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30 dni te bo vsak dan v tvojem nabiralniku pričakala e-pošta z uporabnimi napotki, ki te bodo vodili skozi veganski izziv. Prijaviš se lahko kadarkoli in z izzivom pričneš že naslednji dan. Pri izzivu ti bo v pomoč tudi veganski mentor.

VEČ KOT 100 RECEPTOV
Vsak dan bomo na tvoj elektronski naslov poslali jedilnik s preprostimi in okusnimi recepti za zajtrk, večerjo in kosilo. Naučil se boš pripravljati vse od juh do
slavnostnih jedi in sladic.

NASVETI IN IDEJE
Svetovali ti bomo, kaj vključiti v vegansko shrambo, poslali sezname veganskih
trgovin in restavracij, delili namige o ugodnih nakupih ter ti predstavili aktualne
bloge, filme in strokovno literaturo.

Prijavi se na: www.izziv.si

Uvodnik
Spoštovane bralke in bralci!
Spet je prišel decembrski čas, čas, ko se
vse vrti okrog nakupov, daril in praznovanj ob polnih mizah ubitih živali. Je čas,
ko se večina ljudi, ali se imajo za verujoče
ali ne, prepusti cerkveni tradiciji in sodeluje v njenih ritualih in blišču, ki je morda
še marsikomu všeč. Če pa malo bolj podrobno analiziramo zgodovino in današnja
početja te inštitucije, hitro pridemo do zaključka, da so dejanja in aktivnosti cerkve
iz več vidikov slaba do narave, živali in
ljudi. V današnjem času je to še posebej
razvidno ob praznovanju božiča oz. Jezusovega rojstva. Statistika namreč kaže, da
se za božič in ostale cerkvene praznike pokolje in poje še veliko več živali kot ostale
dni v letu. Da bo paradoks še večji, mnogi zgodovinski viri kažejo, da je bil Jezus
velik prijatelj živali in jih ni pustil mučiti
ter ubijati za hrano. Ali nas ta informacija
vsaj spodbudi k razmišljanju ali gre mimo
in si mislimo svoje? Mogoče nas to sploh
ne zanima. Vprašanje, zakaj cerkev Jezusovo ljubezen in spoštljivost do vseh živali
skriva pred ljudmi, pa vseeno ostaja. Kakor tudi vprašanje, ali morda nekomu že
stoletja ne odgovarja, da bi naša družba
postala miroljubna in spoštljiva do vseh
ljudi, živali in narave?
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Božič,
čas za prebuditev sočutja
in resnične ljubezni do živali

membne duhovne izkušnje. Pozabimo na cerkev in
Praznični dnevi se bližajo. Božič je eden tistih, ki je različna stališča o njenem delovanju ter njeni resnični
nekako najbolj svečan, ki še posebej združuje druži- vlogi v življenjih vernikov, saj lahko po nepotrebnem
no, prijatelje, znance. Širi se obilje radosti, notranjega odkorakamo stran od tudi zelo pomembnih težav, s
miru in ljubezni, pozabljamo na stare zamere in za- katerimi se lahko začne in konča težava vsakega Zečenjamo znova, kot bi bili ponovno rojeni. Božič po mljana.
navadi predstavlja začetek, novo upanje, poglobljeno
Govorimo o hrani na našem krožniku. Kot za vsak
raziskovanje sebe in svojega obstoja ter prinaša veliko
drugi praznik se tudi v času božičnega praznovanja
dobrega v domove različnih ljudi. Tudi tisti, ki niso
začne razmišljati o gostiji in pojedini, saj na ta način
kristjani in imajo drugačne izkušnje in prepričanja, v
želimo praznovati obilje in življenje samo, ki se je za
tem času začutijo posebno vzdušje, ki se mu je tako
kristjane začelo na prav poseben način z rojstvom Jelahko prepustiti, kot da se v trenutku vse težave sveta
zusa Kristusa. Na žalost zaradi bogato obloženih miz
ustavijo. Če se ne obremenjujemo z darili in nakupoin pretiranega veselja velikokrat pozabimo na duhovvalno mrzlico ter ga doživimo na drugačen način, se
no sporočilo ter se niti ne zavedamo, kaj vnašamo v
nam lahko odprejo nova spoznanja in doživimo po4
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svoje telo in od kod pride hrana, ki jo slastno uživamo
skupaj svojimi najbližjimi. Zelo je žalostno, da ne glede
na obilje rastlinske hrane, ki jo imamo na voljo, še vedno večina ljudi uživa živila živalskega izvora. V času
verskih praznikov, ko bi morali resnično praznovati
in začutiti univerzalno ljubezen in zmanjšati trpljenja
vseh čutečih bitij, se velika večina zavedno ali nezavedno odloča za še več trpljenja. Takrat se poje 3 do 4 x
več naših živalskih prijateljev, zaradi slaščic pa se porabi veliko več jajc, mleka in mlečnih izdelkov kot po
navadi, kar povzroča še več dodatnega trpljenja, bolečin in žalosti. Čas je, da začnemo gledati s srcem, da se
odpremo naši resnični naravi in se končno začnemo
zavedati močnega vpliva, ki ga imamo na svet, v katerem živimo. Saj na Zemlji nismo sami in kot čutečim
bitjem bi nam moralo biti mar za druge, vključno z
živalmi. Veliko ljudi verjame v svojo resnično ljubezen
do živali in ne prenesejo njihovega trpljenja, ampak
na žalost pri tem razmišljajo precej selektivno. Krave,
svinje, koze, ovce, kokoši, race, purani, gosi, zajci, ribe
… niso na njihovem seznamu, ker so naučeni, da so to
bitja, ki so na tem svetu le zaradi človeških potreb, ki
temeljijo na prepričanju, da moramo uživati njihova
uboga izmučena telesa zaradi zdravja (kar je v osnovi
absurdno glede na to, da vsaka žival, ki jo na kakršenkoli način izkoriščamo, ne more biti zdrava, poleg tega
tudi samo človeško telo ni najbolj prilagojeno uživanju živil živalskega izvora in njihova pretirana uporaba, znanstveno dokazano, povzroča različne sodobne
bolezni) ali še hujše le zaradi tega, ker lahko in ker
nam je všeč njihov okus (enako je z jajci in mlekom).
Osebno verjamem, da je človek sposoben notranjega
uvida, brezpogojne ljubezni in sočutja. Industrija je
naredila vse, da trpljenja ne vidimo (je skrito za kričečimi stenami, za nespodobnimi in nerealnimi oglasi
za meso, jajca, mleko in mlečne izdelke, ki jih oglašujejo kot našo super hrano, čeprav je vse, samo ne
to, za lažmi staršev, ki napačno učijo otroke, od kod
in na kakšen način prihaja njihova hrana na krožnik,
za indoktriniranimi dietetiki, nutricionisti, zdravniki,
učitelji itd.), ker v nasprotnem primeru večina ljudi ne
bi tega dovolila. Naslednjič, ko pogledate v svoj krožnik, se ustavite za trenutek in preden brez razmišljanja zaužijete svoj mesni, mlečni, ribji ali jajčni obrok,
se začnite zavedati, kdo je na tem krožniku, saj dejansko govorimo o bitju, ki je pred kratkim dihalo, čuti-

lo, sanjalo, upalo, ljubilo, žalovalo, trpelo in potem v
grozljivem strahu, ki ga je čutilo ves čas, končalo svoje
ujetniško življenje, ker so vaša prepričanja in vaše brbončice (o tem bi se še dalo veliko govoriti, zakaj nam
je nekaj všeč po okusu ali ne) določile njegovo usodo.
Božič in vsi drugi dnevi naših zemeljskih izkušenj se
lahko prelevijo v resnično čudovite praznike, polne
radosti, igrivosti, praznovanja, ljubezni, povezanosti
in duhovne empatije, če se tako odločimo zdaj, v tem
trenutku. Prisrčno vas vabim, da se nam pridružite in
sodelujete pri kreiranju novega sveta.
Veganski božič in rastlinski način
prehranjevanja
Praznovanja božiča ne bo nič manj čarobno, veselo in
prijetno, če se odločimo, da ga praznujemo v veganskem duhu. Miza bo polna neverjetnih kulinaričnih
čarovnij, ki jih boste ustvarjali iz obilja rastlinske hrane. Hranljivo, lahkotno, narejeno z veliko ljubezni in
miru v srcu. To so značilnosti veganske božične pojedine. Seveda je najbolj idealno, če pripravljamo recepte, ki so značilni za zimsko sezono, izberimo tudi
predvsem polnovredna rastlinska živila in se posladkamo z bolj zdravimi sladicami. To je izjemna priložnost za vas in za vaše prijatelje, znance in sorodnike,
da spoznate nove okuse in hitro ugotovite, kako je
preprosto biti rastlinojedec. Vaše brbončice vam bodo
hvaležne za vse nove okuse in mavrične barve v ustih.
Poleg tega pa boste imeli več energije za druženje in
praznovanje.
Kot nutricionistka za rastlinsko prehrano vam lahko
povem, da vam ni treba skrbeti za potencialno pomanjkanje določenih nutrientov, ko se boste odločili
za vegansko prehrano, če boste uživali zadostne količine sadja, zelenjave (tudi veliko zelene listnate zelenjave), stročnic (poleg obveznega namakanja jih lahko kalimo, če nam njihova prebava povzroča težave),
polnovrednih žit, nekaj semen in oreškov (tudi njih
obvezno namakamo, da se znebimo antihranil) ali
drugih virov kakovostnih maščob, lahko tudi dodate
še nekaj kalčkov ter mikrozelenja. Vsekakor priporočam, da dodajate vitamin B12 kot prehransko dopolnilo, ki je problematičen tudi za mnoge vsejede, ker ga,
zaradi sterilnega okolja (hrano tudi umivamo in razkužujemo), pomanjkanja stika z zemljo in zaradi težav
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s prebavo in presnovo, ne dobimo v zadostni količini.
Vsaj v jesensko/zimskem času pa priporočam za naše
kraje tudi jemanje veganskega vitamina D3, ker ga je
zelo težko dobiti, tudi če smo v tem času izpostavljeni
sončni svetlobi (ponovno je to težava tudi vsejedov).
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje in
čeprav je pravilna prehrana izjemno pomembna, ne
smemo pozabiti na druge dejavnike (spanje, gibanje,
kontakt z naravo, razstrupljanje, reševanje čustvenih
vzorcev …). Veliko informacij in koristnih nasvetov je
že dostopnih, tako da prehod na rastlinsko prehrano
in veganski način življenja ne bi smel biti težava. Če pa
imamo določene zdravstvene težave, potem se lahko
odločimo za holistično zdravljenje, pri katerem nam
bo še posebej pomagal rastlinski način prehranjevanja.

ten božič

ču
Recepti za so

mešalnikom ali v blenderju. Če je preveč gosto, razredčimo z malo vode. Postrežemo toplo, okrašeno z
nasekljanim peteršiljem ali drobnjakom z nekaj kapljicami limoninega soka in sojinega jogurta. Lahko
tudi okrasimo s tankimi krogi bučnega olja.

Bučna juha
•

1 majhna nasekljana rdeča čebula

•

2 stroka nasekljanega česna

•

1 jušna žlica kokosovega olja

•

1/2 srednje velike hokaido buče

•

1/2 skodelice leče (lahko tudi 1 večji krompir)

•

Lečina božična štruca
•

2 jž mletih lanenih semen

•

6 jž vroče vode

•

1 jž olivnega olja

•

1 srednje velika na drobno nasekljana čebula

•

1 strok nasekljanega česna

voda

•

1 skodelica nasekljanih gob

•

2 ščepca soli

•

2 skodelici natrganih listov špinače

•

ščepec popra

•

1 jž svežega timijana

•

1 čajna žlička kurkume

•

3/4 veganske BBQ omake

•

1/2 čajne žličke kumine

•

malo morske soli in popra (po okusu)

•

drobnjak ali peteršilj

•

2 skodelici kuhane zelene leče, ohlajene in razdeljene na 1 in pol skodelice in na 1/2 skodelice

•

nekaj kapljic limoninega soka in malo sojinega jogurta

•

1 skodelica drobnih ovsenih kosmičev, razdeljenih
na pol

•

1/2 skodelice mandljeve moke

Na kokosovi maščobi prepražimo čebulo in česen,
dodamo kurkumo in kumino, na hitro prepražimo
ter dodamo še na kocke narezano bučo ter lečo (čez
noč namočeno in oprano) in vse zalijemo z vodo (dva
prsta nad zelenjavo in lečo). Kuhamo 15 minut, po
potrebi dodajamo še malo vode. Solimo in popramo,
preverimo, če je vse kuhano ter pretlačimo s paličnim
6
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Pečico segrejemo na 180 stopinj. Zmleta lanena semena kratko kuhamo v vodi in ves čas mešamo, dokler
se ne naredi kompaktna zmes. Potem jo pustimo, da
se ohladi in zgosti. Na srednje močnem ognju segrejemo olivno olje, dodamo nasekljano čebulo in česen
in pražimo 5 do 8 minut. Nato dodamo narezane gobe

in kuhamo še 3 do 5 minut. Gobam dodamo timijan
in špinačo in kuhamo še 2 minuti, dokler špinača ne
postane mehka. Potem vlijemo še polovico skodelice
BBQ omake, premešamo in če želimo, še malo solimo in popramo. 1 in pol skodelice in pol skodelice
ovsenih kosmičev na grobo zmeljemo v multipraktiku.
Prestavimo ju v večjo skledo, dodamo lanena semena
z vodo, mandljevo moko in pripravljeno zelenjavo. Z
rokami vse skupaj dobro premešamo. Pekač obložimo
s papirjem za peko (naj nekaj papirja visi čez rob pekača, da lažje vzamemo štruco, ko bo pečena) in vanj
stresemo pripravljeno zmes. Z rokami oblikujemo
štruco. Na koncu prelijemo z 1/4 skodelice preostale
BBQ omake in pečemo 35 do 40 minut v ogreti pečici.
Pečeno lečino štruco pustimo še 5 minut v pekaču, potem jo vzamemo iz pekača skupaj s papirjem za peko
in pustimo, da se hladi 10 do 15 minut. Nato jo lahko
narežemo in serviramo s krompirjevim pirejem, ki ga
naredimo z rastlinskim mlekom in malo kakovostne
maščobe. Zraven lahko dodamo še sezonsko solato.

•

1 jž tapiokine moke

•

1 skodelica veganske sladke smetane

•

zrna granatnega jabolka za dekoracijo

1 skodelico soka granatnega jabolka in agar agar kuhamo na zmernem ognju. Občasno premešamo, da se
agar agar hitreje raztopi. Ko zavre, zmanjšamo ogenj
in kuhamo še eno minuto. Potem to mešanico umaknemo z ognja. V 1/4 skodelice soka granatnega jabolka dodamo tapiokino moko, dobro premešamo in
vse skupaj dodamo k že pripravljenemu želeju iz agar
agarja in soka granatnega jabolka. Počasi vlijemo v
pripravljene steklene posodice. Žele dobro ohladimo
(vsaj 4 do 5 ur hlajenja v hladilniku ali čez noč). Pred
postrežbo dodamo še vegansko sladko smetano (stepeno in ohlajeno), okrasimo z nekaj zrni granatnega
jabolka in uživamo v prijetnem in osvežilnem okusu.

Veliko odličnih veganskih receptov lahko najdete na
internetu v slovenskem ali angleškem jeziku.

Praznična sladica iz granatnega jabolka
•

1 skodelica + 1/4 skodelice čistega soka iz granatnega jabolka

•

1 čž agar agarja

Želim vam vesel, srečen božič, poln ljubezni, razumevanja in sočutja.
Jelena Dimitrijević, certificirana nutricionistka,
svetovalka za zdravo rastlinsko prehrano
www.hranazazivljenje.si
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ZAKAJ NE IZVEMO
RESNICE?

Knjiga Celota, ponovni premislek
o znanosti o prehrani dr. T. Colina Campbella, je obvezno čtivo za
vsakogar, ki ga zanima resnica o
zdravju. Izdana je bila leta 2013, pri
nas pa je v prevodu Boštjana Grošlja izšla pri založbi Sitis Maribor
leta 2014. Kdor bo knjigo prebral,
bo razumel, zakaj je resnica o (ne)
zdravi prehrani še vedno tako malo
znana. Če bi javnost izvedela resnico o znanstvenih dognanjih v zvezi
s hrano, bi bila družba bolj zdrava,
obenem pa bi bilo na svetu manj trpljenja živali.
Dr. T. Colin Campbell je vodilni ameriški nutricionist, ki že več kot 50 let
raziskuje učinke prehrane na zdravje
ljudi in je ena največjih znanstvenih
avtoritet na svetu. Nihče ni imel vpliva na njegove raziskave: ne industrija,
ne oblast in ne lastne finančne koristi.
Njegovo temeljno vodilo je iskanje
8
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resnice. Čeprav je dr. T. Colin Campbell avtor več kot 350 strokovnih
in znanstveno-raziskovalnih člankov, je pri nas najbolj znan po knjigi
Kitajska študija, ki jo je leta 2005 izdal skupaj s svojim sinom Thomasom Campbellom II., dr. med. Medtem, ko se je v Kitajski študiji
osredotočil na dokaze, ki govorijo o tem, da je prehrana s celovito
rastlinsko hrano najbolj zdrava za ljudi, pa se v knjigi Celota osredotoča na razloge, zakaj je te dokaze tako težko obelodaniti. Dr. T. Colin
Campbell je danes upokojeni zaslužni profesor za nutricionistično biokemijo na univerzi Cornell. 20 let je bil član strokovnih odborov, ki
so vrednotili in oblikovali nacionalne in mednarodne politike o hrani
in zdravju ter določali, katere raziskovalne ideje bi bilo treba financirati. Ker so bili njegovi pogledi pogosto v manjšini in niso imeli vpliva
na politiko, kot bi si on želel, je zapustil akademsko sfero in začel pisati
»popularne« knjige. Sam meni, da resnica pripada vsem in da jo on
kot dolgoletni raziskovalec vpliva hrane na zdravje dolguje javnosti.
Pomen prehrane
Hrana je tako temeljna za naše preživetje kot kisik. Medtem ko dihamo isti zrak, pa imamo pri hrani veliko izbir. Te izbire določajo ne le
način našega prehranjevanja, ampak tudi način uporabe naše kmetijske zemlje, kaj subvencionira naša vlada, kaj učimo naše otroke in
kakšno družbo ustvarjamo. Pol stoletja raziskovanja dr. Campbella in
številnih drugih znanstvenikov je pokazalo naslednje:
•

Hrana, ki jo uživamo vsak dan, veliko bolj določa naše zdravje kot
naša DNK ali večina umazanih kemikalij, ki so v našem okolju.

•

Hrana, ki jo uživamo, nas lahko pozdravi hitreje in temeljiteje kot
večina dragih predpisanih zdravil ter bolj učinkovito kot najbolj
skrajni kirurški posegi, pri čemer ima samo pozitivne stranske
učinke.

•

S svojo izbiro hrane lahko preprečimo raka, bolezni srca in ožilja,
diabetes tipa 2, kap, degeneracijo rumene pege, migrene, artritis
– če omenimo samo nekaj bolezni. Ustrezna prehrana lahko tudi
izboljša vsa bolezenska stanja.

•

Skratka: Če želimo izboljšati svoje zdravje, spremenimo način
hranjenja!

kroničnih bolečin in črevesnih težav.

Idealna človeška prehrana
Dr. T. Colin Campbell pravi: »Idealna človeška prehrana je videti takole: uživajte rastlinsko hrano v
oblikah, ki so čim bližje njenemu naravnemu stanju
(»celovito« hrano). Jejte različno zelenjavo, sadje, surove oreščke in semena, fižol in druge stročnice ter
polno zrnje. Izogibajte se močno predelani hrani in
izdelkom živalskega izvora. Ne dodajajte soli, olja in
sladkorja. Stremite k prejemanju 80 odstotkov vaših
kalorij iz ogljikovih hidratov, 10 odstotkov iz maščob
in 10 odstotkov iz beljakovin.« Dr. Campbell tako
hrano imenuje »prehrana z rastlinsko celovito hrano«
(PRCH).
Zagotovo to ni hrana vegetarijancev, ki še vedno uživajo mlečne izdelke, jajca, preveč olja, rafinirane ogljikove hidrate in predelano hrano. Ker vegani izločimo
vso hrano živalskega izvora, bi lahko rekli, da je to veganska hrana ob predpostavki, da ne uživamo dodatne maščobe (vključno z olji za kuhanje), rafiniranih
ogljikovih hidratov (sladkor in rafinirano moko), soli
in predelane hrane.
Kakšne učinke na zdravje ima prehrana z
rastlinsko celovito hrano?
Dr. T. Colin Campbell razkriva seznam znanstveno
dokazanih učinkov take hrane.
•

Preprečuje 95 odstotkov vseh rakavih obolenj,
vključno s tistimi, ki jih povzročajo strupene snovi
iz okolja. (Dr. Campbell je npr. v raziskavah dokazal, da kazein, ki predstavlja 87 % beljakovin kravjega mleka, spodbuja raka na vseh stopnjah.)

•

Preprečuje skoraj vse srčne napade in kapi ter
omogoča izboljšanje hudih bolezni srca in ožilja.

•

Diabetes tipa 2 preprečuje in izboljšuje tako hitro
in temeljito, da je po treh dneh njenega uživanja za
uporabnike nevarno še naprej jemati inzulin.

•

Izboljša sluh in vid ter izboljša naše zdravje v vseh
pogledih.

•

Ima tudi številne stranske učinke na okolje:

•

Upočasnjuje in verjetno obrača trend globalnega
segrevanja.

•

Zmanjšuje onesnaženost podtalnice.

•

Izsekavanje gozda ni več potrebno.

•

Zapira industrijske farme.

•

Zmanjšuje podhranjenost in preseljevanje najrevnejših prebivalcev sveta.

Resnično si je težko zamisliti kaj bolj zdravega in kaj
bolj učinkovitega v zvezi z največjimi zdravstvenimi
problemi naše družbe. Ker pa prehrana z rastlinsko
celovito hrano ni tableta, je ne zagovarja nobena tržna sila, nobena kampanja množičnih medijev, zanjo
ne velja nobeno zavarovalno kritje. Ker ni tableta in
ker nihče ne ugotovi, kako bi z njo obogatel, ko bi ljudem pokazal, kako naj jo uživajo, resnico zametujejo
s polresnicami, nepreverjenimi trditvami in odkritimi lažmi. Doslej smo priče usklajenemu prizadevanju
mnogih močnih interesov za ignoriranje, diskreditiranje in skrivanje te resnice.

Kakšne stranske učinke ima prehrana z
rastlinsko celovito hrano?
•

Na zdrav in lahkoten način nas pripelje do idealne
teže.

