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Po Ustavi Republike Slovenije ima vsakdo pravico do svobode vesti in
do vzgajanja otrok v skladu s svojimi moralnimi načeli in prepričanji,
posredno in neposredno diskriminacijo pa prepoveduje tudi Zakon o varstvu
pred diskriminacijo.
O diskriminaciji govorimo, kadar je oseba obravnavana slabše ali
neenako izključno zaradi njenih osebnih okoliščin, v našem primeru zaradi
prepričanja, da je izkoriščanje in ubijanje živali neetično.
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POVZETEK
V drugi polovici leta 2019 je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice izvedlo
raziskavo, s katero je želelo ugotoviti, v kolikšni meri javne ustanove v Sloveniji
spoštujejo ustavno pravico veganov do življenja v skladu z njihovimi prepričanji. Kot
vemo, je veganstvo prepričanje o tem, da je izkoriščanje živali danes povsem
nepotrebno. Na voljo imamo veliko drugih, boljših izbir, zato je neetično, da za
prehrano, obleko, poskuse in testiranja izkoriščamo in ubijamo živali, ki so čuteča živa
bitja. Vegani svoje prepričanje izražajo s svojim načinom življenja, v katerem ni
nobenega izkoriščanja živali, ne za hrano in ne za obutev, obleko, kozmetiko ali
farmacevtsko industrijo. Da pa bi lahko živeli etično življenje v skladu s svojim
prepričanjem, bi morale njihovo ustavno pravico spoštovati vse javne ustanove. Cilj
raziskave je bil ugotoviti, ali pravico veganov do svobode vesti resnično spoštujejo
zdravstvene in vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji. Diskriminacija se kaže tudi
v dostopnosti do dobrin in storitev, zato nas je zanimalo tudi, ali imajo vegani v javnih
ustanovah možnost dostopa do rastlinskih obrokov. V raziskavi je sodelovalo 300
anketirancev iz različnih delov Slovenije, ki so postali vegani večinoma zaradi živali (80
%), dobra desetina zaradi zdravja (12 %), ostali pa zaradi okolja in drugih razlogov.
Glede na rezultate te raziskave lahko sklepamo, da je 59 % veganov že doživelo slabšo
obravnavo v javnih ustanovah in v družbi na splošno, 29 % veganov je že bilo
diskriminiranih s strani zdravstvenih delavcev, 46 % veganov ali njihovih otrok je bilo
prikrajšanih za rastlinsko (vegansko) prehrano v javnih ustanovah in 55 % veganov ali
njihovih otrok je moralo sodelovati v neetičnih praksah v okviru vzgojno-izobraževalnih
ustanov.
Ključne besede: veganstvo, vegani, diskriminacija, specizem, Ustava RS Slovenije,
Zakon o varstvu pred diskriminacijo, etika, pravica do svobode vesti, načelo enakosti,
slovenski zdravstveni sistem, slovenski šolski sistem, zdravstvo, šolstvo, prehrana v
javnih zavodih
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I.

UVOD

Z raziskavo, ki jo je izvedlo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice v
sodelovanju s Slovenskim veganskim društvom, smo želeli ugotoviti, ali so vegani v
slovenskih javnih ustanovah diskriminirani ali pa so obravnavani v skladu s svojo
ustavno pravico do svobode vesti in do vzgoje otrok v skladu s svojimi moralnimi
prepričanji. Iz raziskave izvemo, kakšen je odnos družbe in države oziroma njenih
javnih ustanov do veganov v različnih situacijah.


