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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?

Najplemenitejša človeška lastnost je
ljubezen do vseh živih bitij.

Charles Darwin

Uvodnik
Vsakodnevno nas pretresajo novice s področja politike, ekonomije, ekologije in drugih področij. In čeprav se zdi, kot da
v naših možganih zmanjkuje prostora še za kaj drugega, kot
je skrb za našo prihodnost, za našo službo, za naše zdravje, za
naš obstoj, se vendarle vidi, da se koprena zastrte človeške zavesti trga tudi, ko gre za sočutje do živali. Obstoj živali v človeški zavesti vse bolj pridobiva podobo, da gre tudi pri tej vrsti
za bitja, ki imajo, čeprav povečini neimenovani, naj tej Zemlji
prav tako svoje telo, svoje občutke, svoje potrebe in svoja čustva. Vsaj pri nekaterih ljudeh je opaziti ta dvig v zavesti. A na
kolektivni ravni je človeška zavest kot razburkano morje, kjer
ima vsak val svojo višino, ko se povzdigne v višave, a žal tudi
svojo globino, ki grozeče zeva kot brezno.
Medtem ko velike modne hiše ukinjajo krzno iz svojih kolekcij, smo Slovenci naredili korak nazaj, v dobo neandertalcev,
ali kot se je izrazil eden od blogerjev ob podelitvi prestižne
nagrade krznarki: »Zame krzno sodi v kameno dobo, k osvajanju ženke z gorjačo in vlečenju za lase v jamo ... primitivno
v vsakem pogledu. Tudi ne poznam O.K. ženske, ki ga nosi.«
Takšno je tudi mnenje mnogih, ki se lahko imenujejo »misleči
dvonožci«, čeprav morda niso videli posnetkov odvzemanja
»krzna« živalim in grozljivega mučenja le-teh, ki jim jih povzroča človek.
Javnost je tudi ostro obsodila »pogumnega« zobozdravnika iz
Združenih držav, ki je od blizu s puščico ustrelil priljubljenega
in čipiranega leva v Zimbabveju, ki ga je ranjenega 40 ur zasledoval ter nato triumfalno ustrelil, da se bo s trofejo postavljal
pred znanci. Na podlagi številnih protestov po vsej državi so
ameriške letalske družbe prepovedale prevoz trofej. Taki protesti pričajo, da se počasi človek le otresa spon nerazumnih
tradicij.
Ena od tradicij je način obdelovanja zemlje. Strokovnjaki
namreč opažajo, da se je naravno ravnovesje tal povsem porušilo. Vzrok temu je intenzivno obdelovanje tal : gnojenje z
gnojevko in gnojem, z umetnimi gnojili, škropljenje s pesticidi in herbicidi. Posledica je zakisanje tal, izguba humusa in
mikroorganizmov ter nesposobnost rastlin, da bi vsrkavale
hranljive snovi. Tako jih človek tudi ne more prejeti z zaužito
hrano. Torej ni vsak korenček vir vitamina A, temveč le tisti, ki
je pridelan na ekološki način. Pomembno je, da v svojo prehrano vključujemo čim več hrane z nizkim glikemičnim indeksom, kar pomeni, da raje kupujmo hrano, ki raste nedaleč
od nas; recimo kupujemo raje orehe, ki rastejo v Sloveniji kot
tiste oreške, ki prepotujejo dolgo pot, za kar se porabi veliko
energije in za plantaže teh oreškov poseka velike površine deževnih pragozdov!
V tej reviji objavljamo tudi poročila iz vegetarijanskih piknikov v Ljubljani in Mariboru. Vse več ljudi se jih udeležuje, kar
dokazuje, da ljudožerstvu soroden način prehranjevanja, to je
prehranjevanje z genetsko ljudem zelo podobnimi bitji, torej z
živalmi, počasi, a vztrajno upada.
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Holokavst nad živalmi
Večkrat se sprašujem, kateri je tisti trenutek, ko ljudi
nekaj tako močno ozavesti, da lahko spremenijo svoj
način življenja. To se sprašujem predvsem takrat, ko
gre za priznavanje in spoštovanje pravic živalim. Ko
gre za priznavanje osnovne pravice, ki bi morala pripadati prav vsakemu čutečemu bitju, človeku ali živali
– je pravica do lastnega življenja. Veliko imamo zapisanih pravic, tudi deklaracije o različnih svoboščinah,
ne nazadnje je tudi Veterinarska uprava RS izdala letak z naslovom »Moja žival, moja odgovornost« in navedla pet svoboščin živali:
• odsotnost lakote, žeje in podhranjenosti,
• odsotnost bolečin, poškodb in bolezni,
• odsotnost strahu in neugodja,
• možnost izvajanja živalski vrsti značilna vedenja,
• primerno bivalno okolje.
Vendar pa so stvari v praksi videti popolnoma drugače.
Človek vse te pravice živalim odreka in zanika. Dnevno dela zločine proti živalim v prepričanju, da ima do
tega pravico, da mu živali pripadajo, da je njegova pravica do življenja pred pravico živali do njenega lastnega življenja (človeštvo vsako uro pobije 5 milijonov
kopenskih živali!!!). Če na hitro pogledamo v zgodovino človeštva, smo bili pravzaprav priča širjenja takih
idej in zločinov tudi nad pripadniki lastne vrste – z
iztrebljanjem, genocidi, vojnami in uničenjem ( 5 milijonov živali vsako uro – si v resnici predstavljate ta
»holokavst« nad živalmi?). Zelo malo je potrebno, da
človek z enakim odnosom gleda na sočloveka, da ga
popolnoma razčloveči in mu vzame življenje.
Živali tudi danes nimajo pravic. So lastnina. Že samo
naslov prej omenjenega letaka govori temu v prid. Namreč poimenovanje »moja« žival seveda nakazuje na
to, da žival posedujemo, smo njeni lastniki (tako je
zapisano tudi v zakonodaji RS). Z lastnino pa lahko
vsak počenja, kar ga je volja. Je že res, da obstaja tudi
Zakon o zaščiti živali, a je tam žal zgolj veliko zapisanega, v praksi pa se ta zakon ne izvaja dovolj pogosto.
Ta zakon ne velja za rejne živali, za njih obstajajo zgolj
ohlapni pravilniki, kjer je zapisano bolj malo ali nič
v prid živalim. Ne nazadnje je tudi ljudi, ki bi izva-
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jali ta zakon, premalo. Za to je zagotovo v prvi vrsti
kriva država, ki s krčenjem zaposlenih inšpektorjev
ne zagotavlja izvajanja zakonodaje in s tem dokazuje,
da jim je za živali malo mar. Od tu dalje bi se lahko
spraševala tudi o skrbi in o tem, koliko ji je mar za
lastne državljane in državljanke, a sem bom ustavila
pri živalih, ki če niso ravno psi in mačke, praktično
ne obstajajo. So nevidne. Obstajajo samo kot salame,
zrezki, zapakirano mleko in jajca. Govorim seveda o
živalih, ki jih dnevno zlorabljamo in izkoriščamo za
potrebe prehrane. 99 % vsega živalskega trpljenja je v
industriji, ki njihova trupla predeluje v hrano za ljudi
oziroma jih izkorišča za mleko in jajca. V njihovem
primeru ne zdrži niti ena sama svoboščina (morda le
pogojno prva), saj je dejstvo, da te živali trpijo neznosne bolečine. Navedla bom nekaj primerov – rezanje
repov in kastracija prašičkov brez anestezije, odtujevanje komaj rojenih živali njihovim materam, namerna slaba prehrana za teličke, da bi bilo meso bolj ro-

žnato in mehko, rezanje kljunov kokošim, mletje živih
piščancev moškega spola, ker niso uporabni za jajčno
industrijo, mastitis pri kravah, ki jih izkoriščajo zaradi
mleka itd. Živali so skozi vse življenje podvržene strahu in neugodju, saj bivajo v prostorih, ki so premajhni
za njihove potrebe, velikokrat dneve in noči ležijo v
lastnih iztrebkih, privezane so z verigami, veliko jih
nikoli ne vidi dnevne svetlobe, razen na poti v klavnico. Slišala sem celo za primer, ko so krave prvič po več
letih pregovarjanja okolice končno spustili iz hleva na
pašo, pa krave niso znale hoditi, saj so vse svoje mizerno življenje preživele leže ali stoje. Nadalje: grozljiva
tako imenovana »prasilišča« za breje svinje itd.
Možnost izvajanja živalski vrsti primerna vedenja je
za 99,99 % živali, ki jih izkoriščajo za človeško prehrano, pravzaprav znanstvena fantastika. Praktično
nobena žival ne živi niti približno življenja, ki pritiče
njeni vrsti. Kokoši v naravi ne živijo natrpane v veliko premajhnih kletkah. Imajo krila, da lahko poletijo, kopljejo po zemlji in se družijo med seboj. Tega v
obratih, kjer kokoši izkoriščajo zaradi njihovih jajc, ne
boste nikoli videli. Enako neprizanesljivi smo do krav
in prašičev. Živijo v betonskih »tovarnah trpljenja«. Le
hiter prelet po internetu vam bo dal veliko informacij

o tem, kakšne so v resnici te živali. Ko so nekoč otroke v neki osnovni šoli spraševali, kako si predstavljajo
prašiče, je bila večina odgovorov »debeli, »leni«, »umazani«, »neumni«. Takšne predstave imajo o njih otroci,
ki prašiča v resnici niso nikoli videli v živo, kaj šele da
bi ga spoznali v njegovem naravnem okolju. Prašič je
vse prej kot umazan. Kar pa zadeva »neumnost«, so
pravzaprav ena izmed najbolj inteligentnih živalskih
vrst, pametnejši od psov. Vse to nakazuje, da se ljudi že od malih nog namenoma uči, katere so »ljubke«
živali in katere so »neumne in umazane«, torej si ne
zaslužijo življenja in jih z lahkoto obsodimo na smrt.
Zakaj je torej jesti ubitega telička nekaj, kar je v naši
družbi »normalno, naravno in nujno«, jesti ubitega
psa pa »odvratno, nenormalno in nemoralno«? V čem
je razlika? Razlika je v našem dojemanju, torej v naših
glavah, kajti v nekaterih delih Azije namreč jedo pse
in mačke. Američani se zgražajo nad Evropejci, ker
jedo meso konjev. Dejstvo pa je eno – način naše prehrane, našega dojemanja življenja in sveta je zgolj in
vedno samo v naših odločitvah! Ubijanje in izkoriščanje živali za našo prehrano ni ne nujno, ne naravno in
daleč od normalnega. Za nas ni življenjskega pomena
– je zgolj naša odločitev. Odločitev o tem, da imajo za
nas nekatera življenja več vrednosti, druga pa manj –
odvisno od tega, komu pripadajo. In dokler bomo na
življenje gledali s takim »božanskim kompleksom«,
sem žal prepričana, da na tej Zemlji ne bo ne miru ne
harmonije, temveč zgolj tisti znan princip »cilj opravičuje sredstva«.
Ne moremo zahtevati prenehanja trpljenja ljudi, če nismo pripravljeni spregledati in priznati trpljenja živali.
Če nismo pripravljeni spremeniti nečesa, kar za nas ne
bi pomenilo bistvene spremembe, drugim pa bi pustilo njihovo eno in edino življenje. Namreč tudi živali
se zavedajo svojega življenja, si ga želijo živeti in niti
ena žival ne gre v klavnico prostovoljno, z namenom
darovanja svojega telesa ljudem. Živalim odvzamemo
življenje nasilno. Enako nasilno, kot jih prisilimo, da
ga do dneva uboja preživijo v bolečinah, mukah in trpljenju. Na nas je, kako se bomo odločili. Zavedati pa
se moramo, da vsaka naša odločitev prinese posledice
in od nas slej ko prej zahteva odgovornost. Za živali!

Avtor: Jadranka Juras
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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Veganstvo in Sveto pismo
Prd 3: 18-19 “Rekel sem
v svojem srcu: S človeškimi otroki je tako, da
jih Bog preizkuša in
jim pokaže, da so sami
zase živina. Kajti usoda ljudi je usoda živali,
isto usodo imajo: kakor
te umrejo, tako umrejo
oni, vsi imajo isti dih
življenja, človek nima
prednosti pred živino,
kajti vse je nečimrnost. ”

riti k previdnosti, ponižnosti in ukaželjnosti, a potem
bi morali več časa in energije posvetiti iskanju Resnice.

Odnos do živali
Ko govorimo o odnosu do živali – ta ni v ospredju niti
enega religioznega sistema, ki je vezan na Sv. pismo.
To ne preseneča. Kot so Izraelci izbrano ljudstvo med
ljudstvi, tako je človek izbran in postavljen nad živali.
In kot so Izraelci svoj izbran položaj, po mojem osebnem mnenju, najbrž že zapravili, enako zapravlja človek svoj izbran položaj nad živalmi. Tu mi pridejo na
misel besede Gary Yourovskega, ki opaža, da je značilnost človeka, da poveličuje in posvečuje dela človeka (cerkvene in posvetne zgradbe, umetniška dela),
hkrati pa uničuje božje stvarstvo (ljudi, živali in planet). Ko islamski ekstremisti razstrelijo velikega izklesanega Budo, se ob tem dejanju zgraža cel svet, ko se
pred našimi očmi ubijajo in mučijo živali, pa tega ali
ne opazimo (ko gre za hrame smrti v klavnicah) ali pa
temu ploskamo (v španskih in portugalskih arenah).
Tudi človeško življenje je zelo poceni, amazonski pragozdovi z osupljivo množico čarobnega življenja brez
vrednosti. Ko se zberejo svetovni voditelji, nasprotujejo predlogom naravovarstvenikov za potrebno znižanje izpustov toplogrednih plinov. Se pravi: božje
stvarstvo je brez vrednosti v primerjavi s človeškim
stremljenjem po lastnini in kopičenjem dobrin, ki jih
je izdelal človek. Vse vlade spodbujajo potrošnjo in
nakupe človeških izdelkov, hkrati pa določajo, koliko
živali morajo pobiti lovci in mesarji, da bo človek imel
več prostora in poln želodec. Če ne spoštujemo božjega stvarstva – ali lahko trdimo, da spoštujemo Boga?
Smo pripravljeni pogledati lastni dvoličnosti v obraz?
Lahko kdo reče, da ima Boga rad, hkrati pa podpira mučenje in pobijanje Njegovega stvarstva? Ali pa
morda ni treba, da imamo Boga radi, saj zadošča, da
ima on rad nas, da pridemo v Večnost? Ljudje smo pač
egocentrični specisisti. Vse se vrti okrog naše vrste. V
svojem večvrednostnem kompleksu verjetno mislimo,
da se vrti tudi Bog.

Ko se na svojih poteh srečujem z vernimi in jim predstavljam veganstvo kot način življenja, ki predstavlja,
po mojem mnenju, moralno-etično osnovo, na kateri
se lahko gradijo višja duhovna spoznanja in brez katere vsa nadgradnja zapade v ničevost, se srečujem z neverjetno močnimi odpori, ki jih dolgo nisem razumel,
in jih, roko na srce, še danes ne razumem prav dobro.
Morda je dobro imeti pred očmi, da človek z vstopom
v sistem organiziranega odnosa z Bogom, prevzame
nadjaz (sistem pravil in prepričanj, kaj je prav in kaj
narobe) religiozne ločine, ki ji želi pripadati in s tem
tudi predstave o odnosu do živali. Praviloma neka cerkvena ločina prav zahteva sprejetje celega paketa verovanja kot pogoj za pripadnost skupnosti in posredno
kot zagotovilo za večno življenje. Tako posameznik
sprejme celoten paket prepričanj, kaj je prav in kaj narobe ter preneha poslušati svoje srce in razum, pa tudi
argumente ljudi, ki njegovi ločini ne pripadajo. Tako
je lažje. Za sogovornika pa je smiselen dialog z verniki
zelo težak. Vernike obremenjuje občutek »izbranosti«.
Njihova religija je praviloma izključujoča do drugih
religij. Prav njih Bog blagoslavlja in zato je njihov vrednostni sistem pravi. Zato ga ni več treba preverjati.
Prav neverjetno je, kako je na podlagi iste knjige, Sv.
pisma, zraslo toliko različnih sistemov verovanj, ki
vsak po svoje zagovarja svojo izbranost in pravilnost
lastnega tolmačenja istih tekstov, čemur se da poseben
poudarek, da se pokaže na večvrednost lastnega siste- Kaj torej Sv. pismo pravi o odnosu do živali? Po eni
ma prepričanja. Prav to dejstvo bi nas moralo nagovo- strani je Bog zelo jasen v svoji zapovedi: Ne ubijaj!, po
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drugi strani pa na dolgo in široko našteva, katere živa- su med moškim in žensko. 1. Mz 3: 16. »Po možu boš
hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj.« In podobli človek lahko poje. Kaj torej drži?
no o odnosu med Bogom in človekom. Ef 5:23: »Mož
Najbolje je, da pogledamo, kaj je Bog želel za človeka,
je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi.«
kako bi naj človek živel, da bi mu bil najbližje. VerjeKakšen gospodar je Bog človeku? Jn 3: 16: »Bog je natno je to želja vsakega od nas, da bi se približal sliki
mreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega
idealnega odnosa z Bogom, ali pač? To sliko je najpreSina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, amprosteje prepoznati v raju. Raj je domovanje popolnepak bi imel večno življenje.« Bog gospodar, se je žrtvoga človeka, ki ga še ni zaznamoval greh. In podoben
val za svojega služabnika, človeka. In kakšen gospodar
prostor nekatere od nas čaka po drugem Kristusovem
je človek? Koliko se je moški pripravljen žrtvovati za
prihodu, po vstajenju v večnost.
svojo ženo in koliko za svoje živali, ki so mu bile predane v varstvo? Pravzaprav, če slučajno ne bi znali poKaj pravi Sveto pismo o tem?
vezati teh misli, Sv. pismo ponuja kar samo zelo jasno
Sv. pismo je glede tega zelo jasno. 1. Mz 1: 29: »In reče
misel: Mt 24: 45-51: »Zvesti in preudarni služabnik, ki
Bog: Glejta, dal sem vama vso zelenjavo, ki rojeva
ga je gospodar postavil nad svojo služinčad, ji da ob
seme, katera je na površju vse zemlje in vse drevje, na
pravem času živež. Če jih pretepa in jé in popiva s pikaterem je sad drevesni, ki rojeva seme: bodi vama v
janci, bo presekan na dvoje in bo imel delež s hinavci.«
hrano.« Ter Iz 11: 6-9: “Volk bo prebival z jagnjetom
Kakšni služabniki želimo biti Bogu? In kako želimo
in panter bo ležal s kozličem. Teliček in levič se bosta
ravnati z Njegovim stvarstvom, ki nam ga je predal
skupaj redila, majhen deček ju bo poganjal. Krava in
v varstvo? Bog nam postreže še z dodatnim navodimedvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo
lom: 5 Mz 22: 1-4: »Ne smeš se umakniti, če vidiš, da
skupaj ležali in lev bo jedel slamo kakor govedo. Doje zašel vol tvojega brata ali njegova ovca, temveč žival
jenček se bo igral nad gadjo luknjo in odstavljeni bo
vsekakor pripelji bratu nazaj! Če pa tvoj brat ni blizu
iztezal svojo roko v modrasjo odprtino. Ne bodo škotebe in ga ne poznaš, jo spravi v svojo hišo, da bo pri
dovali ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela
tebi, dokler jo tvoj brat išče; potem mu jo daj nazaj!..
bo polna GOSPODOVEGA spoznanja, kakor vode
Ne smeš se umakniti, če vidiš, da je osel tvojega brata
pokrivajo morsko globino.” Enako Iz 65: 25: »Volk in
ali njegov vol padel na poti: vsekakor mu pomagaj, da
jagnje se bosta skupaj pasla, lev bo jedel slamo kakor
ga vzdigne!« Skoraj identično navodilo je v 2 Mz 23:
govedo in kača bo imela prah za svoj kruh. Ne bodo
4-5, le da gre na tem mestu za »sovražnikovega vola ali
škodovali ne uničevali na vsej moji sveti gori.« Tu ni
osla«. V vsakem primeru je navodilo jasno: človek se
prostora za različne interpretacije. Svoje razmišljanje
NE SME umakniti, če naleti na žival v stiski, temveč ji
o Svetem pismu in veganstvu bi lahko ustavil že na
MORA pomagati, ne glede na to ali je njegov lastnik
tem mestu. Če želimo živeti tako, kot je želel Bog, da
prijatelj ali sovražnik. Tako počne človek, ki razume,
bi živeli in kot nam kaže, kako bomo živeli v večnosti,
kakšno vlogo mu je namenil Bog v odnosu do živali.
kjer gre za identično sliko, potem moramo biti vegani.
Tako bomo sliki popolnega človeka, ki si jo je Bog zaKratka epizoda v raju nam ponuja še en nauk
mislil o nas, najbližje. In tako si povečamo možnosti,
da nam po svoji milosti podari večno življenje.
1. Mz 2: 19: »GOSPOD Bog je izoblikoval iz zemlje vse
živali na polju in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal
Kaj je Bog še naročil človeku,
k človeku, da bi videl, kakšna imena jim bo dal, in da
ko ga je postavil v raj?
bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal člo1. Mz 1: 26: »Naredimo človeka po svoji podobi ...! vek.« Dejansko zelo težko žival, ki smo jo pogledali, se
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in ji zazrli v oči in jo poimenovali, mučimo in zakoljemo,
vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« Ta da nam je v hrano ali kakšno drugo uporabo.
stavek, ki je, mimogrede, vir specisizma, prepričanja,
da je naša vrsta več vredna od drugih, je dobro vzeti
pod drobnogled. Podobno je Bog govoril tudi o odnoO svoboditev živali de c ember 2 0 1 5

7

Izgon iz raja
Zgodba o padcu in izgonu iz raja ima še eno, mračno
zgodbo, katero bi najraje spregledali. Vsi poznamo navodilo: »Od vsega drevja s tega vrta jej, a od drevesa
spoznanja dobrega in hudega, od tega ne jej, zakaj tisti
dan, ko boš jedel od njega, gotovo zapadeš smrti!« (1
Mz 2: 16-17). Adam in Eva sta živela v raju in smrti nista poznala. Ta kazen je bila zanju nepredstavljiva. Prvi
stik s smrtjo je bil šele uboj živali. 1 Mz 3: 21: »GOSPOD Bog je naredil človeku in njegovi ženi suknji
iz kože in ju oblekel.« Zato tudi zapoved o žrtvovanju
živali na oltarju, da bi se človek pravočasno zavedel
posledic svojega greha in zato izbiral poti, ki bi bile
Bogu blizu. Da bi zaznal smrt pri živalih – jo videl, se s
smrtjo soočil, sočustvoval z umirajočim bitjem in žaloval, je moral žrtovati žival. Zato tudi neodobravanje
Kajnove žgalne daritve (1 Mz 4), ko je na oltar položil
sadove svojega poljedelskega dela in ne živali. Bog je
želel, da ima človek z živaljo, ki jo žrtvuje, oseben odnos. Žrtvovane živali so morale biti »neoporečne« (3.
Mz 5), pashalno jagnje, staro eno leto, so celo morali
vzeti od črede in ga osebno hraniti pred žrtvovanjem
(2. Mz 12). Kot vsa božja navodila in zapovedi, je človek namen žrtvovanja povsem sprevrgel. Namesto
večjega zavedanja posledic greha, je človeku na oltarju pečeno meso zadišalo in začel ga je jesti. Bog je to
početje sprejel. Druga možnost bi bila samo popolno
uničenje človeštva. Prepoved uživanja svinjine, zveri
in drugih nečistih živali, je samo božji način zmanjševanja škode. A božji načrt za brezmadežnega človeka
je, kot smo videli zgoraj, drugačen. Komu bi želeli biti
podobni? Brezmadežnemu človeku ali človeku, ki ne
želi biti v stiku s posledicami svoje grešnosti in ki se
ne želi približati božjemu načrtu?
S Kristusovo smrtjo pa je še žrtovanje živali iz pravih
nagibov postalo nepotrebno. 1 Jn 2: 2. »On je namreč
spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč
tudi za ves svet.« Danes ni več razlogov, da bi ubijali
živali. Prg 12:10 “Pravični skrbi za svojo živino, srce
krivičnih pa je kruto.”

