bi bila 
jed podobno okusna, če bi bili namesto pasjih mla-
dičkov uporabljeni piščančki ali mladič kakšne druge 
živali. Večina bi ga pojedla brez kakršnihkoli težav, če 
ne bi vedeli, kaj jedo. Zakaj torej tako različna reak-
cija? Okus očitno ni razlog za odklonilen odziv nad 

omenjenim živilom, saj je v obeh primerih enak. Kar 
je še bolj pomembno, večina ne bi želela jedi niti po-
skusiti, da bi sploh lahko govorili o okusu. Torej je v 
primerjavi z osebno normo, ki določa, kaj štejemo 
kot hrano in kaj ne, okus popolnoma brezpredmeten. 
Zato nikakor ni smiselno, da se okus upošteva kot kri-
terij ocenjevanja/primerjave posmeznih prehran, saj 
je okus nepomemben glede na etiko/normo. Torej je 
daleč nad pomembnostjo okusa  norma, mnenje po-
sameznika o tem, kaj pojmuje kot hrano in kaj ne. Za 
določanje te norme pa ni kriterij užitnost, hranljivost 
ali kakšen drug smiseln parameter, pač pa je norma 
izbrana povsem arbitrarno. Razlika med veganstvom 
in vsejedstvom je torej v tem, da imajo izbrane dru-
gačne norme, oz. da se zgražajo nad uživanjem drugih 
živil. Če so dovoljena živila pri vsejedih izbrana več ali 
manj naključno (pač glede na tradicijo), pa so živila 
pri veganih izbrana s premislekom in imajo podlago 
v dejstvih in logiki (manjše uničevanje okolja, etika, 
logična doslednost).

Občutek odvratnosti pri veganu, da bi pojedel meso 
katerekoli živali, je torej v sami osnovi identičen ob-
čutku odvratnosti pri vsejedem, da bi pojedel mla-
dička mucke. In v nobenem primeru okus ne igra 
popolnoma nikakršne vloge. Iz tega logično sledi tudi 
to, da če nekoga, ki ne želi jesti muck, ne razglasimo 
za »razvajenega« ali da »ima polno rit vsega«, tega iz 
enakega razloga ne moremo narediti za vegana.

Zelo zanimivo je tudi dejstvo, da zgoraj omenjena nor-
ma velja IZKLJUČNO za živila živalskega izvora. Pri 
rastlinski hrani ni nobenih norm, saj se vsa užitna ras-
tlinska hrana šteje kot hrana; tu je za izbiro odločilen 
le okus. Z drugimi besedami: užitna rastlinska hrana 
je sprejemljiva za vse ljudi vsepovsod, živalska hrana 
pa je za vse ljudi nesprejemljiva, razen za določena ži-
vila, za katera so se v določeni družbi ljudje dogovorili 
in navadili, da so sprejemljiva. Zanimivo je to, da se 
različne družbe navadijo jesti različna živalska živila 
in se zgražajo nad družbami z drugačnimi navadami 
(nekateri jedo surove mastne črve, drugi kužke, tretji 
se zgražajo nad tistimi, ki jedo konje itd.). Vegani so 
tu le storili korak naprej in so namesto naključne in 
logično nekonsistentne vsejede norme določili enot-
no normo, ki temelji na logiki in znanstvenih dejstvih. 

Avtor: Marko Čenčur
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sPOmladansKa mednarOdna aKcija za živali

mladi in živali
Že v prejšnji številki revije Osvoboditev živali smo poročali o mladih in njihovi akciji za 
ptice. Upamo, da ste tudi vi našli spodbudne ideje kako pomagati živalim v hladnih 
zimskih dneh. Toda mladi ne počivajo, imajo ogromno idej in energije, predvsem pa 
široko srce za živali in naravo. Ponovno nas presenečajo z novimi akcijami.

z veseljem zavihali rokave in pomagali pri tem veli-
kem projektu. Tu lahko dobijo mnoge prosto živeče 
živali nazaj svoj življenjski prostor, kot na primer vlaž-
ne in kamnite biotope, valilnice na drevju, žive meje, 
ki nudijo zatočišče mnogim poljskim živalim, bivake 
za srne in še in še.