OPREDELITEV POJMOV IN PRAVNE PODLAGE

Veganstvo je Svet Evrope, vodilna organizacija za spoštovanje človekovih pravic v
Evropi, potrdil kot pomembno, resno in koherentno prepričanje. Po Ustavi Republike
Slovenije1 nima nihče pravice vzgajati otroke na način, ki je nasproten vrednotam
staršev. Zakon o varstvu pred diskriminacijo pa prepoveduje posredno in neposredno
diskriminacijo, nadlegovanje in viktimizacijo.2
Kaj je veganstvo?
Beseda vegan izvira iz leta 1944 in je predstavljala oznako za ljudi, ki se niso izogibali
le uživanju teles nečloveških živali, temveč vsem oblikam izkoriščanja živali.3 Vegani
namreč živijo v skladu z moralno zahtevo, da se živih bitij ne sme uporabljati kot stvari,
saj so čuteča živa bitja kot ljudje. Zato ni pravično, da bi jih izkoriščali, uporabljali in
vzrejali z namenom, da bi jih lahko potem izkoriščali in ubijali.
Kaj je specizem?
Izraz specizem je leta 1970 skoval britanski psiholog in filozof Richard D. Ryder (2000).
Pomeni diskriminacijo na podlagi vrste, pri kateri ljudje namerno ignorirajo ali
podcenjujejo podobnosti med lastno vrsto in ostalimi nečloveškimi bitji. Izraz je skoval
zato, da bi s tem opozoril in pokazal na razširjeno obliko diskriminacije, ki jo ljudje
povzročamo živalim, in preko tega izpostavil podobnosti z rasizmom. Specizem in
rasizem sta obliki diskriminacije, ki s predsodki širi in uveljavlja sebično neupoštevanje
interesov drugih in njihovega trpljenja (Ryder, 1975). Avstralski moralni filozof Peter
Singer (1995) je Ryderjevo idejo o konceptu specizma populariziral v delu Animal
Liberation. Njegova definicija specizma se je glasila: »Specizem je predsodek ali odnos
pristranskosti v korist interesov pripadnikov lastne vrste in hkrati proti interesom
pripadnikov drugih vrst.« (Singer, 1995, str. 6) Rasisti kršijo načelo enakovrednosti in
enakopravnosti s tem, ko dajejo večjo težo interesom pripadnikov lastne rase, kadar
pride do spopada med interesi njihove rase in interesi druge rase. Seksisti kršijo načelo
enakovrednosti in enakopravnosti s favoriziranjem interesov svojega spola. Podobno
specisti dovolijo interesom lastne vrste, da presegajo interese pripadnikov drugih vrst.
1

Ustava Republike Slovenije, URL: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
Zakon o varstvu pred diskriminacijo, URL:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273
3
Izogibanje vsem živalskim proizvodom sega še veliko dlje nazaj, z dokazi do 2000 let nazaj.
2
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Singer (2006) ugotavlja, da s perspektive preferenčnega utilitarizma specizem krši
načelo enakega upoštevanja interesov. Čeprav obstajajo določene razlike med ljudmi
in živalmi, imajo oboji sposobnost trpljenja, zato moramo temu trpljenju priznati enako
upoštevanje (Singer, 1995 in 2005).4
Kako specizem izgleda v praksi? Nekatere živalske vrste so favorizirane nad drugimi,
živali so obravnavane kot blago ali izdelki, pravica do lastnine je pomembnejša od
preprečevanja krutosti, plehki in nepomembni človeški potrošniški interesi so
pomembnejši od dobrobiti živali in njihove želje po življenju, konflikti interesov so
ignorirani in največji vir trpljenja na svetu je spregledan (Veganism, 2014). Torej bi
lahko rekli, da specizem pomeni različno moralno upoštevanje različnih čutečih bitij iz
neupravičenih razlogov (Horta, 2010).5
Vegani imajo pravico do svobode vesti.6
V določenih situacijah smo vegani odvisni od drugih ljudi, predvsem pri dostopu do
stvari in storitev. Dostopnost alternativ, ki ne vključujejo živalskih izdelkov, je ključna,
da oseba lahko živi skladno s svojim veganskim prepričanjem. Delno zaradi
nerazumevanja, kaj veganstvo je, mnogi vegani v Sloveniji izkusijo probleme pri
dostopanju do primernih možnosti. Vegani ne bi smeli biti postavljeni v situacije, kjer
so prisiljeni, da sodelujejo pri izkoriščanju živali v nasprotju s svojimi temeljnimi
moralnimi prepričanji.
Pravica do svobode vesti7 zagotavlja posamezniku, da uživa popolno svobodo pri
lastnih verovanjih in prepričanjih. Poleg tega lahko svoja prepričanja, če imajo pravno
varovan status, izraža tako, da živi v skladu z njimi. V tem je z zakonom omejen lahko
le, če obstajajo razlogi, ki so nujni za varovanje javnega reda in miru, zdravja, družbene
morale ali temeljnih pravic in svoboščin drugih oseb.8 Čeprav se pravica do svobode
vesti mnogokrat poimenuje kar svoboda vere, v resnici enakopravno varuje verska in
neverska prepričanja.
Veganstvo ima zaščiten pravni status.
Veganstvo kot osebno prepričanje uživa zaščiten pravni status, saj ne zajema samo
izražanja osebnega mnenja osebe in ne zadeva le prehrane, temveč se nanaša na velik
in pomemben del človekovega življenja in obnašanja. Gre za pomembno, resno in
koherentno prepričanje, ki je vredno spoštovanja v demokratični družbi. To je bilo
potrjeno tudi s strani Sveta Evrope, vodilne organizacije za spoštovanje človekovih
pravic v Evropi, v sklopu katere deluje Evropsko sodišče za človekove pravice.9