V Sv. pismu Bog na več mestih poudari, da
so mu živali ljube in pomembne
Lk 12:6: »Ali ne prodajajo pet vrabcev za dva novčiča? In vendar Bog ni pozabil na nobenega od njih.«
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1 Kor 9: 9: »Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito!«
Požeto klasje so na starem Vzhodu nasuli na mlatišče in po njem v krogu pognali vola ali osla, včasih
vpreženega v neke vrste brano. Tako je žival z nogami
vršila žito, da se je zrnje izluščilo iz ovoja. Predpis te
vrstice je v skladu s siceršnjo naklonjenostjo do živali, saj volu privošči, da med delom pobere kak žitni
klas in ga použije. Apostol Pavel uporablja to zapoved
za dokazovanje, da ima delavec pravico do plačila (1
Kor 9: 9). 2 Mz 20: 8-10: »Spominjaj se sobotnega dne
in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja
dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega
Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne
hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat!« Bog v zapovedi po spoštovanju sobotnega dne izenači človeka in živali. Rim 8: 22: »Saj
vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje
in trpi porodne bolečine.« Vsi smo eno, vsi čutimo in
doživljamo enako, naše bolečine so skupne. In res ni
razlike med kravo, ki jo zakoljejo v klavnici ali človekom, ki ga zakolje človek, med kuro in človekom, ki
jima prerežejo vrat.

Ljubeči, srečni in polni topline
Bog je Ljubezen. Kdor ljubi, drugim ne povzroča nepotrebne bolečine. Kdor ljubi, čuti trpljenje drugih in
bolečine drugim zavestno niti ne zmore povzročati.
Prej želi pomagati trpečim. Ljudje, ki želijo biti čimbolj
podobni Bogu se postavljajo za tiste, ki se ne zmorejo
braniti sami. Ljudje imamo radi dobro samopodobo.
Radi se vidimo kot srčne, ljubezni polne posameznike. Radi se vidimo kot predani verniki. In mislimo, da
smo blizu Bogu, če k maši na žegen prinesemo šunko
in jajca. Božje srce pa je ob tem žalostno in polno bolečine, ker čuti trpljenje živali, ki je bilo potrebno, da je
ta jed prišla na naš krožnik. Kako resničen je pregovor,
da gre ljubezen skozi želodec. A prav v tem pomenu –
če je ljubezen tista, ki nam govori, kaj hrana je in kaj ni,
potem v našem želodcu ni prostora za jedi živalskega
izvora. Ljubezen je nasprotje uničevalni agresiji, ki je
bila potrebna, da je prehrana iz živali pristala na našem krožniku. Na nas pa je ali bomo sledili Ljubezni
ali pa Njegovemu nasprotniku.
Avtor: dr. Miloš Židanik

»Jeleni! Odpustite mi!«

Jure Detela o razlikovanju med sočutjem in pravičnostjo

Jure Detela, ki ga Miklavž Komelj imenuje »največji
slovenski pesnik druge polovice dvajsetega stoletja«,
je eden prvih, ki so v SFR Jugoslaviji pisali o vprašanju
pravic živali, in prvi, ki je postavil zahtevo po radikalni transformaciji razmerja med ljudmi in živalmi.
V osnutku za tekst o živalih iz srede sedemdesetih
let je zapisal: »Neustrezno je braniti živali z vidika
obstoječe morale in vrednot, kot da ta morala in te
vrednote danes obstojijo.« Vendar pa ima Detelova
etična zastavitev širše družbeno-transformativne razsežnosti. Pravična družba, za katero si je prizadeval, je
bila zanj neločljiva od osvoboditve živali. Detela se je
upiral premisi koristnosti in agresijo nad živalmi zaradi človeških koristi poimenoval enega »temeljnih
problemov naše civilizacije«. Boj za osvoboditev živali
je utemeljil v mednarodnem kontekstu boja proti kapitalističnemu izkoriščanju in hierarhičnemu družbenemu ustroju. Pesnik, ki je pri vzpostavljanju zamisli
drugačne oblike družbe izhajal iz najgloblje notranje
nujnosti, je leta 1977, kot po spominih Marte Jablonsky Šegule navaja Miklavž Komelj, med gledanjem filma Zadnji kriki iz savane, pretresen ob prizoru streljanja jelenov, zaklical: »Jeleni! Odpustite mi!« Ali je bil
to krik sočutja? Nikakor! To je bil krik proti zatiranju.
Razlikovanje med sočutjem in pravičnostjo je Detela
jasno artikuliral v svojih razmislekih o moralnih dolžnosti do živali. Sočutja v krogotoku nasilja ne pojmuje kot akcijski, ampak kot zavirajoči element. Dolžnost sočutja do živali namreč pomeni zgolj dolžnost
identifikacije z njihovim trpljenjem, ta dolžnost pa ne
zahteva spremembe v našem moralnem vedenju, tj.
ne zahteva kategorične odpovedi uporabi in ubijanju
živali za lastne namene. Sočutje brez (samo)kritične
refleksije nasilja vzdržuje in poglablja ultimativno
neenakovreden odnos med bitji in lahko celo zavira
oblikovanje pravičnostnega odnosa; lahko se sprevrže
v usmiljenje in s tem v prilagojenost nadvladi in nasilju. Prav zaradi tega učinka je Detela kritiko sočutja
stopnjeval do vprašanja: »Zakaj je sočutje gnusno?«

Detelova misel o sočutju kot nezavezujočem za spremembo našega moralnega vedenja je še posebej aktualna za abolicionistično kritiko zaščitništva živali.
Zaščitniška animalistična teorija (npr. Peter Singer,
Robert Garner), katere začetki segajo v 19. stol. in so
artikulirani v vprašanju utilitarističnega filozofa Jeremyja Benthama: »/V/prašanje ni, Ali lahko razmišljajo?, tudi ne, Ali lahko govorijo?, temveč, Ali lahko
trpijo?«, je utemeljena na moralni večvrednosti človeškega življenja ter na zagovoru dolžnosti sočutja do
živali. V nasprotju z njo je abolicionistična teorija oz.
teorija pravic živali (npr. Gary L. Francione, Gary Steiner) utemeljena na načelu enakovredne obravnave, ki
za živali zahteva enakopravno članstvo v moralni skupnosti in posledično moralno enakovrednost človeškega in živalskega življenja. Prizadeva si za odpravo
lastninskega statusa živali in to ima za osnovo popolno odpravo izkoriščanja živali in njihove uporabe za
človekove namene. Abolicionistična kritika zaščitniškega pristopa si prizadeva pokazati, da so dolžnosti
sočutja neadekvatne s priznanjem moralnega spoštovanja, ki ga dolgujemo živalim.
Detela je svoj model animalistične etike oblikoval v
času, ko se je v mednarodnem prostoru uveljavila utilitaristična etična teorija Petra Singerja (Animal Liberation, 1975). Detela je zavrnil njeno temeljno premiso, da je uporaba živali, v kolikor upoštevamo njihov
interes, da ne trpijo, etično sprejemljiva, in oblikoval
model, ki je inspirativen za vse sodobne animalistične
etične teoretike. Utemeljen je na treh etičnih principih:
a) Vsaka žival ima brezpogojno pravico do »življenja,
svobode gibanja in neokrnjenega biotopa«. Detela je
zavrnil podreditev interesov posamezne živali splošni
dobrobiti. »Prav enkratna fizična eksistenca vsake posamezne živali je tisto, česar nikakor ne bi hotel izdati,« zapiše.
b) Živalsko življenje je moralno enakovredno človeškemu življenju. Detela je posebej izpostavil situacijo
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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pristnega moralnega konflikta in zavrnil
vsako dejanje, ki bi ga določala predstava o človeški nadpostavljenosti. Za ljudi
in živali je zahteval iste moralne principe in zavrnil antropocentrično premiso,
da morajo v primeru protislovja med
človeškimi in živalskimi interesi zmeraj
imeti prednost človeški interesi.
c) Vsa zavedajoča se bitja so enakovredna. Detela se je zavedal, da ne moremo
preživeti, ne da bi kršili načelo nenasilja,
vendar pa je kot merilo enakovrednosti
med bitji izpostavil interes za življenje.
»Najpomembnejša razlika med živalmi
in rastlinami je ta,« zapiše, »da živali bežijo pred silami, ki jih ubijejo, ali pa se
jim upirajo s kretnjami in glasovi (npr.
kriki ustreljenih zajcev in jelenov, jok
umorjenih tjulnjev) eksplicitno kažejo
svoje upiranje smrti. Kriki ustreljenih
zajcev in jelenov in jok umorjenih tjulnjev pa so presenetljivo podobni človeškim krikom in človeškemu joku.«
Jure Detela je ostal v svojem prizadevanju za radikalno transformacijo odnosov med ljudmi in živalmi vse življenje
globoko osamljen in izoliran. Zahteva
po transformaciji človekovega delovanja,
vpisana v njegove verze, je bila sprejeta
z distanco, skozi katero je bilo mogoče
nevtralizirati ostrino njegovega nazora.
Detelova kritična zavest je presegala svoj
čas, izraščala iz drugega videnja, spoznanja. Naj zaključim z besedami Miklavža
Komelja, ki potrjujejo relevantnost in
prelomnost Detelove etične zastavitve:
»Trdim, da ni bilo v zahtevah, ki jih je
Detela postavljal za transformacijo človeškega odnosa do živali nobenega pretiravanja. Zadnji čas je, da jih vzamemo
skrajno resno.«

Avtor: Branislava Vičar, ZaŽivali!,
društvo za uveljavitev njihovih pravic
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Neokrnjena narava –
ali res?
Večkrat beremo ali slišimo izjave o ŠE neokrnjeni naravi Dravinjske doline. Pred približno pol stoletja, ko so še bile snežne
zime vse do meseca marca in ko so se šele takrat začele po dolini pojavljati temnejše lise kopnega izpod talečega se snega, so
se na teh otočkih ustavljale jate raznovrstnih ptic. Prelete pri
iskanju prostorov je spremljal glasen živ-žav, ki ga je bilo slišati vse do bližnjih hiš še v poznih nočnih urah. Teh veličastnih
predstav ob Dravinji od tistega časa ni več, od takrat se več ne
pojavlja zlatovranka.
Pretežno svetlo modro obarvano perje jo je v svetlobi sonca
približalo primerjavi z rajsko ptico. S svojim različnim, a bogatim petjem med letom v krogih nekaj deset metrov nad tlemi
sta vrsti škrjančkov dodali nepozaben čar dnevom od zgodnje
pomladi do sredine polja. Ni jih več. Že desetletja s svojim oglaševanjem kosec, tudi ponoči, ne poživlja močvirnih travnikov
ob Dravinji. Skupinice pisanih liščkov, ki so kot metulji posedale po močnejših bilkah travniških rož, so samo še spomin iz
otroških in nekaj poznejših let. V poletni vročini je bilo prijetno
polno zveneče oglaševanje prepelic iz zorečega žita in travnika
na vsakih nekaj deset metrov, potem še nekajkrat v posameznih
primerih, kot za slovo do prve košnje, ko vse tiho je ostalo.
To je samo nekaj primerov, da poplavni travniki, ki prinesejo
tudi določene težave in nedotaknjena struga reke Dravinje še
ni dovolj za neokrnjeno naravo, če gledamo na naravo celovito. Je samo ena od prednosti, ki je povsod nimajo pri poizkusu
ponovnega oživljanja doline. Program o vzpostavitvi primernih
življenjskih okolij (habitatov) za ogrožene vrste, ki je bil v okviru Nature 2000 ob dnevu zemlje bolj podrobno predstavljen v
naši občini, ne more niti na dolgi rok povrniti nekaj desetletjih pred našimi očmi izganjajoče naravne dediščine. Zlasti, ker
ni zasnovan dovolj široko, mogoče tudi medijsko ni bolj poudarjen. Popolna tišina na travnikih, ko utihnejo traktorji, ni od
nekdaj in ni stvar samo nekaj kmetov ter ministrstva, ki ne ve,
kako bi se zadeve lotilo. Je tisti del nekoč žive narave, ki je skozi
stoletja bila navdih pesnikom in pisateljem za vrednote, ki jih
danes tako neodgovorno izgubljamo. Oboje je namreč usodno
povezano. Kako uničujoče za državljane, državo je izguba, razpad vrednot, pa po letu 92 doživljamo vsi ali večina državljanov.

Avtor: Jakob Černoga
Osvoboditev živali december 2015

Društveni aktivizem
za dobrobit živali v Sloveniji
V Sloveniji so registrirana 103 društva za zaščito in
pomoč živalim. Nekatera so namenjena skrbi samo
za določeno živalsko vrsto/pasmo, večina pa jih je
bila ustanovljena v splošen prid živalim na določenem regijskem ali lokalnem območju. Najstarejše
delujoče društvo na tem področju je Društvo za varstvo in vzgojo ptic Maribor, ki je bilo ustanovljeno
leta 1956. Tudi Društvo za zaščito živali Maribor bo
čez dve leti praznovalo že pol stoletja obstoja. Društveno delovanje za dobrobit živali je v Sloveniji torej dodobra razširjeno in ima precejšnjo tradicijo.
Civilna družba, iz katere izhajajo društvene pobude, se
aktivira na področjih, kjer državne ustanove in storitve niso zadostne. Že število društev za dobrobit živali
v Sloveniji nam pove, da je dela na tem področju ogromno; z naraščanjem prebivalstva in posledično števila
rejnih in domačih živali ter človekovim vplivom na
habitat prostoživečih živali ga je vedno več. Društvom
nasploh primanjkuje prostovoljcev in finančnih sredstev, da bi lahko ne le reševala stiske živali, ampak tudi
izobraževala, osveščala in spreminjala odnos ljudi do
živali. To delo bi v idealnih razmerah potekalo v učinkoviti koordinaciji društva z lokalnim zavetiščem in
veterinarsko inšpekcijo ter v sodelovanju z lokalnimi
veterinarji, šolami, mediji in donatorji. A smo daleč od
idealnih razmer in marsikatero društvo se bori z mlini
na veter nerazumevanja, skoposti in brezbrižnosti.
V nekajletnih izkušnjah z društvenim aktivizmom za
dobrobit živali sem opazila še nekatere druge probleme, ki prav tako ovirajo društva, da bi lahko izkoristila
vsaj tiste človeške in finančne vire, ki so na voljo. Ti
problemi deloma izhajajo iz našega večinskega obnašanja in iz (ne)zmožnosti sodelovanja in organiziranja.
V mislih imam odražanje slovenskega tradicionalnega
občutka večvrednosti/manjvrednosti, preobčutljivosti
na razlike, nestrpnosti, nezaupljivosti do sprememb,
pomanjkanja jasnih ciljev in vizije, prepirljivosti in
»zdrave pameti« na delovanju društva. Zaradi tovrstnih vedenjskih vzorcev lahko trpijo odnosi med člani društva, pa tudi razvoj in uspešnost društva.

Večinski odnos do živali v naši družbi je prej ko ne ravnodušen in člani društev za dobrobit živali so manjšina, ki jo odlikuje posebna občutljivost za trpljenje
drugih čutečih živih bitij in veliko sočutje. Ta odlika
pa v medčloveških odnosih lahko postane tudi breme,
saj se čustveni in občutljivi ljudje namesto strpnega in
razumnega dogovarjanja pogosteje zapletajo v brezplodne razprave, osebne zamere, očitke in prepire. Kadar ima društvo samovoljno vodstvo, ki ne zna miriti
konfliktov in dosegati kompromisov, gre še več časa
in energije za urejanje odnosov namesto za osnovni
cilj društva. Poleg interne komunikacije je tu še zunanja komunikacija, z veterinarji, inšpektorji, oskrbniki
zavetišč in mediji, in notranja nesoglasja vplivajo na
vtis, ki ga društvo vzbudi navzven. Za interno komunikacijo in zunanjo podobo društva tudi ni vseeno, ali
so posamezniki v društvu upravičeno jezni na ljudi, ki
grdo ravnajo z živalmi, ali so se včlanili v društvo zato,
ker ne marajo ljudi, in v živalih iščejo nadomestek za
medčloveške odnose.
Za komunikacijo društev za dobrobit živali navznoter in navzven postaja internet vse bolj nepogrešljiv.
Internet omogoča hitro informiranje in doseganje velikega števila ljudi v kratkem času. Žal pa veliko inO svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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formacij na internetu ni verodostojnih, njihov namen
je manipuliranje z našimi čustvi in denarnicami. Prav
tako ne vemo, kdo vse nas bere in kako si prebrano
razlaga. Internet nas sili v čim hitrejšo uporabo čim
manj besed v odsotnosti konteksta, ki ga sporočilu da
glas in govorica telesa. Prenagljenega zapisa ponavadi
ne moremo več odstraniti. Zato je internet lahko gojišče nesporazumov, zamer in konfliktov.
V društvih, ki se posvečajo delu »na terenu«, torej odzivanju na prijave o napačnem ravnanju z živalmi in
iskanju domov za zapuščene živali, se lahko vzpostavi
hierarhija, v kateri je terensko delo z živalmi in njihovimi lastniki bolj cenjeno od dela za računalnikom in
s telefonom. Pa je vsakršno dobronamerno zavzemanje za živali enako dragoceno. Tisti, ki ureja spletno
stran, da jo lahko obiščejo možni posvojitelji, ali prepričuje dobrosrčne, da prispevajo denar ali drugo pomoč za izvajanje terenskega dela (veterinarska oskrba
bolnih živali, kastracije in sterilizacije, hranjenje prostoživečih živali, prevozi itd., vse to stane), prav tako
koristi živalim kot tisti, ki lastnika zanemarjene živali
prepriča, da izboljša njene bivanjske pogoje ali jo odda
v zavetišče.

posamezne živali, ker nočemo, da bi se vrsta pretirano razmnožila v okolju, v katerem je človek porušil
naravno soodvisnost, ki primora vrste, da se med seboj uravnotežajo. (Druge živali pa spet silimo k razmnoževanju, ker so pripadniki ogroženih vrst.) Če pa
posameznemu pripadniku živalske vrste priznamo
individualnost (edinstveno osebnost), pa je še posebej obžalovanja vredno, da mu/ji pripišemo splošne
potrebe, ne da bi ta individuum imel možnost povedati, kaj bi sam(a) rad(a). Največja ovira za dejansko
osvoboditev živali iz vloge objektov človekovega zanimanja, sočutja, izkoriščanja in zlorabe je, da se ne
znamo sporazumevati z njimi, da nimajo glasu, ki bi
ga ljudje bili zmožni slišati in upoštevati. Imamo samo
človeško predstavo o pravicah in potrebah živali, ki je
uravnana po človekovih pravicah in potrebah. Včasih
imamo to premalo v mislih, ko pri terenskem delu z
najboljšimi nameni posegamo v življenje živali, v odnose med živalmi in odnose med ljudmi in živalmi.
Društvom ob sprotnem gašenju požarov na terenu
ostaja premalo časa in sredstev za nadvse pomembno
osveščanje in izobraževanje ljudi, da bi se odnos do živali v družbi izboljšal. Na tem področju se društva že
povezujejo z mediji, ki so nam praviloma naklonjeni,
in šolskim sistemom. Ker pa ni denarja in profesionalnih pristopov, tega ne počno v dovolj veliki meri, da
bi vprašanje odnosa človeka do živali dobilo ustrezno
mesto v javni komunikaciji in zavesti. Daleč smo še od
izkoreninjenja predsodkov do starih živali, do živali s
črno dlako, do nujnosti kastracije in sterilizacije ali do
enačenja hišnih in rejnih živali. Pri slednjem bi bilo
potrebno osveščanje tudi znotraj marsikaterega društva, kjer se vzpostavlja napetost med vegani, ki zavračajo vsakršno uporabo živali, razen za družbo (čeprav
ne moremo biti povsem prepričani, da tudi to ni uporaba), in povsem dobronamernimi ljubitelji živali, ki
vidijo čuteča bitja samo v nekaterih živalih, ostale pa
samoumevno jedo in nosijo na telesu.

Terensko delo je čustveno zahtevnejše, saj se pogosto
soočamo z velikim trpljenjem živali, a tudi z velikim
veseljem in olajšanjem, ko se to trpljenje odpravi. Če
smo vsa čuteča živa bitja enakovredna, rešitev enega
psa iz nemogočih razmer šteje enako kot rešitev vseh
psov. A kaj je »rešitev«? Ljudje določamo, kaj je za živali dobro in prav. Živali nimajo možnosti, da bi nam
nedvoumno dale vedeti, kaj hočejo in česa nočejo.
Ljudje na živali preslikavamo svoje potrebe in predstave o blagostanju in ugodju. Skrajni izraz tovrstnega
»počlovečevanja« živali so npr. rojstnodnevne zabave
za naše hišne ljubljence. O nekaterih potrebah lahko sklepamo, da so lastne vsem: voda, hrana, zavetje,
počitek, reprodukcija. Potrebe po druženju, ljubezni,
lastnini, obredih, učenju in zdravstveni oskrbi pa so
že značilno človeške potrebe in jih živalim pravzaprav Najhitrejše spremembe prinese osveščanje od zgoraj
navzdol, s spreminjanjem zakonodaje oziroma družvsiljujemo.
benih norm. Tukaj pomanjkanje časa in nesoglasja
Po evolucijski teoriji je interes vrste, da se čim bolj ovirajo nujno potrebno organiziranje v zvezo društev,
razmnoži in razširi, nad interesom posameznega pri- ki vsaj na papirju že obstaja in ki bi morala delovati
padnika vrste. Ko nekatere živali kastriramo in ste- kot enoten lobi pri zakonodajalcih. Avstrijski aktivisti
riliziramo, kratimo najosnovnejšo naravno potrebo so z enotnim nastopom in premišljeno, profesional-
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no kampanjo, zasnovano na znanstvenih argumentih
in znanju o delovanju politike, uspeli spremeniti zakonodajo celo na ravni Evropske unije. Mi pa izgubljamo čas z razprtijami, medtem ko Slovenija na tem
področju zaostaja za naprednimi državami, ki so npr.
čutečim živalim že formalno odvzele sramotni status
lastnine in stvari. Vemo, da bodo politiki zmeraj imeli
veliko nujnejših problemov, zato jih bo treba v skrb za
živali znati prisiliti.
Tudi delo z živalmi iz tujine, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, je izvorno problem osveščanja. Skrb za
živali ne sme poznati meja, a uvažanje živali pomeni,
da iz okolij, kjer so ekonomske in mentalitetne razmere veliko slabše kot pri nas, svoje probleme izvažajo k
nam, namesto, da bi jih doma sistemsko reševali. Pa ne,
da ne bi hoteli, pogosto srčni prostovoljci tam niti ne
vedo, kako, in bi jim bilo treba pomagati, da postanejo
vidnejši in učinkovitejši v svojem lokalnem okolju.
Najučinkovitejše osveščanje poteka skozi socializacijske procese, torej družino in šolo. Družinskega življenja se lahko dotaknemo preko medijev, za kar potrebujemo kontakte in sposobnost javnega nastopanja
in/ali pisnega izražanja. Šolanje za pravilen odnos do
živali se lahko začne že v vrtcu, kjer pobude lokalnih
društev praviloma pozdravljajo. V šolah ima ta tema
svoje mesto pri predmetih, povezanih s spoznavanjem
narave, pa tudi pri zgodovini, geografiji ter predmetih
državljanske in etične vzgoje. Večinoma urbanizirani otroci nimajo veliko neposrednih stikov z živalmi.
Društva jim lahko pomagajo premostiti to odtujenost,
ki samo lajša izkoriščanje, uporabo in zlorabo živali.

k spreminjanju družbe v živalim prijaznejšo. Ta boj
ni nikjer odveč in prepozen. Ker odnos človeka do
ostalega živega ni več le abstraktno filozofsko vprašanje, ampak je postal pomemben del razvojnih teorij, teorij socialne pravičnosti in teorij o državljanstvu, sama najdem način za osveščanje preko mojih
univerzitetnih predavanj ter objavljanja strokovnih in
poljudnih besedil na to temo. Vsako leto se najde nekaj študentov, katerih odnos do živali po druženju z
menoj v predavalnici ne bo več enak kot prej. S temi
skromnimi prizadevanji na področju spreminjanja
odnosa človeka do živali nadaljujem v prepričanju,
da gre za tako temeljni družbeni problem, da njegovih razsežnosti večina sploh ni zmožna dojeti. Kot je
bilo 19. stoletje v znamenju suženjstva ali 20. stoletje
v znamenju človekovih pravic, bo 21. stoletje stoletje
človekovih dolžnosti do ostalega živega ali pa nas več
ne bo. Vsak posameznik, ki nekaj naredi v tej smeri, pa
četudi zelo malo, naredi več, kot če ne bi naredil nič.
Za uspeh tega dolgotrajnega boja je pomembno tudi,
da v njem vsak uporabi svoje najboljše orožje. Moje
orožje je beseda. Katero je vaše?