Narava se je prebudila in prebudila je tudi nas mla-
de. Dnevi so vedno toplejši in daljši, ravno pravi čas 
za delo na prostem. Premišljali smo kje lahko najbolj 
pomagamo in že so nas poklicale živali s kmetije »ZA 
NARAVO«. Kobila Lili in njene prijateljice ovce so 
nujno rabile novo, večjo in lepšo ogrado, tako da smo 

fantje v akciji končana ograda Priprava žive meje, kjer 
najdejo bivališča mnoge 
živali.

nove ptičje valilnice punce v akciji

Ježek najde novi dom. 

spuščanje ježka na 
prostost

čudovit travnik!
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aKcija Ob dnevu živali
34 milijonov – toliko živali smo Slovenci poklali lani. Bi šlo drugače?

Statistika kaže, da povprečen Slovenec na leto poje 88 
kilogramov mesa. Daleč največ perutnine, kar se kaže 
tudi v številu zaklanih živali v slovenskih klavnicah. 
Lansko leto smo zaklali približno 33,6 milijonov piš-
čancev, puranov in ostale perutnine, kar je približno 
4 odstotke več kot prejšnje leto. Po podatkih statistič-
nega urada naraščajo tudi zakoli vseh ostalih živali, 
razen govedi. Lansko leto smo tako zaklali 1500 konj, 
239.000 prašičev, okoli 9000 ovc, 600 koz, 16.000 kun-
cev in približno 108.000 glav govedi.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je 
ob 45. dnevu zemlje organiziralo v Ljubljani stojnico 
z vegansko hrano. V podjetju K naravi d.o.o. so nam 
dobre volje donirali svoje okusne VEGE & DOBRO 
veganske klobasice, pleskavice in namaze. S to akcijo 
smo želeli predstaviti ljudem, da se da pripraviti okus-
ne jedi, za katere ni potrebno trpeti živalim in s kateri-
mi z lahkoto zamenjamo naše priljubljene mesne jedi. 
Za nekatere je bilo to prvo srečanje z vegansko prehra-
no, mnogi pa so bili nad okusi enostavno navdušeni.

Več o akciji si lahko ogledate na
facebook profilu: misli in živi ali na spletni stra-
ni: www.24ur.com/novice/slovenija/34-milijonov-to-
liko-zivali-smo-slovenci-poklali-lani-bi-slo-drugace.
html

mednarOdnO srečanje mladih v nemčiji

»Mladinski dnevi« je mednarodno srečanje mladih v 
starosti od 18 do 35 let. Prihajamo iz vse Evrope, da bi 
skupaj pobližje spoznali Deželo miru Mednarodnega 
Gabrielinega sklada in njene prebivalce. Družimo se 
ob pogovorih pod motom »Eden pomaga drugemu«, 
...., in seveda, da se bolje spoznamo med seboj ;-)

Prijavi se na www.denken-und-leben.de/sl

Planiramo nove akcije, če si mlad med 16 in 35 let, pri-
druži se nam in skupaj bomo zmogli več!

Informacije in kontakt:                             misli in živi, 
tel.: 031 536 275
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Mnogi študentje medicine in drugi obiskovalci so se 25. 
maja 2015 na Medicinski fakulteti v Ljubljani udeleži-
li predavanja z naslovom Znanost o rastlinski prehrani. 
Predavala sta gospa Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž. 
živ. teh., klinična dietetičarka in mag. Marko Čenčur, ne-
odvisni raziskovalec prehrane. Medtem ko je gospa Širca 
Čampa v svojem predavanju povzela trenutno veljavne, že 
zastarele slovenske smernice zdrave prehrane z veliko opo-
zorili glede popolnoma rastlinske prehrane, je mag. Čen-
čur predstavil konsenz prehranske znanosti, ki poudarja 
primernost pravilno sestavljene rastlinske prehrane za vsa 
starostna obdobja.