4

Škorjanc, Miha: Veganstvo kot odgovor na specizem, Univerza na Primorskem, Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, 2014, str. 2. URL:
https://www.famnit.upr.si/files/zakljucna_dela_repo/180
5
Škorjanc, Miha: Veganstvo kot odgovor na specizem, 2014, str. 4.
6
Religion and Belief’, URL: https://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief
7
41. člen Ustave Republike Slovenije.
8
Te izvedene pravice temeljijo primarno na 18. členu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah – International Convention on Civil and Political Rights (“ICCPR”) in 9. členu Evropske
konvencije o človekovih pravicah – European Convention on Human Rights (“ECHR”).
9
Religion and Belief’, URL: https://www.coe.int/en/web/compass/religion-and-belief
6

Ker je veganstvo zaščiteno prepričanje, imajo vegani pravico:
1. šteti izkoriščanje in uporabo živali kot nepotrebna in neetična ter
2. to izražati preko svojih ravnanj, ki so v skladu s tem prepričanjem in so lahko
podvržena le nujnim omejitvam.
Diskriminacija veganov je prepovedana.
Diskriminacija veganov je prepovedana, saj nam zanika možnost, da živimo skladno s
svojim prepričanjem ter vodi do podpiranja in ohranjanja nepravičnosti v našem
odnosu do nečloveških živali. V Sloveniji imamo Zakon o varstvu pred diskriminacijo –
ZVarD,10 ki je vzpostavil tudi institucijo – Zagovornika načela enakosti. Zagovornik
načela enakosti skrbi za izvajanje zakona, spoštovanje načela enakosti ter prepovedi
diskriminacije (posredne in neposredne), nadlegovanja11 in viktimizacije.12
Država mora zagotoviti svobodo vesti vsakemu posamezniku.
Država mora zagotoviti svobodo vesti vsakemu posamezniku v svoji jurisdikciji in
sprejeti takšne ukrepe, ki so nujni, da je ta pravica posameznika v družbenem življenju
učinkovita in spoštovana. Državni organi, ki predstavljajo podaljšek države (bolnišnice,
šole, zapori), morajo to spoštovati v prvi vrsti in imajo obveznost, da odstranijo oziroma
minimalizirajo neugodno obravnavo veganov, zagotovijo, da so njihove potrebe
zaščitene, preprečevati in odstranjevati morajo diskriminacijo ter sprejemati ukrepe, ki
omogočajo enakost možnosti.
Prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Odnos do prehranjevalnih navad mnogokrat sega tudi na področje etike13 v povezavi z
odnosom do živih bitij, tesno pa je povezan tudi s posameznikovim etičnim odnosom
do okolja. Pri prehrani je posledica kršenja pravice do svobode vesti še bolj občutna,
saj vegani primarno izražamo svoja prepričanja skozi izogibanje uživanju živali in
stvari, ki so bili vzete živalim oziroma so bile testirane na živalih. V primeru omejitev
izražanja svobode vesti je oseba postavljena pred odločitev, ali bo kršila svoje temeljno
prepričanje ali pa bo ostala lačna.
Pravica do vzgoje otrok v skladu z moralnim prepričanjem staršev
Ustava Republike Slovenije zagotavlja staršem pravico do vzgoje otrok v skladu z
njihovim verskim in moralnim prepričanjem14. Iz tega izhaja, da nihče nima pravice
otrok vzgajati na način, ki je nasproten vrednotam staršev, še posebej to velja za
vzgojno-izobraževalne zavode, kjer velja načelo t. i. ideološko nevtralne šole. Starši so
avtonomne odrasle osebe in kot skrbniki svojih otrok imajo pravico otroke vzgajati
10

Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg
Nadlegovanje se pojavi, ko se oseba počuti stresno, prestrašeno, ponižano ali prizadeto zaradi
okolja, kjer je njeno dostojanstvo prizadeto zaradi njenega veganskega prepričanja. Nadlegovanje je
lahko nenamerno.
12
Viktimizacija se pojavi, ko je oseba podala pritožbo zaradi diskriminacije na podlagi veganskega
prepričanja, pa je bila zaradi tega nepošteno obravnavana, izključena, pojmovana kot povzročitelj
težav ali izključena od določenih privilegijev ali bonitet.
13
Pravila raznih verovanj, ki prepovedujejo uživanje mesa živih bitij kot splošno pravilo (npr. budizem)
ali kot način verskih obredov (kot je npr. v krščanski veri post).
14
Skladno z 41. členom URS (svoboda vesti) imajo starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem
zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. 54. člen URS predpostavlja, da imajo starši
pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke.
11
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skladno s svojim prepričanjem tudi, ko pride do vprašanja prehrane. Pravica je lahko
omejena v javnem interesu glede na uradno medicinsko doktrino države ali vzgojnoizobraževalno politiko, vendar morajo biti posegi objektivno utemeljeni.15 Zdravstvene
smernice države na tem področju pa posega objektivno ne utemeljujejo.16
Vsi otroci, vpisani v vzgojno-izobraževalne zavode, imajo pravico do izbire najmanj
enega obroka dnevno, ki je financiran iz javnih sredstev in plačila staršev. Kako država
realizira pravico, da vsi otroci, kljub raznim zdravstvenim in osebnim razlikam ter
zahtevam dobijo možnost obroka, je v njeni pristojnosti. Pri tem bi država morala
izhajati iz načela enakosti, ki ga zagotavlja 14. člen naše ustave: če imajo vsi otroci
pravico dostopa do prehrane, jo morajo imeti pod enakimi pogoji.17
Z odrekanjem prehrane se diskriminira otroka.
Odrekanje prehrane otroku pomeni, da se posega v njegovo rast in razvoj ter pravico
do svobode vesti, kar je povsem nepravično ter nepotrebno. Četudi se odgovornost za
izbiro veganskega načina prehranjevanja pogosto prelaga na starše, se v končnem
rezultatu diskriminira otroka, ki mu možnost prehrane ni zagotovljena.
Če je zahteva po upoštevanju veganskega prepričanja zavrnjena, mora država
utemeljiti, zakaj veganom ne more zagotoviti pogojev, da živijo skladno s svojimi
prepričanji, tako da dokaže, da bi to povzročilo prevelike težave ali predstavlja preveliko
breme (finančno ali drugo), ki bi vplivalo na splošne interese družbe. Če je mogoče
doseči legitimen cilj ter hkrati upoštevati zahteve veganov, bo država težko utemeljila,
zakaj je to sorazmerno v demokratični družbi ob spoštovanju pravice do svobode vesti
in načela enakopravnosti.
Prehranjevanje spada v pravico do svobode vesti.
Urad Varuha človekovih pravic je že v Letnem poročilu za leto 201018 poudaril, da
prehranjevanje spada v pravico do svobode vesti in s tem v pravico posameznika do
svobodnega izpovedovanja vere. Zato je Urad predlagal, da bi zakon določal, da mora
šola pri obroku, ki ga mora zagotavljati in ki pomeni pravico vseh otrok in mladostnikov
do zaužitja vsaj enega obroka, upoštevati tudi tovrstne opredelitve posameznika.
Ministrstvo za šolstvo je te predloge glede vegetarijanske, veganske in druge hrane, ki
je povezana s prepričanjem ali vero, zavrnilo in poudarilo, da bodo še naprej spoštovali
Smernice zdravega prehranjevanja, ki jih pripravlja Ministrstvo za zdravje.
Slovenske Smernice zdravega prehranjevanja so neobvezujoče in nelegitimne.
V slovenskem prostoru se mnogokrat omenja »nevarnost« in »nezdravost« veganske
prehrane ter se pri tem sklicuje na Smernice zdravega prehranjevanja. Omejitveni
ukrepi v javnem interesu ohranjanja zdravja so dovoljeni, če je nevarnost za zdravje
dokazana in utemeljena, v nasprotnem primeru pa gre za nedovoljen poseg v temeljno
15

Dr. Andraž Teršek, Pravica do veganske prehrane. URL:
http://edus.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=235127
16
Veganski jedilnik je zdravstveno ustrezen za vzgojno-izobraževalne ustanove, URL:
http://vegan.si/clanki/veganski-jedilnik-je-zdravstveno-ustrezen-za-vzgojno-izobrazevalne-ustanove/
17
Višje stroške pri pripravi hrane bi moralo ministrstvo upoštevati in povrniti razliko v obliki subvencije
(staršem v razliki do višje cene ali šoli v razliki do višjih stroškov).
18
Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2010, str. 282. URL: http://www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/LP10.pdf
8

človekovo pravico. Smernice zdravega prehranjevanja nimajo pravne narave
formalnega (obveznega, obvezujočega) pravnega vira, kar je zapisano tudi v samih
smernicah in potrjeno s strani izjav avtorjev.19 Poleg tega, da same smernice niso
obvezujoče, tudi niso v skladu z izsledki sodobne svetovne znanosti.
Sprejemanje otroka brez diskriminacije bi moralo biti samoumevno.
Pri veganskem prehranjevanju gre za več kot osebno prepričanje, več kot le izbiro
posameznika zaradi same izbire. Gre za način prehranjevanja, ki je zdravstveno
ustrezen in katerega srž je moralna konotacija, ki preko udejanjanja »osebne izbire«
opozarja družbo na načelo »NE ŠKODUJ«, temeljno načelo, ki zajema predpostavko
empatije do živih bitij in narave okoli sebe in presega antropocentrično gledanje.
Sprejemanje otrok, ki se vegansko prehranjujejo, v družbo in šolski sistem brez
nepotrebne diskriminacije bi moralo biti samoumevno.
Predlog za obravnavo diskriminacije
V primeru diskriminacije zaradi veganskega prepričanja lahko vložimo prijavo pri
Zagovorniku načela enakosti s Predlogom za obravnavo diskriminacije.20