Avtor: Dr. Cirila Toplak
(izredna profesorica politične teorije na Fakulteti za
družbene vede Univerze v Ljubljani)

Skratka, amaterska zagnanost je hvalevredna in predstavlja temelj društvenega delovanja, vendar za uspešnost društva ne zadostuje več. Če hočemo izkoristiti možnosti zbiranja sredstev s projekti in donatorji,
uporabiti moč medijev, se vključevati v izobraževalne procese in vplivati na oblast v prid živalim, bodo
društva morala pritegniti in spodbujati člane, ki imajo
za to potrebna znanja in znajo organizirati skupinsko
delo.
Če društva premostimo naše probleme s komunikacijo in ozko amatersko miselnostjo ter se osredotočimo na naše ključne cilje, lahko ključno pripomoremo

O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5

13

Človek in ogrožanja
sokola selca v Sloveniji
Leta 1998 je dr. vet. Zlatko Golob s sodelavcema Ervinom Lorgerjem in Borisom Kozincem opravil
edino raziskavo o vsebnosti živega srebra v sokolih
selcih. Raziskava je bila predstavljena na veterinarskem kongresu leta 2001 v Münchnu. Puh mladičev
so odvzeli na petih gnezdih sokola selca v Sloveniji:
na Jelovici, v kanjonu Iške pri Krimu, v Zasavju, pri
Ljubnem ter pri Šoštanju. Največjo vsebnost srebra
so imeli mladiči na Jelovici, najmanjšo pa mladiči v
kanjonu Iške. Sklepamo lahko, da živo srebro hlapi
in padavine nato onesnažijo predvsem višje ležeče
pokrajine, njene vodne vire ter posledično prostoživeče živali. Minister za okolje in prostor iz leta 1999
Ogrožanja sokolje populacije s strupi
žal ni podprl nadaljevanja raziskav na sokolu selcu,
Zaradi uporabe pesticidov, predvsem kloriranih oglji- čeprav je ta idealen bio-indikator za stanje v naravi.
kovodikov je bila med leti 1945 in 1970 številčnost
sokola selca v Evropi povsem zdesetkana, v Vzhodni
Neposredno uničevanje s strani golobarjev
Nemčiji in na Poljskem pa je povsem izginila na drevju gnezdeča populacija. Poleg pogina zaradi nakopiče- Med rejci golobov so največji sovražniki sokolov tinih strupov je bil znan pojav, da se je stanjšala lupina sti, ki vzrejajo golobe pismonoše, posebno prodajalci. Vrhunske tekmovalne golobe kupujejo največ na
jajc in ta so se pod težo valeče samice zdrobila.
Nizozemskem in v Belgiji, kjer cena za enega dosega
V nekdanji Jugoslaviji ni nihče opravljal raziskav o
500 do 1000 evrov. Zlasti sokolica v drugi polovici
vsebnosti kloriranih ogljikovodikov in težkih kovin,
ki se kopičijo v plenilcih, ki so na vrhu prehranjevalne verige. Opravljena je bila zgolj raziskava vsebnosti
DDT-ja v mleku doječih mater, ki je pokazala, da so
bile dovoljene vsebnosti prekoračene za 9 do 13-krat.
Sokol selec (Falco peregrinus) je v Sloveniji stalnica.
Te ptice gnezdijo v strmih skalnih stenah in si gnezda ne znašajo, zasedejo srednje velike police oziroma
votline. V sredini prejšnjega stoletja so bile populacije
po celem svetu na robu propada zaradi uporabe pesticidov, pri nas pa se ogrožanje te ujede še stopnjuje.
Človek ogroža sokola selca z neposrednim ubijanjem,
odlovom odraslih osebkov, krajo mladičev za vzrejo,
zastrupljanjem ter motnjami s plezanjem v času gnezdenja. Populacija še vedno ni stabilna, ker v njej ni
dovolj odraslih ne sparjenih osebkov, kar dokazujejo
številna gnezdenja rjavih, enoletnih samic.

V Sloveniji so bila takoj po 2. svetovni vojni znana
gnezdišča sokola selca: Grmada pri Celju, Boč, Donačka gora, Šmarna gora, Rašica in Jelovica. Med leti
1970 in 1980 nobeno od teh ni bilo zasedeno. Upravičeno lahko domnevam, da je prenehanje gnezdenja
posledica pesticidov v okolju, zlasti na Štajerskem –
na Boču, Pohorju in Donački gori.
Poleg globalne onesnaženosti je človek v Sloveniji z
industrijo onesnažil predvsem doline: Črna na Koroškem in Mežica s svincem, Zasavje s cementom, arzenom in izpuhi termoelektrarne, ponekod še z nikljem, GOLOB V PASTI - Golob v nemški košari je vaba
za sokola ali druge ujede. Ko ptica prileti na plen,
cinkom in bakrom.
sproži jeklene čeljusti, ki ranijo ali pokončajo ujedo.
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gnezdenja rada pleni golobe, ki jih rejci morajo vsakodnevno spustiti, da se preletajo. Ker je takšno hranjenje prevelika finančna izguba za lastnike, ti lovijo
sokole v pasti.

manjšo steno. Mladiče sta odnesla kadeta milice Igor
B. in David R. Zelo verjetno je bilo plezanje vzrok za
prenehanje gnezdenja tudi na Grmadi pri Celju, kjer
sokol ni gnezdil od leta 1980 do 1995.

Najbolj dodelano tehniko lova na sokole med prezimovanjem je imel že pokojni golobar iz Sorškega
polja. V času od leta 1980 do leta 2000 je ulovil približno 30 sokolic. Večina je bila mladostnih, v prvem
letu življenja, najmanj 5 pa odraslih gnezdečih samic.
Danes v Selški dolini drug rejec golobov redno pozimi nastavljal pasti. Skupaj golobarji z Gorenjske preprečujejo dozorevanje sokolov v odraslo, spolno zrelo
dobo. Pojav gnezditve mladostne, prvo letne samice
je najverjetneje posledica tega prekomernega odlova.
V letih 2000 do 2013 smo zabeležili kar 13 poizkusov
gnezditve rjavih samic, na treh gnezdih pa so te samice vzredile po enega mladiča.

Plezalci v Sloveniji so odgovorni tudi za izginotje sokola selca v smeri Evita na Turncu leta 1992. Zaradi
plezanja v času valitve so se podhladili zarodki v jajcih.
Leta 2001 so gnezdo sokola selca zazidali v plezalni
steni na Gradiški turi. Zadnja tri leta redno plezajo v
času valitve na Grmadi pri Celju. Opaženo je bila že
valjenje vse do 1. maja, nakar so jajca izginila. Jajca je
nekdo pometal iz gnezda ali pa so jih pojedli krokarji po prenehanju inkubacije. V času valitve jajc je bil
opazovan inštruktor plezanja, ki je učil plezati učenko.
V okolici Novega mesta je neznan plezalec leta 2012
krokarjem razdrl gnezdo, sokole v plezalni smeri

Velika večina golobarjev uporablja za lov sokolov tako
imenovane »nemške košare«. V Sloveniji so trije preprodajalci teh košar, od tega dva na Gorenjskem. Kupci so rejci golobov pismonoš, okrasnih golobov, perutnine in fazanov. Prodanih je najmanj 20 pasti na leto,
v zadnjih desetih letih skupno 200. Če je nastavljena
pozimi samo ¼ teh pasti, imamo letno v Sloveniji najmanj 50 kaznivih dejanj, ker so prav vse ujede zaščitene.
Nekaterih metod lova na sokole s strupi in ribiškim
priborom ne bom podrobno opisoval, ker so preveč
krute.
.
Drugi izrazit sovražnik sokolov so prekupčevalci droge z golobi pismonoši z Balkana v EU. Metoda je bila
odkrita leta 2008 v Bosni, ko so zaporniki v zapor v
Zenici s pomočjo golobov tihotapili heroin. Metoda je
bila donosna v obdobju od leta 2000 do 2010 – v času
Darka Šariča, ko je bilo v Srbiji dovolj kokaina.

Ogrožanje s strani športnih plezalcev
V Planinskem vestniku je Matevž Lenarčič leta 1988
objavil, da je plezalec Franček Knez v steni »sokolojci« v Lučki beli plezal preko sokoljega gnezda. Iz
Turnca na Šmarni gori je sokole pregnal neznan
plezalec aprila leta 1972. Zadnja znana in neuspešna PLEZANJE – Plezanje postane moteč dejavnik za
gnezditev je bila naslednje leto, kose je par preselil v gnezdenje sokolov, če se izvaja od januarja do konca
maja.
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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»Pasja radost« pa takoj po izvalitvi med 15. in 20. aprilom odvzel iz gnezda. Zadevo je dokumentiral novomeški ljubiteljski fotograf. Naslednje leto plezalec ni
več razdiral gnezda krokarjem, mladiči sokola pa so
ponovno izginili.

Kako sokoljarjenje ogroža sokole
v naravnih populacijah

Lov s sokoli in nekaterimi drugimi ujedami je v Sloveniji dovoljen od leta 2008. Tudi vzreja teh ptic je
legalna, a obe dejavnosti se sme izvajati le s pticami iz
Podobno se dogaja pri Brestanici od leta 1995 dalje. umetne vzreje.
Prav tako redno izginjajo jajca iz Turnca na ŠmarPo letu 1980 je bilo zabeleženo naslednje negativne
ni gori. Motiv plezalcev za takšno ravnanje izvira iz
pojave v zvezi s sokolarjenjem:
omejitve plezanja z odločbo s strani MOP ARSO in
DOPPS na Kraškem robu. Ker se plezalci bojijo, da • ilegalni odkupi sokolov od rejcev golobov,
bi ti dve inštituciji zaprli še kakšno plezališče v Slo• prerez kite sokolu selcu med zdravljenjem in poveniji, se nekateri posamezni plezalci poslužujejo teh
sledično 5 letno umiranje v ZOO Ljubljana,
metod. V Sloveniji je najmanj 13 sten, kjer so sokoli prenehali gnezditi, ker so jih plezalci spremenili v • zastrupitev sokola konkurenčnemu rejcu sokolov.
plezališča. Ministrstvo za okolje in prostor ARSO pa
• ulov kraguljeve samice na past v oktobru 2014,
iz neznanih razlogov ne izda odločbe za odstranitev
ilegalno vstavljenih svedrovcev iz teh plezalnih smeri. • lov večjih samic podvrste ( Falco peregrinus peregrinus) v zimskem času na Sorškem polju, ko pri
Na Gradiški turi nad Vipavo so leta 2001 polico plenas prezimujejo severne podvrste,
zalci zazidali in tako za vedno preprečili sokolu gnezdenje.
• kraja mladičev iz naravnih gnezdišč in opremljanje s prepovedanimi šivnimi obročki firme HerNajbolj bizaren primer se je zgodil leta 2007
bert HESS in lažnimi CITES dokumenti,
pri vasi Podpeč na Kraškem robu, ko je neznanec
pred gnezdilno sokoljo votlino spustil vrvice in jih ob- •
formiranje prve komercialne sokolje farme in
težil s kamenjem v plastičnih vrečkah. Sokolji par, ki
vzreja križancev,
je tu gnezdil od leta 2003 je prenehal gnezditi. Motiv
storilca je bil »naravovarstveni«. Želel je preprečiti • uvoz eksotične podvrste sokola – črnoglavega sokola (Falco peregrinus peregrinator) iz Indije in
gnezditev »ta velkim šprincam« – sokolom, zato da
Pakistana ter podvrste (F.p.calidus) iz Sibirije za
ne bi lovili manjših ptičev.
parjenje in preprodajo,

STRUPI – Odrasla samica je razkosala mladičem
hrano, vprašanje pa je, koliko pesticidov in težkih
kovin vsebuje.
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•

prodaja križancev po internetu v EU,

•

letanje samcev hibridov v EU in s tem povzročanje nevarnosti genetske polucije,

•

pobeg križanca Falco rusticolis in cherrug v naravo marca 2003 pri Brniku,

•

pobeg križanca F. peregrinus in cherrug v naravo
jeseni 2003 na Sorškem polju,

•

prodaja samic križancev, verjetno brez plačila
davka.

Lea Remic je v magistrski nalogi (2011): Nezakonita
trgovina z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami pisala o teh problemih. Navaja,
da je vrednost treniranega sokola »morilca« (Falco
cherrug ) tudi do 36 000 eur (Holden, 1998,).

lovski inšpektor v.d. Eden je bil razstavljen 14. 10.
2003 pri gradu Bistra, kjer ga je fotografirala g. Nada
ŽGANK. Drugi križanec je bil prodan na Sorško polje, kjer je pobegnil v naravno okolje.

S pastjo je ulovil kraguljevo samico član Sokolarske
Znana je tudi kraja mladičev iz naravnih gnezd v Zg. zveze Slovenije, oktobra 2014, pri Vrhniki. Past in saSavinjski dolini, vedno v začetku maja, da se mladiči mico je zasegla policija 16. decembra 2014. Ujeda je
bila opremljena s ponarejenim CITES obročkom in
lahko socializirajo tudi na ljudi:
potrdilom EU.
1992 - gnezdo Igla nad Ljubnim 1 x samica,
Na Sorškem polju je v času prezimovanja sokolov – 27.
1995 – gnezdo Igla nad Ljubnim 2 x samica,
decembra, 2014 – gorenjski lovski inšpektor Gorazd
1996 – gnezdo Brloška peč 2 x samica in 1 x samček. Kokalj v sodelovanju s članom LD Sorško polje zaplenil past za lov ujed.
Zabeležena je tudi kraja mladih sokolov na Štajerskem
iz gnezda nad vasjo Socka in sicer takoj po izvalitvi – Kraja sokoličev iz gnezda je bila tudi med 1. in 10. maokrog 15. aprila, v letih 1996, 97 in 98. Najmanj dva jem, 2009 pri Kostanjevici na Krki. Žal v Sloveniji še
mladiča iz leta 1998 sta bila jeseni istega leta prodana v ni bila opravljena DNK analiza na sokolih, saj bi z njo
Ljubljano in Maribor. Marca 1999 je policija PU – Ce- inšpektorji zlahka dokazali sokolarjem, od kod izviralje ugotovila s hišnimi preiskavami najmanj 5 ilegalnih jo njihove ptice. Metoda je dokaj cenena, uveljavljena
sokolov.
Ena v tujini in hkrati tudi zanesljiva.
od teh nezaseženih samic, je leta 2003 po umetni
Avtor: Ervin Lorger
osemenitvi izvalila prva dva križanca pri nas. ( Falco
Fotografije: Boris Kozinc, Aleš Pohar
p. peregrinus X Falco Cherrug). Sokola je obročkal
in Ervin Lorger

RJAVA SAMICA HRANI – Rjavke imajo možnost za gnezdenje le v populacijah, kjer primanjkuje odraslih
3 do 4 letnih samic.
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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Poslanstvo in delo

Društva za zaščito živali Pomurja
do rejnih živali, predvsem tistih na večjih kmetijah,
je zelo omejen. Večino prijav dobimo zaradi psov in
mačk. Zaradi psov, ki so zaprti v bokse/privezani na
verige, na vročini, brez zavetja, brez vode ... in zaradi
mačk, ki jih je pri eni hiši na desetine. Mladiče pobijajo, mačke so bolne in se dalje razmnožujejo. Delamo predvsem na preventivi, da bi bilo čim manj živali
zavrženih in nezaželenih. Lani smo pomagali pri sterilizaciji in kastraciji 745 mačk in psov. Že več let izvajamo akcijo sterilizacij in kastracij. Še posebej proNačinov, kako ozaveščati ljudi o prijaznejšem odnosu
blematična so romska naselja, kamor redno zahajamo
do živali, je veliko. Člani pomurskega društva za zaščiod leta 2008. Do zdaj smo uspeli sterilizirati/kastrirati
to živali smo se tega loti predvsem na direkten, a pripribl. 95 % romskih živali, jim izboljšati bivališča. Trejazen način. Verjamemo, da je tak pristop dolgoročno
nutno delamo na cepljenju in čipiranju psov.
najboljši. Ker naš cilj ni izboljšati razmere za samo eno,
posamezno žival, ampak predvsem izboljšati ozave- Ko preverjamo prijave, pridemo večkrat do velikih
kmetij, kjer je sto krav v hlevu, druga poleg druge, priščenost skrbnika (zakonodajno: lastnika).
vezane tako na kratko, da ne morejo narediti koraka.
Deseto leto teče, odkar društvo deluje pod tem imeNajdemo pa tudi pujske v tako majhnih betonskih
nom. Usmerjeni smo k izvajanju predvsem dveh deboksih, da se še obrniti ne morejo. Takrat nas vedno
javnosti: izobraževanju in delu na terenu.
ponovno udari resničnost, kako dejansko malo nareDelo na terenu vedno poskušamo združiti s konkre- dimo, koliko živali je zaprtih pred nami.
tno pomočjo. Iz izkušenj smo se naučili, da moramo
Letos v avgustu nam je uspelo rešiti konja, okoli kateza dejansko izboljšanje stanja narediti nekaj več, kot
rega smo se trudili štiri leta. Starejši gospod je imel kosamo pisati prijave inšpekcijam, ljudem ukazovati in
nja neprestano privezanega v hlevu, ni ga izpuščal, ker
jim odvzemati živali. Zakaj? Na to mesto bo sčasoma
ga ni obvladal. Drugače pa je redno skrbel zanj, imel
prišla druga žival, ki bo deležna enakega zanemarjanja
ga je rad, a ni videl problema v tem, da je konj neprekot njena predhodnica. Vedno pride. Vedno! Mogoče
stano zaprt. Ker sami nimamo pristojnosti za odvzem,
ne takoj, ampak čez nekaj let, mogoče celo ne v isti
smo podali prijavo na veterinarsko inšpekcijo. Predgeneraciji, temveč njihovim otrokom, ki se od staršev
niso naučili drugače. Za napredek je potrebno gledati
širše; v Pomurju živi večino prebivalstva na podeželju
in splošno je sprejeto, da je žival na svetu zato, da služi človeku, da moramo od nje imeti neko korist. Zato
poskušamo ljudem predvsem pojasniti, da tudi žival
trpi in da ni nujno, da je tako. Na terenu se večinoma
srečujemo samo s »problematiki« – tam, kjer je v redu,
tja ne gremo.
Tako kot večina društev v Sloveniji tudi mi na terenu večinoma pomagamo hišnim ljubljenčkom, torej
psom in mačkam. Žal. Takšna je resničnost. Seveda,
če je možnost, pomagamo vsaki živali, a naš dostop
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se pogovarjamo tudi o zlorabi živali v prehranski, kozmetični in farmacevtski industriji, izkoriščanju živali
za zabavo in o spornosti lova. Najmanjše učimo, kdo
je veterinar, malo starejše, kaj je to sterilizacija/kastracija, še večjim povemo, kaj se dogaja na farmah, v laboratorijih. V lanskem letu smo izvedli 39 predavanj.

pisali so obvezni izpust. Ta se je zgodil enkrat samkrat,
dan po prijavi, in še takrat je bil konj privezan tesno
na ograjo. Po tistem izpusta konja več ni bilo, prav
tako ne inšpektorjev, da bi preverili izvajanje izpusta.
Spet toliko obiskov, pregovarjanj lastnika, da ga naj
odda nekam, kjer se bo konj lahko gibal – vse zaman.
Naš član je pisal, da ne more spati, da ga preganja konj,
ki je skoz zaprt, osamljen. Še enkrat smo dali prijavo
na inšpekcijo, poiskali dom in vztrajali pri odvzemu.
Tokrat se je izšlo. Imeli smo veliko srečo; do zadnjega
nismo vedeli, kako je konj vpisan v register – kot rejna žival ali kot ljubljenček. Ker je bil kot ljubljenček,
je lahko šel v novi dom, v nasprotnem primeru bi šel
naravnost v klavnico. Kaj bi s tem naredili?

Zelo si želimo in si prizadevamo, da bi zaščita živali postala pogostejša tema v vzgojno-izobraževanih
ustanovah. Tej problematiki naklonjene učitelje nagovarjamo, da ustanovijo krožke o zaščiti živali. Prvi
je začel delovati na OŠ Ormož in je zelo priljubljen
med otroci. Letos smo z dijaki Gimnazije Murska Sobota sodelovali znotraj njihovega biološkega krožka
in skupaj opravili »raziskavo« in pripravili zloženko
na temo testiranja na živalih v namene kozmetike in
čistil. Vsako leto vse šole povabimo k zbiranju hrane
za lačne živali in otroke na tak način vzpodbujamo
k aktivnejšemu odnosu do problematike zaščite živali.

Vedno bolj se trudimo ozaveščati tudi odrasle in jih
spodbuditi k življenjskemu slogu, ki ne vključuje izkoriščanja živali. Začeli smo izvajati predavanja na temo
veganstva in druge sorodne teme ter predstavljati veganske dobrote. Sodelujemo s Ksenijo iz Zavoda Koki,
katere delo zelo občudujemo in jo zelo podpiramo pri
njenih prizadevanjih. Preko medijev skušamo nagovoriti širšo javnost ter se s stojnicami predstaviti ljuPodoben primer se je zgodil naši članici. Pri sovaščadem, ki nas mogoče še ne poznajo.
nih, ki so imeli v ograjenem dvorišču srne, so opazili
eno, ki se je zapletla v žičnato ograjo; na vratu je imela Zelo smo veseli, da se člani med sabo razumemo in se
veliko rano in tudi kos žičnate ograje. Minevali so me- lahko o problemih odkrito in konstruktivno pogovoseci, opozorila je skrbnika, podala prijavo na inšpekci- rimo. Večkrat se vprašamo, ali v posamezni primerih
jo, a se ni nič zgodilo. Ko je ponovno podala prijavo, je ravnamo prav. Vedno nam je težko kupovati mačjo
od inšpekcije dobila odgovor, da so zadevo uredili in hrano, ker vemo, da so na drugi strani še mnoge velizaključili – za srno so odredili odstrel.
ko bolj izkoriščene in zlorabljene živali – a 150 lačnih
prostoživečih mačk vsak dan čaka na nas. Zavedamo
Tako je trenutno stanje pri nas. Že pri psih in mačkah
se, da rešiti vseh živali ne bomo mogli. Kar si želimo
je pri odvzemu težko urediti, da bi se za žival dobro
je to, da bi imeli čim več energije, da bi rešili tiste, ki
izšlo (konec koncev tudi zavetišča niso idealna rešitev,
jih lahko, in da za sabo pustimo generacijo, ki ji bo to
kjer še vedno obstaja verjetnost evtanazije). Pri rejnih
delo šlo še veliko bolje od rok, kot gre nam.
živali sledi klavnica. Pri prostoživečih odstrel.
Avtor: Ana Žnidarič
Zato se vse bolj zavedamo, kako pomembno je ozave(članica Društva za zaščito živali Pomurja)
ščanje. Že od samega začetka izvajamo predavanja na
osnovnih šolah, trudimo se priti tudi v vrtce in srednje
šole. Čez poletje obiskujemo poletne tabore, oratorije in izvajamo delavnice. Z mlajšimi se pogovarjamo
predvsem o pravilni skrbi za hišne živali, s starejšimi
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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POTREBUJEMO NOV MODEL
PREHRANSKE VERIGE
Pogovarjali smo se o hrani in znanka je rekla: »Nujno bi bilo treba
napisati priročnik za nakupovanje hrane v megamarketih. Takega,
kot so priročniki o nabiranju gob: ta vrsta gob je užitna, ta je pogojno užitna, tista je neužitna, ona je strupena, ampak tale, pazite,
tale je smrtno nevarna!« Drugi je dodal: »Ne bom pozabil, kako smo
doma v pečici zadnjič pekli piščanca. Čez pol ure je celo stanovanje
smrdelo po scalnici in od takrat ne kupujemo več piščancev farmske vzgoje.« »Uboge živali,« je dodal tretji, »zaradi prehitre rasti
živali je prekrvavljenost tkiv manjša, zato se pojavljajo nekroze. Si
predstavljate, da gnijejo pri živem telesu?«
Potem smo govorili drug za drugim: »Industrijske farme so sodobni
inkubatorji za vzrejo novih patogenov. Bliža se dan, ko bo udaril resnično morilski mikrob, ne kot prevara prašičje gripe, ampak zares.« »Za
vsak kg govedine izgubimo 20 kg poljščin, ki bi lahko prehranile ljudi.«
»Prehranskega sistema ne more voditi trgovina. Na eni strani propadajo mali kmetje, na drugi pa otroci jedo najcenejšo, torej najslabšo
hrano.« »Največje marže dosega najbolj predelana hrana« »Najcenejša
je hrana z največ kalorijami.« »Hrana je preveč pomembna za državno
varnost in blagostanje ljudi, da bi jo prepustili zgolj trgu.« »Če ne bomo
radikalno spremenili svojega pogleda na hrano, bomo kmalu vsi bolni
in lačni.« »Da, čedalje manj vemo, kaj v resnici jemo.«

(Ne)varna živila
Tisočletja je hrana odražala naravo človeških skupnosti. Pri resnični
hrani okusa ni mogoče ločiti od kraja izvora, in če želimo ohraniti ta
okus, moramo ohraniti tudi deželo, od koder izvira. Zdaj smo hrano
dali v roke nekoga drugega, s tem pa velik del upravljanja naših življenj.
Današnja varnost živil je podoba družbene nesposobnosti in popolne nezanesljivosti nadzornih mehanizmov. Njena neoporečnost je bolj
predmet teorije kakor prakse. Hrana ima vsaj tri vidike: je biološki pojav, kulturni fenomen in blago na trgu. Toda današnja hrana je obravnavana zgolj kot ekonomska kategorija: kot industrijski izdelek. Hrana
je torej vržena na trg, ki favorizira le velike količine in nizke cene. Če
se vedemo zgolj kot potrošniki, nam nizke cene godijo, posebno v teh
kriznih časih. Toda stranski učinki, ki se vzporedno dogajajo, so veliko
usodnejši, kot se zdi na prvi pogled. Če pogledamo na prehransko verigo, lahko ugotovimo, da med kmeti velja »popolna konkurenca«, med
trgovci pa »popolni monopol«. Kmetje morajo pridelovati čedalje več,
da ne propadejo, ali pa nenehno povečevati površine. Postavlja se vprašanje, koliko kg hrane na m2 je sploh mogoče pridelati. Tu je narava
postavila trdne meje, ki jih noben trg ne more preseči. Za kar polovico
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Anton Komat je slovenski svobodni
raziskovalec, pisec, scenarist, publicist in naravovarstvenik.
presežkov hrane se imamo zahvaliti uporabi kemičnih gnojil. Kmetje
so morali v zadnjih dvajsetih letih
podvojiti njihovo porabo, da so
ohranili pridelek na prvotni ravni.
Toda prst je že tako uničena, da z
dodajanjem kemičnih gnojil zdaj
ne dosežejo niti tolikšnega povečanja donosa, da bi pokrili strošek
samih gnojil.
Obenem se odpirajo usodne alternative, med katerimi se moramo
odločati. S tisoč m3 zemeljskega
plina, kolikor ga potrebujemo za
proizvodnjo tone dušičnega gnojila,
bi lahko proizvedli 10.000 kilovatnih ur električne energije! Očitno
mora družba krepko pretehtati prioritete nadaljnjega razvoja. Obenem čedalje bolj postaja jasno, da
prodaja hrane »pod proizvodnimi
stroški« ni možna brez velikanskih
državnih subvencij. Ta neverjetni
ponaredek »proste trgovine« zdaj
sam sebe vzdržuje. Do kdaj še?