•

Odpravi večino migren, aken, prehladov in grip,
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Redukcionistične in holistične raziskave
Dr. T. Colin Campbell je sodobno znanstveno raziskovanje primerjal s staro zgodbo, ko šest slepih mož
zaprosijo, naj opišejo slona. Vsakdo tipa drug del telesa: nogo, okel, trobec, rep, uho in trebuh. V skladu
s predvidevanji podajo zelo različno oceno: steber,
cev, drevesna veja, vrv, pahljača in stena, nihče pa ne
prepozna slona. Namesto slepih mož si zamislimo več
deset tisoč raziskovalcev. Raziskovalec redukcionist
je prepričan, da lahko razume vse na svetu, če razume vse sestavne dele. Raziskovanje posameznih delov
samo po sebi ni nič slabega, problem pa nastane takrat,
ko posamezne zorne kote zmotno vidimo kot celotno
resnico. Holist na drugi strani pa je prepričan, da je celota lahko večja od vsote njenih sestavnih delov. Holizem ne nasprotuje redukcionizmu, ampak ga vsebuje,
tako kot vsaka celota vsebuje svoje dele. Ko se ozremo
na naš sedanji pristop k razumevanju znanosti, se zdi,
da je redukcionizem zmagal – vendar na škodo celostnega razumevanja sveta.
Redukcionistična znanost o prehrani
Ko govorimo o hrani, jo preučujemo, prodajamo in
uživamo, smo pozorni na določena hranila in njihove količine. Osredotočamo se na vitamine, minerale,
maščobne kisline itd., najbolj pa smo obsedeni s kalorijami. Vendar pa s hrano, ki jo uživamo, ne nadziramo svoje prehrane v celoti. Pri tem ima glavno besedo
naše telo, ki odloči, katera hranila bo uporabilo in katera zavrglo nepresnovljena. Zaradi redukcionističnega pogleda na prehrano prihaja do napak iz vsaj treh
razlogov:

3. Poleg tega lahko hranila spreminjajo aktivnosti
eno drugemu. Npr. kalcij zmanjša biodostopnost
železa za 400 odstotkov, medtem ko karotenoidi
(npr. betakaroten) povečajo absorpcijo železa za
300 odstotkov. Mineral magnezij vpliva na učinke
železa, mangana, vitamina E, kalija, kalcija, fosforja in natrija, preko njih pa na aktivnosti na stotine
encimov, ki jih obdelujejo. Celo zelo sorodne kemikalije iz istega kemijskega razreda lahko močno
vplivajo druga na drugo.
Glede na to lahko zaključimo, da je naše telo narejeno
za uživanje celovite hrane, zato lahko upravlja s kombinacijami in interakcijami hranil, ki jih vsebuje tovrstna hrana.
Holistični pristopi pri raziskovanju prehrane
Za znanstvenike štejejo samo dokazi, ki jih pri holističnem pristopu raziskovanja pridobimo na različne
načine:
1. Ekološko ali opazovalno raziskovanje različnih
ljudstev – primerjamo že obstoječe populacije ter
odkrivamo, kaj jedo in kako zdrave so. Projekt dr.
T. Colina Campbella na Kitajskem je bil prav takšna študija. Uporaba podeželskega prebivalstva
Kitajske je omogočila preučitev dovolj velikega
števila različnih dejavnikov življenjskega sloga ter
zdravstvenih stanj, da so dobili veliko sliko. Z uporabo različnih vrst dokaznega gradiva so ugotovili,
da večje kot je bilo uživanje živalskih izdelkov v
različnih regijah Kitajske, višja sta bili pojavnost
in umrljivost zaradi množice bolezni, vključno z
različnimi vrstami raka, boleznimi srca in ožilja,
kapjo in mnogimi drugimi.

1. Delež hranila, ki ga telo prebavi, absorbira in posreduje različnim tkivom in celicam v teh tkivih, je
pretežno odvisen od potrebe telesa po tem hranilu 2. Biomimikija – je pogled k našim najbližjim živalskim sorodnikom – gorilam in šimpanzom
v tistem trenutku.
ter ugotavljanje, s čim se prehranjujejo. Prehrana
2. Vsebnost hranil v hrani, ki jo uživamo, se spreprimatov se v zadnjih več deset tisočih letih ni
minja. Npr. znano je, da vsebnost betakarotena v
veliko spremenila, če izvzamemo ljudi. Opažanje,
različnih vzorcih istovrstne hrane variira tri do
na primer, da imajo šimpanzi in gorile, ki uživa19-kratno, lahko pa tudi 40-krat in več, kot so
jo rastlinsko celovito hrano, močne kosti in miugotovili pri breskvah. V vsaki roki držimo brešice, spodbija pojmovanje, da ljudje potrebujemo
skev, pri čemer tista v desni vsebuje 40-krat več
veliko živalskih beljakovin za rast in ohranjanje
betakarotena kot tista v levi, odvisno od letnega
mišične mase. Opazovanje nam podobnih živali
časa, prsti, hranjenja, predelave in celo izvirne lonam lahko prinese boljši vpogled v prehrano, kot
kacije sadeža na drevesu.
10
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pa opazovanje človeških prehranjevalnih navad,
na katere vplivajo človeške tehnologije, od poljedelstva do hlajenja in predelave, da ne omenjamo
učinkov reklam, vladne propagande in različnih
kulturnih vplivov.
3. Evolucijska biologija – primerja našo fiziologijo
in ugotavlja, kaj je naše telo skozi evolucijo razvilo
v zvezi s hranjenjem in prebavo. Primerjamo npr.
dolžino prebavnih sistemov, število in obliko zob,
pokončno držo, obliko čeljusti in pH želodca. Če
te elemente primerjamo z rastlinojedci in mesojedci, ugotovimo, da smo podobni rastlinojedcem
ter da z mesojedci nimamo veliko skupnega.
Potuhnjena moč – denar, oglasi in donacije
Zakaj ne izvemo resnice o hrani, ki nam prinaša zdravje? Tej temi je dr. Campbell posvetil tretji del knjige.
Resnice ne izvemo zato, ker te zdravstvene informacije
nadzorujejo interesi, ki se ne ujemajo z javnim dobrim.
Industriji je veliko bolj mar njen dobiček kot pa naše
zdravje. Dr. Campbell v knjigi podrobno predstavlja,
kako posamezne skupine uveljavljajo ta nadzor, npr.
farmacevtska, medicinska in prehrambna industrija.
Obenem se te industrije čutijo močno ogrožene zaradi možnosti množičnega sprejetja rastlinske prehrane.
Njihovo vplivanje dr. Campbell imenuje potuhnjena
moč. Nihče ne pokliče znanstvenikov, novinarjev in
politikov in jim grozi, nihče jih ne izsiljuje ali podkupuje, da naredijo nekaj, kar niso hoteli. A znanstveniki
vedo, od kod dobijo sredstva in donosne pogodbe za
raziskovanje, če te privedejo do naslednje tablete, dopolnila, »super hrane« ali nekega zdravljenja. Mediji
so kaznovani z umikom oglaševanja, če nenaklonjeno
poročajo o produktih oglaševalcev. Novinarji vedo, da
so njihove plače odvisne od tega prihodka. Politike, ki
sestavljajo predpise in sprejmejo zakonodajo, naklonjeno določenim industrijam, te industrije nagradijo z
donacijami za njihovo predvolilno kampanjo. Nikjer v
tem procesu ne vidimo nasilja ali groženj. Toda vedenje, ki podpira trenutno stanje, je s strani te industrije
nagrajeno, vedenje, ki tega ne podpira, pa kaznovano
z umikom dotacij. Omenjeni korenčki in palice so tihi,
redko deležni pozornosti in nikoli o njih nihče ne razpravlja. Na ta način se lahko sistem, v katerem maloštevilni nenehno povečujejo dobičke na račun zdravja

večine, nadaljuje. Žalostno je, da so pod vplivom te
potuhnjene moči tudi organizacije, ki jim zaupamo,
kot je npr. Ameriško združenje proti raku (American
Cancer Society – ACS) ter strokovne organizacije,
npr. Akademija za prehrano in dietetiko (Academy of
Nutrition and Dietetics – AND). Zaradi nagrad in kazni, ki jih uporablja ta potuhnjena moč, se ljudje obnašajo, kot se drugače ne bi in ohranjajo sedanji sistem.
Bolj kot rastejo dobički industrije, več denarja je na
voljo za nagraditev še več zaželenega vedenja. Končni
učinek tega zahrbtnega vpliva industrije na ustanove,
ki nam domnevno pomagajo k boljšemu zdravju, je,
da se je večina ljudi popolnoma odrekla odgovornosti
za lastno zdravje. Neprofitne organizacije so nas prepričale, da verjamemo, da nimamo veliko vpliva na
naše zdravje, da je vse, kar lahko storimo, da darujemo
denar, hodimo, tečemo ter nosimo rožnate in rumene
trakove, da na ta zmoten način prispevamo, da se bo
svet znebil naših bolezenskih nadlog.
Čeprav dr. Campbell opisuje ameriške razmere, v njih
prepoznamo tudi razmere v Sloveniji in verjetno še
marsikje. Knjigo zaključi z besedami: »Nastopil je čas,
da začnemo z resnično revolucijo – takšno, ki se prične z izpodbijanjem naših osebnih prepričanj in spreminjanjem naše prehrane ter konča s preobrazbo naše
družbe kot celote.«
Predstavili smo vam samo delček izjemne knjige, ki
vam jo zelo priporočamo v branje.
Pripravila: Vilma Vrtačnik Merčun
Literatura: Dr. T. Colin Campbell in dr. Howard
Jacobson: Celota, Ponovni premislek o znanosti o
prehrani, Maribor, založba Sitis, 2014.
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Trenutek, ko je
laž postala norma
(člen 4.1) »Oglaševanje mora
biti zavezano resnici.« Skratka: Oglaševalski kodeks je zelo
jasen in ga ni možno interpretirati na svoj način. Vsaj na načelni ravni je tako.
In potem je Oglaševalsko razsodišče opravilo svoje delo.
Obrnili so se na oglaševalca,
Košaki TMI iz Maribora, in
zapisali: »Oglaševalec v svojem odgovoru v pritožbi očiSedaj je že tri leta, odkar sem na Oglaševalsko razsodišče Slovenske oglaševalske zbornice poslal pritožbo
glede vsebine oglaševalske kampanje mesne industrije
Košaki TMI iz Maribora zaradi trditev »Ustvarjeno s
polno mero ljubezni« ter »Za slasten in zdrav grižljaj«
ob fotografijah šunke in klobas. Moje prepričanje je
bilo, da so reklamni slogani v nasprotju z določili
Oglaševalskega kodeksa. Trdil sem, da se mesnih izdelkov z ljubeznijo ne da izdelati, le z mučenjem in trpljenjem živali. Trdil sem, da mesni izdelki niso zdravi
in k dopisu prilepil bogat seznam znanstvene literature. Ustavil sem se tudi pri dodatkih na reklamnih
panojih: »brez alergenov« in »brez glutena«, saj je možno biti alergičen na vse, tudi na vodo in na dejstvo, da
glutena v mesnih izdelkih sploh ne bi smelo biti. Tako
je ta reklamna kampanja zavajajoča, ker izraža misel,
da so ti izdelki zdravi, čeprav niso. Navedel sem vse
člene, ki jih je družba Košaki v svoji reklamni kampanji kršila (»poštenost«, »resničnost«, »dokazljivost« in
člene glede kvarnega vpliva na otroke in mladostnike).
V tem kodeksu so npr. določbe (člen 22.2) »V oglaševanju hrane morajo biti trditve o prehranjevanju in
morebitnih koristih za zdravje znanstveno utemeljene, verodostojne, dokazljive in zasnovane tako, da jih
potrošnik razume.« Ali (člen 5.1) »Oglaševalci morajo
pred objavo poskrbeti, da bodo lahko kadarkoli predložili dokazila, s katerimi bodo utemeljili vse trditve, neposredne ali posredne, izražene eksplicitno ali
implicitno, ki jih je mogoče objektivno dokazati.« In
12
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tane kršitve v celoti zavrača kot neutemeljene. Širše
utemeljitve oglaševalec v svojem odgovoru ni podal.«
Sledila je razsodba, da moja pritožba ni utemeljena.
Oglaševalsko razsodišče ugotavlja, da trditvi »s polno
mero ljubezni« ter »slasten in zdrav grižljaj« ne kršita
določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Razsodišče ugotavlja, da gre za trditve, ki temeljijo na lastnem
mnenju oglaševalca v skladu določil 4.3 SOK »Oglaševalci lahko izrazijo svoje mnenje o čemer koli, tudi
o lastnostih ali zaželenosti svojih izdelkov, a le pod
pogojem, da je jasno, da izražajo svoje mnenje in ne
dejstev.«
Seveda nikjer na reklamnem plakatu ni zaslediti, da
sta slogana osebno mnenje mesne industrije Košaki.
Na odločbo sem se pritožil. Mojo pritožbo na njihovo
razsodbo so kot neutemeljeno zavrgli. Med drugim so
zapisali, da se Oglaševalsko razsodišče ne more in ne
sme opredeljevati, katera hrana je bolj ali manj zdrava,
tudi zato, ker priporočila NIJZ, ki temeljijo na priporočilih CINDI, v prehranski piramidi vključujejo tudi
meso. S tem so svojo zgodbo zaključili.
S tem je ta zgodba postala naša zgodba. Moja in tvoja. Zgodba naše družbe, kjer je laž sprejemljiva in del
normativnega diskurza. Je zgodba Trumpa, kjer laž
ni laž, temveč »alternativna resnica«, je zgodba, ko je
poimenovati nek pojav s pravim imenom nespoštljivo in se namesto besede laž uporablja »neresnica«.
Je zgodba, kjer je normalno, da na sodišču lažejo vsi

Pisma bralcev
in je osnovno vprašanje samo, kdo je tisti, ki laže
najbolj prepričljivo. Je zgodba odnosov, kjer vsi
lažejo, da govorijo resnico. Drugi so samo toliko
previdni, da laži ne zapišejo in se pod njo ne podpišejo. Oglaševalsko razsodišče pa je storilo prav
to. Laž je s to potezo postala resnica. Živali posiljujejo, mučijo, zlorabljajo in koljejo. Z ljubeznijo.
In v ZDA kar 16 % prebivalcev verjame, da je Zemlja ravna plošča.

zlog. Grenko misel je prekinil prihod do ambulante.
Mama je bila čipirana. Informacijo glede lastnice
smo dobili ob izrečeni prošnji, da ne povemo, kako
smo do informacije prišli – zaradi zelo strogega
zakona o varovanju osebnih podatkov. Lastnica je
bila oddaljena slab kilometer od našega doma. Pot
nazaj je bila enako stresna, tokrat tudi za naju. Občutek notranjega nelagodja je postajal izrazitejši.
Končno smo prispeli na cilj.

Morda še to. Ko sem dobil zadnji odgovor, na katerega se ni bilo več možnosti pritožiti, sem zgodbo posredoval v objavo različnim medijem, praviloma novinarjem, s katerimi sem v preteklosti
že sodeloval, ko so potrebovali moje mnenje glede
nekaterih splošnih ali specifičnih družbenih pojavov. Niti enega ta zgodba ni zanimala.

Srečali smo se z lastnico in njeno sosedo. Obe sta
bili zelo veseli in se zahvaljevali, da smo kužke pripeljali. Hitro se je pokazal razlog pobega: lastnica
se je odločila mladička oddati. Po prvega so novi lastniki prihajali že tisto popoldne, po drugega naslednji dan. Slišala sva, da je bila pasja mama »žleht«,
ker je pobegnila, lastnica je rekla, da jo bo dala na
verigo. Njena soseda je rekla, »kot da bi stvar vedela, kaj se bo zgodilo.« Tako je pač na kmetih, kjer
je v živalih lažje videti stvar kot osebo. Pogovor je
stekel. Izvedela sva, da se je enak dogodek odvijal
pred natanko letom dni, ko je ista mama pobegnila
z dvema mladičema tik preden so prišli novi lastniki. Oče je bil sosedin pes, priklenjen na verigo. Ko
me je soseda vprašala, kako se mi lahko zahvali, da
sva s soprogo pripeljala kužke, sem predlagal, da
obe sosedi prevzameta mladiče v skupno skrbništvo, glede na to, da imata vsaka enega od staršev
doma. Mislil sem resno in dobil odgovor, da je predrago imeti in skrbeti za toliko psov. Po dolgem
poslavljanju od pasje družine, ki se nikakor ni želela posloviti od zavetja najinega avtomobila, sva se
vrnila domov.

Avtor: mag. Miloš Židanik.

TAČKA
V zadnjih septemberskih dneh sva se s soprogo pripeljala domov na deželo, v najino zatočišče pred ponorelim svetom. Ko sva praznila avto in kramljala s
prijetno sosedo, smo iz gozda zaslišali pasje cviljenje
živali v stiski. Bila je psička, mama z ovratnico in dvema
mladičema, vsi blatni in prestrašeni. Bilo je jasno, da
je za njimi dolga pot po brezpotju in da brez človeške
pomoči ne bodo zmogli. Imeli smo kratek posvet, kaj
lahko naredimo. Naj kličemo Društvo za zaščito živali
Pomurja, kličemo na radio ali sprašujemo sosede? Na
koncu je obveljal moj predlog, da odpeljemo družino
do bližnjega veterinarja in preverimo, če je mama čipirana ter tako najpreprosteje in najhitreje najdemo
lastnika. Kužke smo uspeli spraviti v avto – tako, da je
moja žena prva stopila v prtljažnik. Tako so potrebovali pomoč, da so ji vsepovsod sledili. Pot je bila, čeprav
relativno kratka, za kužke izjemno stresna. Ves čas nas
je spremljalo prestrašeno pasje cviljenje. Že na poti do
veterinarja se je v meni začel oblikovati čuden občutek
in jasna vprašanja – zakaj bi mama z dvema nedoraslima mladičema pobegnila od doma? Morda je imela ra-

Počutil sem se kot belec, ki je v času sužnjelastništva pobeglega sužnja pripeljal nazaj k lastniku.
Bila je situacija, ki ni imela dobrega izhoda. Psov
nismo mogli zadržati. Prej ali slej bi pse prepoznali.
Psov tudi nismo mogli predati komu drugemu, saj
je bila psička čipirana. Imela sva zvezane roke. Z
zakonodajo ljudi, ki jim za živali ni mar.
In ves čas me spremlja nejasna slika leto dni v prihodnost, ko bo najverjetneje Tačka z novima mladičema ponovno nekje iskala dom. Morda spet pri
nama.
Avtor: mag. Miloš Židanik.
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PRISPEVEK K
EKOLOŠKI INTELIGENCI
Sočutnost in odgovornost
do vseh oblik življenja:

Civilizacija je v stanju zmede in razkroja. Postala je
tempirana bomba, saj kolektivna norost že ogroža naš
obstanek. Uničevanje ekosistemov in življenja planeta,
razuzdani materializem in bedno potrošništvo, grob
socialni darvinizem, razkroj skupnosti in izguba medsebojne bližine, beg v virtualne iluzije, brezobzirnost
in brezbrižnost, apatija in razkroj vrednot. Ali bomo
nadaljevali z bipolarno blaznostjo ali/ali, ki jo izvajajo
fundamentalisti tako religij in ideologij kot dogmatiki znanstvenega materializma? Zastarela in disfunkcionalna prepričanja vodijo naravnost v kolektivno
institucionalizirano norost, na čelu katere paradirajo
prikazni sociopatskih politikov. Norci vladajo, pametni pa norijo. Nehajmo se delati nemočne in neumne!
Za naš obstoj gre, potrebujemo novo paradigmo od
spodaj navzgor, ki naj temelji na sodelovanju z naravo in sočlovekom. Če želimo to doseči, moramo živeti
sposobnosti čustvene, socialne in ekološke inteligence
v štirih sklopih:

14
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Prevladuje pogled iz pozicije človeka kot krone stvarstva. Pozicija Dominum terrae omogoča, da brez
premisleka izvajamo vulgarni antropocentrizem, ki
nekaterim kratkoročno prinaša dobiček, dolgoročno
pa vsem usodne posledice, ki jih prepoznavamo kot
naravne katastrofe. Toda narava ni pošast, ki ima za
cilj uničenje človeštva, prej bo držalo nasprotno. Človek si je zadal peklensko nalogo, da si pokori naravo zgolj v lasten profit, ki je prikrit v mitu napredka.
Napredek pa ni isto kot razvoj. Posledice čutimo vsi,
zato vse bolj spoznavamo, da je človekova težnja po
obvladovanju narave zamisel norcev. Človeška vrsta
je del mreže življenja, ki nas je porodilo. V tej mreži
je pomemben vsak člen, vsako vozlišče. Če neka vrsta
želi maksimirati svojo pozicijo, v nasprotju s težnjo po
optimalizaciji ekosistema kot celote, potem je ta vrsta obsojena na izumrtje. To je nauk evolucije. Ali ni
to usoda človeka, ki je nasedel dogmi o brezobzirni
kompeticiji vsega živega? Vendar življenje ni posedlo
planeta s kompeticijo, pač pa s simbiozo. Ni prav, da
rečemo, prišli smo na ta svet, ampak prišli smo iz tega
sveta. Vsa bitja tega sveta, tako kot ljudje, potrebujejo
življenjski prostor, zatočišče, hrano, vodo in zrak. In če
pomislimo, da smo vsi skupaj potniki na edinstvenem
vesoljskem plovilu z imenom Zemlja, kjer nas povezuje skupna usoda sredi pošastnih praznin vesolja,
nam bo morda lažje obuditi sočuten odnos do vseh
sopotnikov. Nobena vrsta in noben osebek ne zmoreta preživeti v osami. Brezčuten elektronski svet komunikacij in virtualnih svetov nam ne more nadomestiti
pristnega stika z življenjem in digitalna umetna inteligenca je lahko le surogat naravne analogne inteligence
človeka z vsemi čustvi, čutenjem in čudenjem. Edino,
kar bo umetna inteligenca zmogla, je bolj sofisticirana
pot v kolektivni samomor človeštva. Za uvod lahko
izbirate med androidom in človekom, med robotom