METODE DELA

Anketni vprašalnik je bil na voljo na Vegafestu, ki se je odvijal 17. avgusta 2019, in sicer
na stojnicah Društva za osvoboditev živali in Slovenskega veganskega društva.
Izpolnilo ga je 155 anketirancev. Trije anketiranci so vprašalnik poslali naknadno po
navadni pošti. Anketni vprašalnik smo preoblikovali v spletno anketo, ki jo je do konca
leta 2019 rešilo 142 anketirancev. Skupno je torej v raziskavi sodelovalo 300 veganov.


ANKETIRANCI - VEGANI, VKLJUČENI V RAZISKAVO

Večina anketirancev (53 % oz. 160) je bila starih 18 do 35 let, 29 odstotkov (88) 36 do
50 let, 12 odstotkov (35) pa 51 do 65 let. Starejših in mlajših anketirancev od navedenih
starostnih skupin je bilo skupaj šest odstotkov.
Večina (72 % ali 215) anketirancev je bila ženskega spola, četrtina pa moškega (76),
ostali tega podatka niso želeli navesti.
Večina anketirancev je zaposlenih (65 % ali 192), 17 odstotkov (52) je šolajočih in 12
odstotkov (36) brezposelnih, 6 odstotkov (17) pa je upokojencev.
Skoraj tretjina anketirancev (31 % ali 93) ni odgovorila na vprašanje, koliko časa so že
vegani. Večina anketiranih (57 % oz. 172) je odgovorila, da so vegani manj kot deset
let, 12 odstotkov (35) pa deset ali več let.
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Največ anketirancev prebiva v osrednjeslovenski regiji z Gorejsko (124 ali 42 %). V
savinjski, koroški, podravski in pomurski regiji prebiva 88 ali 29 odstotkov
anketirancev, na Dolenjskem in v Beli krajini 27 ali 9 odstotkov, v jugozahodnem delu
Slovenije (Notranjska, Obalno-kraška in Goriška regija) pa živi 22 ali 7 odstotkov
anketirancev.
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II.

REZULTATI RAZISKAVE

1 RAZLOGI ZA VEGANSTVO: Zakaj ste postali vegan?
Anketiranci so lahko obkrožili samo en odgovor. Možni odgovori so bili: a) zaradi
živali, b) zaradi zdravja, c) zaradi okolja in d) drugo (navedite zakaj).
Zakaj ste postali vegan?
9; 3%

3; 1%

12; 4%

34; 11%

241; 81%

zaradi živali

zaradi zdravja

zaradi okolja

drugo

vse našteto

Anketiranci so večinoma (80 % ali 241) postali vegani zaradi živali, 12 odstotkov (34)
zaradi zdravja, 3 odstotki (9) zaradi okolja in en odstotek iz drugih razlogov (verski,
ljubezen). Štirje odstotki anketirancev navodila, naj obkrožijo le en odgovor, niso
upoštevali, saj so odgovorili, da so postali vegani iz vseh naštetih razlogov.