Tvegana visoka produktivnost
Morda ne veste, da je Henry Ford izumil tekoči trak,
potem ko je opazoval vrsto mesarjev, kako so v klavnici drug za drugim razkosavali govedo. Če je tekoči trak izjemno povečal produktivnost velikoserijske
proizvodnje tehničnega blaga, pa je prenos koncepta
tekočega traku v industrijo hrane prinesel veliko tveganje. Poglejmo si industrijske farme domačih živali. Množična reja živali je precej neučinkovita proizvodnja hrane. Sodobna krava potrebuje vsaj sedem
kilogramov krme, da pridobi en kilogram žive teže
– skoraj vsaj dvakrat toliko kot prašič in več kot trikrat toliko kot piščanec. Ker je pri kravi veliko večji
del trupa neužiten kakor pri manjših živalih – saj 60
% zajemajo kosti, notranji organi in koža –, je pravi
koeficient še manjši. Za en kilogram govedine je potrebnih kar dvajset kilogramov žita, zato se govedina
počasi umika. Piščanci pretvarjajo žito v meso trikrat
učinkoviteje od krav, obenem pa so zaradi hitrejše rasti stroški za krmo nižji. V šestdesetih letih je moral
pojesti piščanec dva kilograma žita in pol za en kilogram telesne teže. Današnji »turbo« piščanec se enako
zredi že ob 1,9 kilograma žita. Zaradi prehitre rasti angiogeneza (razvoj ožilja) krepko zaostaja, zato je prekrvljenost živali tako zmanjšana, da nastajajo nekroze
pri živih piščancih. Veliko piščancev je tako mesnatih,
da pri petih tednih ne morejo niti stati, kaj šele hoditi.
Četrtina ima pohabljene noge, veliko jih umre zaradi
ustavitve srca. Grozljivka! Tudi pri vzreji prašičev se
dogajajo podobne nečednosti. Ker se zdaj želena manj
mastna svinjina med peko hitreje posuši, jo polovico
»napumpajo« s slanico in drugimi kemikalijami, ki
ohranjajo vlažnost in izboljšajo okus. S tem povečajo
prodajno težo tudi do 30 % in temu primerno je povečan tudi dobiček!

Farme – inkubatorji mikrobov
Jasno je, da so industrijske farme postale sodobni
inkubatorji za vzrejo novih patogenih mikrobov. Pri
tem tveganju bodeta v oči predvsem hitrost, s katero
se bolezni lahko širijo znotraj urbaniziranih predelov,
in popolna neustreznost obstoječega zdravstvenega
sistema. Raziskovalci državne univerze v Koloradu so
z analizo DNK ugotovili, da povprečna 100-gramska
polpeta vsebuje tkivo iz 55 krav! Čedalje pogosteje

se različni soji bakterij integrirajo v nepričakovane
genske himere. Znani so veliki problemi z bakterijo
Escherichia coli, ki je interagirala s Shigello in ustvarila nov sev OI57:H7, ki zdaj izloča toksin šiga in prenese kislo vsebino želodca. V ZDA so ugotovili, da je več
kot polovica surovega piščančjega mesa okuženega z
bakterijo Campylobacter jejuni, ki povzroča nevrološko obolenje Guillain-Barrejev sindrom. Od njega
do sesutja imunskega sistema in rakavega obolenja je
samo en korak. To je le nekaj problemov.
Prehranskega sistema ne pestijo samo visoke cene
kemičnih gnojil, uničevanje rodnosti in erozija prsti,
bolezni rastlin in živali, izumiranje starih sort in nevarnost pesticidov, temveč v prvo vrsto čedalje bolj
vstopa trojica omejitev: energija, razpoložljiva voda in
spremembe klime. Ti omejitveni dejavniki nas bodo
kmalu prisilili, da povsem prenovimo način, kako priti do hrane. Potrebujemo nov model prehranske verige, ne pa novih tehnologij znotraj obstoječega koncepta. Čim večja pridelava in prodaja v lokalni skupnosti,
obuditev malih kmetij in lokalnih tržnic, skrajšanje
vseh dobavnih poti, upoštevanje in zaračunavanje
vseh eksternih stroškov obstoječemu sistemu. Hrano
moramo spet pridelovati po načelu »ljudje za ljudi«.
Jasno je, da bodo spremembe lahko prišle le zunaj obstoječega prehranskega sistema. Spremembe je treba
sprožiti z uporniškimi dejanji javnega razglaševanja
problemov, ki jih nihče ne bo mogel prezreti. Druga
pot je seveda čakanje na krizo prehranskega sistema,
ki je tako in tako pred vrati. Nastop nepredvidljive
krize bo vodil v popolno polomijo sistema. V nekaj
tednih bi se trgovine izpraznile, oblasti bi morale
okrepiti varovanje, da bi preprečile ropanje skladišč in
tovornjakov. Tega si verjetno nihče ne želi. Zato vam
predlagam, da si zapomnite preživetveno geslo: »Jaz,
kupec, lahko z izbiro hrane ustavim izvajanje prakse,
ki škoduje mojemu zdravju, našemu planetu in ohranjanja življenja na njem. Ponudba bo vedno sledila
povpraševanju! Zato ne sprejemam več vsiljenega
povpraševanja, ampak živim svoje zahteve!«

Avtor: Anton Komat
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Palma de Mallorca prepoveduje
bikoborbe
Palma de Mallorca bo proglašena za »Mesto brez
mučenja živali« in »Območje brez bikoborb«. V
»Coliseu«, največji bikoborski areni na Malorki, v
prihodnosti ne bodo več pobijali bikov, tam bodo
odslej le kulturne in športne prireditve. Takšna odločitev bi lahko bila opozorilo za celoten otok.
V začetku junija je nova mestna vlada naznanila prepoved bikoborb. Kajti ogorčenje nad krvavimi bikoborbami že dolgo razburja ljudi. Bikoborbam naklonjena konzervativna Ljudska stranka je v občinskih
in regionalnih volitvah ob koncu maja po vsem otoku
izgubila dosedanjo večino. V severno španski Kataloniji in na Kanarskih otokih se bikoborbe že daljši
čas prepovedane. Pri mlajši generaciji ima ta krvava
tradicija vedno manj pristašev. V zadnjih letih so morali številne bikoborske arene širom po Španiji zapreti
zaradi premajhnega števila gledalcev in posledično
zaradi prenizkega zaslužka.
Španski bikoborski lobi je sedaj zaprosil UNESCO, da
bi bile bikoborbe proglašene za svetovno kulturno dediščino

Pobuda državljanov »Malorka brez krvi« je zbrala
več kot 120.000 podpisov proti tej »kruti tradiciji,
katere se vedno več državljanov sramuje«.

Francija: Bikoborbe ne bodo
UNESCO-kulturna dediščina
V začetku junija 2015 je francosko pritožbeno sodišče
dosodilo, da je treba črtati bikoborbe s seznama francoske narodne kulturne dediščine.
Julija 2014 je francosko Ministrstvo za kulturo proglasilo bikoborbe za enega od kulturnih vrednot države – s ciljem, da bi bila ta kruta tradicija sprejeta na
seznam nematerialne kulturna dediščina UNESCA.
Bikoborbe so doslej v Franciji dovoljene, a je namera zagovornikov bikoborb, da bi se ta kruta tradicija
ohranila, propadla.
Še vedno se v arenah Francije, Španije, Južne Amerike dogaja, da nešteto bikov do smrti prebodejo.
Vir: Freiheit für Tiere 4/2015
Prevod: Blanka Prezelj

Še vedno nešteto bikov do smrti prebadajo v arenah Francije, Španije in Južne Amerike.
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KROG NASILJA
Mir, sreča, radost so besede, ki človeku predstavljajo
lepo plat življenja. To je stanje duha, ki si ga želimo
za celotno družbo, za svet, v katerem bi bilo nehumano ravnanje s sočlovekom preteklost. Zaradi takšne
miselnosti smo priča nastajanju raznih organizacij, ki
se borijo proti različnim vrstam zlorab, z namenom,
da bi v družbo vnesli mir in razumevanje. Pri vsem
tem pa zelo radi pozabimo na najbolj zatirana bitja
v vsej zgodovini življenja na Zemlji: živali. Vsakič, ko
sedemo za mizo in si izberemo hrano živalskega izvora, nevede sopovzročamo grozno trpljenje živalim.
Ko damo denar za meso, mleko in mlečne izdelke ali
jajca, podpiramo kruto industrijo, ki ravna z živalmi,
kot da so predmeti in ne čuteča bitja, vredna dostojnega življenja. Vsak dan se brez kakršne koli slabe vesti ubije nešteto kopenskih živali. Tako se med nami
ustvarja nasilje, na katerega bi najraje pozabili in se
obrnili stran.
Dokler bodo na svetu klavnice in živalske farme, kjer
gojijo živali za hrano ljudi, ne bomo mogli vnesti miru
v človeško družbo. Pride trenutek, ko je treba odpreti
oči in pogledati onkraj svojih lastnih užitkov in dojeti,
kako naše vsakdanje, spontane odločitve vplivajo na
svet okoli nas. Lahko začnemo pri svojih prehranskih
navadah in raziščemo, kako je žival živela, preden je
pristala kot okusna jed na našem krožniku, ki smo jo
poimenovali večerja.

Na svetu velja pravilo, da ne delaj drugim kar ne želiš, da bi bilo storjeno tebi. Nihče od nas ne želi, da
bi nekdo na dan našega rojstva že načrtoval dan naše
usmrtitve. Zavedati se moramo, da živali niso zelo
drugačne od nas. Prav tako kot mi čutijo strah, grozo,
tesnobo, prav tako čutijo veselje do življenja, ljubezen do svojih mladičkov. Našo miselnost in gledanje
na živali bo potrebno dvigniti na višji nivo in v njih
spoznati brate in sestre, ki imajo prav tako pravico do
življenja. Ko bomo stopili na pot odpravljanja nasilja
nad živalmi s preprosto izbiro, da se bomo prehranjevali s hrano rastlinskega izvora, bomo pomagali pri
izkoreninjanju nasilja na Zemlji. Že ruski humanist in
pisatelj Lev Tolstoj se je zavedal te problematike, ki jo
je lepo opisal z izjavo:
Od uboja živali do uboja človeka je samo korak in s
tem tudi od mučenja živali do mučenja človeka.«
Lev Tolstoja
Zavedati se moramo, da ko pojemo posmrtne ostanke
živali, pojemo tudi ves strah in grozo, ki ga je žival doživljala pred svojo smrtjo. Ta hrana nato postane del
nas, kar se odraža tudi v našem počutju. Tako ustvarjamo krog nasilja iz dneva v dan z vsakdanjo odločitvijo o hrani, ki jo bomo zaužili. Imamo vso moč, da se
odločimo narediti konec tovrstni zlorabi živali in jim
dati možnost za dostojno življenje. Prekinimo krog
nasilja s preprosto izbiro, ki se imenuje VEGANSTVO.
Avtor: Alja Aljančič

Študija: mleto meso je pogosto
obremenjeno s škodljivimi bakterijami
Študija nemške Stiftung Warentest je pokazala, da je mleto meso v mnogih primerih okuženo s škodljivimi bakterijami. Raziskovalci so vzeli pod drobnogled mešano meso (pol svinjine in pol govedine). V
osmih od 21-ih primerov, vključno z dvema »ekološkima proizvodoma«, so našli na antibiotike odporne
bakterije, ki lahko povzročijo resne okužbe.
Vir: Freiheit für Tiere, 3/2015, str. 40
Prevod: mag. Martin Vrečko
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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V spomin pasjemu prijatelju Samu
Že od nekdaj me vedno znova presenečajo živali, njihovo globoko čustvovanje, vdanost, hvaležnost, potrpežljivost, iskreno veselje in predvsem veliko srce, ki
ga pri ljudeh pogosto pogrešam.
Ko sva si s partnerjem ustvarjala skupno življenje v
majhni hiški, sva oba vedela, da se vanjo ne bova vselila sama. Oba sva velika ljubitelja živali, zato sva se odločila, da bosta v najini družini tudi dva psa. Partner si
je izbral prelepega kužka, ki sva ga poimenovala Samo,
moja želja pa je zmeraj bila posvojiti psa iz zavetišča in
tako sva v najin dom pripeljala še psičko Koro. Takoj
sta postala neločljiva prijatelja in za naju kot družinska člana.
Kar se je zgodilo v nadaljevanju, samo potrjuje, da so
živali lahko mnogo več kot nekateri ljudje, ki zavestno
povzročajo škodo drugim.

Kužkov ni bilo od nikoder, iskala sva ju povsod. Kora
je prišla ponoči domov ranjena, Sama ni bilo. Koro je
pregledala veterinarka in ugotovila, da je bila ustreljena. Imela je globoko rano nad levo zadnjo nogo in
manjšo rano na spolovilu. Začeli smo intenzivno iskati Sama. Prehodili smo veliko območje po gozdu, travnikih, pri sosedih. Od sosedov smo izvedeli, da so bili
v nedeljo v tistem okolišu lovci. Slišali so strel. Nekateri so videli lovce in njihovo terensko vozilo. Oddala
sem radijske oglase, sestavila letake, poklicala zavetišče in še vedno upala, da se je morda pes le prestrašil
in zbežal. Iskali smo ga predvsem na območju, kjer naj
bi bili lovci. Tam sva ga tudi našla. Mrtvega. V jarku.
Ustreljenega, napol pokritega z listjem.
S kašnim veseljem si ga je partner prinesel v novi
dom! Zdaj je v naročju nesel mrtvega. Ostali smo brez
Sama. A v nekaj smo bili prepričani – Sama so nam
vzeli lovci. Rentgenske slike so potrdile našo domnevo,
da je bil ustreljen. Upam, da ni trpel …

Neke nedelje, približno čez pet mesecev, je brezčuten
človek vzel življenje Samu, ranil Koro in tako za vedno
spremenil moje življenje. S kakšno pravico? Zakaj? Tamkajšnji veterinarji so mi rekli, da je teh primerov v
Kako je mogel?
našem okolišu veliko. Ob strani so mi stale prijateljice
Imela sva obiske in v času naše neprevidnosti pri delu iz Društva za zaščito živali Pomurje. Želela sem podati
sta kužka pobegnila. Parcela je sicer ograjena in nikoli prijavo na policijo. Kmalu sem naletela na neprijeten
si ne bom popolnoma odpustila, ker smo bili tako ne- odziv z njihove strani, saj so mi rekli, da sva popolnopazljivi. Kar je sledilo, tega nikakor nisem pričakovala. ma sama kriva, lovci pa da so ravnali v skladu z zakonodajo. Zavedam se, da sva bil s partnerjem premalo
pazljiva in ne bi smela dopustiti možnosti, da nama
psa pobegneta. A to ne opravičuje dejanja lovcev. Glede zakonov, ki zadevajo živali, sem imela veliko več
znanja kot policisti. Primer je nato prevzel policist, ki
je obljubil, da bo zadevo preiskal. Žal njegov način
dela ni bil takšen, kot sem pričakovala (Žival se obravnava kot lastnina.). Njegov odgovor je bil, da so lovci
zanikali dejanje in tudi sosedje nič ne vedo. Seveda so
bili lovci iz tega okoliša, ljudje se poznajo med seboj,
kot nova v tem kraju jih pa jaz ne poznam. Še mesece
nazaj so mi ljudje govorili nekatere priimke lovcev, ki
bi naj sodelovali, vendar si nihče ni upal nič povedati
policistom, sama pa tudi nimam oprijemljivih dokazov.
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Študija:

Morske ribe vsebujejo
vse več živega srebra

Bili so težki trenutki za vse nas,
žalovala je tudi psička Kora, ki je
ostala brez svojega pasjega prijatelja. Še nikoli prej je nisem videla
tako žalostne in nikoli ne bom pozabila njenega izraza na obrazu in
solznih oči. Čez čas sva predvsem
zaradi nje vzela v svoj dom kužka
Hačija, ki je prišel iz razmer, ki mi
nikakor niso bile všeč, saj so njegovo mamo že nekomu dali, za kužka
pa sploh niso vedeli, koliko je star.
Ob Hačiju je Kora ponovno oživela,
Hači je tako dobil drugo mamico.
Sedaj sta že oba odrasla psa, ki sta
nenehno skupaj. Pomirja me, ker
imata drug drugega.

Meso tun je vse bolj onesnaženo s strupenim živim srebrom. Študija znanstvenikov z Univerze Michigan je razkrila, da ribe absorbirajo živo srebro iz morja in to se kopiči v
njihovem telesu.
Raziskovalna skupina Paula Drevnicka je dokazala, da se
je koncentracija strupene težke kovine v mesu tihomorske
rumenoplavute tune od leta 1998 letno zvišala za 3,8 odstotka – sorazmerno z naraščanjem vsebnosti živega srebra
v oceanu. Raziskovalci opozarjajo, da se bo vsebnost živega
srebra v severnem Tihem oceanu do leta 2050 podvojila, če
bodo emisije strupene kovine še naraščale.
Rumenoplavuta tuna je pogosta v prehrani ljudi. Večinoma
jo prodajajo zamrznjeno ali v pločevinkah, pa tudi surovo
kot sushi.
Vir: Freiheit für Tiere, 3/2015, str. 40
Prevod: mag. Martin Vrečko

Minevata dve leti, a še vedno ostaja praznina za Samom. Pravijo, da
imamo ljudje (v primerjavi z živalmi) visoko razvit razum, a žal
ga marsikdo uporablja za slaba
dejanja. Zatorej ni nenavadno, da
so naši prijatelji prav živali. Brez
vprašanj podarijo svoje srce in tako
malo želijo v zameno.
Avtor: Anja Ivajnšič
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Pamela Anderson:
Potrata pitne vode v mesni industriji
Pomanjkanje pitne vode postaja pereč problem.
Morska deklica Obalne straže in zaščitnica živali, Pamela Anderson, opozarja na razsipno porabo
vode v mesni in mlečni industriji: »Proizvodnja
enega kilograma govedine ‘pogolta’ toliko vode, da
bi se človek z njo lahko tuširal celo leto.«
Plakat Pete namenoma spominja na svetovno znani
prizor pod prho iz Hitchcockove srhljivke Psiho. Kajti
to, kar mesna in mlečna proizvodnja prizadejeta našemu planetu, nas resnično lahko navdaja s srhom.
»Svetovna mesna in mlečna industrija potrošita eno
tretjino naše vode«, se glasi slogan Pamele Anderson.
Motiv na plakatu pa je nastal s pomočjo priznanega
režiserja in fotografa Davida LaChapelleja.
15.500 litrov za 1 kilogram govedine
V enem kilogramu govedine je skritih okrog 15.500
litrov vode, v enaki količini svinjine 6.000 litrov, 5.500
litrov pa pade na kilogram masla in 3.300 litrov na jajca. Za primerjavo: za pridelavo kilograma krompirja
pa porabijo okrog 300 litrov in za solato le 200 litrov in zastrupljanje talnice. Poleg tega je amonijak glavni
krivec za izumiranje gozdov.
vode.
Neposredna primerjava pa je že bolj očitna: za proizvodnjo 1 pakiranja kravjega mleka je potrebnih
1.050 litrov vode, za enako količino sojinega napitka
pa le 297 litrov. Medtem ko proizvodnja 150-gramskega burgerja iz govejega mesa porabi 2.350 litrov vode,
je poraba pri sojinem burgerju le 158 litrov.
Pri proizvodnji mesa, mleka in jajc se ne le zmanjšuje
količina razpoložljive pitne vode, temveč prihaja tudi
do onesnaženja enormnih količin vode. Odplake iz živalskih hlevov se neočiščene stekajo nazaj v vodotoke,
z njimi pa tudi antibiotiki in predvsem ogromne količine amonijaka. Samo v Nemčiji masovna živinoreja
proizvede okrog 650.000 ton amonijaka vsako leto.
Ogromne količine gnoja in gnojnice v okolje dovajajo
podnebju škodljive snovi, zakisajo tla in pri tem zadušijo življenje v zemlji, kar vodi v usihanje vodotokov
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Omejevanje prhanja ni dovolj – poskusite z veganstvom. Prav s prehranjevanjem lahko vsak posameznik veliko doprinese v boju proti pomanjkanju vode.
Pridružite se Pameli Anderson ne le s krajšim časom
prhanja in zapiranjem vode ob umivanju zob – poskusite z veganstvom! To je najboljše, kar lahko storite za
svoje lastno zdravje, okolje in živali.
Napis na plakatu:
SVETOVNA MESNA IN MLEČNA INDUSTRIJA
POTROŠITA TRETJINO NAŠE VODE. Samo krajše prhanje ni dovolj – poskusite raje z veganstvom.
Vir: Freiheit für Tiere 4/2015
Prevod: Gretta Fegic

Uspeh:
HUGO BOSS je prenehal s prodajo
oblačil iz gojenega krzna in angore
Modni koncern HUGO BOSS je ukinil prodajo obsežni dialogi s PETA, organizacijo za varstvo živali
mode iz angora volne in gojenega krzna zajčkov rex, v Nemčiji. »HUGO BOSS tako prevzema avantgardno
vlogo na področju luksuzne in vrhunske mode,« jih
rakunov in lisic. Vzrok temu je varstvo živali.
je pohvalila PETA. »Medtem ko Prada, Fendi, Versa»Varstvo živali in ohranitev vrst sta glavni načeli odce, Armani & Co nedomiselno razkazujejo preobilje
govorne proizvodnje izdelkov HUGO BOSS,« so bile
krzna živali, oblikovalci mode pri koncernu HUGO
izjave koncerna v njihovem poročilu o trajnostnem
BOSS odslej selektivno uporabljajo puhasto, mehko
razvoju v letu 2014. Angora volna se v prihajajočih
»krzno« iz sintetičnih tekstilnih vlaken.«
jesensko/zimskih kolekcijah 2015/16 ne bo več upoItalijansko modno podjetje Benetton je zaradi prorabljala.«
testov strank in peticiji PETA s 45.000 podporniki
»Od 2016 se v kolekcijah ne bodo več uporabljala krustavilo uporabo angora zajčkov za pridobivanje
zna rakunov, lisic in zajčkov rex, materiali, ki jih je
krzna. Ko bodo prodane vse aktualne kolekcije iz
branža na veliko uporabljala za okrasne obrobe kapuc
angore, ne bo več angora produktov v 6000 Benetin pokrival,« je izjavil modni koncern. Tudi puh, ki so
tonovih prodajalnah po vsem svetu.
ga pulili živim in nasilno krmljenim pticam, se ne bo
več uporabljal v jesensko/zimski kolekciji 2016. Povod 90 odstotkov angora volne izvira iz Kitajske, kjer ne
za takšno odločitev je bila trajnostna strategija kon- obstajajo kazni za mučenje živali in ni zakonov, ki
cerna, ki so jo na področju varstva živali zaznamovali bi urejali ravnanja z živalmi. Ko je PETA odkrila in
objavila grozljive okrutnosti pri pridobivanju angora
volne, so mnoge modne znamke odpovedale uporabo
angora volne pri svojih proizvodih: Hugo Boss, H&M,
ESPRIT, C&A, Lacoste, Calvin Klein,Gerry Weber,
Tom Tailor, Marc O’Polo, GAP, Tommy Hilfiger in še
nekatere druge.