in domačim psičkom ali med plastičnimi drevesi in Pogled v neopazno in očem nevidno:
gozdom. Ne pozabimo, da je bil človeški um ukrojen Nekoč so ljudje izvajali enostavne posege v naravo in
v vsaj 350.000 let evolucije in da v nas biva mnogo več hitro prepoznali posledice. Ta znanja so prehajala iz
pračloveka, kot si lahko zamišljamo. Če odmislimo roda v rod kot tradicionalna ekološka znanja. Danes
vso tehnološko kramo, ki nas obdaja, nam ostane golo so ti posegi bistveno večji, bolj rušilni, bolj prepleteni,
bistvo človeka, ki je otrok narave. Ne pozabimo, da je zato pogosto povzročajo dolgoročne in kompleksne
obstoj človeka popolnoma odvisen od neprekinjenega posledice. S tem je zabrisana povezava med vzroki in
kroga storitev ekosistema.
številnimi posledicami, ki se vrstijo čez čas. Pogled
znanosti je še vedno kavzalnost na materialističnem
Razumevanje, kako narava podpira življenje:
nivoju, ne pa obravnavanje po dognanjih teorije kaŽe milijarde let poteka koevolucija planetarnega osa, ki definira naše vsakdanje življenje. Če nam
okolja in življenja. Spremembe okolja vplivajo na ži- relativnostna teorija razlaga makrokozmos in kvantna
vljenje in hkrati življenje samo spreminja okolje. Če teorija mikrokozmos, obe pa sta odpihnili Newtonov
spremljamo dogajanje v geološkem času, lahko hitro pogled na svet, je nerazumljivo, da z Descartesovim
povzamemo strategije, ki jih je življenje uporabilo dualizmom in Newtonovo mehaniko še vedno obravin jih vnesemo v razvoj sonaravne človeške družbe. navajo svet človeka, za katerega velja teorija kaosa.
Poglejmo primer kolonizacije praznega prostora v Tudi sprememba perspektive opazovanja nam prinanaravi, ki nastane ob umiku morja ali ledenikov, str- ša presenetljiva spoznanja, poglejte cvet pod lupo ali
ditvi lave po vulkanskih izbruhih ali pa obširnih pla- pa edafon prsti pod stereo mikroskopom, pa se vam
ziščih in požariščih. Prazen prostor najprej poselijo bo odprl nov svet, ki ga ignorantsko dopustimo bepionirske vrste, sledijo jim sukcesije rastlin in živali, tonirati in zastrupljati. Poglejte od blizu, kako umira
dokler ekosistem ne zavzame klimaksnega stanja, ki čebela zaradi insekticidov ali pa iznakažene mladiče
lahko preživi milijone let v dinamičnem ravnovesju. ptic. Sicer pa se lahko vprašamo, kako smo dopustili
Tudi človek je ubral to naravno pot razvoja. Iz Afrike razpad lokalne skupnosti, prepoved sosedske pomoči
smo kot pionirji poselili prazen prostor ledenodobne in se odpovedali sočutju do sosedov.
Evrazije in prešli v sukcesivni razvoj kot plenilci in
roparji z vsemi posledicami. Nauk evolucije pa je, da Predvidevanje nepričakovanih
moramo vzpostaviti klimaksno združbo, kajti le ta posledic človekovih dejanj:
edina lahko zagotavlja varno prihodnost vrste Homo Glede na poprej zapisano, da nam vzročnost vse bolj
sapiens. Obenem moramo prepoznati pojav gnezden- izgineva v valovih kaotičnosti, je pomembno, da
ja (nesting), v katerem se razvija življenje. Bakterije uporabimo sistemsko razmišljanje. Ta način zahteva
so z endosimbiozo ustvarile celico, celice večcelični pomik od racionalnega k intuitivnemu, od analize k
organizem z organi, organizmi tvorijo populacije vrst, sintezi, od redukcionizma k holizmu, od linearnega
populacije številnih vrst pa ekosistem. Kot piše Bruce razmišljanja k nelinearnem, od kompeticije h koopeH. Lipton v knjigi Biologija prepričanj: »Človeška bitja raciji, od ekspanzije h konzervaciji in od količine h
so enostavno posledica kolektivne zavesti ameb.« Ne kakovosti. Sistemsko mišljenje pripelje do zgodb, do
obstoji niti ena nova funkcija v naših telesih, ki ne bi pripovedovalca zgodb. V zgodbi niso pomembni ljuže bila izražena v posamični celici. Življenje celice v dje in stvari v njej, ampak odnosi med njimi. Ko slediš
telesu in življenje ljudi v civilizaciji sta samopodobni zgodbi, slediš določenim odnosom in nikoli ne dobiš
preko meril. Hkrati se lahko vprašamo, kako je mogo- celotnega pomena. Šele ko zgodbo prebereš, spoznaš
če, da 50 milijard človeških celic živi v simbiozi (celice njeno celovito sporočilo. Na ta način nam narava prislinavke ne napadejo in prebavijo jeter), medtem ko poveduje zgodbe in šele ko bomo razumeli njena spo7 milijard ljudi stoji na robu medsebojnega uničenja? ročila, bomo stopili na pot sonaravnosti.
Vendar je to zgolj posledica sedanjega političnega in
ekonomskega sistema, na katerega smo pristali in ki
temelji na nasilju in reprodukciji strahu.
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Sonaravnost kot praksa lokalne skupnosti:
Brez opolnomočenja lokalne skupnosti seveda ne bo
šlo. Lokalna skupnost mora zagotoviti temeljne biotske potrebe človeka: bivališče, potrebno energijo, hrano in vodo, obleko in obutev, šolstvo in zdravstvo ter
kulturno identiteto. V primeru kolapsa globalne ureditve je to edini način preživetja.
Svet v kaosu je zanesljivo znamenje, da elite s politično in vojaško represijo pod krinko demokracije zgolj
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zakrivajo simptome in ne zdravijo smrtonosnega
obolenja civilizacije. Spremenimo svoja prepričanja in
dejanja. Le tako bomo od spodaj navzgor spremenili
svet! Ko bomo lastne vrednote prepoznali kot skupne
vrednote, bomo privzeli pojem skupnega blagostanja.
O tem nam govori že antični rek: »Salus publica suprema lex« (Obča blaginja je najvišji zakon). Premaknite
se že enkrat, da vas ne premikajo drugi!
Anton Komat

Pogovor s Tanjo in Đurom
Za krajši pogovor na tematiko uničevanja okolja
ter slabega ravnanja z živalmi smo zaprosili Ta- Onesnaževanje in uničevanje našega bivalnega
prostora poteka v zadnjih letih zelo pospešeno.
njo in Đurota.
Še posebej prispeva k temu kmetijstvo, ki ima
Že večkrat sta oba javno povedala, da vama ni poudarek na živinoreji. Kaj menita, je res vse to
vseeno, kako danes ravnamo z živalmi in nara- potrebno ali bi se dalo drugače?
vo. Lahko povesta kaj več o tem za naše bralke
Tanja: Seveda ne! To je prešlo že v takšne skrajnoin bralce?
sti. Vse je v službi kapitala in kapitalizma in navideTanja: Res težko gledam, kako se ljudje pretvarjamo. zne svobode. Kdo še danes potrebuje meso vsak dan?
Govorimo o dobroti, strpnosti, ljubezni do bližnjega, Zakaj otrokom v šoli vsak dan servirajo meso? Tudi
pri tem pa obračamo glavo stran od trpljenja in izko- otroci so žrtve s kapitalizmom opranih možganov.
riščanja nebogljenih, ki se ne morejo postaviti v bran
Đuro: Včasih so ljudje živeli v skladu z naravo, tudi
in katerih jok se ne sliši iz klavnic.
glede vzreje živali. Imeli so nekaj prašičkov, kravo, par
Đuro: Že dolgo časa spremljam, kako smo ljudje po- kur …. in to je bilo dovolj za preživetje. Danes smo
stali okrutni do živali. Zaradi želje za zaslužkom dela- priča kulminaciji človeške nenasitosti, ki lahko ogrozi
jo nekaj, kar nikakor ni humano, tretirajo živa bitja kot življenje na tem planetu.
predmete brez duše.
O S VO B O D I T EV Ž I VA L I , DECEMBER 2 0 1 8
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V Sloveniji imamo veliko posameznikov in organizacij, ki se močno zavzemajo za naravo in živali, toda ni nekih vidnejših premikov, ker večini
politikov to ni pomembno. Kaj mislita, zakaj je
temu tako?

racij, kamor gremo tudi mi. Mogoče je zaradi večjega
števila prebivalcev večja izbira veganskih proizvodov.

Đuro: Zdi se mi, da so drugje ljudje bolj ozaveščeni
glede tega vprašanja. Seveda so nekatere dežele še
daleč za nami, ampak generalno se mora vsepovsod
Tanja: Ker je tudi politika v službi kapitala, torej kor- spremeniti odnos do živali in do ekologije nasploh.
poracij.
Kaj menita, lahko znane osebnosti, kot sta tudi
Đuro: Politiki se ukvarjajo (prividno) s to temo le nevidva, pripomorejo k boljšemu odnosu do narakaj dni pred volitvam, v bistvu malo katerega politika
ve in živali ter k drugačnemu načinu prehranjeresno zanima ta tema. Razen pokojnega predsednika
vanja?
Drnovška (zdi se mi, da je bil edini vegan med politiTanja: Mislim, da se da vsakogar malo opomniti, lahki) se nihče ni resno posvetil tej problematiki.
ko razširiti pogled. S tem pa pokasiraš tudi marsikaVeliko sta v tujini. Ali je vsepovsod podobno ali kšno neumestno pripombo. Tudi od “intelektualcev”.
je kje boljše?
Đuro: Vsak ima pravico do izbire, kaj bo jedel in kako
Tanja: V Sloveniji se meni še ne zdi tako slabo kot po- bo živel. Mislim, da le s svojim zgledom lahko spodnekod. Recimo, poglejte debele Američane, ki so ho- budimo ljudi, da se zamislijo nad tem in poskušajo
deče plantaže korporacij. Napitajo jih, potem zbolijo vsaj malo spremeniti svoje navade. Vsaj enkrat na tein nato na njih lepo služi farmacija… V Angliij npr., den, če se izognejo mesu, bodo rešili marsikatero žival
ki naj bi bila razvitejša od nas, pa imajo otroci v šolah iz klavnice.
slabšo prehrano kot naši, saj so še bolj v pesti korpo18
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Morda bi za mnoge bilo zanimivo slišati, kako na
vse to gleda hollywoodska igralska smetana? Ali
kaj naredijo v tej smeri, kaj bi morda še lahko naredili, kako se večina prehranjuje?

Kaj menite, kaj je šlo v zgodovini človeka tako
močno »narobe«, da smo danes kot človeštvo
verjetno najbolj uničevalski in izkoriščevalski v
naši zgodovini do vsega okrog sebe in da smo
Zemljo izropali in uničili skoraj do njenega limita?

Tanja: Tako kot pri nas, je vsak človek svet zase. Eni
pazijo nase, drugi ne, eni pazimo na svet, druge prav
briga…
Tanja: Nenasitnost, brezobzirnost, sebičnost in pohlep. Žal je ravno drugače, kot sem si mislila v otroĐuro: Veliko jih je, ki se zavedajo problema, ki ga
štvu. Mislila sem, da gre razvoj človeštva navzgor s ciustvarjamo ljudje s trenutnim odnosom do živali.
viliziranostjo. Vendar pa žal vidimo, da je barbarizem
močnejši in da vedno zmaga nad civiliziranostjo…
Danes namreč lahko gledamo dokumentarne
filme o naravovarstvu in vplivu človekovih pre- Đuro: Pohlep.
hranjevalnih navad ter posledice globalne živinoreje na okolje. Kaj menita, ima to kakšen vpliv Kaj bi vidva predlagala kot rešitev za izboljšana naše razmišljanje in dejanja?
nje?
Tanja: Čim več tega! Samo ne smemo odnehati.

Tanja: Osveščanje in dober zgled.

Đuro: Seveda. Na vsakem koraku je treba osveščati Đuro: Osveščanje na vsakem koraku, prvenstveno v
ljudi na vse možen načine. Dokumentarni filmi so šolah.
vsekakor odličen način, da se pokaže resnično stanje
Pripravil: Stanko Valpatič
in vidijo zadeve, ki so v glavnem skrite očem javnosti.
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Pogovor z
Valentino Flander
bornikih smo vedno postavljali naravo
v ospredje. Kako z njo sobivati, ker je to
naš dom. Učili smo se, kako jo ohranjati
tako, kot je. Do nje smo gojili spoštljiv
odnos.
Ali so vidne kakšne spremembe v teh
letih na slabše ali na boljše?
Kar se mojega počutja tiče - samo na
boljše. Kar se živali in narave tiče ... Težko vprašanje. Kaj je boljše in kaj slabše?
To, kar se dela z živalmi, je nedopustno.
Skrajno nehumano. Toliko krutosti! Se
ljudje sploh zavedajo, kaj se dogaja, preden se zrezek znajde na njihovem krožniku? Koliko trpljenja povzroča človek?
Več stotin milijonov živih bitij se vsak
dan ubije - zakaj? Številne nevladne organizacije pri nas in po svetu vztrajno
opozarjajo na nemogoče razmere, amNekateri te poznajo kot dolgoletno veganko še iz pak bolj malo se spremeni in zelo počasi. V Evropi
Drnovškovih časov? Morda nam poveš, zakaj si po- se je na primer septembra začelo enoletno zbiranje
podpisov za evropsko državljansko pobudo „Končajstala veganka?
mo dobo kletk!“. Gre za poziv Evropski komisiji, da
Saj nisem. Zavračam te etikete. A se ne zdi, da bolj sprejme zakonodajo, ki prepoveduje rejo živali v kletsodijo na veganske izdelke v supermarketih? Biti člo- kah. Da bo Komisija pobudo obravnavala, je najprej
vek je mnogo več ... Zakaj se tako prehranjujem? Iz potrebnih milijon podpisov.
etičnih razlogov, sočutja do živali. Ko sem ugotovila,
da lahko preživim z rastlinsko hrano, je bil zame prob- Zakaj se še vedno ljudi, ki se želijo prehranjevalem rešen. Od tega je že več kot trideset let. Živalim je ti rastlinsko, ožigosa za čudake, če pa je v zadnjih
nekaj letih dokazano vse o prehrani? Kajti vedno
mesto v naravi in ne na (mojem) krožniku.
več strokovnjakov za prehrano trdi, da se prehranŽe takrat ti ni bilo vseeno, kaj počnemo z živalmi jujemo napačno, da živalska hrana ni nujna, celo
in naravo?
škodljiva je?
Takrat nismo imeli vseh teh informacij, ki so na voljo
danes. O kakršnemkoli trpljenju živali nikoli nismo
slišali. Ni bilo interneta. V Izoli sem v osnovni šoli hodila k tabornikom. Rod jadranskih stražarjev. Pri ta20
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V zadnjih mesecih se v svetu kar vrstijo študije in pozivi, da je potrebno zaradi povečanih izpustov toplogrednih plinov med drugim drastično zmanjšati tudi
živinorejo, torej porabo mesa in mlečnih izdelkov.

Od Organizacije Združenih narodov za prehrano
in kmetijstvo (FAO) do nevladne organizacije
Greenpeace so si v tem enotni. V Medvladnem
forumu o podnebnih spremembah (IPCC) so ob
predstavitvi zadnjega poročila opozorili, da če želimo
zadržati globalno segrevanje ozračja pod 1,5 stopinje
Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo, moramo hitro in odločno ukrepati in poskrbeti za obsežne
spremembe našega vsakdana. Tudi življenjskega sloga
in prehranskih navad, čeprav tega v poročilu izrecno
ne navajajo.

zorimo na teme, za katere menimo, da se jim v politiki ne namenja ustrezne pozornosti. Od zaščite okolja,
zaščite pravic živali, prestrukturiranja kmetijske politike v pridelavo organsko pridelane hrane za ljudi,
spremembe kmetijskih subvencij, do podpore lokalni
samooskrbi, prepovedi uporabe škodljivih pesticidov
in gensko manipuliranih živil na celotnem območju
Slovenije, podporo ekološkemu in biodinamičnemu
kmetovanju. Prizadevali si bomo za sonaravni razvoj,
za nadomeščanje fosilnih goriv, vključitev komplementarne in alternativne medicine v javni zdravstveni sistem, za odpravo sistemske korupcije ... In nePodobno občuti vedno več ljudi, ki se želijo prenazadnje za enakost spolov. Stranki sopredsedujem
hranjevati drugače. Toda državna politika velikoskupaj z mag. Gregorjem Kosom.
krat omejuje pravice do svobode prehranjevanja.
Predvsem je to zelo očitno v vrtcih in šolah. Vedno Kako gledate na oglaševanje mesa ministrstva z
več je namreč otrok, ki zavračajo meso v šolah in davkoplačevalskim denarjem vseh? Hočemo mi to
potem starši naletijo na težave, ker takšni otroci ne ali ne?
dobijo malice. Učitelji in vzgojitelji se izgovarjajo
Skregano z zdravo pametjo. V vseh pogledih. Neetično,
na neka zastarela priporočila Ministrstva za zdranezdravo in netrajnostno. Mislim, da je bolj vprašljivje, češ da to ni možno. Gredo celo tako daleč, da
vo, da sploh oglašujejo nekaj, kar je dokazano škodljise od staršev zahteva neke izjave od zdravnikov, da
vo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehraso otroci bolni in rabijo vegasko oz. vegetarijansko
no bi moralo skrbeti za dobrobit ljudi in živali, ne pa
dieto. V resnici pa otroci niso bolni. A ni to neumza parcialne interese mesno-predelovalne industrije.
nost?
Leta 2018 bi z vsemi informacijami, s katerimi razSeveda. Z malo dobre volje se da to hitro rešiti. Vlada polagamo, od vlade pričakovali, da ne le promovira,
lahko z zakonom določi, da mora biti v vseh javnih ampak tudi subvencionira zdravo organsko pridelano
ustanovah, šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih za sta- hrano brez škodljivih pesticidov. Za dobrobit vseh.
rejše, zaporih, na voljo tudi polnovreden rastlinski
obrok. Veganski, morda še vegetarijanski. Te možnosti
izbire sedaj ni.
V tem letu smo vas zasledili kot predsednico nove
stranke Za zdravo družbo, kjer v svojem programu omenjate tudi skrb za
naravo in živali? Lahko
poveste kaj več o tem?
Neideološka
politična
stranka Za zdravo družbo združuje posameznice
in posameznike, ki nam
ni vseeno, po kakšni poti
gre Slovenija. Stranko smo
ustanovili v želji, da opoO S VO B O D I T EV Ž I VA L I , DECEMBER 2 0 1 8
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Zopet se približujejo božično-novoletni prazniki, Mnogi vidimo vašo in morda še podobne stranke
zopet velik pokol živali za praznovanje? Ali ni to in posameznike kot tiste, ki bi lahko spremenili
absurdno? Kako gledate vi na to?
šolski program in bi se male otroke poučilo, kako
pomembno je tudi za njihovo življenje čuvati in paKatastrofa! Tu se človek zares vpraša, ali je v Cerkvi
ziti na vse oblike življenja in vodo. Tudi to, da živali
sploh kdo razumel Jezusovo učenje.
niso za našo prehrano. Bi lahko tole komentirali?
Mnogi tudi zaradi tega trdimo, da je za uničevalV vsakdanjem življenju je veliko situacij in priložnosti,
ski in slab odnos do živali, narave in soljudi ter
kjer lahko otroku z lastnim zgledom kažemo, kaj je
posledično katastrof, bolezni, vojn…, katerih je
prav in kaj ne. Na primer zavedanje o pomenu vode.
vedno več, glavni krivec Cerkev, kateri je z njenim
Kaj pomaga pridigati, če si potem par minut ščetkamo
učenjem in delovanjem skozi zgodovino do danes
zobe, ob tem pa s polnim curkom teče voda iz pipe,
uspelo ta uničevalski, napačen odnos do stvarstva
otrok nas pa tiho opazuje. Tako kot ni dovolj samo
vnesti v naš sistem na vsa področja življenja, torej
vpisati pravico do pitne vode v ustavo in misliti, da
tudi v šolski sistem. Kaj pravite o tem?
bomo zdaj pa kar preskrbljeni s pitno vodo. Navkljub
Žal, nič ne pomaga s prstom kazat na krivce. Tu smo, vsem pesticidom, herbicidom in še čim, kar se zliva
da to spreminjamo na bolje. Vsak od nas se lahko po poljih in se pozneje nabira v podtalnici. Pred nami
vpraša, v kakšnem svetu si želi živeti in kako lahko je še veliko izzivov. Na naslednjih parlamentarnih vosam prispeva k temu. Tudi z odrekanjem. Vsak dan. litvah nas morate podpreti v čim večjem številu. Več
Vsak po svojih močeh. Korak za korakom. Vse je mož- kot nas bo, lažje in hitreje bomo uspeli.
no. Nič nismo zamudili.
Pripravil : Stanko Valpatič
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KAKO LAHKO ČEZ NOČ
POSTANEŠ VEGAN?
Pogovor s športnim plezalcem
Matejem Glivarjem
Matej Glivar je mlad, 32-letni,
športni plezalec, doma iz Trebnjega, ki se poklicno ukvarja z
internetom. Pritegnil me je intervju, ki so ga z njim posneli
v okviru Youtube in Facebook
projekta Zgodbe veganov. Navezala sem stik z njim in ga prosila,
ali bi lahko odgovoril na nekaj
vprašanj tudi za našo revijo.
Matej Glivar, ali lahko natančneje opišeš svojo poklicno pot in delo, ki ga opravljaš
danes?
Sicer sem po poklicu zdravstveni tehnik, vendar nisem nikoli delal v tej stroki. Začel sem z zavarovalništvom, kmalu pa sem prešel na marketing, prodajo in
internet. Sedaj največ sodelujem z marketinško agencijo Demar, kjer izdelujemo profesionalne in učinkovite spletne strani za najzahtevnejša podjetja. Smo
tudi zmagovalci več Websi nagrad.
Ves čas si športno aktiven. S katerimi športi si se
že ukvarjal v preteklosti?
Športnik sem bil od malega, že od začetka pa me je
najbolj pritegnila atletika. Od nekdaj sem tudi bolj individualist in sem se v tem dobro znašel. Začel sem z
metanjem kladiva, ki sem ga treniral celo srednjo šolo,
kasneje pa sem se posvetil olimpijskemu dviganju
uteži, pri čemer sem si dodobra poškodoval hrbtenico.
Od tega je že približno sedem let, težave pa so ostale.
No, in ker marsičesa nisem mogel več početi, sem na
srečo našel plezanje, s katerim se intenzivneje ukvarjam zadnja tri leta.

Nam lahko opišeš svojo športno-plezalsko pot?
Kaj te pri tem športu posebej privlači in kaj ti
daje?
Ko sem šel prvič plezat, samo za pokušino, mi je bilo
super, ker sem premagal strah pred višino. Poskusil
sem ponovno in ponovno, nakar me je šport v celoti prevzel. Danes najbolj uživam v napredku, v gibih
in smereh, ki jih pred nekaj leti ali celo meseci niti
poskusil ne bi – so bile namreč veliko pretežke. Pri
športnem plezanju imamo težavnostno lestvico in ko
splezaš eno težavnost, že razmišljaš o naslednji, čeprav
te do takrat čaka še kar nekaj treninga. Najlepše pa
je, da z napredkom lahko plezaš tudi »lepše« smeri v
skali, ki jih drugače ne bi mogel. Glavna inspiracija za
plezanje mi je torej občutek zmagoslavja, ko preplezaš
neko težko smer, pa narava, svež zrak, višina in dobra
družba.
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neposredno odgovoren za stvari,
ki jih kot oseba nikakor ne podpiram. Ne podpiram namreč tega,
da morajo živali trpeti, da se jih
izkorišča in da se jih za moj okus
v ustih – tistih nekaj minut – kolje,
jim reže vratove, odvzema mladiče, posiljuje in izkorišča na 101
način. Prepričan sem, da tega ne
podpira niti deset odstotkov ljudi,
ki uživajo živalske izdelke, ampak
so preprosto navajeni nanje in se
o tem ne sprašujejo. Veganstvo pa
vidijo zgolj kot ogroženost njihovih lastnih navad in okusov.
Kaj si pred tem vedel o veganstvu in zakaj se je to zgodilo
ravno pred dobrim letom dni
in ne že prej?
Pred tem o veganstvu nisem vedel veliko. Vedel sem, da ne jedo
živalskih proizvodov in da to
Presenetljivo je, kako si dokazal, da lahko človek
čez noč postane vegan. Kako se je to zgodilo tebi
in zakaj?

počnejo zaradi živali. Zdelo se mi je super, vendar sem
na to gledal kot na neko novo dieto, ki je še nisem
preizkusil. Kljub vsemu sem se vedno imel za človeka, ki ima rad živali in nikakor ne odobrava mučenja,
pobijanja, klanja ipd. Nikoli nisem niti pogledal posnetkov s klavnic, ker mi je bila grozna že misel na
to. Vedno sem se hitro vživel v žival in se mi je zdelo
grozno, kakšna usoda jih čaka. Sam osebno živalim ne
bi storil žalega, ampak vsak dan, mesec, leto za letom
sem plačeval drugim, da so to počeli namesto mene.
Pa ne, da nisem vedel, kaj počnem, samo priznati si
nisem hotel! Priznam, prvih nekaj tednov po prehodu
na veganstvo je bilo zelo intenzivnih, dobesedno sem
svet videl v drugi luči in vse skupaj sem doživljal precej čustveno. Moram pa reči, da od takrat dalje veliko
lažje spim, imam bolj čisto vest in si želim, da bi bilo
vedno več ljudi, ki bi živeli v skladu s svojimi moralnimi načeli in prepričanji. Večina si namreč zatiska oči
in to je vse, kar vegane loči od njih.