2 NAČIN IZRAŽANJA VEGANSTVA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU:
Veganstvo v vsakdanjem življenju izražam tako, da …
Na drugo vprašanje, kako izražajo veganstvo v vsakdanjem življenju, so anketiranci
lahko obkrožili več možnih odgovorov, ki so bili:
a) ne kupujem in ne uživam hrane, ki vsebuje živalske sestavine,
b) ne kupujem in ne uporabljam kozmetike, ki vsebuje živalske sestavine,
c) ne nosim oblačil in obutve, ki vsebujejo živalske sestavine,
d) izogibam se vseh izdelkov, ki so testirani na živalih,
e) izogibam se obiskovanja vseh prireditev in ustanov, v katerih uporabljajo
živali (živalski vrtovi, razstave …),
f) na druge načine.
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Veganstvo v vsakdanjem življenju izražam tako, da ... (v odstotkih)
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Skoraj vsi anketiranci (98 %) veganstvo izražajo tako, da ne kupujejo in ne uživajo hrane
živalskega izvora. 88 odstotkov anketirancev ne kupuje in ne uporablja kozmetike, ki
vsebuje živalske sestavine. Velika večina (84 %) anketirancev se izogiba obiskovanju
prireditev in ustanov, v katerih uporabljajo živali (živalski vrtovi, razstave živali itd.),
enak odstotek (84 %) anketirancev se izogiba tudi vseh izdelkov, ki so testirani na
živalih. Najmanj dosledni so vegani pri nošenju oblačil in obutve, ki vsebuje živalske
sestavine. Takih oblačil in obutve ne nosi 70 odstotkov anketirancev. Pri mnogih je
opomba, da želijo ponositi oblačila in obutev, ki so jih nakupili že v času, ko še niso bili
vegani.
Nekateri anketiranci veganstvo izražajo tudi na druge načine. Izmed pojasnil sta bila
najbolj pogosta odgovora, da veganstvo izražajo z ozaveščanjem o prednostih
veganstva (etičnih, okoljskih in glede zdravja) in z aktivizmom.
Veganstvo v vsakdanjem življenju izražam na druge načine. Kako?
drugo (posamični odgovori)
pišem članke o veganski prehrani
trudim se za spremembe prehrane v službi
ne udeležujem se obedov, kjer jedo mrtve živali
jasno povem, da sem veganka
sem vzor ostalim
sem politično aktiven/a
s finančno podporo društvom za zaščito živali
z aktivizmom
ozaveščam o prednostih veganstva (etika, okolje, zdravje)
0

Posamični odgovori so bili:
 z mentorstvom,
 s skrbjo za živali,
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z glasbo in umetnostjo,
z delom v društvu, ki skrbi za živali,
predavam,
organiziram različne delavnice,
družini in prijateljem skozi lastno kuho predstavljam veganski način
prehranjevanja,
delim veganske recepte z drugimi,
se trudim biti potrpežljiv in razumevajoč do ljudi, ki niso vegani,
podpiram slovenska veganska podjetja,
z moralno podporo ljudem.

3 DISKRIMINACIJA ZARADI VEGANSKEGA PREPRIČANJA: Ali ste bili
kdaj postavljeni v neugodno situacijo ali slabše obravnavani zaradi
svojega veganskega prepričanja?
Ali ste bili kdaj postavljeni v neugodno situacijo ali ste
bili slabše obravnavani zaradi svojega veganskega
prepričanja?