Vir: Freiheit für Tiere 4/2015
Prevod: Blanka Prezelj

Brutalno pridobivanje krzna: na vrveh pripet
angora zajček Foto: www.peta.de/angora
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Reprezentativna anketa:
Mora krava dobiti telička,
da lahko daje mleko?
Večina ljudi bi na vprašanje »Ali je krava sesalec?« Zdrave in okusne alternative mleku
brez oklevanja odgovorila z »Da«.
K sreči ljudje ne potrebujemo mleka za zdravo in
Pri vprašanju »Ali mora krava povreči telička, da okusno prehrano, saj je mleko po naravi namenjeno
lahko daje mleko?« pa izid aktualne ankete Družbe živalskim mladičem. Prav nasprotno: kravje mleko je
za raziskovanje tržišča ni tako jasen: 35 odstotkov za človeka pogosto povezano z boleznimi, ki nastajavprašanih meni, da krava v principu daje mleko. jo zaradi napačne prehrane, kot so rakasta obolenja,
debelost, akne. Kogar so zgoraj omenjena dejstva
Kakih 23 odstotkov jih ni znalo odgovoriti.
spodbudila k razmisleku, mu priporočamo: Poskusite
A dejstvo je, da krava daje mleko le takrat, ko dobi te- alternative za kravje mleko! Že dolgo obstaja izredno
lička. Pravzaprav logično, saj je krava sesalec, tako kot široka izbira: sojino, ovseno, mandljevo ali kokosotudi človek. Dandanes daje krava mlekarica v Nem- vo mleko, sojina ali ovsena smetana, sojini jogurti in
čiji povprečno 18,16 litrov mleka na dan. Prej je bilo pudingove kreme, celo sladoled in »sir« brez kravjega
dnevna količina mleka okrog 8 litrov, torej količina, ki mleka.
jo teliček dnevno potrebuje. Leta 1951 je dala krava
povprečno 2.600 litrov mleka na leto. Leta 1980 je bilo
že 4.548 litrov in 1998 že 5.750 litrov, torej dva krat več
kot pred 40 leti! In danes? Danes daje krava mlekarica
povprečno 7.000 litrov mleka na leto. Vsega skupaj so
krave v Nemčiji proizvedle v letu 2007 okrog 28,4 milijarde litrov mleka. Do take mere preobremenjene živali, s popolnoma nenaravno količino proizvedenega
mleka, so še posebej občutljive za bolezni. Tako mnoge krave trpijo zaradi mastitisa - vnetja vimen.
Krave za zavreči: v starosti le 4 ali 5 let v klavnico
Krave mlekarice umetno osemenijo enkrat na leto. Ker
njihovo mleko namenijo človeku, ločijo teličke od mater kmalu po rojstvu. Ženske teličke večinoma vzredijo za krave mlekarice, moške teličke pa 6 mesecev
redijo, dokler v starosti, ko so še otroci, ne končajo v
klavnici. A tudi njihove matere, ki jih nikoli niso spoznali, ne dočakajo veliko let. Prej je bilo popolnoma
normalno, de je bila krava stara 15 let. Danes so krave
v povprečju stare le štiri do pet let. Ker krava lahko
dobi telička šele po dveh letih vzreje, dajejo krave mleko povprečno le malo več kot dve leti! Nato postanejo
več ali manj krave za zavreči.
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Foto: Adam Gryko - Fotolia.com
Vsem sesalcem je skupno, da po prenehanju dojenja
njihovega vrstno specifičnega materinega mleka
več ne uporabljajo za prehrano in tudi ne morejo
več presnavljati. Ali ni čudno, da smo si ljudje izbrali za osnovno hrano mleko bitij tuje vrste?
Vir:Freiheit für Tiere 4/2015
Prevod: Blanka Prezelj

Gut Aiderbichl
V torek 22.9. 2015 smo Društvo za zaščito živali Pomurja in Zavod Koki obiskali zavetišče za živali Gut
Aiderbichl, blizu Salzburga.
Skupno obstaja 26 zatočišč te fundacije. Nahajajo se v
Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji. Od teh so le tri odprta za javnost : Henndorf-A, Deggendorf-D in Iffeldorf-D. Ostale lahko ob določenih dnevih obiskujejo
le člani, botri in sponzorji.
Raj na Zemlji za trpinčene živali. Ob prihodu, ko zagledaš širne pašnike, kjer se mirno pasejo konji, se ti
orosi oko. S pogledom zajameš velik del posestva že
pri vhodnih vratih. Stavbe so tako postavljene, da lahko vstopaš v svet živali, kjer umirjeno poležavajo rejne
živali vseh vrst. Ob prisrčnem vzdušju med temi bitji,
te presenetijo oslički, ki se ustavijo ob tebi, željni nežnosti. Popraskaš, pobožaš enega in ko se ozreš, v vrsti
za tabo stoji še eden in še eden... Mednje se pomešajo
koze vseh vrst in barv, za njimi zagledaš vijetnamska
prašička, ki s kruljenjem pritegneta tvojo pozornost.
Božaš, praskaš za ušesi, se pogovarjaš, stiskaš. Ves raznežen se ustaviš ob ograji, za katero skakljajo zajci
vseh vrst. Pasejo se med hiškami, kopljejo po zemlji.
Prostora imajo na pretek. Opaziš, kako imajo ograjeno,
da ne morejo pobegniti, prehod v veliko zajčjo stavbo,
kamor se lahko zatečejo. Ob njihovem ograjenem prostoru na soncu poležavajo prašiči. Taki, čisto navadni
a prisrčni, kljub svoji velikosti in teži 300 kg. Preko
ograje jih lahko popraskaš po trebuhu in oni zadovoljno godrnjajo. Tam so krave, ob jezeru race, gosi,
povsod pavi, v svojem svetu rakuni, jeleni. Ob vstopu
v veliko stavbo za omreženo ograjo na soncu lenarijo
muce, ki lahko po lesenem tunelu odidejo v svoje mačje stanovanje, ki je dnevna soba, polna igral. Ob njej
je kuhinja in na drugi strani soba s straniščem. V isti
stavbi so sobe za majhne pse, opremljene s kamerami,

da lahko opazuješ njihovo početje. Na televiziji vrtijo
video, kjer te do joka pripravi dokumentarec, kako so
se po tridesetletnem ujetništvu v poskusnih laboratorijih, stisnjenih v majhnih kletkah, obnašali šimpanzi
ob prvih sončnih žarkih na svobodi. Ob prihodu v zavetišče pri Dunaju, se dva šimpanza objameta. Še skala
bi se zjokala ob tem prizoru.
Veliki psi so na zelo velikem ograjenem travniku, kjer
imajo eno veliko in več manjših hišk z igrali. Vse to
poskušaš čim hitreje zajeti v srce, saj ure minevajo kot
minute. Lakota te opozori, da si tukaj že nekaj ur. Prijetna, lesena stavba skriva za svojimi stenami restavracijo in trgovino. Na vratih terase visi simpatičen napis,
da jih zapiraj, če hočeš mirno zaužiti kosilo. Seveda,
saj se živali sprehajajo svobodno. Koze so nam že pokazale, da vedo, kakšne dobrote skrivamo v torbah,
zato smo skoraj ostale brez banan. Seveda je hrana
je v skladu z njihovim poslanstvom brezmesna, brez
živalskih izdelkov in zelo okusno pripravljena. To so
prvi vtisi, ki so jih sprejele naše oči in srce. A po prvih
vtisih se ti vklopi razum.
Povsod ob ogradah z živalmi so postavljene table, na
katerih je opisana njihova dosedanjo usoda. Ob branju začutiš tesnobo. Razmišljaš, kakšna grozodejstva
so doživljale, dokler jih zavetišče ni vzelo pod svoje
okrilje in jim začelo nuditi dostojno in njih vredno
življenje. Edino razveseljujoče je to, da na teh tablah
zelo poljudno ozaveščajo, dajejo navodila, povejo, da
živali niso primerne za darila in zakaj ne.
Nekaj opisov, ki so na tablah, o mučenih živalih. To
so nekatere izmed 1000 rešenih v tem zavetišču: Bik,
ki mu iz odprte rane vre zelena pena. Bil je poskusna
žival na biotehnični fakulteti. Petim prašičkom so tri
mesece v poskusnem laboratoriju po sondi dovajali
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metadon. Odslužena kobila, ki je “lastniku” prislužila ogromno denarja na konjskih dirkah. Kasneje
namenjena za razplod, ni zabrejila in poslana je
bila v klavnico. Ogromni, ampak res ogromni delovni konji, rešeni pri prevozu v klavnico nekje v
Bolgariji. Nekatere dirkalne in dresurne konje so
lastniki po končani karieri sami predali v zatočišče in bodo zanje krili stroške bivanja vse do konca njihovih dni. Oslički, ki se prosto gibljejo med
obiskovalci sicer nimajo ob sebi tabel z zapisom o
njihovem žalostnem preteklem življenju, a že pogled nanje je dovolj zgovoren.

Akcija 4 minutni
video izziv
V mesecu septembru smo v Ljubljani in Mariboru izvedli ulični akciji z namenom ozaveščanja širše javnosti o trpljenju živali vzrejenih za hrano. Idejo za akcijo
je naša aktivistka dobila pri avstralskih kolegih, ki so
svojo akcijo že večkrat uspešno izpeljali po večjih avstralskih mestih in vtise objavili na Facebooku.
Osnovni namen tovrstnih akcij je pri udeležencih
vzbuditi, ali bolje rečeno razširiti, sočutje do živali, za
katere je “normalno”, da so izkoriščane, zlorabljane in
ubite za užitke ljudi.

Omenila bi še zatočišče za rešene laboratorijske
šimpanze, ki je je v bližini Dunaja. Iz laboratorijev so rešili 40 šimpanzov, od katerih je še 37 živih.
Nekateri so preživeli 30 let svojega življenja v kovinski kletki. Nekateri so se tam skotili. Na njih so
delali poskuse v zvezi z zdravljenjem aidsa. Torej
imajo (po moje) vsi aids.
Ob odhodu jim v mislih zaželimo še dolgo in srečno življenje.
Avtor: Tamara Zupe
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Akcija je oblikovana tako, da skušamo mimoidoče privabiti k ogledu 4-minutnega videoposnetka o živalih
s slastnim muffinom ali enim evrom, ki je hitro zaslužen. Če udeleženec izziv sprejme, mu na računalniku predvajamo videoposnetek primeren njegovi
starosti, saj smo imeli 3 različne videoposnetke glede
na starost (za otroke, mladostnike in odrasle). Videoposnetek za otroke je temeljil na ljubezni do živali in
je vseboval gradivo iz slikanice Ruby Roth z naslovom
“Zakaj ne jemo živali”. Video posnetek za mladostnike
in odrasle pa je bil sestavljen iz različnih posnetkov
reje in pogojev življenja živali, kakor tudi odnosa ljudi
do rejnih živali. Posnetek za odrasle je vseboval tudi
nekatere prizore iz klavnic. Po ogledu posnetka se z
vsakim gledalcem na kratko pogovorimo o njegovih
vtisih in občutkih o problematiki izkoriščanja živali,
predvsem pa o možnih rešitvah in odpravi tovrstnega
nepotrebnega nasilja nad živalmi, ter mu ponudimo
nekaj informativnega gradiva o pravicah živali in veganski prehrani. 10-im družinam z otroki smo podarili tudi slikanico Zakaj ne jemo živali. Na zadnji akciji
smo ustvarili tudi posebno Facebook skupino, namenjeno udeležencem dogodka, kjer nas lahko kontaktirajo za dodatne informacije.
Razlogi za sodelovanje pri izzivu so bili v veliki večini
primerov bodisi ena ali druga ponujena nagrada. Večino so pritegnili naši slastni muffini, ki smo jih pri
privabljanju tudi najbolj poudarjali, predvsem mladostniki in otroci pa so raje izbrali 1 €. Nekaj ljudi je
pristopilo tudi iz radovednosti, vendar so bili bolj iz-

jema kot pravilo, saj smo se morali v večini primerov
kar potruditi, da smo ljudi privabili ali pregovorili k
sodelovanju.
Odzivi ljudi so bili pričakovani. Prizori izkoriščanja,
zlorabe in pobijanja živali pri večini ljudi izzovejo bolečino, žalost in obup, ne glede na to, ali gre za krave,
prašiče, kokoši, mačke ali pse. Velika večina ljudi je
bila po ogledu zelo pretresenih in strinjali so se, da
je to, kar se dogaja za zidovi farm in klavnic žalostno,
grozno in nedopustno ter da se prizori, ki prikazujejo
vsakodnevno trpljenje živali, premalokrat pojavijo v
javnosti, saj ljudje vedno vidimo le končni proizvod.
Seveda pa človek tako kot povsod, tudi tukaj naleti na
izjeme, a so bile redke.
S to akcijo smo ljudem želeli posredno in neposredno
sporočiti več stvari. Eno pomembnejših sporočil akcije je bilo, da živali za užitke ljudi zelo trpijo in so
zlorabljene od rojstva do bridke smrti za nekaj trenutkov naših užitkov. Gledalcem smo pokazali, da se
živali, ki jih izkoriščamo, zlorabljamo in pobijamo za
lastne potrebe, ne razlikujejo od hišnih ljubljenčkov,
da so v ljubečem in varnem okolju prav tako zabavne,
srčkane in zveste kot ostali hišni ljubljenčki in si ne zaslužijo trpljenja za naše užitke. Ob koncu pa smo seveda vsem predstavili, da trenutno “nujno zlo” ni nujno
in je zato samo zlo, saj lahko živimo zdravo, veselo in
polno življenje brez izkoriščanja čudovitih živali, ki so
nam vsem pri srcu in sicer tako, da izberemo veganski
način življenja.
Avtor: Timotej Černjač Subotič
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Respect Life
Spoštuj Življenje

To je kampanja gibanja 269 Life. Na isti dan, 26. Septembra, so se po državah celega sveta odvijali shodi in
protesti, sodelovala pa je tudi naša mala Slovenija.
Datum 26. 9. pa ni naključen in številka 269 ima velik
pomen. S to številko je bil označen teliček na eni od
farm v Izraelu, ki je imel kot mnoge druge živalce na
farmah že vnaprej določen datum usmrtitve. Ta teliček
je imel srečo, ker je bil rešen in postal je obraz gibanja
269, gibanja, ki se bori za pravice živali. Tetoviranje in
znamčenje te številke pa je postal znak solidarnosti do
žrtev živalskega holokavsta, večni spomin na njih in
opomin, zakaj se trudimo, zakaj smo njihov glas. Tudi
sama nosim to številko.
Namen tega dogodka je bil dvig zavesti ljudi. Radi bi
ljudem odprli oči in srce, jim pokazali resnico. Gre
za osveščanje ljudi o veganskem načinu življenja in
koristih le-tega. Želeli smo jim pokazati, da to, kar se
dogaja, ni prav, da vse živali čutijo in imajo pravico
živeti. Smo proti specizmu - diskriminaciji na podlagi
vrste. Vse živali čutijo strah, bolečino, veselje, vsa živa
bitja si želijo živeti. Zakaj ljudje delamo razlike? Zakaj
imamo radi naše kužke in mucke, za druge živali pa
nam ni mar? Imejmo radi vse živali, spoštujmo VSA
življenja.
V akciji so sodelovali prostovoljci in aktivisti, društva,
ki pomagajo živalim, in posamezniki, katerim ni vseeno. Brez vseh teh dobrih ljudi akcija ne bi uspela. Najlepša hvala vsem.
Odziv na Facebooku je bil res velik in zelo smo veseli,
da je toliko ljudi, ki so pripravljeni stopiti skupaj in
pokazati, da so proti izkoriščanju živali. Veseli smo, da
se tudi Slovenija premika naprej in da nas je vedno
več, ki nam za živali ni vseeno.
Na samem dogodku se je ozaveščalo ljudi s pomočjo
informativnih letakov, zgovornih plakatov in ganljivih
fotografij. Lahko so poizkusili okusne rastlinske napitke in se posladkali še s kakšno vegansko dobroto. V
večernem delu dogodka pa so si lahko v primeru suhega vremena ogledali tudi kratke video posnetke ter
v spomin na vse izkoriščane in ubite živalske dušice
prižgali svečko.
Avtor: Daša Keber
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Živali imajo dušo

Pisma bralcev

Vegan sem dobra tri leta, pred tem sem bil nekaj časa
vegetarijanec. Poleg tega, da sem učni asistent za slovenščino v Celovcu, sem v zadnjih izdihljajih študija slovenščine in teologije (UL) - na obeh smereh mi
manjka še diploma. Čeprav sem ju sprva nameraval
združiti, sem po spletu okoliščin moral pristati na
dve ločeni diplomi. Ker sem pred kakim letom in pol
pripravil predavanje na temo veganstva in svetovnih
religij (Pri rdeči ostrigi, Škofja Loka), sem se odločil,
da bom tematiko temeljiteje raziskal v svoji teološki
diplomski nalogi.

koncili bodisi z razpravami ali pa kar z nasiljem, se
mi to zdi tudi kontraproduktivno. Verjamem, da ima
vsaka žival dušo in da jih živi ista Božanska energija
kot mene, a v to ne morem prepričati nikogar, ker za
to preprosto nimam dokazov in ker vsakdo vidi svet
po svoje. Lahko pa vsakomur predstavim veganstvo
kot najboljši odgovor na podnebne spremembe ali
zdravstvene težave. Ne rečem, da je to najboljši način
ali da se bom na to skliceval večno, a kot sem rekel, je
globalno veganstvo cilj, sestavljen iz majhnih korakov.
Zakaj bi nekomu prišel naproti z zahtevo, ki je ne bi
mogel ali želel izpolniti? Ker je tako prav? Ker se sam
Sicer pa sem v sodelovanju s Milošem Židanikom
strinjam, da so živali bitja z dušo in jih zato ne jem? Že
ravno v procesu pisanja pisma papežu Frančišku (ki
prav, res je tako, a sočasno, ko jih sam ne jem, je tam
ga bo podpisalo tudi Društvo za osvoboditev živali in
zunaj približno milijarda katolikov, ki jih je, živalim
njihove pravice), v katerem dobronamerno pozivamo
pa je, kot sem že rekel, popolnoma vseeno, kdo jih je
RKC in njene pripadnike k veganstvu. Nihče od nas se
in iz kakšnih razlogov. In ker verjamem, da bi večino
ne slepi s tem, da se bo to kmalu uresničilo, a se vsi zaljudi lažje prepričal z nekaterimi drugimi argumenti,
vedamo, da imamo kot “aktivni” vegani dolžnost ljudi
ki so bolj oprijemljivi, verjamem, da bi imele od tega
pozivati in nagovarjati k veganstvu, ne glede na to, da
korist tudi živali.
se z nekaterimi morda ideološko ne strinjamo. Živali v
kolesju industrijske živinoreje pač ne briga, ali jih jedo Seveda pa popolnoma zaupam v dobro in sem prepriverniki ali ateisti, papež Frančišek pa je po eni strani čan, da bo človek kot bitje nekoč v živalih prepoznal
vodja največje verske skupnosti na svetu (z določenim sopotnice. Če ne drugega, tudi ljudje, ki ne jedo živali
in nemajhnim vplivom), po drugi strani pa vodi izra- iz zdravstvenih razlogov, sčasoma razvijejo določeno
zito svobodnjaški pontifikat. Zato smo začutili, da je empatijo oz. so sposobni na svet gledati drugače, bolj
čas pravi.
celostno. Vsekakor sem poln upanja, da se bo to zgodilo tudi tistim ljudem, ki bi jih znotraj RKC morda
Pismo, ki sem ga napisal in h kateremu je svoje priuspel pritegniti k brezživalskemu prehranjevanju.
pomnil še Miloš z dobrimi pripombami in konstruktivnimi predlogi (za kar sem zelo hvaležen), je neke Čeprav v pismu ne pišemo o ideološko spornih vpravrste povzetek vseh pomembnejših argumentov, zakaj šanjih, so argumenti podkrepljeni znanstveno, po
postati vegan, vendar pa je napisano na način, da ga drugi strani pa tudi s katoliško doktrino. Malokdo se
RKC lahko sprejme oz. v njem ne prepozna ideolo- zaveda, da Sveto pismo pravzaprav ni temelj Cerkvene
gije, ki bi lahko ogrožala “pravo” vero, oz. da v naših vere, temveč je to Katekizem katoliške Cerkve, to je
prizadevanjih ne prepozna recimo panteizma. Veliko seznam t. i. verskih resnic. Po eni strani sem se torej
veganov pozna dekalog ali deset Božjih zapovedi in trudil, da ne bi bil ideološko sporen, po drugi strani
večina se sklicuje še posebej na 5. zapoved ‘Ne ubijaj’, pa sem ostale argumente v prid veganstvu moral arguampak ne razume stališča Cerkve do te zapovedi. Po mentirati s temi resnicami. Vemo na primer, kolikšno
katoliški doktrini živali nimajo vekotrajne duše, ki bi breme svetu predstavlja industrijska živinoreja, koliko
sama iskala Boga. Ne glede na verjetno spornost te iz- več vode in energije se za to porabi itn., v KKC pa piše,
jave, bi bilo prepričevanje celotne Cerkve v nasprotno da smo dolžni skrbeti za Božje stvarstvo ipd. Ker danv najboljšem primeru samo zamudno, a ker je Cerkev današnje znanstvene raziskave natančno določajo, kas tovrstnimi vprašanji že zdavnaj opravila, bodisi s kšno škodo povzroča prehranjevanje s hrano živalskeO svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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ga izvora, se mora s tem avtomatsko spremeniti tudi
koncept skrbi za okolje, skrbi za telo kot tempelj Svetega Duha ipd. Obenem je treba povedati, da je papež
Frančišek sam letos izdal okrožnico oz. pismo z naslovom Laudato Si’ (objavljeno tudi na spletu), v katerem
zelo jasno poziva kristjane k sonaravnemu življenju,
boju proti kapitalizmu, dotika pa se tudi brezpredmetne krutosti, lova, spornih medicinskih raziskav na živalih in še česa. Vse to smo seveda še enkrat omenili
v našem pismu, še posebej pa smo ga pozvali, naj ne
ostane le pri besedah ter da je treba spremeniti odnos
do prehranjevanja s hrano živalskega izvora, še najbolj
pa med prazniki.

in prebral mnogo slabih in tudi netočnih stvari. Npr.
krščanstvu je pripet negativen predznak, kar je po eni
strani razumljivo, po drugi pa krivično - način prehrane je često odraz kulture, v kateri živimo, in ne vere
na splošno. Čeprav RKC nekaj tolerira, to še ni zahtevano in tako posameznik nima nobenega opravičila,
da ne bi mogel kot vernik živeti vegansko. Čas je, da
spremenimo versko kulturo.
Trdno verjamem, da se mora vsak posameznik vsak
dan boriti za boljši svet. Verjamem tudi, da smo nekateri poklicani, da se borimo kot verniki. Če komu vera
ni pogodu, tudi prav, bitk je dovolj in vsejedcev tudi.
Katerim pa vera predstavlja nepogrešljivi del življenja,
pa se moramo boriti tudi na tem področju, še posebej
če lahko veganski način življenja utemeljimo z doktrino veroizpovedi, s katero simpatiziramo (in smo se v
njej znašli z rojstvom, vsaj večinoma). To se tudi znotraj krščanstva nedvomno da storiti.