Ja, res je. Še en dan prej, preden sem postal vegan, na
to niti pomislil nisem. Vendar moram priznati, da
sem imel pol leta pred tem okoli sebe vsaj pet veganov,
ki so mi bili – to vem zdaj – v inspiracijo in vzor. S
temi ljudmi se nisem NIČ pogovarjal o veganstvu in
o njihovih razlogih, ampak sem jih zgolj opazoval. Potem sem po naključju naletel na intervju z ameriškim
znanstvenikom Michaelom Gregerjem. Govoril je o
raziskavah, ki niso bile financirane s strani industrije
– ker industrija promovira želene podatke in ne nujno
dejanskega stanja. Z dokazi je pokazal, da je prehrana
živalskega izvora v veliki meri odgovorna za najpogostejše kronične bolezni in da so te s pravilno prehrano
preprečljive in celo ozdravljive. To je bil zame dober
povod, da sem poizkusil. Ko sem se v naslednjem tednu lotil raziskovanja tematike, sem našel vedno več
posnetkov, ki so govorili o živalih, o proizvodnji mesa,
mlečnih izdelkov, jajc in medu. Od nekdaj sem mislil, Na kakšen način se je ta preobrazba zgodila? Ali
da imam rad živali, ampak se nisem zavedal, da sem si kakšno hrano, ki ti je bila prej zelo okusna, potem pogrešal?
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Kar se tiče hrane, nisem ničesar posebej pogrešal. Pa
ne, da nisem prej z veseljem jedel živalskih izdelkov.
Ampak, ko se človek zazre vase in se zave, kaj dejansko
počne, se mu svet spremeni. Ugotovil sem, da ni pomembno samo, kaj si mislim in kaj čutim, ampak kaj
dejansko počnem. Moja dejanja so povzročala veliko
nasilja (kot pri vsakem vsejedcu) in tega nisem želel
več podpirati. Ko sem se podal v trgovino s takim odnosom, nisem ničesar pogrešal, danes pa jem raznoliko in zelo dobro, praktično vse, kar mi srce poželi. Na
krožniku pa seveda ni hrane, pridobljene z nasiljem.

Ja, kot otroci imamo živali radi vsi. Radi jih božamo,
se stiskamo in se nanje močno navežemo. Pa ne samo
otroci. Tudi, ko smo starejši, občutimo enako. Še posebej se to vidi pri ljudeh, ki imajo hišne ljubljenčke
– mucke, kužke, kunce, miške ipd. Radi jih imajo, ker
se nanje navežejo, živali pa se navežejo na njih. Vsaka
ima svoj unikaten karakter in z vsako živaljo zgradiš
drugačen odnos, prav tako kot s človekom.

Največje spremembe sem občutil čisto na začetku, v
prvem mesecu veganstva. Počutil sem se zelo lahkotno, nisem bil več napihnjen po obrokih, boljše sem se
regeneriral in naspal, predvsem pa sem občutil veliko
več energije. In nisem osamljen primer. Kar pa se tiče
direktne povezave s športom, naj povem, da sem prvič
po 15-ih letih prišel pod mejo 80 kilogramov, kar mi
pred tem ni uspelo, kljub raznim dietam in efortu. Posledično tudi boljše in lažje plezam. Na plezalne dni
v skali se počutim zelo lahkotno in razlika je očitna.
Tukaj predlagam www.izziv.si, kjer lahko vsak samo
poskusi veganstvo za en mesec – dvomim, da se bo
vrnil nazaj.

Svoja čustva kot otroci začnemo tlačiti in se jim izogibati. Ko odrastemo, pa smo v tem že pravi mojstri.
Bolehamo za pomanjkanjem empatije do soljudi, do
živali in do okolja. Vendar je to »normalno«, saj je taka
večina. Tisti, ki se uspejo zazreti vase in si upajo razmišljati s srcem in z lastnimi moralnimi vrednotami,
pa kmalu postanejo vegani. Zato mislim, da je treba
začeti že pri otrocih.

V času odraščanja pa se priučimo na kulturo, da živali
ločimo na tiste, ki jim ne bi storili žalega in na tiste, ki
jih zasužnjimo, koljemo, razkosavamo in jemo. Razlog
Si aktiven športnik, ki potrebuje veliko moči in pa je zelo enostaven. Počnemo, kar pač počnejo vsi. In
vzdržljivosti. Ali opažaš kakšne razlike, če pri- če kdo dela drugače, je čuden. Čudni pa nočemo biti.
merjaš čas, ko si bil vsejedec, s časom, odkar si Veliko ljudi se veganstvu upira samo zato, ker se mu
upira večina.
vegan?

Kako naj gledamo na življenje naših prednikov
in na tradicijo, ki je, kot vidimo in kot dokazujejo
mnogi strokovnjaki, napačna in uničujoča ne le
za živali, ampak tudi za ljudi?

Tukaj bi odgovoril z zgodbo oz. metaforo. Nek znanGlede na to, da si še mlad vegan, ali obstaja mo- stvenik je v kletko zaprl pet opic. Na sredini kletke je
žnost, da se čez noč spet vrneš med vsejedce?
bila lestev, na vrhu pa banane. Opice so seveda hitro
Osebno si težko predstavljam, da bi se vrnil med vse- začutile priložnost in so splezale po lestvi navzgor.
jedce. Ne želim povzročati nasilja in ne želim, da drugi Vendar vedno, ko so začele plezati proti vrhu, jih je
trpijo zaradi mojih dejanj. Kdor se lahko poistoveti s
to izjavo, je v glavi že VEGAN – samo moralne vrednote in dejanja je treba uskladiti. Ali bom kdaj razmišljal drugače? Mi bo kdaj vseeno za trpljenje, mučenje
in pobijanje drugih? Močno dvomim.
Živali imamo vsi intuitivno radi in bi jim sami ne
storili nič hudega. Zakaj kljub temu večina ljudi
ne poveže trpljenja in ubijanja živali s hrano, ki
jo je?
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znanstvenik zalil z ledeno hladno vodo, tako da so vse
v šoku popadale na tla. Sčasoma so se opice navadile,
da na lestev ni dobro plezati. Potem so eno opico zamenjali z novo, ki sistema z ledeno vodo ni poznala.
Ko je zagledala banane, je začela s plezanjem, vendar
so jo ostale potegnile nazaj. Postopoma so zamenjali
vse opice iz prve skupine, tako da nobena od novih
petih opic še nikoli ni bila mokra. Vendar vedno, ko
se je katera izmed njih povzpela na lestev, so jo ostale
zadržale kljub temu, da niso vedele zakaj. Vedele so
samo, da na lestev ne smejo plezati.

zdravnikom, staršem ipd., skratka drugim. Ljudje bi se
morali pozanimati, kaj njihova dejanja povzročajo in
začeti pri sebi. Tukaj pa vidim glavno težavo v kritični
masi ljudi. Če bi večina pazila na manjšo porabo vode,
na manjše onesnaževanje in počasnejše segrevanje
planeta ter boljše osebno zdravje, potem bi bilo veganstvo norma. Sedaj pa je »norma« drugačna. Jemo
meso, živinoreja pa je dokazano eden največjih onesnaževalcev in pospeševalec učinka tople grede, ogromen porabnik pitne vode in razlog za sečnjo gozdov.
Jemo mastno procesirano hrano in si s tem uničujemo
zdravje. Ampak, saj tako počnejo »vsi«. Spregledati in
Tako nekako so tradicije vpete v naša življenja. Deukrepati moramo posamezniki!
lamo tisto, kar so delali naši predniki, pa čeprav ne
vemo, zakaj. Včasih je to dobro, včasih ne. Manjka od- Bistveno za vegane pa je, da se zavedajo krivičprtih glav, kritičnega mišljenja in ljudi, ki si ne bodo nega, sužnjelastniškega položaja živali, ki so na
več zatiskali oči in bodo prenehali s tradicijami, ki so milost in nemilost prepuščene ljudem, in da nosame sebi namen.
čejo sodelovati pri izkoriščanju in ubijanju živali.
Zakaj kot družba ne spregledamo, kljub tolikim
dokazom o škodljivosti živinoreje iz ekološkega
in zdravstvenega vidika?
Kot prvo mislim, da zato, ker smo ljudje zmedeni. Zunaj je ogromno kontradiktornih informacij o prehrani
ter zdravju in ko je človek zmeden, ne spremeni ničesar.
Po drugi strani pa si ljudje mislimo, da se nas marsikaj
ne tiče in prepuščamo svojo usodo politikom, šefom,

Zakaj kljub vsem tem dobrim namenom in čutečim odnosom do živali nekateri celo menijo, da
so vegani agresivni in čudni?
Težava je v tem, ker se ljudje počutijo »žrtve«, ko pogovor nanese na veganstvo. Počutijo se ogrožene in
napadene, češ da imajo pravico jesti meso, če tako
želijo. Ni jim jasno, zakaj se vtikamo v njihov način
prehranjevanja. Prav tako jim ni jasno, da so prave
žrtve živali, ki morajo množično umirati. Pa tudi, če
ne bi množično umirale, je vsako življenje
pomembno. S tem se strinja vsak, če pomisli najprej nase. Zato dejanja veganov
še zdaleč niso tako agresivna kot dejanja
neveganov.
Kaj bi na koncu tega pogovora sporočil našim bralcem, ki si morda želijo
spremeniti način prehranjevanja in
postati vegani?
Tisto, kar verjameš in za kar se zavzemaš,
še ne naredi dobrega človeka. Dobrega človeka naredijo dejanja. Ne podpiraj nasilja,
onesnaževanja in bolezni. Bodi vegan.

Pogovor pripravila:
Vilma Vrtačnik Merčun
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Intervju z Diano Vlahinič

Diana, mnogi vas poznamo kot dobro poznaval- učitelj in uči osebo, kako si pomagati. Najpomembnejko prehrane, pravzaprav lahko rečemo kot stro- še načelo naturopatije pa je »Ne škoduj«. Zato so vsi
pristopi usmerjeni h krepitvi zdravja. Prehrana je le
kovnjakinjo za prehrano. Ali to tudi študirate?
Pravzaprav študiram naturopatijo, ki je veda, ki vklju- eden od temeljev naturopatije; zelo pomemben temelj,
čuje več različnih naravnih pristopov k zdravljenju morda eden najpomembnejših, ne pa edini. Tako niposameznika, vse od prehrane, do zeliščne medici- sem strokovnjakinja za prehrano v klasičnem pomene in drugih naravnih pristopov. Ključno pa je, da je nu besede, zaradi narave mojega dela in študija pa je
usmerjena k odkrivanju vzrokov, zakaj je prišlo do do- poznavanje prehrane in predvsem vpliv prehrane na
ločene bolezni ali simptomov in kako okrepiti telo, da naše telo, nekaj, čemur posvečam največ pozornosti.
je zopet sposobno samozdravljenja, ki nam je naravno dano. Principe naturopatije so najprej uporabili na
Hipokratovi šoli medicine, 400 let p.n.š. Hipokrat je
namreč verjel, da je potrebno človeka obravnavati kot
celoto, če želimo odkriti pravi vzrok bolezni in uporabiti zakone narave, da spodbudimo (samo)zdravljenje telesa. Iz te izvorne šole so vzeti principi naturopatije. Vedno je potrebno odkriti vzrok bolezni ali težav
in obravnavati osebo kot celoto. Naturopat je najprej

Študirala sem tudi tradicionalno kitajsko medicino,
predvsem z vidika dietetike in diagnostike in pridobila
sem tudi certifikat za Svetovalko tradicionalne
kitajske medicine. Tu je vidik prehrane oz. živil še
malo bolj kompleksno obravnavan, kot ga poznamo
v zahodnem svetu, saj kitajska medicina obravnava
vsako živilo tudi po energiji in vplivu te energije na
naše telo.
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čakajo na kakšno novico o bolezni ali celo smrti
kakega vegana? Ali se to morda počne načrtno?
Težko odgovorim na splošno, si pa želim in upam, da
ni načrtno. Verjamem tudi, da zdravniki, ki napadajo
veganske starše, to počnejo, ker dejansko verjamejo,
da taka prehrana škodi. Ker s področja prehrane nimajo znanja, se na to temo dodatno ne izobražujejo in
ne sledijo sodobnim študijam in odkritjem; če bi, bi
vedeli, da vse večje prehranske organizacije na svetu,
vključno z DC, BDA, BNF, NHMRC, AND ... menijo,
da je pravilno zasnovana veganska in vegetarijanska
Velikokrat smo v naši reviji že pisali, da mnogi prehrana primerna za vsa starostna obdobja. Ti zdravstrokovnjaki za prehrano zagotavljajo, da je ve- niki torej izhajajo iz neznanja, kar pa seveda ni in ne
ganska prehrana primerna oz. celo boljša za vse sme biti opravičilo – ravno nasprotno.
starosti? Kaj pravite vi o tem?
Pri nas uradna medicina še vedno odsvetuje veVsekakor se s tem strinjam. Pravilno zasnovana vegansko prehrano, češ da ni zdrava. Toda bolnice
ganska ali bolje rečeno polnovredna rastlinska preso polne, toda veganov že ne, ker jih je zelo malo,
hrana je primerna za vsa življenska obdobja in lahko
a ne? Kdo so torej ti bolniki?
pomaga tudi pri zdravljenju različnih kroničnih in
drugih bolezni. Treba je seveda povedati, da so tudi Menim, da je prehrana le en vidik nastanka bolezni.
bonboni in sladke pijače ali čips veganska prehrana, V naturopatiji človeka obravnavamo celostno, zato je
ki pa nikakor ni zdrava, zato sama raje uporabljam iz- običajno tudi vzrokov, ki so pripeljali do določenega
raz polnovredna rastlinska prehrana, ki bolj natančno bolezenskega stanja, več. Res pa je, da ima prehrana
velik vpliv, poleg čustev verjetno največji.
opredeli izraz veganska hrana.
Kako je možno, da kljub mnogim študijam, ki
nedvoumno dokazujejo, da je veganska hrana v
redu oz. v več pogledih boljša, pri nas še vedno
vegane zasmehuje, tudi iz krogov uradne medicine?

Kaj pravite na reklamiranje mesa s strani ministrstva z denarjem vseh davkoplačevalcev?
Mesa že tako ali tako pojemo v naši državi veliko preveč, zato še dodatno reklamiranje ne koristi nikomur
drugemu, kot le mesnopridelovalni industriji in farmaciji, saj se z uživanjem večjih količin mesa povečujejo tudi tveganja za številna obolenja. Seveda mi
ni všeč, da je le to plačano s strani davkoplačevalcev,
torej tudi z mojim denarjem, a s stvarmi, ki jih trenutno ne morem spremeniti, se namenoma ne obremenjujem preveč.

Menim, da predvsem zaradi nepoznavanja sodobnih
študij in sodobne znanosti. Morate vedeti, da uradna
medicina oz. zdravniki nimajo posebenega znanja o
prehrani in niso izobraženi v tej smeri, zato v resnici
niso avtoriteta na področju prehrane, kar mnogi tudi
sami priznajo. Obenem je tu še vidik tradicije (meso
se jé pri nas »od nekdaj«) in vpliva množice (»vsi to
počnejo«). Meso se v našem okolju jé že tradicionalno, Državna politika omejuje pravice do svobode
prehranjevanja. Predvsem je to zelo očitno v
vsi ga jedo in to je sprejeto kot nekaj »normalnega«.
vrtcih in šolah. Namreč vedno več je otrok, ki zaVerjetno je to tudi glavni razlog, da starši vegani vračajo meso v šolah in potem starši naletijo na
pred svojim pediatrom večinoma skrivajo način težave, ker takšni otroci ne dobijo malce. Učiteprehranjevanja otroka, saj se bojijo odziva. Do- lji in vzgojitelji se izgovarjajo na neka zastarela
stikrat raje ne gredo do zdravnika, ker se boji- priporočila Ministrstva za zdravje, češ da to ni
jo. Zdravniki in nekateri mediji pa potem komaj možno. Gredo celo tako daleč, da se od staršev
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zahteva izjave od zdravnikov, da so otroci bolni čani, da meso otrok mora jesti, sicer bo najmanj zbolel,
in rabijo vegasko oz. vegetarijansko dieto. V re- če ne celo umrl, pa ne vem, kaj bi dobrega dosegli, če bi
snici pa otroci niso bolni. A ni to neumnost?
otroku natančno predstavili izvor živalske hrane, saj
Seveda je. A zopet se lahko vrnemo k zgornjim vpra- bi ga postavili v konflikt s samim seboj in situacijo; po
šanjem in odgovorom. Nevednost, tradicija, slepo sle- eni strani otrok verjetno ne bi hotel biti del tega grodenje množicam. Konsenz znanosti je jasen: Pravilno zljivega početja, ki mu je bilo predstavljeno, po drugi
zasnovana veganska in vegetarijanska prehrana je strani pa bi mu starši, ki mu predstavljajo zgled in avprimerna za vsa starostna obdobja. Menim, da take toriteto, pojasnili, da pri tem nima izbire. To še odrasli
omejitve predstavljajo omejitev pravic in svobode do ne bi znali predelati, kaj šele otrok, ki bi bil pahnjen
v situacijo, kjer je del problema in pri tem ne more
odločanja.
storiti popolnoma nič. Starejši in bolj zrel kot je otrok,
Ali je morda v današnjem času in navadah pre- več izbire samoodločanja ima. Zato menim, da mohranjevanja vseeno potrebno biti pozoren na rajo dejstvo, od kje pride na naš krožnik meso ali sir,
najprej sprejeti in predelati vsejedi starši.
kaj pri veganski prehrani?
Kot sem že zgoraj napisala, sama zagovarjam polnovredno rastlinsko prehrano; čips in sladke pijače so
lahko tudi veganske, ne pa zdrave. Vnaprej pripravljeni, procesirani izdelki ne hranijo in ne krepijo zdravja
v našem telesu, temveč ravno obratno. In take hrane
žal poje veliko vsejedih, pa tudi veliko veganov. Svetujem čim več temnozelene listnate zelenjave, sadja, polnovrednih žit ... torej sveže, ne predpripravljene hrane
za vse oblike prehranjevanja. Pri veganski prehrani
(pa tudi pri vsejedi!) je potrebno paziti na zadosten
vnos vitamina B12.

Ali počasi prihaja čas za korenite spremembe učnega programa in seveda potem načina prehranjevanja otrok in starejših?
Upam, da. In lepo bi bilo, če bi bil ta »počasi« bolj hiter,
v dobro vseh nas, živali in planeta.
Imate tudi trgovino OrCa. Kaj bi izpostavili tukaj?

OrCa predstavlja vse, v kar verjamem; v to, da je možno ljudem pomagati in jim ponuditi kvalitetne, naravne izdelke, ki ne zahtevajo trpljenja živali in ljudi
Kako je z vitaminom B12, o katerem se veliko ter ne škodijo ne nam, ne našemu planetu. Ponujamo
govori? V Ameriki in Angliji naj bi ga že dodajali zgolj naravne, ljudem, živalim in okolju prijazne izdelvsem, torej tudi mesojedcem.
ke in del denarja namenjamo različnim dobrodelnim
Vitamin B12 je problematičen tako za vegane kot tudi organizacijam in dokazujemo, da je možna tudi druza vsejede. Za slednje morda še toliko bolj, ker se vega- gačna, bolj sočutna pot življenja.
ni večinoma zavedajo, da morajo ta vitamin dodajati,
vsejedci pa so prepričani, da ga imajo dovolj in da ga z
Pripravil: Stanko Valpatič
mesom in mlečnimi izdelki vnesejo dovolj, a žal temu
ni tako, razlogov pa je več. Naj na tem mestu povem,
da vitamin B12 delajo le bakterije, torej ni razloga, da
bi ga v telo vnašali z mesom in mlečnimi izdelki.
Se vam zdi prav, da starši svoje otroke poučijo o
izvoru živalske hrane ali bi jim to morali zamolčati?
Hm, to je dvorezen meč. Menim, da ljudi vzgajamo/
spreminjamo/nanje vplivamo najbolj s svojim vzgledom. Otrok veganskih staršev ima največji vzgled pri
svojih starših. Pri otroku vsejedih staršev, ki so prepriO S VO B O D I T EV Ž I VA L I , DECEMBER 2 0 1 8
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ČIGAVE KAPRICE?
Vegetarijanska in veganska
prehrana v šolah
veganstvo in vegetarijanstvo v vseh pogledih izenačili z dietami, ki bi si jih recimo izmislila Čezvesoljska
zombi cerkev blaženega zvonjenja. Oddaja Tednik pa
je to dobesedno zavedla v – kaprice staršev. Veganska
in vegetarijanska dieta naj bi bili enaki recimo stališču staršev, da je njihov otrok alergičen na »zeleno in
rdečo hrano«.

V začetku septembra je združenje slovenskih pediatrov izdalo priporočila za šolske jedilnike. V njih so
zapisali, da »vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni
zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr.
diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev
(bioresonanca, homeopatija itn.), verskih in drugih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet,
kot npr. ‚dieta brez konzervansov‘ in podobno«. Njihov
poziv so podprli mediji, na čelu z javno RTV. V oddaji
Tednik so, v prispevku s pomenljivim naslovom »Diete in kaprice«, izpostavili Petro Fefer z Osnovne šole
v Logatcu. Ta je novinarjem potožila, da »v šoli dela
že 18 let in da sta bili takrat dve dieti, danes pa že 32
otrok ne jé svinjine, 15 jih je vegetarijancev, ogromno
je alergij«.

Stališče enačenja je slepo za vsa dejstva. Najprej za prehranska. Po podatkih iz Poročila o stanju kmetijstva,
živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017 v Sloveniji
na prebivalca porabimo skoraj 100 % več govejega
mesa od povprečja EU, mesa prašičev in perutnine pa
skoraj tretjino več od povprečja EU. Po drugi strani pa
pri nas povprečen državljan zaužije le 65 % priporočenega dnevnega vnosa sadja in zelenjave. Vse to so jasni znaki splošno neuravnotežene prehrane. Posledice
bi morale biti pediatrom dobro znane – od debelosti,
povišanega holesterola, srčno-žilnih obolenj, do višjih
pojavnosti določenih vrst raka, npr. raka na debelem
črevesju. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO,
World Food Organization) je rdeče meso (kamor sodi
tudi svinjina), posebej pa predelano meso (salame,
hrenovke ipd.), uvrstila med rakotvorna živila in svetuje, da se jim izogibamo. A naši pediatri pravijo, da je
črtanje svinjine z jedilnika – slabo.