Predavanje gospe Širca Čampa je poslušalcem torej po-
streglo z nasveti in podatki, kako zelo previdno je potrebno 
kombinirati živila rastlinskega izvora, da človek dobi do-
volj vseh snovi, še posebno aminokislin. Prav tako je bila na 
tapeti možnost pomanjkanja določenih mineralov, kot sta 
železo in kalcij, zaradi pomanjkanja nekaterih snovi pa naj 
bi otroci celo zaostajali v rasti. Je pa gospa poudarila tudi, 
da človek ne potrebuje veliko mesa, jajc in mleka, smernice 
narekujejo zelo majhne količine teh živil.

Mag. Čenčur, ki je svoje predavanje utemeljil na konsenzu 
znanosti, je poslušalcem predstavil povsem drugačno sta-
lišče kot gospa Širca Čampa. Najprej je razložil, kaj sploh je 
znanost, predvsem pa, kaj ni. Poudaril je, da mnenja ,avtori-
tet‘ v znanosti ne pomenijo nič, prav tako ne izsledki študij, 
ki so izven konteksta. Paziti je potrebno tudi, da se ne dela 
neustreznih zaključkov na podlagi študij in vedeti je tre-

Predavanje  
znanoST o raSTLinSki prehrani

ba, da v znanosti ni prostora za različne ideologije ali zgolj 
mnenja posameznikov. Skratka, šteti mora le prava zna-
nost, temelječa na množici ustreznih in recenziranih študij, 
in šteti mora konsenz znanosti. Prav tako je pomembno, 
da si pravilno razlagamo prehranske tabele in da vsebnost 
beljakovin ter ostalih hranil preračunamo na kalorično 
vrednost živil, ne pa na njihovo maso, saj sicer ne moremo 
narediti ustrezne primerjave. Ni potrebno posebej paziti na 
kombinacije različnih vrst rastlinske hrane, da dobimo do-
volj vseh potrebnih aminokislin. Nesmiselna je tudi ideo-
logija, ki favorizira uživanje vitamina B12 iz živalskih virov. 
Bistveno bolj enostavno in smiselno je uživanje vitamina, 
ki je pridobljen direktno od vira, to so bakterije. Enako vel-
ja za esencialne omega-3 maščobne kisline, ki jih je bolje 
dobiti neposredno iz alg kot pa le posredno iz rib, ki so 
poleg tega obremenjene še s pesticidi in težkimi kovinami. 
Nikakor pa ni pomanjkanje železa in kalcija večji problem 
pri veganih kakor pri vsejedih. Poslušalcem je mag. Čenčur 
predstavil tudi spiska nevarnosti pomanjkanja koristnih in 
viškov škodljivih snovi rastlinske in vsejede prehrane, pri 
čemer je bil slednji precej daljši. Poudaril je problem pri-
stranskega pristopa do posameznih prehranskih režimov, 
kjer se pri veganstvu poudarja potencialne napake, pri vse-
jedi prehrani pa teh napak ne prikažejo. Tako neuravnote-
ženo primerjavo je označil kot ideološko. Ko upoštevamo 
vse, kar je podal mag. Čenčur, nam je popolnoma jasen 
konsenz znanosti, ki pravi, da je lahko rastlinska prehrana, 
skupaj z algami in glivami, dovolj kvalitetna za vse starost-
ne skupine ljudi.

Med diskusijo sta se nato oba predavatelja 
strinjala, da so trenutne slovenske smerni-
ce zdrave prehrane zrele za popravke, saj bi 
se bilo bolje približati ameriškim, in da se 
vključi dejstva o veganski prehrani.

Udeleženci so lahko poskusili odlične ve-
ganske dobrote, med drugim tudi pice z ve-
ganskim sirom.

Katjuša Tomažič
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Predstavljamo vam novo slovensko paleto veganskih 
in ekoloških izdelkov VEGE&DOBRO, ki jih proizvaja 
podjetje K naravi d.o.o. na kmetiji na Ostrožnem pri 
Ponikvi. S paleto produktov VEGE&DOBRO lahko od-
krijete, kakšno raznolikost kulinaričnih delikates lahko 
ponudi veganska hrana. 