Pri raziskavi verskih doktrin večjih svetovnih veroizpovedi sem se prepričal, da čeprav veganstvo ni izrecno zahtevano za večino svetovnih vernikov, ni pravzaprav nobene resne doktrinalne ovire za veganstvo,
če se človek zanj odloči. Praktično vsi “sveti” verski
spisi ali zbirke verskih zakonov velevajo, da je treba
Kot vegan sem lahko boljši kristjan. Ali jud. Ali musliza božje stvarstvo dobro skrbeti, v čemer lahko vsak
man. Ali ateist. Ali kar koli. Ker sem vegan, širim mir,
vegan najde svojo utemeljitev za versko udejstovanje,
in pripravljen sem ga deliti s komer koli.
če si tega želi. V zvezi z vero in veganstvom sem slišal
Avtor: teolog in slovenist Klemen Godec
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Si čuden,

ker želiš dobro?

Zavedam se, da živim v družbi, kjer je normalno, da
se ubija živali in jé njihove posmrtne ostanke. Ljudje temu pravijo meso in tako žival popolnoma razvrednotijo in ji odvzamejo naziv bitja. Spremenijo
jo v predmet, ki služi izključno človekovi prehrani.
Naša družba je živinorejska družba, kjer so živalski
proizvodi ključen del človekove prehrane. Ljudje so
naučeni, da so meso, mleko in jajca zelo pomembna
živila pri ohranjanju zdravja. Tako trdi stroka in zakaj
ji ne bi povprečen človek verjel? Saj so tu za nas in jih
naše zdravje skrbi. Sama sem vegetarijanka že od malih nog. Na določeni točki življenja sem se zavedla, da
to ni dovolj in postala sem veganka. V čem je razlog za
takšno odločitev? Enostavno ne morem preko tega, da
živali neizmerno trpijo. Ko sem prvič videla, kaj se dogaja v mlečni in jajčni industriji, sem bila šokirana in
presenečena obenem. Zakaj presenečena? Mediji nam
vedno vsiljujejo slike srečnih krav, ki se pasejo na travniku in uživajo življenje, zraven pa brez kakršne koli
muke podarijo še malo svojega dragocenega mleka, ki,
mimogrede povedano, ni namenjeno človeku, ampak
izključno teličku. Tudi iz zdravstvenega vidika kravje
mleko ni dobro za človeški organizem in vanj ne sodi.
Tem podobam sem verjela in se sploh nisem spraševala, kaj se v resnici dogaja in kako pride moj jogurt
do mize. Nikoli si nisem predstavljala, kaj mora uboga
krava preživeti. Enako velja za jajčno industrijo. Če
se postavim na mesto živali, raje vidim, da me takoj
spremenijo v meso, kot da dajem mleko ali jajca, da
sem vedno znova mučena. Na koncu moje poti, ko
sem že čisto brez moči in izmučena, pa me odvlečejo
do mesta, kjer mi sodijo s krutim umorom in postanem izdelek na polici. Krave morajo iti skozi nešteto
oploditev, da proizvajajo mleko. Otroka ji vedno kruto
odvzamejo. Za njim joka še dneve in vedno prejme
neprijaznost ljudi, ki ji ponudijo svojo naklonjenost
s tepežem. Kure so nagnetene v majhnih kletkah. Od
stresa, ki ga doživljajo, se kljuvajo med seboj in si puli-

Pisma bralcev

jo perje. Njihov stres delavci rešijo tako, da jim na živo
odrežejo kljune in jih pohabijo. Ko kura neha nesti
jajca, postane meso na polici. Torej po vsem tem, kar
sem videla, mi je bilo vegetarijanstvo premalo, saj sem
še vedno podpirala kruto industrijo, kjer živali še bolj
trpijo kot tiste, ki dajejo samo meso. Usoda vseh živali,
ki služijo človeku kot hrana, je izjemno žalostna in nepotrebna pri vsem izobilju hrane, ki obstaja.
Če želimo ohraniti planet, bodo spremembe v prihodnosti potrebne. Marsikdo se ne zaveda, da so živali
čuteča bitja prav tako kot ljudje. Večina je prepričana,
da je z ubijanjem živali vse v redu in veliko jih niti ne
želi pogledati za zidove klavnice, saj se bojijo, da bodo
morali kaj spremeniti. Iz okoljevarstvenega vidika je
proizvodnja živalskih proizvodov najbolj obremenjujoča in je kriva za največji izpust toplogrednih plinov.
Ljudje v tretjem svetu prodajajo žito za živino in sami
ostanejo lačni. Na koncu pa človek svoje navade plača
sam s slabim zdravjem. Bilo je že dokazano, da je hrana na živalski osnovi kriva za sodobne civilizacijske
bolezni. Razlogov za veganstvo je torej ogromno.
Meni je na prvem mestu zdravje živali in njihova dobrobit. Žal pa smo vegani v tej družbi v manjšini in
smo včasih obravnavani kot čudaki. Ko vegan postane
starš, kot sem pred kratkim postala sama, je pritisk
družbe še večji. Včasih mi je prav neprijetno izpostaviti dejstvo, da sem veganka in da bom tako vzgajala
tudi svojega otroka, saj si kar hitro deležen ostrih pogledov in začudenja. Kolikokrat sem na forumih naletela na ostro kritiko vsejedih staršev. V njihovih očeh
smo pravi kriminalci, ki otrokom odvzemamo pravico do mesa in da nam bodo resnično zboleli. Moram
povedati, da sem bila že med nosečnostjo vegan in
da sem rodila zdravega otroka, ki ga še vedno dojim,
nisem slabokrvna in otrok se nadpovprečno dobro
razvija. Sama sem mnenja, da je prav otroku povedati, od kod pride njegova hrana, potem naj se pa kot
razumna oseba, ko bo čas za to, sam odloči. Otroke
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5

35

je potrebno izobraževati v tej smeri in jim zagotoviti
dovolj raznolike prehrane, da ne bodo imeli občutka
prikrajšanosti. Še huje se mi zdi, da otrok ne ve, kako
pride meso na njegov krožnik.
Za sebe sem prepričana, da sem se odločila prav glede hrane, ki sem jo izbrala za svojo družino. Zavedam
pa se, da ta odločitev potegne za seboj tudi nekaj težav. Težje bo poiskati primeren vrtec in zanj bo treba
odšteti več denarja. A če veš, zakaj to delaš, nobena
ovira ni nepremostljiva. Vsak starš za svojega otroka
želi le najboljše in to je moja izbira vzgoje, ne glede na
morebitno kritiko družbe. Čas bo pokazal. Ko bo moj
otrok malo večji, bodo drugi lahko na samem primeru videli, da rastlinska hrana človeku, ki se še razvija,
zadostuje. To so mimogrede dokazale tudi že največje
svetovne prehranske organizacije. Če se človek odloči
za veganstvo, naredi to iz čistih in dobrih namenov. Ni
mu vseeno za planet in druga čuteča bitja, ki so poleg
njega prebivalci tega planeta. A če pogledamo skozi
zgodovino, so bili ljudje, ki so nekaj vedeli in so razmi-

šljali izven okvirov družbe, večinoma označeni za čudake ali celo krivoverce. Vegani se moramo sprijazniti
s tem, da bomo vedno tarča kritike. Ljudje so v zvezi s
prehrano nepoučeni. Vem, da je navada železna srajca
in razumem, da nekateri ljudje enostavno ne zmorejo
pustiti živalske prehrane in preiti na rastlinsko. Žalostno je, da bomo zaradi teh prehranskih užitkov počasi uničili edini planet, ki ga imamo. Ko ne bo več
pitne vode, bo prepozno in takrat kritika čez vegane
ne bo več na mestu. Človek mora za sebe vedeti, za
kaj se zavzema, pa čeprav se mu smeji cela soseska in
ga imajo za čudaka. Vsak sam zase ve, kako bo vzgajal
otroke. Sama želim vzgojiti otroka z zavedanjem, kako
vpliva s svojimi odločitvami na planet. To je največ,
kar lahko naredim za kasnejše generacije. Nekega dne
si resnično želim videti svet, kjer se obravnava živali
kot sebi enake in kjer je na krožnikih vedno pisana rastlinska hrana. Želim si svet, kjer med vsemi bitji vlada
harmonija in enakopravnost. Si mar želim preveč? So
moje sanje nerealne. Čas bo pokazal. Upam samo, da
ne bo prepozno.
Avtor: Alja Aljančič
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Živeti zdravo z močjo rastlin
ABC vitaminov in vseh pomembnih snovi v hrani:
Katere hranilne snovi vsebujejo določene vrste hrane?
Vedno več študij dokazuje, da rastlinska hrana varuje pred mnogimi boleznimi kot so: rak, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, kap, debelost, kronične bolezni in alergije. To je hrana za življenje: za
lastno zdravje, proti ubijanju nedolžnih živali in za
varovanje narave.

1. del

jo glutena, so optimalne tudi za alergike. Kvinoja in
amarant sta tudi idealen vir beljakovin.
Vitamin B 1 (Tiamin)

Vitamin B1 je pomemben vitamin za presnovo ogljikovih hidratov in presnovo energije. Sodeluje tudi pri
prenosu signalov med živčnimi celicami in pri presVitamin A
novi nevrotransmiterjev. Dobri rastlinski viri za viVitamin A se lahko tvori iz provitamina A (betaka- tamin B1 so polnozrnati proizvodi, kvinoja in amarotena) in je pomemben za naš imunski sistem in za rant, proso, stročnice, oreški in semena sončnic.
zaščito naših celic (zaščita pred rakom), za kožo (zašVitamin B 2 (Riboflavin)
čita pred staranjem kože zaradi UV svetlobe), oči, las
in za rast kosti. S karotenoidi so bogati rumeni in Vitamin B2 izpolnjuje nalogo pri presnovi beljakovin
rdeči sadeži in zelenjava kot so korenje, paradižnik, in energije. Potreben je za razstrupljanje škodljivih
buče, mango, marelice, pa tudi solata, ohrovt, špina- snovi v telesu. Vitamin B2 je bogato zastopan v polča in brokoli.
nozrnatih proizvodih, v prosu, kvinoji in amarantu,
stročnicah, mandljih, bučnih semenih, šampinjonih.
Vitamin B 3 (Niacin)
B3 je kot sestavni del koencimov, ki so pomembni za
metabolizem hranil in osrednjega pomena za tvorbo
energije v celici. Vitamin B3 vsebujejo: polnozrnata
moka, kvinoja in amarant, stročnice, avokado, dateljni, paradižnik, brokoli, korenje, sladki krompir
in šparglji.
Vitamin B 6 (Piridoksin)
Vitamin B6 ima pomembno vlogo pri presnovi amiKorenje je najbolje jesti vsakodnevno, ali ga piti kot nokislin. Dobri viri vitamina B6 so: stročnice, polsok (najbolje sveže pripravljen): korenje je lovilec nozrnata moka, kvinoja, amarant, proso, krompir,
prostih radikalov in zato najboljše »zdravilo« za orehi.
naš imunski sistem in za zaščito celic ( pred rakom). Folna kislina (Vitamin B9)
Polnozrnata moka (z ohranjeno lupino in kalčkom);
kvinoja, amarant, proso, stročnice kot so npr. leča, Folna kislina ima glavno vlogo pri obnavljanju celic,
grah, arašidi, soja in sojini proizvodi, nas oskrbujejo pri nastajanju krvi, in pri razgradnji strupenega proz B1, B2 in B. Kvinoja in amarant vsebujeta mno- dukta presnove homocisteina. Solate iz zelene listnage vitamine in minerale, več kot mnoge vrste gojenih te zelenjave in svežih zelišč, polnozrnati proizvodi
žit. Pravzaprav »Inka žita« ne spadajo k žitaricam, in stročnice so bogati z vsebnostjo folne kisline.
temveč spadajo v družino metlikovk. Ker ne vsebujeO svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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Vitamin B 12 (Kobalamin)

Vitamin C

Vitamin B12 je pomemben pri nastajanju rdečih
krvnih telesc, za aktivno delitev celic in nastajanje
novih. Molekule vitamina-B12 se tvorijo v bakterijah.
Rastline ne proizvajajo vitamina B12. A tudi ljudje, ki
pogosto uživajo hrano živalskega izvora, lahko imajo
pomanjkanje vitamina B12. Priporočamo preiskavo
krvi. Vegani morajo nujno dodajati vitamin B12
kot prehransko dopolnilo.

Vitamin C izboljšuje obrambni sistem organizma in
je pomemben antioksidant. Antioksidanti varujejo celice pred prostimi radikali. Vitamin C je udeležen tudi
pri mnogih procesih sinteze pri presnovi in pospešuje
prevzem železa iz rastlinske hrane in razstrupljanje
jeter. Zelo dobri viri vitamina C so: sveže sadje, sveže
stisnjeni sokovi, sok rakitovca in kislega zelja, kot
tudi sveža zelenjava, predvsem peteršilj, paprika,
ohrovt, surovo kislo zelje in krompir. Krompir lahko
imenujemo tudi »limona severa«: srednje velik kuhan
krompir vsebuje okrog 10 mg vitamina C (to je osmina dnevne potrebe odraslega človeka).

Polnozrnata moka (z ovojnico in s kalčkom), kvinoja,
amarant, proso, stročnice kot so leča, grah, zemeljski
oreški, soja in proizvodi iz soje, nas oskrbujejo z vitamini B1, B2, B3 in B6.

Vitamin C je idealen lovilec prostih radikalov . Razstruplja, utrjuje vezivno tkivo in izboljšuje sprejemanje kalcija in železa. Najboljši viri vitamina C je
sveže sadje in zelenjava
Vitamin D

Kvinoja in amarant vsebujeta mnoge vitamine in
minerale, več kot navadna gojena žita. Pravzaprav
Inka žita niso prava žita, temveč spadajo v družino
metlikovk. Ker ne vsebujejo glutena, so priporočljive
tudi za alergike. Kvinoja in amarnt sta tudi idealna
vira energije.
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Vitamin D je udeležen v mnogih procesih uravnavanja
v celicah človekovega telesa, med drugim pri uravnavanju krvnega pritiska, mišične funkcije in presnove
kosti. Pomemben je za varovanje pred osteoporozo in
rakom. Vitamin D se lahko tvori s pomočjo UV žarkov. A visoki varovalni faktorji v kremah za sončenje
preprečujejo nastajanje vitamina D, preveč intenzivno
sončenje pa lahko po drugi strani povzroča staranje
in poškodbe kože. Mnogi ljudje trpijo za kroničnim
pomanjkanjem vitamina D, pogosto pa tega ne vedo.
Vsaj v zimskih mesecih je smiselno namensko dodajanje vitamina D v obliki ustreznih vitamin-D
preparatov, kot na primer vegansko olje vitamin
D3. Avokado in nekatere gobe, na primer jurčki, lisičke, šampinjoni in šitake so redke rastline, ki imajo
omembe vredno vsebnost vitamina D.

Gobe šitake veljajo v naravni medicini kot živilo, ki
deluje proti raku, ker vsebujejo enkratno kombinacijo polisaharidov, aminokislin in mineralov. Poleg
drugih gob, kot so šampinjoni in jurčki, in tudi avokado, spadajo šitake med živila, ki vsebujejo omembe
vredno količino vitamina D. Solate in zelena
zelenjava nas oskrbujejo z vitaminom C, vitaminom
D, vitaminom K in folno kislino, hkrati pa skrbijo za
visoki nivo vitalnih snovi v krvi in so tako idealne za
zdravje.

Solate in zelena zelenjava nas oskrbujejo ne
le z vitaminom C, vitaminom E, vitaminom K
in folno kislino, skrbijo tudi za visok nivo vitalnih snovi v krvi in so tako idealni za zdravje.

Minerali in elementi v sledovih:
Kalcij
Kalcij je pomemben za zdravje kosti in številne presnovne procese. Nahaja se v zeleni zelenjavi (npr. v
koromaču, brokoliju, blitvi, peteršilju), v stročnicah,
v sezamu in oreških. Pomembno: Pomanjkanje vitamina D lahko vodi v pomanjkanje kalcija!

Vitamin E

Magnezij

Vitamin E je pomemben antioksidant in deluje med
drugim kot zaščita za celice. Posebno visoka vsebnost
vitamina E je v rastlinskih oljih kot je na primer olje
iz pšeničnih kalčkov, sončnično olje, olivno olje, kot
tudi oreški in mandlji. Tudi zelene rastline vsebujejo
vitamin E.

Magnezij je protistresni mineral. Pomanjkanje magnezija lahko povzroča pretirano razdražljivost, mišične krče, nervozo, motnje srčnega ritma. Magnezij se
nahaja v vsej zeleni zelenjavi in v listnati solati, kot
tudi v Inka žitu amarantu in kvinoji (70 procentov
več magnezija kot v pšenici in rži), v ovsenih kosmičih, polnozrnatem kruhu in oreških.

Biotin (Vitamin H)
Biotin pomaga pri oskrbi naših možganov z energijo
in skrbi za zdravo kožo, lase in nohte. Dobri rastlinski
viri biotina so orehi, zemeljski oreški, ovseni kosmiči, neoluščen riž, špinača, cvetača in šampinjoni.
Vitamin K
Vitamin K je potreben pri strjevanju krvi, varuje pred
poapnenjem žil, je potreben pri tvorbi kosti in morda
tudi varuje pred rakom. Posebej bogati z vitaminom
K so: listnata zelenjava zelišča, pšenična in ječmenova trava..

Kalij
Telo potrebuje kalij za kislinsko-bazno ravnotežje, za
delovanje mišic in živčnega sistema. Kalij je v žitu, zelenjavi in sadju. Izredno veliko kalija je v bananah,
stročnicah, špinači in krompirju.
Natrij
Prevelike količine natrija v hrani (kuhinjska sol), lahko povzročajo povišan krvni pritisk in osteoporozo.
Meso in mesni proizvodi ter določene vrste sirov vse-
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Oreški, bučnice in semena sončnic, stročnice, polnozrnati proizvodi, ovseni kosmiči, kvinoja in amarant,
kot tudi zelena zelenjava in zelišča (predvsem divja
Železo
zelišča) nas optimalno oskrbujejo z minerali. Zelena
Železo ima v presnovnih procesih v organizmu mno- zelenjava vsebuje veliko kalcija in magnezija.
go pomembnih funkcij., na primer transport kisika,
shranjevanje kisika, regulacijo krvnih žil, presnovo
energije, odpornost organizma, itd. Odrasli vegetarijanci imajo praviloma manjše zaloge železa kot vsejedci. Dogma, da je meso potrebno za oskrbo organizma z železom, je napačna. Nasprotno, prevelika
količina železa pri rednem uživanju mesa je lahko
zdravju škodljiva.
bujejo izredno veliko natrija. Dokazano je, da hrana
rastlinskega izvora ureja krvni pritisk.

Dobri rastlinski viri železa so: ovseni kosmiči, proso,
bučnice, laneno seme in žitni otrobi. Vitamin C povečuje sprejem železa iz hrane.
Baker
Baker je potreben za rast, za imunski sistem, za presnovo kosti in za delovanje možganov. Je nepogrešljiv
pri celičnem dihanju. Dobri dobavitelji bakra so polAntioksidanti
nozrnati proizvodi, stročnice, oreški in kakav.
Antioksidanti varujejo naše celice pred prostimi radikali. Ti napadajo naše celice in zavirajo njihovo
delovanje. Več kot je na ta način poškodovanih celic
nekega organa, toliko slabše je za ta organ, pojavijo
se bolezni. Poškodbe celic s prostimi radikali lahko
vodijo do spremenjene funkcije celice (rakaste spremembe). K antioksidantom prištevamo vitamine
(vitamin C in E, beta karoten), minerale, elemente
v sledovih (selen, železo in cink), aminokisline (glutation), encime in sekundarne rastlinske fenole (polifenole, npr.:flavonoide, antociane, izoflavone itd.),
sadje in jagodičevje (od borovnice do aronje), zelenjavo, solate, divje rastline (navadni regrat, kopriZelena zelenjava vsebuje veliko kalcija in magnezija. va, navadna regačica), kalčki, naravno stiskana olja,
semena oljaric, oreški, česen, zeleni in beli čaj, maca
(Peru), ječmenova in pšenična trava so bogati viri
dragocenih antioksidantov. Bodite pozorni na visoko kvalitetne bio proizvode, kajti herbicidi, fungicidi in pesticidi zvišujejo število prostih radikalov.
Rastlinska hrana na podlagi bio živil varuje pred
boleznimi in prezgodnjim staranjem.
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Mangan
Mangan deluje v telesu kot zaščita celic in je pomemben pri presnovi kosti. Rastlinska živila vsebujejo povprečno mnogo večje količine mangana kot živalski
proizvodi. Visoko vsebnost mangana imajo: zeleni ali
črni čaj, oreški, polnozrnata žita, in zelena listnata zelenjava.
Balastne snovi

Sadje in jagodičevje sta bogata vira antioksidantov.

Selen
Zaradi revnih tal v Srednji Evropi je oskrba s selenom
nezadostna. Odgovorna za hudo pomanjkanje selena
je zakisanje tal s sulfatnimi gnojili, z gnojnico in gnojem. Selen ima protivnetno delovanje in je pomemben
za imunski sistem. Sezam, brazilski oreški, kokosovi
orehi, (kokosovo olje, -mleko, -kosmiči), stročnice,
proso in semena sončnic so dobri viri selena).
Cink

Balastne snovi so zdrave in naj bodo pogosto na jedilniku. Študije dokazujejo, da balastne snovi zmanjšujejo tveganje za različne bolezni. K tem prištevamo
visok krvni pritisk, srčni infarkt, koronarno-srčne
bolezni, raka na debelem črevesu in preveliko telesno
težo. Zaradi svoje lastnosti nabrekanja delujejo nasitno in delujejo proti zaprtju. Imajo pozitiven učinek na
raven sladkorja v krvi in tako so primerne za hrano
diabetikov. Le rastlinska živila vsebujejo balastne snovi, živalska pa ne! Bogate z balastnimi snovmi so ovojnice žit v polnozrnatem kruhu, rastlinska vlakna v
zelenjavi in sadju, a tudi snovi, ki nabrekajo, kot na
primer pektin v jabolkih.
Ogljikovi hidrati
Najpomembnejša funkcija ogljikovih hidratov je
oskrba celic z energijo. Če še tako trdo treniramo,
ne moremo povečati mišične mase, če pri tem
manjkajo ogljikovi hidrati v hrani. Pri vegetarijancih
in pri veganih je prevzem ogljikovih hidratov iz hrane
ugodnejši, kot pri vsejedcih, kajti rastlinska hrana
je glavni vir ogljikovih hidratov. Ogljikove hidrate
delimo v:

Cink igra glavno vlogo pri imunskem sistemu, pri
celjenju ran, pri presnovi kože, pri reprodukciji in pri
vseh čutih. Več kot 300 encimskih reakcij je odvisnih
od cinka. Na splošno je oskrba s cinkom v Nemčiji po- •
manjkljiva, a vegetarijanci in vegani imajo praviloma
zadostno oskrbo s cinkom. Dobri rastlinski viri cin- •
ka so polnozrnati proizvodi, ovseni kosmiči, žitni
otrobi, koruza, stročnice, bučnice, semena sončnic.
•
Krom

Monosaharide (glukoza in fruktoza v sladkarijah
in sadju)
Disaharide (v mnogih vrstah zelenjave, v nekaterem sadju)
Polisaharide, imenovane tudi kompleksni ogljikovi hidrati, ker imajo dolge verige molekul (balastne snovi, škrob - v žitih, polnozrnatih proizvodih,
stročnicah, nekaterih vrstah zelenjave, v redkih
vrstah sadja).