Potem je tu ekološki vidik. Že dolgo je znano, da je
živinoreja eden od največjih onesnaževalcev planeta.
Ker je za potrebe mesne industrije vsako leto zaklanih
60 milijard kopenskih živali (morske sploh ne štejejo,
te štejejo samo v tonah!), so bili za pridelavo krme za
te živali izsekani številni gozdovi. Današnje kmetijstvo
zaseda že 38 % vseh zemeljskih površin, porabi 70 %
vse pitne vode ter prispeva 19 % vseh toplogrednih
plinov. Združeni narodi so že leta 2010 pozvali države,
To, da otroci ne jedo svinjine ali da so vegetarijanci, je naj vendarle začnejo z ukrepi za zmanjševanje porabe
po mnenju pediatrov in uredništev na nacionalni te- mesa, saj je to edini način, da ne požremo planeta pod
leviziji torej slabo. Še več, pediatri so v svojem stališču sabo.
30
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□ 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 2018 za zaposlene je 25 €,
•
članarina za leto 2018 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €,
•
članarina za leto 2018 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

Nazadnje pediatri s takim stališčem veganstvu in
vegetarijanstvu odvzamejo vsakršen etični kontekst.
Dobe, ko so ljudje verjeli, da so krona stvarstva, ker
jim je bog dal dušo, živalim pa ne, je konec. Prav tako
so raziskave živalske inteligence že zdavnaj ovrgle
tezo, da imamo zavest samo ljudje, živali pa naj bi
bile nekakšni avtomati, ki delujejo samo instiktivno
in nimajo nikakršnega zavedanja sveta okrog sebe. In
nenazadnje vsi vemo, da živali, ki jih izkoriščamo za
hrano, trpijo. Neznosno trpijo. A po mnenju pediatrov
je nasprotovanje mučenju in industrijskemu ubijanju
živali le – kaprica. Odločitev, da nekdo ne bo užival
živalskih izdelkov, ker etično zavrača to (nepotrebno!)
trpljenje, pa ni nič več kot »modna muha«.
V času, ko javni prostor odpoveduje in se za vsako
resnično in preverljivo dejstvo pojavijo tudi »alternativna dejstva«, ki po navadi niso nič drugega kot izmišljotine, je minimum, ki ga pričakujemo od stroke
ta, da se bo držala dejstev. Da bo vsaj stroka pri svojih
sodbah in priporočilih poštena. A pediatrična stroka,
ki je spisala priporočila, se je ujela v lastno ideološko
slepoto, v lastne kaprice. Črtanje veganskih in vegetarijanskih diet s šolskih jedilnikov lahko predlaga
samo nekdo, ki je nepoučen o dejstvih (kar stroka ne
sme in ne more biti) ali pa mu ideologija narekuje, da
je polnovredna hrana samo tista s pohano piško vsak
dan.
Avtor: Luka Mesec

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.
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Spodbujanje etike živali
v predšolskem obdobju:
pregled regulative in usmeritev
v slovenskem prostoru
Odnos med otroki in živalmi je eden izmed pomembnih razlogov za vzgojo na področju etike živali
že v zgodnjem otroštvu. Če želimo, da se bodo otroci
uspešno soočali s čustvi do živali, morajo pomen etike živali najprej razumeti, vloga odraslega pri tem pa
je pomoč pri razvijanju empatije do živali že v predšolskem obdobju. Bone (2013) je analizirala obstoječo
literaturo in raziskave, ki vse bolj priznavajo pomen
živali v socialnem odraščanju otrok. Zaključuje, da so
živali četrti učitelj v vzgoji in izobraževanju. Študije
(pregled v Macchitella, 2011) potrjujejo, da zmorejo
otroci, ki živijo z živaljo in so nanjo navezani, višjo
raven empatije do živali v primerjavi s sovrstniki, ki
nimajo živali. Thompson in Gullone (2003) predstavita različne raziskave, v katerih avtorji poročajo o učinkih programov etike živali. Ugotavljajo, da so otroci,
ki so sodelovali v programu etike živali, v primerjavi s
kontrolno skupino pokazali statistično značilno povečanje humanega odnosa do živali. Pregled raziskav pa
sicer ne potrjuje hipoteze, da se empatija, usmerjena
na živali, posploši na empatijo, usmerjeno k človeku
(Macchitella, 2011; Thompson in Gullone, 2003). Vendar so za bolj zanesljive zaključke v zvezi z vplivom
odnosa otrok – žival, na odnos otrok – soljudje, potrebne nadaljnje, predvsem longitudinalne raziskave.

ponižujočega ravnanja. Med drugim deklaracija opredeljuje tudi usmerjeno izobraževanje otrok k spoštovanju naravnega okolja in k popolnemu razvoju
otrokove posebnosti (Agius, 2014). V njej pa ne najdemo točnih definicij, na katere bi se lahko sklicevali pri zagotavljanju otrokovih pravic, niti ne možnih
načinov nadzorovanja in sankcioniranja kršiteljev. Pri
prebiranju slovenske zakonodaje smo ugotovili, da
je pristojna Veterinarska uprava Republike Slovenije
(VURS), sedaj UVHVVR, izdala pisno navodilo o reji
živali na osnovnih šolah (ki seveda velja tudi za predšolske ustanove, čeprav to izrecno ne piše) in Pravilnik
o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic, ki se je
spremenil v Pravilnik o zaščiti rejnih živali in – kljub
potencialni neintuitivnosti tega dejstva – velja tudi
za rejo živali v vzgojno-izobraževalnih institucijah.
V njih predpisuje le minimalne pogoje, ki jih morajo vzgojno-izobraževalne ustanove upoštevati za rejo
živali. Glede na to, da imamo na področju reje živali
v predšolskih ustanovah in šolah le navodilo ter da je
v teh ustanovah vedno več živali, bi bilo treba sprejeti
pravilnik, ki bi urejal tovrstno tematiko. V pravilniku
bi opredelili predvsem, katere vrste živali so sploh lahko v izobraževalnih ustanovah, pod kakšnimi pogoji,
kdo za njih odgovarja in na kakšen način se jih vkljuZaradi pomena živali kot učitelja predšolskih otrok
čuje v vzgojno-izobraževalni proces.
nas je zanimalo, kakšna je vloga živali v predšolski
vzgoji na Slovenskem in kaj o tem pravi zakonodaja. V kolikor je v slovenskem prostoru etika živali poPri razvijanju idej o etiki živali v predšolskih usta- memben vzgojno izobraževalni rezultat, bi morale to
novah smo najprej želeli določiti, kakšna je poveza- temo obravnavati tudi nacionalne usmeritve vzgojiva med etiko živali in spoštovanjem otrokovih pravic. teljem in učiteljem. V Kurikulumu za vrtce (1999) je
Ugotavljamo, da so v Deklaraciji o otrokovih pravicah področje narave opisano kot prednostno področje,
iz leta 1959 zapisana le načela, ki so bežno povezana kjer lahko otroci razvijajo lastne sposobnosti za učins temo etike živali. Načela določajo posebno varstvo kovito vključevanje v fizično in družbeno okolje, s
otrok, pravico do svobodnega izražanja, prepoved tem pa ustvarjajo zdravo in varno življenjsko okolje
mučenja oziroma drugega krutega, nečloveškega ali in navade. »Poudarek je na pridobivanju izkušenj z
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živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37).
Pomembno je, da Kurikulum izpostavi tudi naslednja
dejstva: (i) »Otrok spoznava živali, rastline, predmete
in pojave okoli sebe. Spoznava in spoštuje živa bitja,
uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje; (ii) ima rad ter neguje rastline in živali v svojem
okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren; (iii) otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje
pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in
razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37).
Globalni cilji, povezani z etiko živali, katere najdemo
v Kurikulumu za vrtce (1999), govorijo o razvijanju
naklonjenosti, spoštovanja in odgovornosti do živih
bitij in narave ter o spodbujanju možnih pristopov k
spoznavanju narave. Ti cilji so vedno povezani z otrokovim odkrivanjem in spoznavanjem različnosti med
živimi bitji, z različnostjo okolja, v katerem živijo, ter
z razumevanjem, da so tudi oni živa bitja. S tem otrok
ugotavlja, »da je življenje živih bitij odvisno od drugih
in od nežive narave« (Kurikulum za vrtce, 1999, str.
39). V Kurikulumu za vrtce so napisani tudi različni
primeri dejavnosti, katere lahko vzgojiteljice poljubno
uporabljajo. Dejavnosti so razdeljene na dve različni
starostni obdobji, od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta. V
primerih dejavnosti za otroke od 1. do 3. leta smo zasledili le eno dejavnost, vezano na obravnavano temo:
»Zaznava živa bitja z vsemi možnimi čutili (ob upoštevanju varnosti otroka in živega bitja) in sodeluje v
pogovorih o tem, kakšna so, kako in kje živijo, kako
se gibljejo, oglašajo, kakšni so njihovi potomci, kako
se hranijo ipd.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 39). V
primerih dejavnosti za otroke od 3. do 6. leta pa najdemo več dejavnosti, povezanih z obravnavano temo.
Tako je med drugim navedeno, da otrok: (i) »Išče,
opazuje, raziskuje, skrbi in neguje rastline in živali v
okoljih, kjer živijo, v gojilnicah, v živalskem vrtu itd.;
(ii) opazuje rastline in živali v gojilnicah, spreminja
pogoje ter predvideva, ugiba in napoveduje posledice;
(iii) išče informacije o živih bitjih v različnih medijih
(slikanice, knjige, filmi itn.); (iv): opazuje mladiče različnih živali in jih primerja s starši in med seboj; (v)
opazuje sebe in se primerja z vrstniki in z živalmi.«
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 40). Pri pregledovanju Bele knjige o vzgoji in izobraževanju ugotavljamo,

da etiki živali ne pripisuje posebnega pomena, saj
bežno omenja živa bitja le v uvodnem besedilu (Bela
knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
2011). Če torej povzamemo, lahko ugotovimo, da slovenska zakonodaja in priporočila na področju vzgoje
in izobraževanja podajajo usmeritve razvoja odnosa
do živali pri predšolskih otrocih. Predvsem Kurikulum za vrtce, za starostno obdobje od 3. do 6. let, se
v največji meri dotika te teme. Žal pa vzgojitelji niso
ustrezno opolnomočeni z usmeritvami in predpisi, ki
bi jim zagotavljale ustrezno realizacijo tem razvoja
etike živali z upoštevanjem dobrobiti otrok in živali
v predšolskih institucijah. V Sloveniji potrebujemo
jasnejšo regulativo, ki bo v pomoč vzgojiteljem za načrtovanje in izvedbo varnega, vendar tudi vzgojnega
programa razvoja etike živali. Primer dobre prakse je
v Avstraliji. Avstralski Nacionalni standard kakovosti
(Keeping pets and animals in education and care services, 2013) poudarja pomembnost hišnih ljubljenčkov v šolski ustanovi, a pod točno določenimi pogoji,
ki zagotavljajo dobrobit otrok in živali. V standardu
najdemo najpomembnejše informacije o izbiri prave
živali, o oceni in upravljanju tveganj, o standardih in
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predpisih, ki se jih je treba držati, če se ima v ustanovi
žival, ter smernice, ki jih je treba upoštevati za zdravje
in varstvo otrok in živali. Tako izčrpnih navodil na to
temo v Sloveniji nimamo, zato je smiselno razmišljati o pripravi podobnih navodil tudi za naše šolske in
predšolske ustanove. Pri tem pa moramo iti na področju zakonodaje na splošno nekoliko dlje od obstoječega stanja regulacije odnosa do živali. Otroci namreč
razvijajo etiko živali tudi in predvsem z modelnim
učenjem. Tement in Festić (2010) ugotavljata, da je
slovensko zakonodajo s področja zaščite živali pred
mučenjem težko izvrševati v praksi, saj je v nekaterih
pogledih pomanjkljiva in nejasna. Veterinarski urad
Republike Slovenije (sedaj Uprava za varno hrano, veterino in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano) po pooblaščenih uradnih
osebah – veterinarjih, izvaja nadzor nad izvrševanjem
zakonov in drugih predpisov s področja varstva živali. Ker pa se »kazenske določbe ZZZiv navezujejo le
na taksativno našteta prepovedana ravnanja mučenja živali, se žal prepogosto zgodi, da zakonodajalec
spregleda določene oblike mučenja in posledično mučitelj ne odgovarja.« (Tement in Festić, 2010, str. 17).

Viri:

Kako torej kot vzgojitelj približati pomembnost živali
v njihovih vsakodnevnih življenjih in razvijati občutek empatije do živali že v zgodnjem otroštvu? Grušovnik (2016) zagovarja dejstvo, da bi morali vsi, ki
se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v povezavi z
vprašanjem živali krepiti pristen stik otrok z živalmi
ter jasno preprečevati moralno slabe prakse sodobne
družbe. Predšolsko izobraževanje otrok o tej temi je
pomembno za ustvarjanje harmonične in nenasilne
družbe v korist vseh človeških in nečloveških bitij
na svetu. Kot podarja Savec (2010) je pri tem najpomembnejši dejavnik aktivno učenje, s katerim otrokom omogočamo, da zaznavajo živa bitja z vsemi
možnimi čutili, ob neposrednem kontaktu z živalmi
razvijajo naklonjenost in spoštljiv odnos do živih bitij
ter se seznanijo s pravili, ki jih je treba upoštevati ob
stiku z živalmi.

lo sviluppo psicologico e l‘educazione in eta‘ evolutiva. Giornale

Zapis je izvleček magistrskega dela z naslovom Etika
živali v predšolskih ustanovah na slovenskem avtorice
Sare Tonel, izdelanega pri Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, pod mentorstvom doc. dr. Tomaža
Grušovnika.
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Avtorja: Sara Tonel in Tomaž Grušovnik

Čas je za novo - trajnostno prehransko politiko
Avgusta 2018 je bil na državni spletni portal
predlagam.vladi.si poslan predlog državi za
zmanjšanje živinoreje v Sloveniji zaradi okoljskih, zdravstvenih in etičnih razlogov. Strokovno utemeljen 50-stranski predlog, podprt z več
kot 200 znanstvenimi viri, je dobil največ glasov
»za« (1520) od uvedbe tega portala. Odmeven
predlog se je uvrstil celo na naslovnico časopisa
DELO.
Odprto pismo z naslovom »Čas je za novo - trajnostno - prehransko politiko« je bilo poleti 2018 poslano
državnim organom, ki so odgovorni za javno zdravje,
okoljevarstvo, kmetijstvo in prehrano. Avtorja sva Matevž Jeran, mag. inž. preh., in Jure Vrhovnik, inž. rač.
in inf., glavni namen odprtega pisma pa je državnim
organom in prehranskim strokovnjakom predstaviti
znanstveno podkrepljene ugotovitve, ki kažejo na to,
da je slovenska in globalna pridelava in poraba živil
živalskega izvora trenutno mnogo previsoka.
Slabosti živinoreje sva s pomočjo pregleda literature
analizirala na več načinov: preučila sva njen negativen
vpliv na okolje in na prehransko varnost, z njo povezana zdravstvena tveganja ter etično-moralno problematiko ravnanja z živalmi.
Za polovico manjša pridelava in vnos živil živalskega izvora do leta 2030 ter štirikratno zmanjšanje do
leta 2050, postopno obdavčevanje živil glede na njihov okoljski odtis in ukinitev industrijske živinoreje
do leta 2060. To so najpomembnejši cilji v predlogu, ki
temeljijo predvsem na ciljih Greenpeace-a, ki do leta
2050 predvideva zmanjšanje globalne letne porabe
mesa na 16 kg na prebivalca (zdaj Slovenija porabi 90
kg/prebivalca) in na sklepu evropskih poslancev, da
mora Evropa najpozneje do leta 2050 postati brezogljična, do leta 2030 pa doseči zastavljene okoljske cilje.

ki bo na dolgi rok dosegel omenjene cilje. Odprto pismo najdete na spletnem naslovu novaprehranskapolitika.idealist.si ali na portalu predlagam.vladi.si
(predlog z naslovom »Čas je za novo - trajnostno - prehransko politiko« – poiščite priloge).
Ključni argumenti za nujnost zmanjšanja živinoreje
Predlog predstavi ključne okoljske vplive, ki jih povzroča živinoreja: »Živinoreja na globalnem nivoju k
prehrani ljudi doprinese 18 % kalorij, zavzema pa kar
83 % kmetijskih površin in je odgovorna za več kot
pol s kmetijstvom povezanih izpustov toplogrednih
plinov.«

Predlog navaja znanstveno študijo, ki je izračunala,
»da bi v Evropski uniji zmanjšanje vnosa in pridelave
živil živalskega izvora za 50 % in nadomestitev z živili
rastlinskega izvora prineslo 40 % zmanjšanje izpustov
dušikovih spojin v okolje, 25-40 % zmanjšanje s kmetijstvom povezanih izpustov toplogrednih plinov in
23 % zmanjšanje potrebe po obdelovalnih kmetijskih
površinah na prebivalca.« V drugi raziskavi ugotavljajo podobno: »Zmanjšali bi se porabi goriva in vode,
zmanjšalo bi se izsekavanje gozdov, kmetijske površine bi na ta način uporabljali veliko bolj racionalno,
Državne organe sva pozvala, da se medsebojno povenahranili bi lahko več ljudi.«
žejo in pripravijo usklajen strateški dolgoročni načrt,
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Ključno pri tem je zmanjšanje vnosa in proizvodnje
mesa ter prehod na rastlinsko pridelavo in vegansko
prehrano. »Ta se je izkazala za najučinkovitejši prehranski režim pri zmanjševanju prehranskega ogljičnega odtisa in potrebne kmetijske površine na osebo,«
so ugotovili znanstveniki, ko so primerjali okoljske
odtise različnih prehranskih režimov.

pridelavo rastlinske hrane, do obdavčenja živil živalskega izvora.

Med možnimi rešitvami je izpostavljen tudi dober
zgled britanske prakse, kjer je leta 2014 Britanska dietetična zveza sklenila prvi formalni dogovor o sodelovanju z Britanskim veganskim društvom, z namenom,
da zagotavljajo ustrezne informacije, z dokazi podprPredlog navaja tudi zdravstvene prednosti prehoda iz ta priporočila in podporo vsem državljanom, ki se že
vsejede na vegansko prehrano: »Obstaja čedalje več prehranjujejo vegansko ali pa razmišljajo o prehodu
strokovne literature, ki ugotavlja ugodne zdravstvene na takšno prehrano. Po tem zgledu bi se lahko tudi
učinke uživanja veganske prehrane v primerjavi s kla- slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje povezal
sično vsejedo prehrano. Iz ugotovitev raziskav lahko s Slovenskim veganskim društvom in začel aktivneje
sklepamo, da bi z zmanjševanjem vnosa hrane žival- promovirati in nuditi podporo državljanom, ki se žeskega izvora in z nadomestitvijo s polnovredno hrano lijo prehranjevati vegansko.
rastlinskega izvora zmanjšali tveganje za razvoj raka,
Predlog je na vladnem spletnem portalu dosekoronarne srčne bolezni in sladkorne bolezni tipa 2
gel rekordno število glasov
ter tveganje za predčasno smrt iz kateregakoli razloga. Številne raziskave in meta-analize ugotavljajo, da Portal predlagam.vladi.si sva najprej nameravala upoimajo vegetarijanci v primerjavi z vsejedci v povpre- rabiti samo kot enega izmed načinov posredovanja
čju nižji indeks telesne mase, nižjo koncentracijo sku- odprtega pisma odgovornim državnim organom, a se
pnega holesterola v krvi (občutno nižjo koncentracijo je kasneje izkazalo, da je pozivanje ljudi h glasovanju
LDL-holesterola in le malo nižjo koncentracijo HDL- za najin predlog lahko ključen del promocije odprtega
-holesterola), nižjo koncentracijo trigliceridov v krvi pisma širši javnosti. Ker je najin predlog dosegel rein nižjo koncentracijo glukoze v krvi.«
kordno število glasov na portalu (1520 glasov ZA, 27
PROTI), mu je to zelo olajšalo prihod v medije - med
Avtorja predloga sva izpostavila: »Stališče, da je dodrugim na naslovnico časopisa Delo, 21.8.2018 (člabro načrtovana veganska prehrana zdrava in primernek iz Dela lahko najdete na spletu; naslov: »Ciljev ne
na v vseh življenjskih obdobjih, zavzemajo nekatere
bomo dosegli brez manjše porabe mesa«).
prehranske in zdravstvene organizacije v ZDA, Veliki
Britaniji, Kanadi, Avstraliji, Italiji in na Portugalskem,
Javni odzivi ministrstev in mesne industrije: Protovrstno prehrano pa podpirajo tudi nordijske države
dajanje megle?
- Danska, Islandija, Finska, Švedska, Norveška.«
Doslej so bili vsi javni odzivi na predlog vladi s strani
Predlog se loteva tudi etičnih-moralnih vidikov: »Leta ministrstev ali mesne industrije bolj slabe kakovosti.
2012 je skupina nevroloških znanstvenikov podpisala Ministrstvo za zdravje trajnostnosti/okoljevarstva ne
izjavo The Cambridge Declaration on Consciousness, uvršča v kategorijo »javno zdravje« in se zato velike
v kateri izražajo trdno stališče, da imajo nečloveške ži- večine informacij iz odprtega pisma/predloga vladi ni
vali skoraj enak nivo zavesti in zavedanja kot človek.« dotaknilo (predlagava jim branje znanstvenega članka
Predstavljene so filozofske študije, ki sklepajo, da je »Environmental Nutrition: A New Frontier for Public
»čutečnost živali moralno relevanten kriterij za do- Health«). Zakaj se Ministrstvo za zdravje ni v svojem
delitev moralnega statusa in osnovnih pravic živemu javnem odzivu dotaknilo vsaj ukinitve subvencij za
bitju.«
mesne izdelke, glede na to, da je ukinjanje subvencij
omenjeno med desetimi smiselnimi cilji v predlogu
Predlagane rešitve državi za dosego postopne- vladi? Zakaj se niso dotaknili vsaj smiselnosti prepoga zmanjševanja živinoreje
vedi uporabe antibiotikov v živinoreji v preventivne
V predlogu so predstavljene tudi nekatere možne re- namene (predlagava jim, da preverijo, kakšno je mnešitve, od sprememb prehranskih smernic, subvencij za nje Svetovne zdravstvene organizacije o tem)?
36

OSVOBODITEV ŽIVALI, DECEMBER 2018

Ministrstvo za okolje in prostor meni, da se Slovenija
v okviru mednarodnih pogajanj o podnebni politiki
uvršča med bolj ambiciozne države, čeprav so v organizaciji Climate Action Network Europe junija 2018
Slovenijo ocenili z oceno »poor« za boj proti podnebnim spremembam (Report: Off target 2018). Spregledali so tudi, da v odprtem pismu/predlogu vladi piševa o vsaj šestih glavnih varnih mejah zmogljivosti
našega planeta (angl. planetary boundaries) in ne le
o podnebnih spremembah; te napake jim ni mogoče
oprostiti. V svojem javnem odzivu so porabili tri odstavke, da so pokazali, kako ključen se jim zdi problem
zavržene (odpadne) hrane, pri tem pa so pozabili povedati, da je v živilsko-prehransko-oskrbovalni verigi
največji preprečljiv vzrok zavržene hrane v različno
zasnovanih študijah konsistentno ravno živinoreja in
o tem sva napisala celo poglavje v odprtem pismu (poglavje: »Socialna pravičnost«).

Kaj sledi?
Če si boste prebrali javne odzive ministrstev, ki so
objavljeni ob najinem predlogu vladi, in se boste strinjali z nama, da so odzivi bolj slabe kakovosti, bi bilo
verjetno najboljše, da na ministrstva in na elektronski naslov predlagam.vladi@gov.si pošljete obrazloženo zahtevo (vljudno, seveda) po bolj kvalitetnem in
daljšem javnem odzivu ministrstev na najin predlog.
Če ne bo nobeno od ministrstev posodobilo svojega
odziva, se bo zgodba verjetno nadaljevala šele jeseni
2019, saj Ministrstvo za okolje in prostor takrat pričakuje podatke o prvi državni podnebni strategiji do
leta 2050.
V boju proti živinoreji na srečo nismo sami, saj ima
ambiciozne cilje na tem področju med drugim tudi
Greenpeace International (Report: Less Is More 2018).