123; 41%

175; 59%

DA

NE

Večina anketirancev (59 %) je zaradi svojega veganskega prepričanja že doživela
neugodno situacijo ali slabšo obravnavo.
Če ste že doživeli neugodno situacijo, prosimo, opišite, ob kateri priložnosti!
12 anketirancev (4 %) svojega odgovora ni pojasnilo. Ostali so navajali posamezne
dogodke ali pa samo kraj, kjer so bili zaradi veganstva postavljeni v neugodno
situacijo. Njihove odgovore lahko razdelimo v naslednje sklope:
 v družbi na splošno (64 odgovorov ali 34 %),
 v okviru družine in sorodnikov (24 odgovorov ali 13 %),
 na raznih dogodkih in druženjih ob hrani (23 odgovorov ali 12 %),
 v službi in na službenih dogodkih (23 odgovorov ali 12 %),
 v restavracijah in gostilnah (22 odgovorov ali 12 %),
 v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (11 odgovorov ali 6 %),
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v bolnicah in zdravniških ordinacijah (9 odgovorov ali 5 %),
na družabnih omrežjih (4) in posamični drugi odgovori (7), 6 %.
Če ste bili zaradi veganskega prepričanja postavljeni v
neugodno situacijo, opišite, ob kateri priložnosti.
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V okviru družine in sorodnikov:
25 anketirancev (8 %) je odgovorilo, da so bili postavljeni v neugodno situacijo v okviru
družine in sorodnikov. Poglejmo si podrobneje njihove odgovore.
Deset anketirancev je odgovorilo, da se s tem srečujejo vsakič v stiku s starši, pri
srečanju s sorodniki in pri družinskih kosilih.
Nekateri anketiranci poročajo, da jih v družinskem krogu ali v krogu drugih sorodnikov
ves čas prepričujejo:
1. da brez živalskih sestavin ne dobijo potrebnih hranil,
2. da si izmišljujejo in so izbirčni,
3. da si z veganstvom škodujejo,
4. da bodo zboleli,
5. da je meso potrebno jesti,
6. razvije se debata, zakaj ne bi jedli mesa, da ne bi mogli brez mesa ipd.,
7. oče me konstantno zaslišuje glede moje odločitve,
8. neprimerni komentarji ob praznovanju rojstnega dne sorodnice, komentar, da je
veganstvo modna muha.
Še huje je, da se v več družinskih ali sorodstvenih krogih norčujejo iz veganstva, vegane
pa zasmehujejo in ponižujejo. Sem lahko uvrstimo naslednje odgovore:
1. posmeh na skupnih družinskih piknikih in v vsakdanjih družinskih situacijah (2
x),
2. družinska srečanja, kjer se na veliko peče meso in se dela norca iz nas veganov,
3. bilo je na družinskem pikniku, kjer so se ves čas norčevali iz mojega prepričanja,
4. izzivanje in posmeh s strani določenih sorodnikov.
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Z družino in sorodniki so povezani še naslednji odgovori:
1. ko sem pričakovala otroka, sta me tast in tašča kar naprej žalila zaradi tega, ker
nisem jedla mesa, pa tudi njuni sorodniki so imeli podobne komentarje,
2. ob ločitvi in določanju stikov z otrokom zaradi vegetarijanstva,
3. v družini, na piknikih, ampak na razne komentarje vedno odreagiram
neagresivno in spoštujem odločitve drugih, hkrati pa predstavim svoje razloge
za to odločitev.
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah:
Odgovore o »neugodnih« situacijah v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zaradi
veganskega prepričanja lahko razdelimo na več skupin:
1. pripombe in neprimeren odnos sošolcev – 6 x ,
2. ni na razpolago hrane, ki ne bi vsebovala živalskih sestavin, ustanova pa nima
posluha za prilagoditve – 5 x,
3. pripombe in neprimeren odnos profesorjev – 2 x,
4. očitki, da si vegani nekaj izmišljujemo – 1 x.
Najbolj zgovorna pa sta bila naslednja odgovora:
1. »V osnovni šoli, srednji šoli in na fakulteti: odnos sošolcev. Najhuje je bilo na
fakulteti, kjer so bili določeni profesorji pristranski zaradi mojega prepričanja,
prav tako niso želeli upoštevati 'ugovora vesti', kadar smo morali na vajah
povzročati živalim nepotrebno trpljenje. Ker je šlo za stalno prakso in postopke,
ki jih v Sloveniji delamo rejnim živalim po zakonodaji, so to označili kot pogoj za
pridobitev inskripcije in pristop k izpitu ter 'kompetenco prvega dne'.«
2. »Najslabšo izkušnjo imam s sinovo osnovno šolo, ki ne omogoča nikakršne
prilagoditve prehrane našemu otroku, kljub temu, da je z njim v razredu alergik,
ki mu iz zdravstvenih razlogov posebej pripravljajo hrano oz. nudijo alternativo
brez mleka in jajc. Za vegansko opcijo smo bili pripravljeni tudi doplačati, vendar
vodstvo kuhinje po navodilih ministrstva ni pripravljeno stopiti nasproti.
Trenutno mu hrano pripravljamo sami, vendar je to veliko breme, ker sva oba z
ženo podjetnika in nadpovprečno obremenjena z delom.«
V službi in na službenih dogodkih:
23 anketirancev je neugodne situacije doživelo v službi. Enajst odgovorov je bilo
splošnih, saj so odgovorili samo:
 na službenih prireditvah, dogodkih – 5 x,
 na poslovnih srečanjih, ki vključujejo prehranjevanje – 3 x,
 v službi na splošno – 3 x.
Devet anketirancev je odgovorilo, da se sodelavci (v enem primeru celo nadrejeni)