Krom je udeležen pri regulaciji krvnega sladkorja.
Optimalna oskrba s kromom lahko tudi diabetikom
uravnava nivo sladkorja v krvi. Krom se nahaja v polnozrnatih žitaricah, kvasu, v zrnih popra, oreških, Praznim ogljikovim hidratom (sladkor, bela moka,
slivah in v kakavu.
močno predelani proizvodi) se moramo izogibati,
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ker zvišujejo krvni pritisk in povzročajo debelost.
Delež kompleksnih ogljikovih hidratov v vsakodnevni prehrani naj bo visok: zelo primerna je zelenjava, krompir, polnovredno žito in stročnice.

Avokado, oreški in rastlinska olja (olivno, laneno, konopljino, sončnično, bučno…) imajo visoko vsebnost
zdravih nenasičenih maščobnih kislin. In: rastlinska
hrana je praktično brez holesterola!
Rastlinske beljakovine
Človek ne potrebuje živalskih beljakovin v svoji
prehrani. Nasprotno: živalske beljakovine lahko
izzovejo rakava obolenja, povzročajo povišan krvni
pritisk in sladkorno bolezen.
K temu dodajmo še dejstvo, da se v industrijskih državah uživa vse preveč beljakovin. Razgradnja odvečnih
beljakovin posledično vodi v bolezni, kot so protin in
osteoporoza.

Študije so dokazale, da ima opustitev prehranjevanja
Ogljikovi hidrati so naš vir energije. Krompir, stroč- z živalskimi beljakovinami dobre učinke na regulacijo
nice in polnozrnati proizvodi vsebujejo dobre oglji- krvnega pritiska. Žitne beljakovine (vsebujejo veliko
kove hidrate. Praznim ogljikovim hidratom ( slad- metionina) in beljakovine iz stročnic kot so grah, fikorju, beli moki, močno predelanim proizvodom) se žol, leča in čičerika (vsebujejo več lizina) se idealno
dopolnjujejo. Beljakovinsko bogati Inka žiti, kvinoja
moramo izogibati).
in amarant, kot tudi konoplja in volčji bob vsebuMaščobe
jejo vse esencialne, torej za življenje potrebne, aminoPri maščobah imajo vegetarijanci veliko prednost kot kisline.
tako imenovani vsejedci: rastlinska hrana je skoraj
brez holesterola. Najpomembnejši viri nenasičenih
maščobnih kislin so oreški, avokado in polnovredna rastlinska olja. Prehranski strokovnjaki svetujejo
hrano z lanenim oljem, oljem iz lanenega in konopljinega semena in zeleno listnato solato (vir alfa-linolenske kisline) za uravnoteženo razmerje med omega-6-maščobno kislino in omega-3-maščobno kislino
(alfa-linolensko kislino).
Stročnice, bogate z beljakovinami, kot so grah, fižol,
leča, čičerika, se idealno dopolnjujejo z beljakovinami iz žit. Beljakovine iz žita Inkov, kvinoje in amaranta, ter beljakovine iz konoplje in iz moke volčjega
boba vsebujejo vse esencialne aminokisline.
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nadaljevanje
v prihodnji
številki revije

KRVAVO IZTREBLJANJE
MEDVEDOV V SLOVENIJI
V okviru projekta LIFE DINALP BEAR, v katerega je vključen tudi Zavod za gozdove Slovenije, pravkar poteka akcija
ocenjevanja številčnosti medvedov s pomočjo genetike. 2000
lovcev in gozdarjev pomaga zbirati vzorce medvedov po celotnem življenjskem prostoru medveda v Sloveniji in na Hrvaškem.
Zato je uredništvo naše revije Zavodu za gozdove Slovenije
postavilo vprašanji:

•

zakaj je še pred zaključki tega projekta, ko še ni natančno ugotovljeno število medvedov v Sloveniji,
potreben odstrel več kot 100 medvedov na leto
(kar pomeni 1000 osebkov desetih letih!),

•

kako ocenjujejo tako velik odstrel države, ki sodelujejo v tem projektu ohranjanja rjavega medveda v Evropi, ki
traja od 1. julija 2014 do 30. junija
2019.

Z Zavoda za gozdove komentirajo
tak odstrel z razlago, da nas sosednje
države, predvsem Avstrija in Italija,
zaradi uspešnega ohranjanje medvedov pri nas spoštujejo, saj je pri njih
številčnost medveda bistveno manjša,
V Avstriji, kamor so medvede ponovno
naselili v 90. letih (Kalkalpe) in je bila populacija okoli leta 2000 velika 25 osebkov, so
medvede celo ponovno iztrebili z različnimi
oblikami ubijanja. Na Hrvaškem, kjer je populacija medvedov ohranjena, pa se letno iz
populacije odvzame več medvedov kot v SLO,
kar pa je posledica večje populacije.
Sprašujemo se, čemu služi tak projekt, če medvede med trajanjem projekta še vedno masovno iztrebljajo, uvajanje bolj civiliziranih
metod pa sploh ni omenjeno!
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Besedilo
projekta
vsebuje
tudi
naslednje
razlage:Ohranitev slovenske populacije medveda
ni pomembna le na ravni Slovenije, pač pa tudi na
mednarodni ravni, saj le-ta predstavlja vir osebkov
za naravno rekolonizacijo Alp (Kaczensky in Gossow,
2000). Tako v Strategiji upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji najdemo mednarodne
dogovore, ki določajo njegovo varstvo:
•

•

Bernska konvencija – konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov,
Alpska konvencija – protokol o izvajanju Alpske
konvencije iz leta 1991 o varstvu narave in urejanju krajine,
CITES, Washingtonska konvencija – konvencija o
mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami
Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de
Janeiro, 1992.
Varstvo medveda določajo tudi predpisi Evropske
unije:
FFH direktiva (Habitatna direktiva) – Smernice
za varstvo flore, favne in habitatov
Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu
rjavega medveda.

Konflikti med človekom in populacijami rjavega medveda (Ursus arctos) v Evropi ostajajo ena glavnih groženj ohranitvenemu statusu rjavega medveda, zato so
nujno potrebni koraki k izboljšanju sobivanja. Potrebni so ukrepi, ki obravnavajo sledeče izzive: nepoznavanje socialno-ekonomskega in okoljskega pomena
rjavega medveda, neutemeljene ocene nevarnosti napada medveda, ki vodijo k nižji toleranci do medvedov in visoka smrtnost medvedov v prometu zaradi
fragmentacije habitata medveda, ki je rezultat razširjanja prometne infrastrukture in urbanizacije.
Projekt LIFE DINALPBEAR v vrednosti 5,987,478 €
sofinancira Evropska komisija, njen delež znaša 69%.
V projektu sodelujejo: Hrvaška, Slovenija, Italija in
Avstrija. Glavni cilj projekta je prehod iz upravljanja
z rjavim medvedom na lokalni ravni na upravljanje,
varstvo in monitoring vrste na nivoju populacije. V ta
namen bodo vključeni v ta projekt vzpostavili čezmejno mrežo strokovnjakov, izboljšali metode spremljanja populacije, uvedli dolgoročno in čezmejno
spremljanje populacije ter vzpostavili prvo prostorsko
podatkovno bazo na populacijskem nivoju.
V zgornjih obrazložitvah pa nič konkretnih rešitev za
zmanjšan odstrel medvedov v Sloveniji! Civilizacijske norme smo zopet obšli, kar gre na roke lovcem in
njihovem tako imenovanem »poslanstvu« ohranjanja
ravnotežja v naravi (beri: veselju do streljanja živali!).
Avtor: Blanka Prezelj
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Lov na divje zveri
Po usmrtitvi leva Cecila v Zimbabveju julija letos se
je vendarle zganila javnost in tudi nekatere državne
institucije: kritike in obsojanje tega dejanja so vodile
vsaj v prepoved transporta »trofej« v ZDA. Ker trofejni turizem prinaša nekaterim afriškim državam velike
zaslužke, so si nekatere od njih omislile farmsko vzrejo divjih živali, predvsem levov, ki jih potem »pogumni lovci« streljajo kar od blizu, v ogradi. Levi, vzrejeni na teh farmah, se človeka ne bojijo, pred njim ne
bežijo, saj so vajeni, da jim prinaša hrano. Za potrebe
teh farm v Južnoafriški republiki vsako leto odvzamejo levjim materam okrog 2500 mladičkov.

ci; te države razmišljajo o ponovni uvedbi krmišč, oz.
mrhovišč za medvede v strnjenih gozdnih območjih.
Hrane je v naravi vedno manj, zato je lakota medvedjo populacijo prignala v bližino drugih virov hrane, v
sadovnjake, čebelnjake, v bližino naselij, s čimer so si
podpisali smrtno pogodbo.

Glede medvedov, se pri nas, tako kot v drugih naprednih državah, pojavljajo sodobnejši trendi od lovskega turizma, to je slovenski safari: opazovanje medvedov v njihovem naravnem okolju. Tako da tudi pri
nas žive živali prinašajo zaslužek, ne le njihova trupla,
pečena v pečici ali deli trupel, razstavljeni pri lovskih
Lov, ki je pračloveku pomenil preživetje, se je v sodob- bratovščinah.
nem času izrodil do nerazumnih dimenzij. FinančS krčenjem
no bogati, v etičnih vrednotah pa siromašni, so celo
gozdov se krči
predlagali izselitev domačinov iz nekaterih predelov
tudi življenjski
Afrike zato, da bi tam lahko neomejeno streljali leve,
prostor za
antilope, slone, nosoroge …Največji naročniki poboorangutane.
jev nosorogov so Kitajci, ker pri njih velja, popolnoma
neosnovano, da je roževina (keratin) iz nosorogovega
roga zdravilna. Če pomislimo, da je iz enakega materiala kot so lasje in nohti, bi ta material lahko pridobili
na zelo dosegljiv način …
Kako pa je pri nas?
Lovski turizem cveti. Lovci še vedno zaripnejo v obraz
ob pogledu na prelepo rogovje, ki je služilo živi živali
za preživetje, njim pa za trofejo ali, v resnici, za stenski nabiralec prahu. Ob branju članka v Večeru, 18.
2. 2013 z naslovom »Razkošje na glavi« (jelena), se
človeku spontano porodi asociacija o revščini v glavi
(zbiralca trofej).

Ker vemo, da je bliskovito naraščanje izumrtja vrst –
114 krat hitrejše kot pred leti - posledica ravnanja človeka, ki s svojim dominantnim delovanjem povzroča
podnebne spremembe z onesnaževanjem, krčenjem
gozdov, uničevanjem življenjskega prostora živali, nezakonitim in masovnim lovom, trgovanjem z ogroženimi živalmi.

Odstrel 90 medvedov na leto

Svetovna zveza za zaščito vrst (IUCN) je izdala letni
Koliko osebkov je to v 10 letih, kolikor že traja ma- Rdeči seznam, na katerem je pregled 41.415 rastlin in
sovno desetkanje medvedov v Sloveniji, si lahko izra- živali, od katerih jih je 16.306 ogroženih
čunamo. Ministrstvo to masovno iztrebljanje dovoVodja za pripravo Rdečega seznama Craig Hilton-Taljuje po nareku Zavoda za gozdove ter po zakonskih
ilor je dejal, da so njihova opozorila namenjena tako
dolžnostih, ki izhajajo iz evropskih direktiv in iz naše
politikom kot običajnim ljudem. “Če bi vsi na planezakonodaje, razlaga Dr. Škoberne z Ministrstva za
tu sodelovali in sprejeli trajnostni način življenja, bi
okolje (oddaja na Radio prvi). Evropske direktive pa
mnogo teh težav izginilo,” pravi.
se nekatere naprednejše države, kot npr. Avstrija, ne
Avtor: Blanka Prezelj
mislijo več držati kot pijanec plota, ali kot mi, SlovenO svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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Bryan Adams:
že več kot 25 let vegan
Bryan Adams je že več kot 30 let rock legenda: V več
kot 40-ih državah so njegove skladbe zasedle prva
mesta na glasbenih lestvicah. Prodal je več kot 65 milijonov albumov. Prav tako je cenjen kot fotograf. Od
leta 1988 je tudi vegan.
Pri osemindvajsetih se je Bryan Adams odločil, da ne
bo več jedel živali: »Nekega dne sem se zbudil, po tem,
ko sem pojedel zrezek, in počutil sem se zelo slabo.
Nikoli več nisem pojedel mrtve živali,« je pojasnil v
pogovoru za Freiheit für Tiere. Za njegove prijatelje in
družino je bil to sprva šok. »Vsi so mislili, da se mi je
zmešalo in predvidevali so, da je to le faza in da me bo
minilo. Člani moje skupine so mi pred nosom mahali
s hamburgerji,« se spominja glasbenik.
»If you love animals - don’t eat them!«
Pri tem mu ne gre le za lastno zdravje, temveč predvsem za živali: »If you love animals - don’t eat them!«
(Če imaš rad živali, jih ne jej.)
Njegov odgovor na vprašanje, kako bi morali ravnati
z živalmi: »Tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami.
Toda večina ljudi niti sebe ne spoštuje, tudi takrat ne,
ko verjamejo, da se. Seveda sem proti množičnemu
klanju živali.« Omembe vreden je tudi njegov odgovor,
katera oblika izkoriščanja živali ga še posebno odbija:
»supermarketi«.
Odkar je vegan, je njegovo zavedanje o vseh ostalih živih bitjih poraslo. »Resnično vegetarijanstvo ima zelo
duhovno plat. Bolj si povezan z zemljo in vse okoli
sebe obravnavaš z veliko več spoštovanja, prepoznaš,
da nimamo pravice ubijati.«
S svojim albumom »Reckless« je takrat petindvajsetletni Bryan Adams postal svetovna zvezda. Letos je
na turneji ob svoji tridesetletnici. Veganska prehrana
je njegov vir mladosti: Na turnejah ima vedno zraven
mešalnik za smoothieje ter velike količine sadja, zelenjave, oreščkov in suhega sadja.
Vir: Freiheit für Tiere, 4/2015, str. 11
Prevod: mag. Martin Vrečko
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BREZ BESED
Če bi živali govorile,
bi nekatere izrazile
hvaležnost za skrb in ljubezen.
Če bi živali govorile,
bi mnoge ostale brez besed.
Strpane v majhnih prostorih,
brez svobode in pravic,
priklenjene in nemočne,
sestradane, bolne, zanemarjene,
s strahom v očeh, bolečino,
nedolžne, a mučene
na veliko načinov,
bi ostale brez besed,
ker se krutost ljudi
ne more izraziti z njimi.

ŽIVALI - USTVARJENE ZA
ŽIVLJENJE, NE ZA NAS
Ko bi lahko delila svoje misli
in bi jih ljudje sprejeli,
bi morda razumeli.
Razumeli, kako se počutim med njimi,
ki se kot tujci mi zdijo,
čeprav ob meni živijo.
Živijo, a delajo veliko krivico njim,
ki prav tako dihajo in čutijo,
ljubijo in trpijo.
Trpijo, ker nimajo svojega glasu,
da bi lahko povedale, kako jih boli,
ker morajo biti odvisne od ljudi.
Odvisne od ljudi, ki nočejo videti,
se raje slepijo
ter njihovo usodo krojijo.
Krojijo njihovo usodo, odločajo,
kako bodo živele in umrle.
Zakaj se človek postavlja na mesto Boga?
Zakaj se za tako vsemogočnega ima?
Anja Ivajnšič

Osvoboditev živali december 2015

ZA USPEŠNO DRUŽBENO
GIBANJE JE NAJPOMEMBNEJE
OHRANITI SVOJEGA DUHA
dr. Martin Balluch - doktor fizike in filozofije, znanstvenik in
borec za pravice živali, prejemnik nagrade Miškin
Potem, ko je diplomiral iz matematike in astronomije na Univerzi na Dunaju, je Martin Balluch
doktoriral iz matematične fizike na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji. Od tam ga je pot ponesla na Inštitut za uporabno matematiko in teoretično fiziko
na Univerzi v Cambridgeu v Angliji, od koder se
je naposled vrnil na Dunaj, kjer je doktoriral še iz
filozofije pravic živali. Politično je aktiven od leta
1978, ko se je pri trinajstih udeležil kampanje proti
nuklearnim elektrarnam. Od tedaj se brez prestanka zavzema za varstvo okolja in pravice živali. Leta
1985 je organiziral več akcij proti testiranju na živalih na Univerzi na Dunaju. Na Univerzi v Heidelbergu je bil odgovoren za številne dogodke, povezane
s pravicami živali. Leta 1989 je pričel dolgotrajno
kampanjo za pravice živali v Angliji, ki jo je nadaljeval tudi potem, ko se je leta 1997 vrnil v Avstrijo. Od leta 2002 je predsednik zveze Verein Gegen
Tierfabriken. V času svojega delovanja za varstvo
okolja in pravice živali, ki traja že več kot tri desetletja, je bil pogosto prisiljen v civilno nepokorščino
in 25 krat aretiran. V zgodnjih 80-tih letih je postal
vegetarijanec, od leta 1989 pa je vegan. Leta 1999 je
skupaj z drugimi ustanovil Vegansko zvezo Avstrije
(Vegane Gesellschaft Österrreich). Januarja 2012 je
prejel Miškinovo nagrado za izjemne etične dosežke na področju pravic živali in za svojo vlogo v 14
mesecev trajajočem sodnem procesu proti aktivistom za pravice živali, ki so naposled bili oproščeni
vseh obtožb.
Zadnjo tekmo avstrijske nogometne reprezentance v
kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na Dunaju si je
ogledalo skoraj 60.000 ljudi. Nepredstavljivo visoka
številka. Vsakokrat, ko slišim kaj podobnega, pomislim na naslednje: Kaj če bi vsi ti ljudje samo enkrat,
namesto ogleda nogometne tekme, zavzeli kakšno

klavnico. Prav gotovo bi slednje dvignilo precej prahu.
Pri tem pa bi bilo za tako veliko število ljudi, ravno
zaradi številčnosti, to celo nenevarno. Policija bi bila
preobremenjena. Ali drugače, 60.000 ljudi bi spontano zavzelo sedež Ministrstva za kmetijstvo in zahtevalo konec živinorejskim obratom.
Prepričan sem, da bi se v Avstriji našlo teh 60.000
ljudi, ki nasprotujejo živinorejskim obratom in bi
bili pripravljeni za to žrtvovati eno popoldne. Zakaj torej k takšni akciji ne pristopi 60.000 ljudi? Ker
vsi rečejo, da bi prišli, če bi vse to imelo smisel, če bi
se na prav tej akciji zbralo še ostalih 59.999 ljudi, in
če bi poziv izviral iz javnosti. Tudi pri meni je tako.
Sem na primer proti mučenju blogerjev v Savdski
Arabiji in sem tudi slišal za demonstracije pred veleposlaništvom te države, a tjakaj nisem šel. Da bi
bil le eden od desetih ljudi, bi mi bilo škoda zapravljati čas. Če bi bil eden od deset tisočih, bi prišel.
To je »Spirit« (skupinski duh odločnega in zagnanega
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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delovanja za skupni cilj, op.p.), občutek, da revolucija
poteka, da se kaj stori, da lahko doprinos posameznika tudi zares kaj spremeni. To motivira, to dovoli nekomu, da postavi aktivizem pred vse ostale aktivnosti.
Na zgornjih številkah vidimo, da je uspeh kampanj
odvisen od tega, kako se takšen spirit ustvarja, kako
uspeva ustvariti atmosfero, da lahko tukaj in zdaj dosežemo spremembo. Zagnanost je v osnovi pomembnejša od dobrih argumentov za spremembo. Zadnje
uporabljamo, da za stvar pridobimo ljudi. Že pri zavetiščih za živali sodeluje zajetna množica ljudi, le
vprašanje zadostnega javnega pritiska je, da jih privabimo v svoje vrste. Manko je nato le še v »spiritu«, da
spremenimo prepričanje ljudi v dejanja in sistemske
spremembe. To velja tudi za veganstvo in bojkot podjetij, ki izkoriščajo živali. Veliko ljudi si namreč deli
cilj, a ne sodelujejo zaradi vtisa, da je za sodelovanje
potrebnih več ljudi.
V angleščini pojem poznamo pod imenom Catch 22,
začaran krog. Nekateri ljudje ne sodelujejo, ker verjamejo, da ostali ne bodo, in obratno. Tako dejansko
nihče ne sodeluje in vse ostaja v ustaljenih tirnicah.

tisk vrši tudi na drugih nivojih? Kdo, prosim lepo, bi
lahko pod tako domnevo še zbral motivacijo za nadaljnje delo.
Moj odgovor je dvojen. Prvič so različne oblike zatiranja povezane, a v praksi so to ločeni fenomeni. Posamezna družba obravnava pse pozitivno, prašiče pa
ravno obratno. Lahko prepove kletke za kokoši nesnice, a ne stori ničesar za kunce. V praksi je popolnoma
legitimno ločiti ta področja in se osredotočiti na majhen problem, da bi dosegli napredek. Če vsi delamo to,
sestavimo te napredke v neko večjo celoto, smo korak
bliže k osvoboditvi.
Povezati uspeh veganskih kampanj in kampanj za zaščito živali s porabo mesa po osebi in letni porabi je
prav tako popolnoma zgrešeno. Ko je bila naša družba še zavezana kmetijstvu in zemlji, nihče ni govoril
o zaščiti živali, poraba mesa po osebi pa je bila kljub
temu nizka. Šele z industrializacijo in urbanizacijo je
postala poraba mesa višja, zdaj pa prevladuje. Istočasno se je pojavil svobodni prostor za diskusije o rabi
živali in zlorabah slednjih. Distanca do tistih živali, ki
so bile konzumirane ali uporabljene, je bila odločujoča za to. Tako se je lahko razvila veganska subkultura,
ki zdaj pripravlja celotno družbo na nenasilno sobivanje z živalmi. Šele nato začne količina mesa po osebi
in letna poraba spet upadati. Visoka vrednost pri tem
parametru je pravzaprav samo pokazatelj industrializacije družbe in gotovo ni dokaz za neobstoj gibanj za
zaščito pravic živali.

Da bi skupaj ustvari ta spirit, da bi bili del velike celote, da bi znali »potegniti skupaj«, ustvarjati, pomagati
v smislu žalnih zborovanj, kot so akcije „Tierrechte-Jetzt“ (“Pravice živali zdaj”, op.p., glej: [1]), velikih,
čustvenih demonstracij, kongresov za pravice živali,
poletnih festivalov in delavnic. Strup za tovrsten duh
je negativno ozračje, minimaliziranje uspehov, konstantno pritoževanje, kako težak je svet in kako sploh
V tem oziru se zavzemam za ohranjanje perspektive.
nič ni mogoe spremeniti.
Ni veličastno, da obstaja bitje, ki se popolnoma altruiPred kratkim so se razširile novice, da je že 5 % ljudi v stično odloči, da nobena žival ne bo trpela zanj? Ali ni
čudež, da se je takšen pristop tako zelo razširil, da se je
Izraelu veganov in dobrih 8% vegetarijancev.
v Izraelu – in tudi v Avstriji – vanj vključilo toliko ljuVeličastno, kajne? Ne. Negativna frakcija bi želela sliko
di? Ali ni že to uspeh trdega dela na področju zaščite
izravnati. Izrael zavzema palestinska območja, svoboživali v zadnjih desetletjih? Da ne govorim o zakonda je svoboda le vseh skupaj, in sploh je poraba mesa
skih omejitvah rabe živali! O tem le vse pozitivno, a
po osebi v Izraelu še vedno visoka, višja kot v soseostaja še veliko izzivov. Ne pustimo se zmesti! Smo na
dnjih arabskih državah. Torej razloga za veselje ni, vse
dobri poti, imamo uspeh na širšem nivoju. Ne smemo
je slabo.
opustiti, temveč si še bolj prizadevati, da se bo nadaJe ljudem, ki takšna sporočila širijo, sploh jasno, kako ljevalo vedno hitreje. Lahko spremenimo svet, to smo
škodljivo je to za vsak nadaljnji korak? Ko po desetle- dokazali.
tjih zavestnega dela končno dosežemo, da sto tisoče
Avtor: dr. Martin Balluch
ljudi spremeni svoje prehranske navade, potem naj
Prevod: Anamarija Cemič
vse skupaj postane nesmiselno, ker se trpljenje in pri-

48

Osvoboditev živali december 2015

Rdeče meso povzroča raka
Po besedah vodilnih v svetovnem zdravstvu so »slanina, burgerji in klobase rizična hrana, ki povzroča
raka. Mesne izdelke so zato dodali na seznam substanc, ki poleg cigaret in azbesta povzročajo to bolezen.«
•

Tudi nepredelano rdeče meso se bo kmalu pridružilo mesnim izdelkom v »enciklopediji kancerogenih živil« WHO (svetovne zdravstvene organizacije).
• Novi odloki bodo sprožili pretrese v živinorejski
industriji in industriji hitre prehrane.
• Nova odkritja lahko privedejo do novih smernic v
prehrani in opozorilnih nalepk na pakirani slanini.
• Narašča zaskrbljenost, da meso spodbuja bolezni,
ki na leto pokončajo 150.000 prebivalcev v Veliki
Britaniji.
• Slanina, burgerji in klobase so prav tako nevarni
kot kajenje, sledi iz odločitve svetovnih avtoritet
za zdravje.
Povezava uživanja rdečega mesa z rakom na črevesju,
ki je drugi največji morilec v Veliki Britaniji, je še posebej močna in polovica primerov bi se lahko preprečila z zdravim načinom prehranjevanja.