Eden od pomembnih načinov odpiranja razprave o
Tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- živinoreji/medvrstni etiki v tem trenutku je tudi ta, da
hrano v svojem javnem odzivu ni napisalo ničesar ta- podpišete in promovirate evropsko državljansko pokšnega, s čimer bi oporekali smiselnosti predlaganih budo »End the Cage Age«, pri kateri poteka zbiranje
ciljev. Njihov odziv je še najmanj uporaben in najbolj milijona evropskih podpisov še do 11/09/2019.
izven konteksta (predlagava jim branje poglavja »SoMatevž Jeran (matevz.jeran@hotmail.com)
cialna pravičnost« v odprtem pismu, saj so v tem poJure Vrhovnik (jure.vrhovnik@gmail.com)
glavju pomembne informacije o travinjah/samooskrbi/prehranski varnosti).
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Nikina Prijazna vas

Zelo pogosto se govori o pravici do svobode in pra- lahko poiščete dom, kjer bo mirno in lepo živela, brez
vici do neizkoriščanja. Vendar se pri tem pozablja, da strahu pred zakolom?«
so tudi živali čuteča bitja. Najbolj pozabljene in očem
Ob obisku Pepe smo z njo v temnem kotu hleva videskrite so rejne živali.
li še njeno sestrico Rozi. Na dan Pepine rešitve, bi jo
Vsako živo bitje ima pravico do življenja in svojega kmet zaklal za svoje potrebe. Kako rešiti eno življenje,
doma. Dom je lahko drevo, travnik, gora, ledenik, drugo prepustiti kruti usodi?
morje... Zeleno-modri planet, našo dediščino, ki smo
Navezani sta druga na drugo, saj nista imeli nikogar
jo prejeli v dar od naših prednikov, moramo zapustiti
drugega v tistem plesnivem koščku zagrajenega proszanamcem takšnega, kakršnega smo dobili.
tora.
Vse to in še več poskušamo z ustanovitvijo Nikine PriNedaleč od njunega ujetništva, za temnimi vrati, so
jazne vasi učiti tiste, ki še niso začutili in dojeli, da
bila vklenjena v težke, kratke verige še štiri nesrečsmo z naravo in živalmi soodvisni.
na bitja. Dve telici, krava in ob steni majhna telička
Pujsa Pepa je začela čudovito zgodbo in sprva rešila z žalostnimi očmi. Tudi sama, priklenjena ob steno s
še pet življenj z iste kmetije. Zdaj pomagajo še naprej težko verigo, je lahko samo gledala svojo mamo, kako
reševati življenja skupaj z nami v Nikini Prijazni vasi. poležava na umazanih betonskih tleh. Kmet je vsak
dan pomolzel pri mami mleko, ki bi moralo biti njena
Začelo se je s klicem na Društvo za zaščito živali Pohrana. Sama je dobila neokusno brozgo, ki jo je, lačna,
murja: »Kmet redi vsako leto za nas prašička. Odločili
morala pojesti. Njeno mleko pri mami je kmet pomolsmo se, da zaradi nas ne bo več umrla nobena žival. Ji
zel, odpeljal in prodal.
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Vsa ta življenja so za njega samo vrednost v denarju.
Mama bi po tem, ko bi mleko usahnilo, šla v zakol. Po
dvanajstih letih trpljenja, ko mu je morala skotiti devet otrok, odvzetih in poslanih v klavnico, mleko dati
za hrano ljudem, ni več imela vrednosti. Razen toliko,
kolikor bi dobil za njeno razkosano telo. Telice je hotel
prodati, da bi nadaljevale svojo žalostno pot izkoriščanja.
Ni več nameraval nadaljevati z rejo krav mlekaric. Torej na njihovo mesto ne bi prišle nove.
Ljudje toplih src so nam pomagali zbrati denar za
odkup in odpeljali smo najprej Pepo in Rozi v njun
začasni dom. Nato sta Sita in Sara dobili dom V pravljici, na miroljubni kmetiji, kjer lepo skrbijo za mirno
in brezskrbno življenje številnih rešenih rejnih živali.
Mama in Nika sta morali počakati v kmetovem hlevu, da je izkoristil še zadnjo kapljo Maminega mleka, tel vzor, kakšen odnos naj ima človek do njih. Da niso
Nika pa pridobila na teži zaradi večjega zaslužka pri predmeti, hrana, da ne sodijo na verigo in v ujetništvo.
prodaji.
Trajna rešitev je bila nujna in naša želja po ozaveščanTudi to smo dočakali in ju odpeljali v začasni dom. ju se je uresničila, ko smo uspeli najti posestvo, kaZačasne rešitve z domom so nekega dne potekle in kršnega smo želeli za njihov dom. Ima vse, kar rabijo
živali in za naše načrte. Velik, ograjen travnik, kjer se
potrebno je bilo najti trajno rešitev.
paseta Nika in Mama, prostor, kjer lahko Pepa in Rozi
Že dalj časa je tlela želja po koščku zemlje pod soncem, rijeta po mili volji in se valjata v njuni blatni kopeli.
kjer bi živali živele v miru in bile kot ambasadorji sve- Odprte hiške, kamor hodijo počivat, smo že postavili.
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Travnato dvorišče, obdano s starim sadnim drevjem,
bo gostilo naše prijatelje ob izvajanju joge, sproščanju
ob gongih, druženju ob ognju… Vsak dan se porajajo
nove ideje, ki jih bomo začeli uresničevati, ko bodo
imele vse živali na posestvu popolnoma urejene svoje
domove.
Za uresničitev teh načrtov je potrebno še nekaj časa in
denarja. Da bi jih uresničili čim hitreje, smo pripravili
za izdajo knjigo resničnih zgodb in usod rešenih različnih živali v okviru Društva za zaščito živali Pomurja, ki so bile v hudi življenjski stiski. Te zgodbe imajo
srečen konec. Skozi razmišljanje in medsebojne pogovore nas te živali učijo o svojih čustvih, doživljanjih
strahu, bolečin in sreče.
Mislili smo tudi na bralce z disleksijo. Pisavo in papir
smo prilagodili tudi njim.
Na dvorišču, kjer je bil nekoč žalosten prostor, zgrajen
iz ilovice, pomešane s slamo, kjer so prašički čakali na
dovolj veliko težo za zakol, bo nastala letna kuhinja. V
tem prostoru bomo ljudi učili kuhati jedi, zaradi katerih ne umre in ne trpi nobena žival.
Ob kuhinji je skedenj, ki je dobil vlogo skupnih prostorov za druženje in predavanja o etičnem ravnanju z
živalmi in našim planetom.

Vsi, ki smo knjigo pripravljali, smo se odrekli honorarjem v korist živali.
V upanju, da nas boste še naprej podpirali, bomo naredili vse, kar znamo in zmoremo za spremembo odnosa do vseh čutečih bitij in narave. Skupaj zmoremo več.
Vaš Nikin tim

Prelepe zgodbe o živalih, ki so iz trpke pretekosti dobile priložnost zaživeti srečno življenje. Vse to lahko preberete na 120-ih straneh knjige, ki vas bo naravnost navdušila.

Ali se vegani res lahko
ponašamo s tem, da
zaradi naše prehrane
ne umirajo živali?

Kako živali trpijo in se jih kruto pobija za meso, mleko in jajca, je skoraj vsem veganom znano, toda kaj
se dogaja pri pridelavi zelenjave, sadja, žit, oreščkov…,
očitno ne. Zato bi želel pojasniti, kako je v današnjem
času pridelana ali predelana naša vsakdanja veganska
hrana. Še posebej me je k temu spodbudilo obnašanje nekaterih veganov, ki se šopirijo ali celo anonimno
pljuvajo po tistih, ki še niso povsem spremenili svoje
prehrane, ter se želijo ponašati s tem, da zaradi njih ne
trpijo in ne umirajo živali. Pa je res tako? Vprašanje za
vse nas je naslednje: Ali kdaj pomislimo, ko sedimo
za mizo ali mimogrede pojemo vege burger, vege pico,
sadje, semenke, oreščke in podobno, da je tudi za to
našo vegansko hrano moralo umreti veliko živali?

Trenutno je, žal, tako, da je kmetijstvo ena izmed najbolj uničujočih dejavnosti za živali in naravo ter posredno tudi za ljudi. Lahko analiziramo vse skupaj
bolj podrobno, da bomo lažje razumeli. Zemljo se pripravlja z velikimi in močni stroji, ki ubijajo in poškodujejo živali v tleh ali na tleh. Pred setvijo ali sajenjem
se na njive trosi gnoj, gnojnica, umetna gnojila, ki prav
tako škodujejo živalim v in na tleh, drobcena živa bitja,
mikroorganizme v zemlji pa celo razžre. Že samo v eni
žlici zemlje rodovitne njive ali trate naj bi živela več
kot milijarda bakterij, milijone gliv in tisoče ostalih
drobcenih živih bitij. Toda zaradi kemije in gnojnice
jih je vedno manj, kar pomeni manj rodovitno zemljo,
slabšo kvaliteto pridelka, tla postajajo vse manj zračna in propustna. Posledično pa to pomeni večje možnosti za poplave in večje onesnaževanje pitne vode.
Zemljo se pripravlja z velikimi in močni stroji, ki prav
tako pobijejo ali poškodujejo živali v tleh ali na tleh.
Lahko trdimo, da že pri sami pripravi zemlje - tudi pri
proizvodnji veganske hrane - trpijo in umirajo živali.
Pa gremo naprej: v rastni dobi se rastline večkrat škropi s fungicidi, herbicidi, insekticidi, kar spet pomeni
ubijanje ali poškodbe za živali. S temi strupi kmetje oz.
pridelovalci hrane ne ubijajo le tisto, kar želijo, ampak
ubijejo ali poškodujejo še ostale živali v zraku, v tleh
ali vodi. Torej so tudi med oskrbo rastlin za našo vegansko hrano ubite ali poškodovane živali.

Živali sem prenehal jesti že pred tridesetimi leti, dobro
polovico tega časa pa sem vegan. Skoraj celo življenje Pridelke žita in zelenjave se pobira z velikimi kombajživim na kmetiji, razen v letih šolanja. Tako sem že ni ali drugimi stroji, kar spet pomeni smrt za mnodesetletja kmet pridelovalec in predelovalec hrane
in zelo dobro poznam, kako se prideluje in predeluje
naša hrana in kakšno morijo povzroča konvencionalno kmetijstvo živalim in naravi. Vsekakor bo potrebno še veliko sprememb v načinu kmetovanja, da bomo
lahko npr. rekli: Ta veganska hrana pa je pridelana
etično, oziroma je bilo v njenem procesu proizvodnje
ubitih zelo malo ali skoraj nič živali.
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ge živali. Veliko primerov je, ko kombajni na velikih
žitnih ali zelenjavnih poljih ubijejo ali poškodujejo
mladiče srn, zajčkov… Tudi pri spravilu pridelkov je
podobno kruto za živali.
Kaj pa sadje, je tu kaj boljše? Sadovnjak jablan se škropi večkrat letno. Umirajo in izumirajo mnoge živali,
čeprav je javnosti najbolj poznano umiranje čebel
zaradi škropiv... V sadovnjakih škropijo tudi travo, kar
je spet pomor za nekatere živali. Če pa že ne škropijo, potem pa kosijo ali mulčijo, kar je spet nevarno za
mnoge živali, tudi večje, kot so mladiči srn ali zajčkov.
Tudi sam sem že bil prisoten pri košnji s kosilnico, ko
so mlademu zajčku odrezali noge.

nažuje in zastruplja«. Vsi tisti, ki pa se nismo dali zavesti modernemu uničevalskemu kmetijstvu, pa ne bi
potrebovali nobenih posebnih napisov bio ali eko ter
posebnih certifikatov. Tako bi bilo pravično. No, kaj pa
je še danes pravično?

Vrnimo se nazaj k naši tematiki. Ali pri ekološki pridelavi in predelavi hrane umre manj živali? Vsekakor
je v ekološkem kmetijstvu tega manj, še posebej, če
gre za vegansko ekološko kmetovanje, torej brez živinoreje, brez živali, brez polivanja gnojnice. Tudi pri
proizvodnji živil iz ekološke pridelave in predelave se
lahko uporabljajo npr. tehnološka pomožna sredstva,
ki jih med sestavinami ni potrebno navajati, so pa ta
pomožna tehnološka sredstva lahko na osnovi živil žiPri predelavi konvencionalne hrane v izdelke nam je
vilalskega izvora. Torej je dobro, da tudi na ekoloških
lahko garancija, da je nek izdelek res veganski, če je na
živilih iščemo napis 100% vegansko ali VEGAN. Dobizdelku veganski znak ali napis 100% vegansko. V koro je tudi, če so proizvajalci sami vegani.
likor pa tega ni, obstaja možnost, da je v izdelku tudi
sestavina živalskega izvora. Zakonodaja namreč do- Seveda je tukaj nujno treba omeniti vegansko mipušča, da v kolikor je neke sestavljene sestavine glede roljubno kmetovanje, zame najboljšo idejo o načinu
na celoten izdelek manj kot 2 %, te ni potrebno navesti kmetovanja, ki pravično in uravnoteženo skrbi za pona označbi izdelka podsestavin te sestavljene sestavi- trebe ljudi, živali in naravo. Pri tem ne gre le za zunanne. Če so te podsestavine živila živalskega izvora, bo ta je ukrepe v kmetijstvu, temveč je potrebna sprememinformacija ostala skrita. Prav tako na označbah živil ba v obnašanju in razmišljanju kmeta, pridelovalca ali
ni potrebno navesti tistih aditivov (živilskih substanc, predelovalca do vseh ljudi, živali in narave.
ki se živilom dodajajo zaradi tehnoloških razlogov), ki
V Nemčiji, od koder ideja prihaja, so rezultati vidni
v končnem izdelku nimajo tehnološke funkcije. Torej
tudi v praksi, saj so se tam združili kmetje, ki so s sprenek aditiv ima lahko tehnološko funkcijo v neki sestamembami začeli najprej vsak pri sebi. Kajti, ko človek
vljeni sestavini, ki je del končnega izdelka, nima pa tekorak za korakom spozna samega sebe, postane mirhnološke funkcije v končnem izdelku - v tem primeru
nejši in bolj razumevajoč do ljudi, s katerimi živi in
takšnega aditiva ni potrebno navesti med sestavinami.
dela. Harmonija v medsebojnih odnosih enako misTak aditiv pa je lahko proizveden na osnovi živil žilečih pa porodi dobre rezultate in rešitve tudi v povalskega izvora in bo takšna informacija zopet ostala
stopanju z živalmi, rastlinami in naravo. Miroljuben
skrita potrošnikom.
človek je pravičen in sočuten človek, ki se zmore preko
Takšno je dejansko stanje v naši vsakdanji hrani, pa svojih prefinjenih čutov in intuicije povezati z naravo
če to želimo slišati ali ne. Kaj pa ekološko kmetijstvo? in njenimi življenjskimi oblikami, in ta povezovanja
Velikokrat rad omenim, da je današnje ekološko kme- uporablja tudi pri kmetovanju. Tako pridelana hrana
tovanje pravzaprav kmetovanje naših babic in dedkov je najbližja pravemu etičnemu veganu.
oz. prababic in pradedkov. Torej ekološko kmetijstvo
Pri nas, v Sloveniji, poznamo koncept miroljubnega
zame ni nekaj novega. Čeprav z zemljo delam približkmetovanja že vrsto let, a nam, žal, kaj več ni uspelo.
no samo to, kar je nekoč počela moja babica, pa vendar
Spoznati in spremeniti sebe, zahteva pač več truda in
moram danes plačevati ekološko kontrolo in certifivolje. In če posamezniki ne presežejo osnovnih ovir
kat. Torej je večina današnjih kmetov šla po drugačni
svojega ega, potem tudi združevanje v skupnem duhu
poti. Ali ne bi bilo potem logično in pošteno, da bi se
ni možno. To se nam je, žal, zgodilo v Združenju za
od njih zahtevalo oznake, kot na primer: onesnaženo,
razvoj miroljubnega kmetijstva, ki smo ga zaprli, saj
zastrupljeno ali napis pred kmetijo: »kmetija, ki ones42
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ni več zmoglo slediti svoji ideji. Seveda pa je še vedno
možno, da tej ideji vsak sledi v skladu s svojim tempom notranjega zorenja in se povezuje z enako mislečimi brez neke zunanje formalne oblike, kot je združenje ali društvo.

pravzaprav izvira iz hrepenenja po enosti z živalmi in
naravo, je tisti pravi vzgib, ki daje človeku moč, da preneha uživati živalsko hrano. Nikakor pa ne kritika in
podcenjevanje s strani »perfektnih« veganov.

Razumem in podpiram uporniški duh mladih ljudi, ki
Ugotovili smo, da je današnje, predvsem konvencio- se s svojo mladostniško kljubovalnostjo uprejo genenalno kmetijstvo za pridelovanje žit, zelenjave, sadja raciji svojih staršev ter glasno in brez olepševanj kažein druge rastlinske hrane, škodljivo ter povzroča tr- jo s prstom na trpljenje živali in posledice množične
pljenje in ubijanje živali. Zato bi bilo dobro, da vsi živinoreje. Njim res ne gre zameriti, tudi če so kdaj
vegani zahtevajo od države ukinitev subvencij za to preveč zagnani in bi želeli svet obrniti preko noči.
ubijalsko kmetijstvo ter tako spremembe v kmetijstvu.
Tudi sam sem v mladosti mislil, da lahko s svojo zaleVsekakor je na mestu vprašanje, kako se opredeliti do
tavostjo vse obrnem na glavo, saj nisem mogel razukmetijske veje, ki proizvaja živalske produkte, kot so
meti, kako starejši ne vidijo tega, kar sem videl sam.
meso, mleko in jajca. Pri teh dejavnostih gre za nepriMislil sem si, če ne zlepa, pa zgrda, samo da pride do
merno večje trpljenje živali, ki se izvaja zavestno in
sprememb na bolje. Na žalost sem moral spoznati, da
namerno ter povzroča enormno, danes lahko rečemo,
ne gre tako, saj so lobiji in politika še vedno premočni.
da že nepopravljivo ekološko škodo. Zato je potrebno
poudariti, da je veganski način prehranjevanja vseka- Drugače pa je, če svojo nestrpnost in agresivnost izrakor najboljša opcija za živali in naravo ter posledično žajo tisti, ki so v letih, ko naj bi že izražali določeno
za vse ljudi. Lahko rečem, da so ljudje, ki so postali mero razumevanja in modrosti, predvsem pa spošin bodo doživljenjsko tudi ostali vegani, naredili velik tovanje svobodne volje vsakega posameznika. Saj se
korak v življenju in so vsekakor spoštovanja vredni. vendar ni tako težko spomniti, da smo tudi mi zrasli
Obenem pa sem vesel vsakega vegetarijanca, ki mu je ob hrani, ki so nam jo izbrali naši starši. Spremenili
uspelo premagati odvisnost od mesa, vesel sem tudi pa smo jo takrat, ko smo se za to SAMI odločili in v
vsakega, ki se trudi zmanjšati porabo mesa, mlečnih tolikšni meri, kot je to NAM ustrezalo. Več ljudi bomo
proizvodov in jajc ter tako v svojem tempu stopa v dosegli z idejo veganstva, če jo bomo sami resnično
smeri vegetarijanstva in veganstva. Prav tako sem ve- živeli, brez obsojanja drugih in brez zgražanja nad tissel vsakega, ki vsaj malo razmisli o tem in vsaj dopusti timi, ki se z nami ne strinjajo.
možnost spremembe. Vsak od nas je na svoji poti različno oddaljen od popolne ideje o sožitju med živalmi
Avtor: Stanko Valpatič
in naravo ter človekom, kolikor je njena popolna uresničitev danes na Zemlji
sploh mogoča.
In to je tisto najbolj bistveno, kar sem želel povedati s tem člankom. Vegani,
bodimo s svojo pozitivno
naravnanostjo podpora
soljudem, ki so na poti
k veganstvu. Predajmo
jim potrebne informacije,
vzpodbudimo
odgovornost in jim pustimo svobodno voljo. Samo notranje hotenje posameznika, ki
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Odločba Ustavnega
sodišča in prihodnost pravne
ureditve varstva živali in njihovih pravic
Odločba Ustavnega sodišča in
prihodnost pravne ureditve varstva
živali in njihovih pravic
Ustavno sodišče je na pobudo Slovenske muslimanske
skupnosti odločalo o ustavnosti člena Zakona o zaščiti živali, ki določa, da morajo biti živali v klavnicah
v Republiki Sloveniji tudi pri obrednem zakolu omamljene pred zakolom. Pobudnika sta zatrjevala, da je
bistveni sestavni del islamske vere obredni zakol živali
(halal meso) in da Slovenija z zapovedjo v Zakonu o
zaščiti živali posega v svobodo veroizpovedi.
Ustavno sodišče je izrazilo spoštovanje do avtonomije
verske skupnosti in pravice do veroizpovedi, vendar
je v svoji odločitvi izpostavilo, da zahteva po omamljenju živali pred zakolom ne posega nesorazmerno
v pravico do veroizpovedi zaradi zahteve po skrbi za
dobrobit živali, ker ta predstavlja del družbene morale.

sodobni družbi je skrb za dobrobit živali in narave
del morale in pravilo, ki varuje živa bitja pred trpljenjem, ki se mu je moč izogniti, varuje tudi družbeno
moralo.
Nadalje so k odločbi nekateri ustavni sodniki predložili tudi ločena mnenja, ki imajo zelo pomembno dodatno vrednost v našem pravnem prostoru glede truda za uveljavitev pravic živali.
Kot navaja v svojem pritrdilnem ločenem mnenju sodnica dr. Špelca Mežnar se pojem »dobrobiti« nanaša
na živa bitja - živali in ljudi. Pomeni stopnjo sozvočja,
v katerem je živo bitje s svojim okoljem in sposobnost,
s katero se žival odziva na okolje (če lahko žival vpliva na svojo mentalno in telesno stabilnost, je njena
dobrobit večja in obratno). Odločba se ukvarja (le) s
specifičnim trenutkom v življenju živali: z njegovim
koncem, z zakolom v klavnici, kjer razlik v dobrobiti
ni (več). Poudarja, da je govoriti o živalski dobrobiti
ob zakolu v klavnici pravzaprav ironično, skoraj paradoksalno. »To in samo to je sporočilo naše odločbe«. Pojasnjuje, da se odločba ne ukvarja s problemi
intenzivne živinoreje, onesnaževanja okolja, pretirane
potrošnje mesa; ne bo prispevala k zmanjšanju ekoloških problemov, ki so (negativna) posledica intenzivne živinoreje. Prav tako pojasnjuje, da dobrobit živali
v Sloveniji zaradi odločbe ne bo bistveno večja; za žival predstavlja tudi omamljanje mučen postopek1.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi poudarilo, da slovenski ustavni red sicer ne zahteva, da bi živali uživale
enako pravno varstvo kot človeška bitja, zahteva pa
njihovo varstvo. V kontekstu obravnavanega primera
to pomeni varstvo živali pred mučenjem, saj Ustava
ne dovoljuje, da bi se živalim brez utemeljenega razloga povzročalo trpljenje, bolezen ali smrt oziroma da
bi se živalim povzročalo trpljenje, ki se mu je mogoče
brez večjih tehničnih težav in nesorazmernih stroškov
izogniti. Opredelitev ustavno zapovedanega »varstva
živali pred mučenjem« zajema tudi prizadevanja zakonodajalca, da prepreči, ublaži ali omili telesno neprijetne občutke bolečine, stresa in strahu, ki jih živalim povzroča človek.