VEGANSKE KLOBASICE
Veganske klobasice so narejene iz pšeničnih beljakovin, pi-
rine moke, indijskih oreščkov in z začimbami ter so po vse-
bini in okusu doživetje za sladokusce. Lahko jih popečemo 
ali skuhamo.

PŠENIČNI DROBLJENEC
Pšenični drobljenec je že v celoti pripravljen v kozarcu. Tek-
ne hladen na kruhu in seveda kot topel obrok k testeninam, 
rižu ali h krompirju. Kdor želi, lahko pšenični drobljenec 
poljubno spreminja z zelenjavo, s svežimi zelišči, z belim 
vinom, ali z najljubšo omako – v vsakem primeru nastane 
iz tega zdrav obrok, bogat z beljakovinami.

VEGE PLESKAVICA
Že pripravljeni suhi zmesi iz odličnih sestavin (sončnice, 
ovseni kosmiči, sezam, lan, čebula, moka s kalčki…) do-
lijete vodo, počakate 5 – 10 min, oblikujete polpetke in 
popečete. Lahko pa jo uporabite tudi za zgostitev omak 
in podobno. Suha masa stoji tudi več mesecev preden jo 
uporabite. Tako jo imate vedno na zalogi. Ne glede na to 
koliko in kakšne goste dobite, z Vegepleskavico ste vedno 
pripravljeni.

ČIČERIKIN NAMAZ
Je svež kremni namaz, čudovito začinjen, primeren kot na-
maz ali kot delikatesna omaka za testenine, kaše, riž, krom-
pir ali zelenjavo.

KAVA VOLČJEGA BOBA
Za aromatičen užitek brez kofeina. Narejena iz volčjega 
boba pridelanega v Miroljubnem kmetijstvu.

100% vegansKi in 
ekoLoŠki produkTi

ČEMAŽ
Zeliščni namaz iz čemaža, ki očiščuje in krepi organizem. 
Izjemen v kulinariki zaradi vsestranske uporabe in odlič-
nega okusa. Lahko ga dodamo k solatam, juham, testeni-
nam, rižu, krompirju, kaši ali uporabimo kot krušni namaz. 
Je ena izmed prvih spomladanskih rastlin, ki raste v gozdu. 
Doživite vitalnost in življenjsko moč iz narave. Sveži čemaž 
vsebuje poleg železa, mangana, vitamina C, magnezija in 
dragocenih flavonoidov še mnogo eteričnih olj, ki učinku-
jejo pozitivno na naše dobro počutje. Uživajo ga tudi med-
vedi po dolgem zimskem spancu, da se očistijo in pridobijo 
novih moči. Za svojo moč se čemaž lahko zahvali neokrn-
jeni naravi, saj raste na zdravih in vitalnih gozdnih tleh. 
Kot ste morda že ugotovili, se produkti VEGE&DOBRO 
proizvajajo na kmetiji, kjer je tudi sedež Društva za osvo-
boditev živali in njihove pravice in Združenja za razvoj Mi-
roljubnega kmetijstva, s ciljem pomagati ljudem, živalim in 
naravi. 
Za dosego tega cilja je dobro in pomembno, da si med se-
boj pomagamo. Zato smo se odločili, da imate vsi, ki ste 
plačali članarino za omenjena društva, 8% popust na naše 
produkte, katere lahko dobite v naši trgovini »K naravi« na 
Celovški cesti 87 v Ljubljani in na kmetiji na Ostrožnem 
pri Ponikvi 26. Imejte vedno s seboj dokazilo o plačilu čla-
narine za leto 2015.  Popust velja do 31.12.2015

K naravi d.o.o. Celovška cesta 87, Ljubljana
tel.: 01/505 57 99, www.vege-dobro.si

VEGE & 
DOBRO

100% 
Vegan
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vege & dobro 
proizvaja za vas 

k naravi d.o.o. 
celovška cesta 87, ljubljana

 
za naročila in veleprodajo nas lahko pokličite na:

Tel: 01/505 57 99
www.vege-dobro.si

VEGE & 
DOBRO

100% vegan