Nepredelano rdeče meso je prav tako kancerogeno, po
lestvici kancerogenosti le za eno stopničko nižje (stopnja 4 od 5).
Seveda bi ta dognanja lahko imela velike posledice
za mesno industrijo, kot je imela za posledico padec
prodaje sladkorja v industriji sladkorja, ko je Svetovna
zdravstvena organizacija izdala opozorilo o škodljivosti prekomernega uživanja sladkorja.
Sektor proizvodnje govejega mesa zagotavlja v Veliki
Britaniji 440.000 delovnih mest in 2,8 bilijonov funtov zaslužka v gospodarstvu, zato je pričakovati veliko
kljubovanje proti tem najnovejšim odkritjem, enako
tudi pri severnoameriškem Meat Institute (NAMI), ki
trdi, da ni nobene korelacije med uživanjem mesa in
rakom.
Vir: Daily Mail
Prevedla in priredila: Blanka Prezelj

Tudi znanstveni svetovalci britanskega ministrstva za
zdravje so pred kratkim sklenili, da je povezava med
rakom črevesja in mesom ter mesnimi izdelki „verjetna“.
Toda WHO bo šel še korak dlje s sporočilom, da mesni izdelki povzročajo raka.
Srečanje znanstvenikov iz desetih držav, vključno
z Veliko Britanijo, ki so pregledali vse razpoložljive
dokaze, se je zaključilo s soglasno odločitvijo: Mesni
izdelki so za človeka karcinogeni in tveganje je ocenjeno kot najvišje možno na lestvici s petimi stopnjami tveganja. Enako stopnjo tveganja si mesni izdelki
delijo z alkoholom, azbestom, arzenom in cigaretami.
Mesni izdelki, kot je šunka (pršut), slanina, pašteta in
salame, kot tudi hrenovke, nekatere klobase ter burgerji, so narejeni s prezerviranjem, kot je: prekajevanje,
sušenje, soljenje ali dodajanje kemikalij. Vsi ti procesi
povečujejo njihovo kancerogenost.
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Jesenski

vikend na kmetiji
Različni ljudje, iz različinih krajev, različnih jezikov, tudi gospod Moris, ki je že vrsto let predelovalec zdravendar s skupnim ciljem - pomagati ohranjati na- ve hrane. Ker ja po izobrazbi teolog in sociolog nam
je med drugim malo spregovorl o zunanji in notranji
ravo in živali.
svobodi, zunanjem redu ter o svobodi razmišljanja in
Nekateri v toplejših mesecih preživijo čas pri babici
kakšno vlogo imajo živali v celotnem stvarstvu. Sevena vasi. Nekaterim, ki pa nimajo babice na vasi, je to
da so si tudi pozneje vzeli čas še za druge teme, vendar
kmetija Za naravo - Valpatič na Ostrožnem pri Ponibolj potiho, z ozirom na to, da so nekateri v soseščini
kvi 26. V soboto, 26. septembra 2015, je deset mladih
že odšli počivat. Na srečo so tokrat pozabili prinesti
ljubiteljev narave in živali, slovenske in hrvaške naroinstrumente! Ko je vse utihnilo, so tudi oni skozi mrak
dnosti, vzelo pot pod kolesa, da bi na omenjeni kmeodšli, reci in piši, v malo hiško na posestvu, kjer jih je
tiji sodelovali v delovni akciji, ki jo je organiziralo in
čakala kopica slame. Mogoče vas zanima, kakšno zvevodilo društvo iz Hrvaške „Glas životinja“. Srečali so
zo ima spanje in kopica slame? Radi bi vam povedali,
se na skupni točki, na kmetiji, skupaj imeli kosilo in
da je spanje na pirini slami boljše od katere koli dornapravili načrt, kaj bodo delali v naslednjih dveh dneh.
meo žimnice, ki vam jo reklamirajo na televiziji! Po
Ko je juha hokaido ostala le še spomin (in to resnično
dnevu, polnem novih vtisov, smo se v spalnih vrečah
lep spomin), so se pripadniki obeh narodov drug drudobro vgnezdili in v razkošju slame dočakali nov dan.
gemu predstavili, saj so se v tem sestavu srečali prvič.
Pri tem so morali oboji dobro napeti ušesa z ozirom Nov dan je prinesel to, zaradi česar so se mladi tokrat
na to, da sta jezika podobna, vendar ne enaka. To pa sploh srečali – „gobo“ za ptice.
ni bilo več moteče, ko se je začelo delo: ličkanje koruze
Kaj je „goba“ za ptice? To je izum ljudi z še veliko
ob pogovoru, trganje koruze in pospravljanje pokovečje miroljubne posesti v Nemčiji, imenovane Dežešene trave (in čudovitega “plevela”) za hrano živalim,
la miru, ki je pilotni projekta sožitje človeka z naravo,
ki brez izkoriščanja živijo na posestvu (Pri tem so
od koder Stanko črpa ideje za posestvo na Ostrožnem.
malo pocrkljali še kobilo Lili! To je prav tako potreb„Gobe“ za ptice so nekoć nastajale po naravni poti - ne
no). Nekaj se jih je ukvarjalo s tem, da so pekinezerju
po dežju, temveč ko drevesa ostarijo, postanejo trhle
Bokiju iz Hrvaške poskušali pojasniti, da naganjanje
in ponekod votle. Takrat so odlična zatočišča za ptice
preplašenih ovac sem in tja po posestvu mogoče ni
in ostale manjše gozdne živali, še posebej v hladnejših
najboljša ideja. Na srečo je Boki sporočilo razumel.
mesecih leta.
Ostali so medtem pretegnili noge do malo bolj oddajeNa žalost je človeštvo s svojim vse večjim poseganjem
nih delov tega zelenega posestva in uživali v prelepih
v naravo uničilo vse, za kar misli, da ne služi njemu
kotičkih bližnjega gozda ter obenem napolnili ptičje
in njegovemu dobičku. Tako ne samo, da žaga vejo na
krmilnice (Tudi ptice morajo dobiti kosilo!). Ker smo
kateri sedi, ampak tudi tisto, v kateri bi lahko počivali
že pri hrani: hitro se je bližal čas večerje, zato so se naši
ptički. V deblo jelše smo z motorno žago naredili odmladi zaljubljenci v naravo (in njeno okusno zelenjaprtine, kot vrata, in potem z dletom in kladivom izdolvo – čeprav priznajo, da je bilo vmes tudi pšenično
bli male apartmaje. Odrezane dele so nato pričvrstili
meso) odločili, da bodo s skupnimi močmi naredili
kot majhna vrata z luknjicami, skozi katere bodo ptice
okusen obrok iz plodov, ki rastejo na posestvu.
lahko priletele. Ko je bila „goba“ za ptice narejena, je
Tudi pogovarjali so se pred jedjo in po njej, pa tudi v bilo potrebno na vrh tega visokega debla dodati nekaj,
času priprave. V pogovoru pred večerjo je sodeloval kar je videti kot velik rdeč krožnik za zaščito pred dež-
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naselili pred 4 urami. V zadnji minuti se je začela industrijska revolucija in od takrat smo porabili kar 50
Mladi so nekaj časa v izmenah dolbli drevo, ker je bilo
% naravnega bogastva! Kam to vodi? Je to resnično
samo 5 lukenj. Nekateri so pri tem odkrili svoje kiparmiroljubno obnašanje do našega planeta? Kako bi
ske talente in zato bili zelo natančni pri tem opravilu.
bila Zemlja videti brez nas? Kako postopamo s sobitji,
Ko so se dali prepričati, da pri dolbljenju ni potrebna ki so prav tako nepogrešljiv del ekosistema? Kaj je z
prevelika preciznost, so se skupaj podali na del pose- njihovim življenjskim prostorom, njihovo hrano, njistva, kjer so naši močni fantje izkopali luknjo, kamor hovo pravico do življenja?
naj bi „posadili“ gobo. S skupnimi močmi jim je uspeV kakšni meri spreminjamo ta planet in vse na njem?
lo ta težek hostelček postaviti na prostor, ki mu je bil
Kje so meje in kako dolgo še?
namenjen. Ko smo videli „gobo“, rezultat našega skupnega dela, na svojem mestu, je to bil prekrasen obču- To so vprašanja, na katera bi bilo mlademu človeku
tek. Mogoče je bila del tega tudi hvaležnost ptičkov in vredno poiskati odgovor, saj je to v resnici njegova priostalih živalic, ki bodo letos v njej našle svoje bivališče. hodnost.
Z velikim veseljem in občutkom zadovoljstva smo
Najpomembneje bi mogoče bilo, da se vsako vpraša:
skupaj pojedli še eno dobro kosilo (saj ljudje vendar
Kakšno je moje mesto na Zemlji in kaj lahko jaz sam
morajo jesti!), ki so ga izmenjaje ponovno skuhali nenaredim zanjo?
kateri mladi v času dolbljenja.
S takšnimi akcijami želimo spet ozavestiti povezanost
Ste se ob branju tega članka že vprašali ali celo že doz naravo; tudi z malimi deli želimo vrniti živalim to,
bili odgovor na vprašanje: Kaj bi naj bila v resnici je
kar smo jim vzeli, čeprav le simbolično. V resnici pa s
„miroljubna posest“? Človek je brez dvoma neločljivo
tem vračamo sebi, saj tako pridobivamo svobodo in
povezan z naravo; potrebna mu je za ohranitev življepravi red; mogoče bi lahko rekli tudi harmonijo (glenja, saj mu daje to, čemur pravimo „osnovne“ potrede na to, da smo kot mladi ljudje že od pubertete alerbe. To bomo mogoče lažje spoznali v slovenski besedi
gični na sistemsko “ureditev”).
NARAVA. Ona je naša “narava”.
Zemlji ni treba biti biti naš suženj; imamo možnost,
Kaj smo ljudje kot družba naredili naravi? Statistida rastemo skupaj z njo. In to lahko, dragi bralec, deka pravi: Če Zemlja obstaja že 4,6 milijard let in to
lamo z malimi koraki - z miroljubnostjo.
dejstvo simbolično skrčimo na 46 ur, smo jo kot rasa
jem. Tako je izdelek zelo podoben veliki gozdni gobi.

Avtor: Ivona Tabak, Zagreb
Prevod: Terezija Lederer
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Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice se iskreno zahvaljuje vsem članom, ki vestno plačujete članarino 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.

Janez novak

prost. prispevek

- , 00
-5

si56
0201 1025 3228 311

00 - 0107

društ vo za
osvoboditev živali
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prost. prispevek

- , 00
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si56020110253228311

si00 0107

Društ vo za osvoboditev živali
Ostrožno pri ponikvi 26, 3232 Ponikva

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

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

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite po pošti na zgoraj naveden naslov.

Sporočila želim dobivati
□ po elektronski pošti

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Moji predlogi: ……………………………………………………………………………………………

Prosim, da

Datum: ...............................

S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu društva
(vabila, akcije, informativno gradivo in drugo).

Opomba:
•
za mladoletnike, mlajše od 15 let, morajo pristopno izjavo podpisati tudi starši (zakoniti zastopnik)
•
članarina za leto 2016 za zaposlene je 25 €,
•
članarina za leto 2016 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €,
•
članarina za leto 2016 za mlajše od 15 let je 8 €.
(Prosimo, da glede članarine obkrožite tisto alinejo, v katero spadate.)

Izjavljam, da želim postati član/članica Društva za osvoboditev živali in njihove
pravice ter da sem seznanjen/seznanjena s statutom društva in da ga bom
spoštoval/spoštovala.

(prosimo, pišite čitljivo)

Dodatna znanja: .........................................................................................................................

Izobrazba:..........................................................Poklic: .............................................................

E-mail naslov: ............................................................................................................................

Naslov (ulica, kraj, pošta): .........................................................................................................

Datum rojstva: ...................................................Telefon: ….......................................................

Ime in priimek: ...........................................................................................................................

PRISTOPNA IZJAVA

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, GSM: 031 499 756, internet: www.osvoboditev-zivali.org
Transakcijski račun: 02011-0253228311, email: info@osvoboditev-zivali.org

»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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VEGETARIJANSKI PIKNIK
V MARIBORU PONOVNO
PRESEGEL VSA PRIČAKOVANJA
Letošnji vegetarijanski piknik v Mariboru
smo organizirali skupaj s Kulturnim centrom Maribor. Celodnevno dogajanje se je
odvijalo na Limbuškem nabrežju reke Drave, s sodelovanjem Drava centra in Eldoma.
Ključna dogodka sta bila vegetarijanski
piknik s ponudbo vegetarijanske hrane in
veliki akustični koncert No Border Jam.
Prav tako se je kot poseben dogodek odvijal ustvarjalni sejem Maus, ves dan pa so
popestrili ponudniki različnih izdelkov,
predavanja, plesna izba, joga na prostem,
delavnice za otroke in še vrsta drugih dogodkov.
Presežena so bila vsa pričakovanja, tako
pričakovanja nas organizatorjev, kot tudi
sodelujočih ponudnikov izdelkov in obiskovalcev. Na lepo sončno nedeljo 30. avgusta je bilo obiskovalcev skoraj 10.000. Tisti,
ki so lahko parkirali na velikem parkirnem
prostoru GG Maribor, so nato vstopili na
vlakec Jurček ali pa naredili nekaj več korakov do samega prireditvenega prostora.
Navdušenja obiskovalcev piknika in koncerta ter vseh drugih dogodkov pa nas lahko samo še dodatno vzpodbujajo, da smo
na pravi poti. Na poti vse večjega ozaveščanja ljudi, da začno spreminjati prehrano v
smeri čim manj ali celo nič mesa in drugih
živalskih izdelkov. Letošnji piknik je še vedno nosil naslov vegetarijanski, vendar je
bila ponudba hrane skoraj v celoti veganska.
Ponudnikov hrane, drugih izdelkov in storitev je bilo skupaj s stojnicami Mausa več
kot 70 iz celotne Slovenije. Za izbor ponudnikov imamo dogovorjena pravila, ki jih
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zapišemo že ob razpisu. Tudi letos so se poleg našega
društva predstavljala druga društva za zaščito živali,
društvo Laika, prav tako sta sodelovala Slovensko vegansko društvo in Greenpeace.
V dvorani Eldoma je bilo šest predavanj. Prva tri so
bila povezana s tematiko piknika in sicer je o veganstvu predaval Dani Sušnik, predsednik Veganskega društva, o zdravem specizmu pa je predaval mag.
Miloš Židanik, dr. med.. David Horvat je predaval o
povezanosti in škodljivosti živinoreje ter izginjanju
deževnih gozdov. Zadnji sklop predavanj je povezoval Miro Mihec, direktor podjetja Etika d.o.o. z naslovno tematiko oktobrskega dogodka v Mariboru, ki
ima naslov Za čisto srečo – ko dvignem sebe, dvignem
Maribor. Bil je s sodelavkama Iris Magajna, s Sporočilom o uspešnem komuniciranju, in Jernejo Krapše s
temo Kaj je potrebno narediti za uspeh.
Spremljevalni del piknika je bil tudi celodnevni koncertni dogodek No Border Jam, ki se je uspešno prelevil v akustični glasbeni festival, ki predstavlja akustične družbeno-kritične, politično-zavedne pesmi.
Po eni strani je to nadaljevanje punk festivala, kot se
je uveljavil v prvih 20-tih letih obstoja, vseeno pa je
program toliko glasbeno drugačen. Letos je poleg slovenskih nastopajočih, Kontrabant, Tomi in orkester,
DeTonator, Matej Krajnc in Stara mama bend, Dušan
Hedl in Jezni Štajerci, Trmasti Primož in Živi zid, sodelovala še skupina Desenvoltura iz Madžarske

Stranka za živali
v Portugalskem
parlamentu
4. oktobra so na Portugalskem potekale parlamentarne volitve. Do zdaj vladajoča koalicija
socialdemokratske in ljudske stranke je doživela poraz. Večino v parlamentu so dobile populistične levičarske stranke. Prvič pa se je v parlament prebila stranka za živali in naravo PAN
(Pessoas-Animais-Natureza), oziroma njen
vodja 39-letni André Lourenço e Silva, gradbeni inženir in vegetarijanec. Stranka je bila ustanovljena leta 2009 in se med drugim zavzema
za odpravo vseh testiranj na živalih, za odpravo
evtanazije v azilih za domače živali, za odpravo subvencij za živinorejo in konvencionalno
kmetijstvo ter za dodatno obdavčitev izdelkov,
ki imajo velik negativen vpliv na okolje, npr.
meso in mleko. Imajo pa tudi bolj nenavadne
predloge, npr. da bi država finančno pomagala
ljudem, ki želijo imeti domače živali, a nimajo
dovolj denarja za to, vključno z ustanovitvijo
državnih veterinarskih klinik v Lizboni in Portu.
Avtor: mag. Martin Vrečko

Lahko smo zelo veseli, da je vedno več mladih vegetarijancev in veganov, veliko jih je bilo na pikniku z
majhnimi otroki. Pogovarjali smo se z njimi. Izražali
so veselje, ker so na pravi poti. Je pa veliko težje pri
starejših ljudeh. Ko smo jih v času promocije nagovarjali, so rekli: “Ali mislite, da bomo travo jedli?”
Dileme, ali naj bo piknik vegetarijanski ali veganski,
ni več. Tudi glede na nekaj pripomb smo sprejeli dokončno odločitev, da bo naslednji dogodek zadnjo
nedeljo v avgustu z nazivom VEGE PIKNIK izključno veganski. Poleg opozarjanja na škodljivost mesne
industrije moramo namreč vedno bolj opozarjati
tudi na škodljivost masovne pridelave mleka in jajc,
saj živali prav tako trpijo in se onesnažuje narava.
Pripravila: Dita Kastelic
O svoboditev živali de c ember 2 0 1 5
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vpliv prehrane
Z naravnimi viri, potrebnimi za prehrano enega vsejeda, bi lahko nahranili 7 vegetarijancev ali 20 veganov (WHO).
1
7
vsejedec vegetarijancev

20
veganov
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Ogljični odtis različnih načinov prehranjevanja enega
človeka v enem letu, predstavljen enakovredno dolžini
vožnje z avtomobilom (Foodwatch):
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70 % amazonskega pragozda
izsekajo zaradi živinoreje
(pašniki, soja in žito za živino)(UN).
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Primerjava možnosti zmanjševanja izpustov v povprečni
4-članski družini, preračunana na kg izpusta toplogrednih
plinov letno (Climatic Change, julij 2009):
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na okolje
še nekaj dejstev:

Živinoreja povzroča bistveno več toplogrednih
izpustov (ogljikov dioksid, dušikov oksid in metan) kot
vsa prometna infrastruktura skupaj (UN).
V to ni vštet ribolov ki je energijsko veliko bolj potraten.
Poleg tega pa bi z ukinitvijo živinoreje zmanjšali tudi onesnaževanje prometnega sektorja.

V razvitem svetu nastane 130-krat več
živalskih kot človeških odpadkov (USGAO).

Tretjina kopnega se je spremenila v
puščavo, glavni razlog za to pa je
živinoreja (UN).

30 % vsega kopnega dela planeta
zasedata živinoreja in pridelava
hrane zanjo (UN).

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij
je izrabljenih (UN, FAO).

••

Živinoreja je eden največjih onesnaževalcev
pitne vode (pridelava hrane za živali, odpadki,
gnoj) (UN).

••

Živinoreja je eden največjih razlogov za degradacijo zemlje (UN).

••

Živinoreja je glavni vzrok za uničevanje živalskih vrst (uničevanje ekosistemov) (UN).

••

Evropa bi lahko postala samooskrbna le, če bi
drastično zmanjšala živinorejo (Foodwatch).

••

Kupovanje lokalno pridelane hrane zmanjša
ogljični odtis le za 4 – 5 % (FAO).

••

Kupovanje lokalne hrane nima bistvenega vpliva na zmanjšanje toplogrenih plinov. Če le en
dan v tednu jemo vegansko (tudi nelokalno),
to bistveno bolj zmanjša naš ogljični odtis kot
prehod na izključno lokalno pridelano hrano
(Carnegie Mellon University).

••

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

••

Kmetija s 1700 kravami mlekaricami pridela
toliko odpadkov kot vsi prebivalci Ljubljane
(EPA).

••

Uživanje morskih živali in posledičen ribolov
je največja grožnja morskim ekosistemom v
Mediteranu in Jadranu (Plos One).

••

Izbira ekološko pridelanega mesa ne vpliva
pozitivno na okolje. V nekaterih primerih pa je
to še veliko slabše za okolje kot klasično pridelano. Narava ne bi zdržala prehoda EU trga na
“ekološko” meso (Foodwatch).

pripravilo: Slovensko vegansko društvo

VEGANSKI PIKNIK

NA BELGIJSKEM PUSTOLOVSKEM
KOLESARJENJU PO SLOVENIJI IN HRVAŠKI

Z Bleda, skozi dolino Radovna, na Pokljuko, Uskovnico, planino
Voje, v Ukanc, čez Soriško planino v Petrovo Brdo, na Porezen in v
Škofje Loko.
Iz Buzeta na Učko, Vojak, v Brest, Moščeničko Drago, Opatijo in
Rijeko.
To je bila naša osemdnevna pot, ki smo jo prevozili in na težavnih terenih prepešačili s kolesi od 12. 9. do19. 9. 2015. Druščino je sestavljalo
25 belgijskih kolesarjev, ki sva jih gostila dva Slovenca. Poleg kolesarjenja smo še streljali z biatlonsko puško, izvajali vadbo KIN-JO, veslali Dejan peče okusno večerjo v Ukancu.
po Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki, aktivno meditirali in poslušali
zvoke gongov ter v Ukancu skupaj pripravili veganski piknik.
Hrano za piknik smo kupili na ekoloških kmetijah Za Naravo - Valpatič in Šlibar. Pri slednji smo dobili kruh in pivo, iz kmetije Za naravo
- Valpatič pa velike veganske klobase, iz katerih smo naredili pleskavice,
hokaido buče, papriko, namaze, čebulo, veganko (njihovo vegeto).
Kljub temu, da so bili vsi razen mene vsejedi in navajeni, da se na piknik pečejo živalski deli teles, nam je hrana vsem šla v slast. Prijeten
vonj, ki se je širil z žara med pečenjem, je še povečal zanimanje za
Celotna skupina nad pečinami v
hrano, ki je sledila. Navdušeni smo bili nad hitro pripravo hrane na Brestu na Hrvaškem. Za nami je
žaru. Pleskavice in zelenjavo smo na kratko popekli in v 30 minutah otok Cres.
smo že lahko vsi večerjali. Med jedjo sva z Dejanom poslušala iskrene
pohvale glede okusnosti hrane. Za najine varovance sva imela na listih
A4pripravljena tudi priznanja, ki so jih dobivali, ko so izvedli kaj novega. Med njimi je bilo tudi priznanje za vegansko večerjo, na katerem
je pisalo: »Jaz sem vegan. Narava in živali smo vam hvaležni, da ste za
večerjo uživali ekološko in vegansko hrano.«
Belgijske kolesarje, ki so bili stari med 39 in 65 let, sva doživljala kot
prijetne, tople ljudi. Z njimi sva se zbližala in ob slovesu sva bila deležna tako izjav: »You are done good job,« kot tudi zadovoljnih objemov ter povabil k njim. Iz vsega doživetega meniva, da je projekt uspel
tako, da smo bili na koncu zadovoljni vsi, ki smo kakor koli sodelovali
pri vsem. Iskreni HVALA vsem, ki ste sodelovali z nama oz. z nami!
Pripravila: Aljaž Šegula, prof. šp. vzg., Mag. Dejan Šabeder
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Celotna skupina med spustom iz
Učke proti Brestu. Za nami se vidi
Vojak.