Vendar poudarja: »Gre le za majhno zrnce v mozaiku mnogo večjih kamenčkov, ki bodo nekoč v prihodnosti predstavljali pomembne(jše) korake proti
dobremu življenju živali (in najbrž tudi ljudi).«

Ustavno sodišče je v svoji odločbi zapisalo, da v sodobnem času morale ni mogoče pojmovati tako
ozko, da bi se na njeni podlagi vrednotili le odnosi
med ljudmi v dobesednem smislu, ne pa npr. ravnanje oseb v razmerju do živali in naravnega okolja. V

Sodnik dr. Mirjan Pavčnik je v svojem pritrdilnem ločenem mnenju poudaril, da človekovo dostojanstvo
zahteva, da moramo varovati tudi dobrobit živali.
Navaja Tineta Hribarja: »Človek ni odgovoren samo
zase, marveč za vsa živa bitja.« Verjame, da bi pridobili
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na načelni ravni, če bi imeli v naši zakonodaji opredelitev, da žival ni stvar, kot je to določeno v avstrijskem
Občem državljanskem zakoniku (ODZ) in v nemškem civilnem zakoniku (BGB).
Pritrdilno ločeno mnenje sodnice in sodnikov dr. Mateja Accetta, dr. Dunje Jadek Pensa in dr. Rajka Kneza,
ki se mu pridružuje sodnica dr. Jadranka Sovdat, navaja, da je dobrobit živali versko nevtralna, občečloveška
vrednota. »S pobudnikoma se sicer strinjamo, da živali nimajo ustavnih pravic, vendar jih tudi nikakor ni
mogoče obravnavati kot stvari, ki imajo v razmerju
do človeka zgolj instrumentalno vlogo oziroma služijo le njegovim interesom. Razvoj pravnega varstva
dostojanstva oziroma dobrobiti živali, vključno z
izrazi te vrednote v ustavnem redu, je zagotovo postopen in bo dolgotrajen proces.« Nadalje navajajo
pravni izraz razvoja varstva živali, ki se kaže v načelu
previdnosti, pomembnim načelom na področju varstva okolja, ki se poudarja tudi v zvezi z dobrobitjo
živali kot čutečih bitij. Načelo previdnosti v svoji vsebini pravi, da odsotnost popolne znanstvene gotovosti
ni razlog za odlaganje ukrepov za preprečitev resne
nevarnosti, ki grozi varovani dobrini. Opozarjajo, da
Pogodba o delovanju EU (PDEU) v 13. členu navaja, da so živali čuteča bitja, in kljub temu, da PDEU

ne želi posegati v verske obrede, kulturne tradicije ali
regionalne dediščine, to ne more odreči pomembnosti stališču EU kot izrazu stopnje razvoja družbe, da
živali sprejema kot čuteča bitja2. Nadalje navajajo, da
si je zakonodajalec z izpodbijano določbo prizadeval,
da zmanjša škodo – trpljenje, ki ga živali neizogibno
povzroča človekova premoč nad njo v vsakem procesu njenega namernega usmrčevanja. Zelo pomembno
pa opozarjajo na dvoličnost zakonodajalca na področju varstva živali, saj izpodbijana določba velja
le za postopke namernega usmrčevanja sesalcev
in ptičev v klavnicah, vendar se po črki zakona ne
razteza »na zakol perutnine, kuncev in zajcev izven
klavnice za zasebno rabo«3; tudi odvzem živali iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo, je dovoljen4
(pri tem lov ni vselej osredotočen na nujnost odstrela živali, čeprav je odgovornost človeka, da se vzdrži
ravnanj, ki povzročajo živalim nepotrebno trpljenje);
prav tako živalim nezanemarljivo trpljenje povzročajo
številne prakse v zvezi z vzrejo in prevozom živali. Trpljenje živali je neizogibni del namernega človekovega
ravnanja, pri čemer prepoved takih ravnanj pogosto
sploh ne bi trčila ob temeljno pravico. Sodniki se sprašujejo, ali v teh primerih za povzročanje trpljenja obstaja utemeljeni razlog in ali gre res za primere, kjer se
mu ne bi bilo mogoče izogniti?
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Poudarjajo, da čeprav je zakonodajalec z onemogočanjem obrednega zakola v klavnicah stremel k
zmanjševanju trpljenja živali (ki ga človek s svojim
ravnanjem povzroča živalim v postopku njihovega namernega usmrčevanja), ta isti zakonodajalec obenem
tolerira in izrecno dopušča trpljenje, ki bi se mu človek prav tako lahko izognil. Dopušča ravnanja, ki so
v direktnem nasprotju z odgovornostjo človeka, da
se vzdrži ravnanj, ki živalim povzročajo nepotrebno trpljenje. S prepovedjo klanja brez omamljanja
(določenih vrst) živali tako le na določenem področju človekovega ravnanja z živalmi, skritim za zidovi
klavnic, povzročanje te škode živalim delno zmanjšuje.
Vendar je na prvi pogled očitno, da taista »družbena
morala« zapoveduje omamljanje zgolj nekaterih živali
oziroma dopušča njihovo ubijanje in trpljenje izven
področja, na katero seže zapoved omamljanja. S tem
te določbe celo izrecno dopuščajo ravnanja človeka,
ki jih družbena morala, kot jo razume odločba, šteje
za nemoralna. Tako se na področju pravnega urejanja
varstva dobrobiti živali ustvarja dvojno moralo.
S čustveno nabitimi argumenti v odločbi in ločenih
mnenjih nam sodniki sporočajo, da je čas za korenite spremembe v slovenskem pravnem prostoru na

področju zaščite vseh živali in njihovih pravic. Da je
naše dojemanje živali in »prepovedi mučenja« zelo
antropocentrično in nemoralno ter pogosto zakonsko
nekonsistentno. Da tudi oni vidijo, slišijo in razumejo,
da je čas, da zaščitimo živali, ta prečudovita bitja, ki si
z nami delijo prostor na Zemlji in katere izkoriščamo
zaradi naših egoističnih potreb. Da ni pravično, da jih
obravnavamo kot stvari in podrejamo vsem drugim,
izključno človeškim interesom. Zaščita najšibkejših v
družbi, živih bitij, ki nimajo svojega glasu, mora biti
del človekove morale, mora biti del človekovega dostojanstva, mora biti del človečnosti. Zato je čas, da
prekinemo obstoječe prakse izkoriščanja živali, ki so
v samem temelju nepravične, krute in nepotrebne in
da damo tudi živalim glas. Na ravni zakona, na ravni
ustave, na ravni države in celotnega sveta.
1. Več o tem Kirbiš, Križman, Raspor Lainšček, Veterinarskosanitarni nadzor klavnih živali in mesa, Ljubljana 2013. str. 22
in nasl.
Dosegljivo na https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCIRWDUFIR/98b78357-75f7-4af4-bac2-7ab3d426d0db/PDF.
2. Naj omenimo, da je bila določba sprejeta v PDEU leta 2007
(veljavnosti: 2009), prenesena iz Amsterdamske pogodbe
(temeljne pogodbe Evropske skupnosti, predhodnice EU),
sprejete leta 1997.
3. 2. odstavka 25. člena ZZZiv
4. prim. točko (b) drugega odstavka 25. člena ZZZiv

Pripravila: Monika Naumovski

KAJ PA NAŠE
TRADICIONALNE KOLINE?
Zimski čas, čas kolin na podeželju. Na sedež našega Prašiči tako umirajo v hudih bolečinah, ko iz njih izdruštva je pisala gospa z Dolenjske, ki pravi, kako ji je teka kri.
težko gledati in poslušati kričanje in umiranje prašiča
Ali ne bi takšen zakol lahko imenovali tudi obredno
v grozovitih mukah, ko imajo sosedje koline.
klanje? Ali ne gre tudi tukaj za nekakšen ritual? ŽgaKar pravi gospa, drži, kajti še veliko nas je, katerim nje, posebni noži, kri v posebno posodo za krvavice in,
naše tradicionalne koline niso prijetne.
kot že rečeno, velikokrat zakol na živo! Torej si želimo,
da bi ustavno sodišče obravnavalo tudi naše tradicioČeprav zakon zahteva prašiča pred zakolom omaminalne koline in jih prepovedalo.
ti, je vprašanje, ali se to vedno naredi? Možno je tudi,
Pripravil: Stanko Valpatič
da omamljanje spodleti in prašiča kar zakoljejo v živo.
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VEGAN SURF CAMP

KOŠČEK VEGANSKEGA
RAJA NA ATLANTSKI OBALI

Peščene plaže, bojevanje z valovi, sproščanje v viseči
mreži, vsakdanja joga in mavrični krožniki okusne
hrane… Najboljše je seveda vedeti, da si med 150 sočutnimi osebami, ki imajo podoben pogled na življenje kot ti.
Letos poleti mi je končno uspelo mesec dni preživeti
v Vegan surf campu, kar sem si želela že nekaj let. Prijavila sem se za prostovoljno delo in po kratkem spletnem intervjuju bila tudi sprejeta. Tako sem se v drugi
polovici avgusta odpravila v Francijo na delovne počitnice. Vegan surf camp se nahaja v prijetnem malem
obmorskem mestecu Moliets-et-Maa, na skrajnem jugozahodu države.

kreme, trisa veganskih namazov, pečene in sveže zelenjave, različnih žitnih kaš, palete različnih marmelad,
veganskega in arašidovega masla do sočnega sezonskega sadja. Vse sestavine so bile ekološke in lokalne,
nekatere celo z bližnje družinske kmetije enega od
ustanoviteljev kampa.

Po zajtrku je bil čas za pakiranje kosila in odhod na
plažo. Na voljo sta bila 2 paketa inštrukcij surfanja, ki
sta vključevala izposojo desk in ostale opreme za surfanje. Seveda ni šlo brez ustavljanja na kozmetičnem
otočku, kjer je bila na voljo vsa zaščitna kozmetika,
potrebna za preživetje dneva pod močnim soncem.
Opremljeni s kremami za sončenje (seveda netestiranimi na živalih), v obliki “indijanskih” vzorcev po
Volontersko delo seveda ni bilo tako zanimivo kot
obrazu, smo se odpravili preko bližnje reke na obmodrugi elementi kampa (v glavnem smo več ur na dan
čje plaže, namenjene surfanju.
pomivali posodo in opravljali ostala dela, da so počitnice obiskovalcev potekale kar se da prijetno in Ure in ure lovljenja dobrih valov pa seveda niso bile
brezskrbno), zato se bom osredotočila predvsem na vse, kar je bilo mogoče početi tekom tedna. Poleg tega
predstavitev slednjih. Vsekakor me je najprej presenetilo dejstvo, da smo imeli vsak teden kar okoli 150 obiskovalcev. Kar pomeni, da se je v celotnem poletju za
take počitnice odločilo skoraj 2.500 oseb. Kljub veliki
številki je kamp prevzemal občutek domačnosti in se
je dalo spoznati večino gostov.
Dan se je vedno začel s samopostrežnim zajtrkom. Tisti bolj pridni so se pred njim udeležili še jutranje joge,
ki se je pogosto odvijala v bližnjem gozdu, zato je bil
ambient precej prepričljiv in so se je udeležili tudi tisti,
ki jim je sicer zgodnje vstajanje bolj tuje. Na zajtrku
je bilo vedno ogromno izbire - od miso juhe, tofujeve
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in joge, ki je potekala vsaj štirikrat dnevno, je ekipa
organizatorjev pripravila tudi bogat program, ki je
vključeval meditacijo, čiščenje plaže, kuharske delavnice, akrojogo na plaži ob sončnem zahodu, degustacijo francoskih veganskih specialitet, turistični obisk
španskega mesta San Sebastian, večerno surfanje,
filmske večere, poučne večere s teorijo surfanja in zabave, na katerih se je dokazalo, da znajo vegani tudi
žurati. Dogajanje se je zaradi strogih pravil kampa ob
11.00 ponoči vedno preselilo v bare bližnjega mesteca,
tako da so tisti z željo po počitku to brez problema
uresničili. Prav tako je bilo dovolj pozornosti in aktivnosti namenjenih otrokom, zato je kamp obiskalo tudi
veliko družinic.

Pred večernimi aktivnostmi smo se vedno dodobra
podkrepili z večerjo iz samopostrežnega bara po principu all-you-can-eat. Jedi je bilo vedno toliko na voljo,
da je tisti, ki je želel poskusiti vse, na krožnik lahko
naložil le nekaj malih koščkov ali žlico posamezne dobrote. Pri tem je bilo poskrbljeno za to, da se je proizvedlo čim manj odpadkov oziroma sledilo zero waste
smernicam. Tudi čistila v “zakulisju” so bila veganska
in netestirana na živalih. Všeč mi je bil ta celosten pristop, torej delo za dobro živali in okolja.
Z veseljem sem bila cel mesec del te velike družine
srčnih ljudi in moram res poudariti, da take veganske počitnice premagajo vse druge. Nikoli mi ni bilo
treba spraševati, kaj lahko jem in česa ne. Debatirali
smo o aktivizmu in problematiki odnosa do živali v
različnih državah. Tako da tudi vsem bralcem revije
priporočam, da se udeležijo tega kampa. Udeležujejo
se ga mlajši in starejši, vegani in drugi zainteresirani.
Tako da brez izgovorov, ne bo vam žal. :)
Več na: https://vegansurfcamp.com/
S člansko kartico Slovenskega veganskega društva
imate na ceno njihovih počitniških paketov 5% popust.
Maja Hrovat
Slovensko vegansko društvo
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Odlomek iz knjižice
Dejstva proti lovu
Knjižico izdalo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice,
lahko jo dobite na sedežu društva na Ostrožnem pri Ponikvi 26, v pisarni
društva na Celovški cesti 87 v Ljubljani, na navedenih mestih kje se dobi
revija, lahko pa pokličete tudi na tel. 051 655 577

V Luksemburgu je lov
na lisice prepovedan
od leta 2015
Luksemburška vlada je lov prepovedala že leta 2015.
Po izjavah Camille Gira, državne tajnice na Ministrstvu za trajnostni razvoj, ni nobenih razlogov za spremembo obstoječega predpisa. »Zadovoljna sem z okoliščinami, da tudi kmetovalci in lovci nimajo nobenih
večjih težav s to prepovedjo,« izjavlja državna tajnica
Gira (Prepoved lova na lisice podaljšana za eno leto.
Luxemburger Wort, 14.12.2016).

Prognoze lovcev so bile
ovržene: ni prišlo niti do
masovnega razmnoževanja
niti do epidemij divjadi
Leta 2016 so v Luksemburgu preiskali 150 mrtvih lisic,
najdenih na robu cestišča, glede možnih bolezni. Le
pri tretjini je bila dokazana okuženost z lisičjo trakuljo. To je absolutna evropska norma, izjavlja državna
tajnica Gira. Infekcije s steklino niso našli pri nobeni
od teh živali.

Pogled na področja dolgoletne prepovedi lova na lisice dokazuje, da prepoved lova v nobenem oziru ni
vplivala na ekološko ravnotežje. Tako bodisi na poKo je bila leta 2015 prvič razglašena prepoved lova na
dročjih severne Nizozemske, področjih brez lova v
lisice, je Luksemburška lovska zveza v svojih izjavah
švicarskem kantonu Genf, v narodnih parkih Berchza javnost prikazala zastrašujoče scenarije o masovtesgaden in Bavarski gozd ali v področjih prepovedi
nem razmnoževanju lisic in o epidemijah divjadi. Nič
lova na lisice v velikih lovskih revirjih po celotni Evrood tega se ni zgodilo.
pi: na vseh naštetih področjih ni prišlo niti do masovnega razmnoževanja lisic niti do povečanja epidemij
pri divjadi.

Zaradi lova so ptice v
naravi neprestano na
begu pred človekom
Medtem ko race in gosi v mestnem vodovju brez velike bojazni dovolijo človeku, da jih opazuje in jim je
za gnezdenje dovolj otoček v ribniku ali obrežje, ki ni
direktno dostopno ljudem, se v naravi takoj poženejo
v beg.
Zoolog in ornitolog prof. dr. Josef H. Reichholf razlaga: »Vzrok temu, da vodne ptice tako občutljivo
reagirajo na motnje, je lov. Ne le, da določene vrste
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POSTRELJENI DIVJI PRAŠIČI V NEMČIJI

postanejo plašne, plašne so tudi tiste, ki so
zaščitene. Te ne morejo vedeti, komu so
namenjeni streli, ki izzovejo paniko.« (Josef H. Reichholf: Ornis-Das Leben der Vögel.
Založba C.H.Beck,2014. str.77)
»Z lovom vsiljena plašnost je glavni problem za skoraj vse večje in velike ptice,«
pravi ornitolog. Opozarja, da so v Evropi
razmere med lovno sezono postopoma
podobne tistim ob Sredozemskem morju
»kjer so takšne razmere, kot da bi izbruhnila vojna, ko se lovci odpravijo na jesenski
lov – in uničijo tudi veliko zaščitenih ptic.
Dobro racam, ki so ostale v varnem zavetju
mest, a že nekaj kilometrov izven mest, jih
lahko zadenejo smrtonosne šibre«.
V današnjem času je lov le še gola zabava
lovcev. »LOV NI NUJNOST. Tam, kjer
ptice povzročajo gospodarsko škodo, kot
recimo škorci v vinogradih, lov ničesar ne
prispeva k uravnavanju njihovega števila.«
(a.a.O., str. 78/79)
Zaradi stalnega bega porabijo živali veliko energije in zaloge moči, ki jim potem
manjka pri vzreji mladičev, pri selitvah in
predvsem pozimi. Zaradi tega so na primer
divje gosi odvisne od večje količine hrane
in tako se poveča tudi škoda na poljih.

S povečanim odstrelom divjih prašičev se
poveča tudi njihovo
razmnoževanje
Že leta beremo v vseh časopisih o » poplavi
divjih prašičev«, celo o »nadlogi divjih prašičev«. A čeprav v Nemčiji odstrelijo toliko
divjih prašičev kot še nikoli doslej, število
divjih prašičev narašča od pričetka beleženja v tridesetih letih preteklega stoletja. Je
reševanje »problema divjih prašičev« v tem,
da se ustreli še večje število teh živali? Ali je
problem ravno v intenzivnem lovu na divje
prašiče?
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Da lov na divje prašiče ne more trajno regulirati njihovega števila, že dolgo odkrito priznava največji lovski časopis Divjad in pes: »Ali so lovci sploh sposobni
trajno regulirati število divjih merjascev?« ter hkrati
postavljajo vprašanje in odgovor. »Če pogledamo rezultate, ves trud v preteklih letih ni prinesel nobenega
uspeha. Divji prašiči se dalje nezadržno razmnožujejo.« (WILD UND HUND, 9/2014)

V eni od francoskih dolgoročnih raziskav so prišli do
naslednjega rezultata: intenziven lov vodi v izrazito
povečanje razmnoževanja in stimulira plodnost divjih prašičev. Znanstveniki iz kroga Sabrine Servanty
so v časovnem obdobju 22 let primerjali povečanje
števila divjih prašičev v gozdnem območju departmaja Haute Marne, v katerem se je izvajal intenziven lov
na divje prašiče, z območjem manj intenzivnega lova
v Pirenejih. Rezultat je bil objavljen v priznanem JourDo konca leta 1980 je bilo skupno število divjih prašinal of Animal Ecology: Če vlada močan pritisk lova, je
čev 550.000. V lovnem letu 2014/2015 je bilo samo v
plodnost pri divjih prašičih občutno večja kot v poNemčiji pobitih 520.623 divjih prašičev. »Na podlagi
dročjih, v katerih lova skoraj ni.
tega števila je jasno, da števila divjih prašičev z lovskimi sredstvi očitno ne moremo trajno regulirati,« piše Pri intenzivnem lovu nastopi tudi spolna zrelost pri
v časopisu Divjad in pes 9/2014. Bolj jasno ne more divjih prašičih občutno bolj zgodaj – pred koncem prbiti lastno priznanje lovcev: lov ne more regulirati vega leta starosti – tako da so mladice že v prvem letu
divjih prašičev.
breje. Tudi povprečna teža prvič brejih samic divjega
prašiča je pri večjem pritisku lova manjša. Na podroCelo nasprotno: lov vodi do nenadzorovanega razčjih z manj lova je razmnoževanje divjih prašičev obmnoževanja divjih prašičev. Zveni paradoksalno, a več
čutno manjše, spolna zrelost samic nastopi pozneje in
kot je lova na divje prašiče, močneje se razmnožujejo.
šele pri večji povprečni teži (Servanty et alii, Journal of
Na to medsebojno zvezo opozarja vedno več znanAnimal Ecology, 2009).
stvenikov.
Narava je v bistvu izredno dobro poskrbela za uravPriznani zoolog, prof. dr. Josef H. Reichholf, ki je prenavanje ravnotežja. Izkušene vodilne samice divjega
daval na Tehnični univerzi Univerze Ludwig Maximiprašiča skrbijo za red v čredi in za kontrolo rojstev.
lian v Münchnu in je bil vodja Oddelka Vretenčarji,
Hormoni vodilnih samic določajo pripravljenost na
zoološke državne zbirke v Münchnu, navaja svoje
plojenje vseh samic v skupini in preprečujejo oploodkritje: Lov ne regulira. Ustvarja nadštevilne in zajevanje premladih samic. Če manjkajo vodilne samitirane populacije.« (Predavanje prof. dr. Reichholfa
ce, ker so usmrčene pri lovu, se red poruši. Socialna
15.10.2013 na Univerzi v Baslu. www.jagdreguliertnistruktura je uničena, živali se nekontrolirano razmnocht.ch)
žujejo.
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Slovenia

Animal Save

V letošnjem aprilu sta Slovenijo obiskali norveški aktivistki Shivonne in Ruth, oblikovalki projekta Activism
on the Road. Ko sta se podali na pot po Evropi, je bil
njun cilj v vsaki državi organizirati delavnice o veganskem aktivizmu in pokazati, kakšne aktivistične akcije
lahko izvajamo. Predstavili sta skupine Anonymous
for the Voiceless, Direct Action Everywhere ter The
Save Movement, o kateri govori ta prispevek.

in s fotografijami ter posnetki dokumentiramo življenja posameznic in posameznikov na teh tovornjakih.
Pomembno je poudariti, da gre za miren shod, ker je
naš glavni namen srečati se z živalmi. Kljub temu, da
smo deležni provokacij in verbalnih napadov s strani
zaposlenih v klavnici ter voznikov tovornjakov, se nanje ne odzivamo. Zavedamo se namreč, da so tudi te
delavke in delavci del verige izkoriščanja. Poleg tega
so to izredno naporni poklici, ki dokazano pustijo na
Akcije organizacije The Save Movement se izvajajo v
zaposlenih vrsto čustvenih in zdravstvenih posledic.
obliki shoda oziroma vigila pred klavnicami. Vigili so
namenjeni pričanju grozljivi realnosti iz življenja ži- Medtem ko pred klavnicami čakamo na tovornjake,
vali, ki jih človek uporablja in zlorablja za svoje koristi. v rokah držimo transparente z veganskimi sporočili.
S svojo prisotnostjo pred klavnicami želimo osvetliti Mimoidoči nas opazijo, se ustavijo in včasih se razvije
problematiko izkoriščanja in zatiranja živali. Aktivist- pogovor, kjer vedno zagovarjamo, da nobeno izkorike in aktivisti na vigilih želimo živalim pokazati lju- ščanje živali ni upravičeno, ne glede na to, kako „hubezen in sočutje, hkrati pa dokumentirati nepopisno mano“ z njimi ravnamo.
krivico, ki jo doživljajo.
Fotografije in posnetke delimo na družabnih omrežNa svetu je delujočih že 500 skupin, ki redno organi- jih, preko katerih želimo doseči čim več ljudi. Na dozirajo vigile, od tega imamo v Sloveniji tri - Animal godkih nas večkrat obiščejo različni mediji (časopis,
Save Celje, Animal Save Maribor in Pig Save Gornja radio, internet), ki objavijo prispevek, s tem pa nam
Radgona (vse skupine lahko najdete tudi na Faceboo- pomagajo pri osveščanju javnosti o problematiki izkoriščanja živali. Želimo, da ljudje spoznajo, da živali
ku in Instagramu).
niso lastnina, temveč čuteča bitja, ki se zavedajo sebe
Kako potekajo vigili?
in okolice ter se nanjo odzivajo: kričijo, ko jih je strah,
Vigili se navadno začnejo v zgodnjih jutranjih urah, ko se igrajo, iščejo nežnost in družbo drugih bitij.
tovornjaki pripeljejo žive živali v klavnico. Aktivistke
Občutki, ki jih aktivistke in aktivisti doživljamo na viin aktivisti voznike tovornjakov prosimo za nekaj tregilih, so večinoma težki in žalostni. Vse, kar vidimo,
nutkov, da se lahko poslovimo od živali, jih pobožamo
so prestrašene oči, umazana, izčrpana in ranjena telesa. Vse, kar slišimo, so klici na pomoč in kriki bolečine, ki jo živali občutijo, ko so z električnimi palicami
pregnane s tovornjakov v klavno linijo. Nič lepega, še
manj pa humanega se ne dogaja pred in v klavnicah.
Razidemo se strtih src, hkrati pa še bolj odločeni in
utrjeni v prepričanju, da ne bomo nehali z bojem za
pravičnost. Še naprej bomo ščitili interese izkoriščanih in zahtevali popolno odpravo specizma.
Avtorice so: Pia Ganc, Maja Kralj, Špela Vdovič
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Dogodki našega in drugih društev
v jesenskem času
Skupaj pustimo dobre sledi – Ravne na Koroškem (29. 9. 2018, grajski park Ravne, 12:0018:00)

Shod za svetovni dan živali (4. 10. 2018, Prešernov trg, Ljubljana, 16:00-18:00)

29. septembra smo bili prisotni na dobrodelnem druženju Skupaj pustimo dobre sledi v Ravnah na Koroškem. Skupaj z organizatorji – Društvom proti mučenju živali (DPMŽ) Koroške, društvom za zaščito živali
Lajka, Slovenskim veganskim društvom, pasjo šolo
PrimaPes in z drugimi povabljenimi organizacijami
ter skupaj z okrog 500-timi obiskovalci skozi ves dan
smo preživeli sončen dan v parku. Dogodek je spremljal dobrodelni tek, glasba, strežba veganske hrane
in predstava pasje šole PrimaPes. Na odru se je imelo
možnost predstaviti tudi Društvo za osvoboditev živali
in njihove pravice. Na kratko sem navedel glavne namene in cilje, obdobje delovanja, miselnost in vizijo
društva ter predstavil stojnico, kjer so se delile naše
revije, letaki, majice in vrečke. Zraven revije in drugih
artiklov so se lahko obiskovalci na naši stojnici prepustili razvajanju – na stojnici je bila prisotna članica
iz Raven, ki je ličila z ličili, ki ne vsebujejo sestavin
živalskega izvora, torej z veganskim makeup-om, ki
ima prav tako ‚cruelty free‘ certifikat, kar pomeni, da
ni testirano na živalih. Popestritev na stojnici je bila
zanimiva za obiskovalke in tako smo lahko opozorili
tudi na ta vidik izkoriščanja živali.

4. oktobra, ob svetovnem dnevu živali, smo na Prešernovem trgu mimoidoče z letaki, slikami in transparenti seznanjali o pravicah živali. Shoda v mestu smo
se udeležili: Slovensko vegansko društvo, Vegan aktivisti in Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice.
Dogajanje je popestrila razstava novih slik z napisi o
živalih, naravi, ki so jih pripravili pri Slovenskem veganskem društvu. Postavljene so bile v krogu na sre-

dini trga. Nekoliko odmaknjeno pa sta bili
postavljeni stojnici društev, kjer so bili na
voljo letaki, revije, manjša degustacija veganskih slaščic in žitnega mesa. Prisotni
smo bili na voljo za pogovor z mimoidočimi, ki jih je tematika ali samo dogajanje
pritegnilo. Bili smo presenečeni, saj so bili
tako Slovenci kot tujci odprti in pripravljeni prisluhniti. Zbirali smo prijave na veganski izziv. Razstava slik na tako obljudenem
trgu je pritegnila veliko ljudi in dajala odmevno sporočilo živali, prijateljic in sobitij,
ki si želijo živeti.
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Svetovni dan živali v Murski Soboti
Člani Društva za zaščito živali Pomurja so tudi obeležili svetovni dan živali s stojnico pred BTC-jem v
Murski Soboti ter bili prijetno presenečeni nad odzivom.
Veliko mimoidočih se je ustavilo. Za prispevke društvu so dobili naše materiale ali pa le darovali prostovoljni prispevek. Vzeli smo si čas za vsakega in se z
vsakim tudi pogovorili.
Delili smo tudi revijo Osvoboditev živali in letake Slovenskega veganskega društva.
Na stojnici so sodelovale: Tanja, Zala, Vanja, Ana H.
in Vera, pomagat nam je pa prišla tudi mlada deklica
Živa.
pravili oz. dogradili igluje – zatočišča za gozdne živali
in jim tako pomagali, da bodo lažje preživele težje vremenske razmere in prihajajočo zimo, ko bodo dobile
še seno in koruzo, pridelano na kmetiji. Potrebno se
je zavedati, da so živali zaradi pozidave površin, industrializacije in intenzivnega poljedelstva izgubile velik
del svojega življenjskega prostora in hrane, zaradi lova
pa so neprestano v pregonu. Popoldan je pripadal še
eni aktivnosti za rastline. Z motikami smo se odpravili
v mlad sadovnjak, kjer smo prerahljali 30-centimetrski travnati pas tal okoli debel, da bi korenine dosegel
kisik in bi mlada drevesa lažje zadihala. Sledila je delavnica, kjer so izdelovali enostavne ročne izdelke iz
semen, oreščkov in sadja za ptice ter druge živali, ki
smo jih po čiščenju še zadnje ptičje hranilnice nanje
tudi obesili. Naredili smo zalogo za obešanje čez zimo.
Dan odprtih vrat na kmetiji Za Naravo z med- Druženje smo sklenili z izmenjavo vtisov in mnenj o
narodnim srečanjem in aktivnostmi za živali in minulem dnevu, pogovarjali smo se o raznih aktivnaravo (6. 10. 2018, Ostrožno pri Ponikvi, 10:00- nostih in dogajanjih za naravo in živali, ki potekajo
18:00)
v posameznih deželah. Udeleženci so poročali, da so
Kot vsako prvo soboto v mesecu, smo bili tudi 6. ok- preživeli lep sončen dan, s polno mero novih izkušenj
tobra prisotni na kmetiji Za Naravo na Ostrožnem pri in doživetij, bili so veseli, da so lahko obiskali kmetijo,
Ponikvi s stojnico in našim info-materialom. Dan od- videli način pridelovanja hrane z biotopi in da so lahprtih vrat je tokrat spremljalo mednarodno srečanje, ko pomagali živalim in drugim bitjem narave. Hvala
predvsem mladih, iz Slovenije in Hrvaške. Bili so tudi kmetiji Za naravo za pomoč pri organizaciji srečanja.
nekateri predstavniki hrvaških društev za živali, kot
sta Oslobođenje životinja in Glas životinja. Kmalu po
jutranji usmeritvi ter predstavitvi dnevnih aktivnosti
za živali in naravo smo se odpravili v bližnji gozd, kjer
smo čistili ptičje valilnice in hranilnice ter jih polnili s
semeni. Z gozdnih tal smo pobirali odpadle veje in po54
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VegaMarket v Mariboru
(6. 10. 2018, Mala tržnica Maribor, 8:00-13:00)
Prav tako 6. oktobra smo bili z društvom prisotni na
VegaMarketu, na prvem tovrstnem dogodku v Mariboru, na Mali tržnici, kjer so se predstavili ponudniki

veganske hrane ter raznih izdelkov in pridelkov. Na
voljo je bilo ogromno možnosti za okusen brunch.
Predstavljenih je bilo nekaj dobrodelnih organizacij,
ki delujejo na področju zaščite živali v Sloveniji. Zraven organizatorja, Slovenskega veganskega društva, sta
bila prisotna tudi Društvo za zaščito živali Maribor
in Animal Angels. Na večjem delu našega razstavnega
prostora so lahko mimoidoči prejeli revijo Osvoboditev živali, letake, majice, vrečke in drug sporočilni
material, na preostalem delu pa so lahko obiskovalci
VegaMarketa degustirali veganske prehranske izdelke
iz ekološkega kmetovanja in predelave Vege&Dobro.
1. Mednarodni protest za prepoved lova,
(27. 10. 2018, Zagreb, 11:00-14:00)

živali in knjižico Dejstva proti lovu, nato smo se s transparenti priključili udeležencem na mirnem protestu
po centru Zagreba. Po shodu smo imeli priložnost
predstaviti delovanje društva zbranim udeležencem.
Shod za pravice živali Animal Rights March - Ljubljana, 3. 11. 2018
Sodelovali smo na vseslovenskemu shodu za pravice
živali, ki so ga organizirali Vegan aktivisti. Po ljubljanskih ulicah se je odvijal 3. novembra 2018 in se zaključil z govori na Prešernovem trgu. Množični shod
za pravice živali je dokazal, da tudi pri nas mnogim
ni vseeno, da naša družba odobrava izkoriščanje živali
za svoje ne nujne potrebe. S številnimi transparenti in
s skandiranjem gesel smo opozarjali na krivice, ki se
godijo živalim, njihovo suženjstvo, kruto izkoriščanje
in smrt. Živali so čuteča bitja, ki imajo svoje družine
in si želijo biti svobodne tako kot mi in nočejo umreti
v klavnicah. Zato postani vegan – za živali, zase in za
pravičnejši svet! Pridružili so se nam tudi prijatelji iz
hrvaške iniciative Oslobođenje životinja.
Naslednji shod za pravice živali je planiran konec avgusta 2019.
V soboto, 6. oktobra, se je v Ljubljani odvijala
akcija zbiranja papirja Društva za zaščito živali
Ljubljana. Prostovoljci so na parkirišču Centra
Vič zbirali star papir, opremo in hrano za živali.
Kljub popoldanskemu dežju jim je uspelo zbrati
več kot 18 ton papirja.

Društvo za zaščito živali Ljubljana star papir zbira
že 11 let. V njihovem imenu ga je mogoče kadarkoli
oddati na zbirnih centrih podjetja Gorenje Surovina, dvakrat na leto − prvo soboto v juniju in v oktobru − pa prostovoljci priredijo zbiralno akcijo. Njen
Prisotni smo bili tudi člani Društva za osvoboditev ži- namen ni samo zbiranje sredstev, poudarja zakonita
vali in njihove pravice. Delili smo revije Osvoboditev zastopnica društva Maša Cerjak Kastelic, ampak tudi
neposreden stik z ljudmi. Društvo se namreč posve-

27. oktobra 2018, ob 11. uri, se je na trgu Josipa Jurija Strossmayerja v Zagrebu zgodil prvi mednarodni
shod za prepoved lova, ki ga je organizirala hrvaška
iniciativa Oslobođenje životinja.
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se le da. Občine, ki z zavetišči sodelujejo pogodbeno,
financirajo le prvih 30 dni osnovne oskrbe najdenih
živali. Za vse, kar to presega, se morajo zavetišča znajti,
kakor vejo in znajo. Tu donacije odigrajo pomembno
vlogo,« pojasni Cerjak Kasteličeva. Drugi prejemnik
dela zbranih sredstev je Zavod SVSP. Gre za skupino
veterinarjev, ki se skupaj s študenti in dijaki veterine
v svoje prostem času odpravljajo v države bivše Jugoslavije in drugam. Tam opravljajo posege kastracije in
sterilizacije uličnih živali. »Sterilizacije in kastracije
skupaj z osveščanjem lokalnega prebivalstva so edini
ča predvsem osveščanju in izobraževanju z namenom dolgoročno učinovit način reševanja težav prosto židolgoročno izboljšati življenja čim več živalim.
večih psov in mačk. To so pokazale izkušnje z vseh
Prostovoljci so od osme ure zjutraj pa vse do šestih koncev sveta,« pove zakonita zastopnica Društva za
popoldne sprejemali star papir in potrebščine za ži- zaščito živali Ljubljana.
vali. Številni obiskovalci so že stari znanci akcije. Ne- Društvo sodeluje in izmenjuje informacije z organikateri so pripeljali škatlo ali dve papirja, drugi pa poln zacijami iz tujine. Te potrjujejo njihove ugotovitve.
avtomobil ali celo kombi. Prostovoljci so bili veseli Številne države se soočajo s podobnimi problemi na
vsakega obiskovalca. Vsak kupček šteje, pravijo, in res področju zaščite živali. Člani Društva za zaščito živaje bilo tako. S papirjem so namreč napolnili tri velike li Ljubljana rešitve vidijo predvsem v preventivnem
zabojnike, zbrali pa so tudi veliko opreme in hrane za delovanju, osveščanju in izobraževanju, zato organiživali. Slednje je bilo namenjeno Zavetišču Horjul in zirajo predavanja in delavnice za otroke ter odrasle,
Zavodu SVSP (Zavod za Veterinarsko oskrbo, zaščito, pripravljajo poučna gradiva ter se tudi sami vseskozi
nego in vzgojo zavrženih in izgubljenih živali), obema izobražujejo. Njihovo delo lahko podprete na različne
organizacijama pa je društvo namenilo tudi del sred- načine, med drugim tudi z zbiranjem starega papirja.
stev, zbranih s prodajo starega papirja.
Tega boste lahko prinesli na naslednjo zbiralno akcijo,
»Zavetišče Horjul dobro poznamo in z veseljem po- ki bo potekala 1. junija 2019.
vemo, da je tam za živali poskrbljeno najbolje, kolikor
Pripravil: Valentin Gorjanc
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KJE JE MOŽNO DOBITI BREZPLAČNO REVIJO OSVOBODITEV ŽIVALI?
Da bi našo revijo bralo čim več ljudi, objavljamo mesta, kjer jo je možno dobiti. Vedno je na voljo v Ljubljani, na Celovški cesti 87
(v trgovini K naravi), kjer imamo društvene prostore. Ker podpiramo delovanje naših ekoloških trgovin in veganskih restavracij,
smo se z njimi dogovorili za deljenje naše brezplačne revije. Če katera na našem seznamu manjka, nam to lahko sporočite na
elektronski naslov: info@osvoboditev-zivali.org. Pogosto jo boste našli tudi pred marsikatero splošno knjižnico. Samo za branje
pa je prisotna v vseh čitalnicah slovenskih splošnih knjižnic (z redkimi izjemami).
LJUBLJANA

KOPER

K naravi, trgovina z živili za zdravo življenje, Celovška cesta 87,
Ljubljana, T: 031/681-426 ali 01/505-57-99.

Kalček, trgovina z ekološkimi izdelki, d. o. o., trgovina Kalček Koper,
Ljubljanska cesta 3, Koper – Capodistria, T: 05/902-16-06, E: trgovina.koper@kalcek.si

Kalček, osrednja ekološka trgovina v centru Ljubljane, Trubarjeva
cesta 15, Ljubljana, T: 01/433-01-18, E: truba@kalcek.si
Kalček, ekološka biološka trgovina, BTC, pri avtopralnici, Avstrijska
ulica, Ljubljana, T: 01/523-35-62, E: trgovinaBTC@kalcek.si
Kalček, ekološka samopostrežna trgovina, Celovška cesta 268, Ljubljana, T.: 05/907-87-10 (trgovina), E : trgovina.siska@kalcek.si

LESCE
Dobra misel, trgovina z naravnimi proizvodi, Klasa d. o. o., Alpska
cesta 42, Lesce, T: 04/531-73-73, E: info@klasa.si
LJUTOMER

Loving Hut Express, vegan fast food, Ljubljana Vič, Koprska ulica
72 (v bližini Sokol kluba), Ljubljana, T: 070/631-500.

Avena, trgovina z zdravo hrano, Matejka Kosi s. p., Prešernova ulica
25, Ljutomer, T: 041/445-057.

Loving Hut, veganska restavracija, Trg Osvobodilne fronte 14 (pri
avtobusni postaji), Ljubljana, T: 068/126-970.

MEDVODE

Živa Center, d. o. o., bio veganska trgovina, Tomačevo 27, Ljubljana,
T: 08/205-24-86, 031/857-790, E: info@zivacenter.si
Rastoča Jablana, prodaja zdrave hrane, pokrita tržnica BTC, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, T: 069/666-950, E: rastoca.jablana@
gmail.com
Zakladi narave, specializirana trgovina za zdravo življenje, Vodnikova 187, Ljubljana, T: 05/971-08-29, E: zakladi.koseze1@gmail.
com
MARIBOR
Ajda, ekološka trgovina, Glavni trg 23, Maribor, T: 02/250-20-23, E:
trgovina.ajda@siol.net
Biotopic, ekološka in bio trgovina, Europark, Pobreška cesta 18,
Maribor, T: 08/205-59-80, E: biotopic.mb@gmail.com
Loving Hut, veganska restavracija, Gosposvetska cesta 43a, Maribor, T: 05/903-87-33.
Slovegija, veganska restavracija, Meljska cesta 42, Maribor, T:
051/322-431.
CELJE
Biotopic Celje mesto, ekološka in bio trgovina, Glavni trg 10, Celje,
T: 03/544-16-31, E: biotopic.mesto@gmail.com
Bio Si, trgovina in proizvodnja ekoloških izdelkov, PE: trgovina Bio
si, Savinova ulica 2, Celje, T: 03/620-22-04.
Dobra volja, bio trgovina, Stanetova ulica 19, Celje, T: 05/993-0048, E: biodobravolja@gmail.com
GORNJA RADGONA
Bajka, ekološka trgovina in prevajanje, Petra Strgar Rižnar s. p.,
Panonska ulica 8, Gornja Radgona, T: 02/564-88-58.
KAMNIK
Mama Terra, trgovina z zdravo prehrano in naravnimi biološkimi
izdelki, Ljubljanska cesta 4a, 1240 Kamnik, T: 01/831-16-11, E:
trgovina@mamaterra.si

Vegan fresh, veganska restavracija, Gorenjska cesta 13, Medvode, T:
01/361-82-55, E: info@veganfresh.si
MURSKA SOBOTA
Trgovina Sončnica, največja trgovina z zdravo prehrano in naravno
kozmetiko v Pomurju, Obrtna ulica 26, Murska Sobota, T: 02/52616-39, E: trgovinasoncnica@siol.net
NOVO MESTO
Stari most, čajarna, Glavni trg 16 in 17, Novo mesto, T: 07/337-0160, 051/245-383, E: info@starimost.si
OSTROŽNO PRI PONIKVI
Vege&Dobro, trgovina na kmetiji Za naravo, Ostrožno pri Ponikvi 26,
Ponikva, T: 031/499-756, 03/576-33-03, E: kmetija.narava@siol.net
PORTOROŽ
Ekošara, ekološka trgovina, Obala 114, Lucija – Lucia, Portorož –
Portorose , T: 040/559-592.
RADOVLJICA
Trgovina Suzana, zdravju prijazna trgovinica, Ulica Staneta Žagarja 2b, Radovljica, T: 040/433-661, E: info@trgovina-suzana.si
SLOVENJ GRADEC
Kašča, trgovina z zdravo hrano, Glavni trg 4, Slovenj Gradec, T:
040/376-463, E: info@kasca.si
SLOVENSKA BISTRICA
Vegan Plac, trgovinica, veganski izdelki iz ekološke pridelave, Partizanska ulica 27, Slovenska Bistrica, T: 040/550-705.
ŠEMPAS PRI NOVI GORICI
Ku Dobro, veganska okrepčevalnica na postajališču za jadralne padalce, Šmihel 4a, Šempas pri Novi Gorici, T: 068/645-272, E: info@
kudobro.si
TRZIN
Trgovina Amarant, vse za eko vrt, Trzin, Mengeška cesta 26, T:
08/205-78-82 ali 031/706-444, E: narocila@amarant.si
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»Namenite 0,5 % od vaše
dohodnine Društvu za
osvoboditev živali. Ne
izgubite ničesar, v društvu
pa bomo s pomočjo
vašega prispevka lahko
naredili še več za živali. Če
omenjenega pol odstotka
dohodnine ne namenite za
donacije, ostane državi.«

članica Društva za
osvoboditev živali
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_________________________________
podpis zavezanca/ke

3

Odstotek (%)

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Društvo za osvoboditev živali in
njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. Mogoče mu je nameniti do 0,5 % dohodnine.
Izpolnjeno zahtevo je treba poslati na pristojni davčni urad, lahko pa tudi na naslov društva, v kolikor ne
veste, kateri davčni urad je pristojen za vas. Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni
strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Če nam namenite
del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine,
po tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni
zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine,
seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

PRIPOROČILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

___________________________________________________________________________

V/Na _____________________, dne__________________
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Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
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__________________________________

Davčna številka
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Želite jesti brez trpljenja živali?
Obstajajo živalim prijazne alternative, ki vam to omogočajo. Ni se vam treba odpovedati gurmanskim okusom. VEGE&DOBRO ima za vas veganske specialitete z najboljšimi sestavinami. Vse vegansko - vse brez trpljenja živali.

VEGE PLESKAVICA in VEGE POLPETE
Zaradi dragocenih sestavin so vege pleskavice in vege polpete še posebno okusne. Masa
je primerna tudi za številne druge veganske recepte, npr. kot dodatek na pici, za sočne
burgerje in okusne ocvrte vege kroglice.
Dodate lahko fino sesekljano čebulo,
bučke ali koščke korenčka in sveža zelišča
po lastnem okusu. Poskusite!

5 MIN.
NAMAKATI,
VEGEPOLPETE
PECI –
NE VSEBUJEJO
GLUTENA
GOTOVO!

V TEKU JE NOVA
AKCIJA »4+1«
GRATIS.

Prihranite 20 % pri nakupu priljubljenih Vege
pleskavic in Vege polpet.

Telefon za naročila: 01/ 505 57 99
www.vege-dobro.com

Tla, na katerih živimo –
neznani kozmos
Življenje v tleh in umiranje insektov
– vzroki in njihov učinek
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je pridobilo
licenco za prevod in predvajanje dokumentarnega filma Tla,
na katerih živimo – neznani kozmos. V tleh se skriva –
večinoma nevidno za naše oči – na bilijone življenj. Brez tega
dovršenega mikro stvarstva v tleh z njegovimi drobcenimi
živimi bitji ne bi bilo življenja na Zemlji.
Premierna predstavitev dokumentarnega filma bo v sredo, 09.
januarja 2019, ob 18. uri na Celovški cesti 87 v Ljubljani. Na
njej bodo sodelovali tudi strokovnjaki z naravovarstvenega
področja. Po tej predstavitvi pa bo film na ogled na naši spletni
strani www.osvoboditev-zivali.org in na ZDRAVI TV.