norčujejo iz veganstva in se jim posmehujejo. Izmed teh odgovorov naj izpostavimo
naslednje:
 Stalni očitki sodelavcev, ki ne uplahnejo.
 Sodelavec je rekel, da bi bilo treba vse vegane pobiti.
 V službi je šefica zelo nenaklonjena veganstvu. Na sestankih me javno
izpostavlja in se norčuje.
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Sedem odgovorov se nanaša tudi na prehrano:
 na službenih dogodkih ni veganskih opcij – 3 x,
 na izobraževalnih izletih, ko organizirajo obisk gostišč, ni hrane zame – 2 x,
 prehrana na delovnem mestu ali kadar kdo prinese hrano – 2 x.
Poleg tega so bili trije odgovori posebni, zato jih navajamo v celoti:
1. »Na službenih dogodkih ponavadi ni veganskih opcij. Dogodek, ki mi je bil
grozljiv, pa je bil, ko so na službeni zabavi na pladnju prinesli prašičjo glavo. Teh
dogodkov se ne udeležujem več.«
2. »Na razgovoru za zaposlitev v trgovini z vegansko in vegetarijansko hrano so
mi dali vedeti, da pri njih vegani kot zaposleni nismo zaželeni. V eni od njihovih
poslovalnic namreč prodajajo tudi meso. Citiram direktorja te trgovine, ki je vodil
razgovor za zaposlitev: "Ne morem gledati veganov, kako prijemajo meso, ki ga
imamo v ponudbi." Vegane nas je označil za hinavce na podlagi negativne
izkušnje z eno od svojih zaposlenih. Menda je trdila, da je veganka, nakar se je
izkazalo, da njen življenjski partner prireja zabave, na katerih peče meso na
žaru.«
3. »V službi so me užalili s tem, da so mi (enako kot vsem zaposlenim) za novo
leto podarili sir in pršut, čeprav dobro vedo, da sem vegan.«
V restavracijah in gostilnah:
22 anketirancev je odgovorilo, da so bili v neugodno situacijo postavljeni v
restavracijah in gostilnah. Pri enajstih odgovorih ne izvemo razloga, ostali pa so tudi
opisali takšne situacije.
Nekateri omenjajo, da v restavracijah in gostiščih ni bilo na razpolago hrane, ki bi jo
lahko jedli vegani, ali pa je gostinci niso bili pripravljeni pripraviti.
 Šli smo na kosilo s starši (samopostrežna restavracija) in edino, kar je bilo
vegansko, sta bila pomfri in solata. Celo zelenjavo so pekli na maslu.
 Problem kulinarične oskrbe v hotelih in restavracijah.
 Nepripravljenost gostincev, da pripravijo veganske jedi.
 V nekaterih gostilnah/hotelih te grdo gledajo, če ti morajo pripraviti vegansko
jed.
 Slabša obravnava, ko na kakšnem seminarju, sprejemu v restavraciji ni
veganske hrane.
Drugi omenjajo neprimeren odnos s strani gostinskega osebja, ki se posmehuje.
Nekateri natakarji so do veganov nesramni, dajejo neprimerne komentarje, kažejo
slabšalni odnos do njih in nerazumevanje veganstva. Primeri takšnih odgovorov so
naslednji:
1. Zgodilo se je, da so v restavraciji zavijali z očmi ob omembi veganskih opcij.
2. V restavracijah in gostilnah se skoraj vedno zmrdujejo, ko si zaželim preproste
veganske hrane.
3. V restavracijah, na kosilih ipd. je neugodna situacija bolj v smislu neodobravanja
moje odločitve za veganstvo: vprašanja, zakaj “kompliciram”, posmehovanje
itd.
4. Nesramnost osebja v restavraciji ali gostilni, ko vprašam, če imajo kaj
primernega za vegane.
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5. Neprimerna postrežba, posmeh itd. v restavracijah.
6. Neprimeren odnos in nerazumevanje gostincev.
7. Zabavljanje čez izbor moje hrane, neprimerni komentarji s strani gostinskega
osebja.
8. Slabšalni odnos do veganov v restavracijah.
V enem odgovoru anketiranec poudarja težavo v situaciji, ko je potrebno jesti kosila z
vsejedci. Ko mora gledati mrtve kose živali, ki jih jedo drugi, je to zanj čustveno zelo
obremenjujoče.
V bolnišnicah in zdravstvenih ordinacijah:
9 anketirancev je odgovorilo, da so bili v neugodno situacijo postavljeni v bolnišnicah
in zdravstvenih ustanovah. Štirje odgovori se nanašajo na bolnišnično hrano, saj v
bolnicah pogosto veganska hrana ni na voljo. Diskriminacija veganov je bila očitna pri
obravnavi pacientov s strani nekaterih zdravnikov. Sem uvrščamo naslednje odgovore:
1. Primerov je bilo več. Največji problem je pri zdravniku. Rešitev za vse sta "meso"
in "pestra hrana". Znanje zdravnikov o prehrani je slabo. Če vegan zboli, je to
gotovo od pomanjkanja mesa ali pa vsaj mleka. Narobe svet.
2. Pri zdravniku zaradi slabokrvnosti: po zdravnikovem mnenju je ta izključno
posledica tega, da ne jem mesa.
3. Zdravnik je na mojo kartoteko napisal »vegan« kot diagnozo bolezni. Potem
sem zamenjala zdravnika.
4. Zdravnik me zaradi tega obravnava, kot da sem psihično moten.
5. V bolnicah. Prispevek je javno objavljen, če googlate Taya Portman.
Dogodki, prireditve, druženja ob hrani:
24 odgovorov se nanaša na različne dogodke, pri katerih je prisotno druženje ob hrani,
kjer ni na razpolago veganskih jedi. To so novoletne in druge pogostitve, poroke,
rojstnodnevne zabave (4 x), razni obiski, različna praznovanja, pikniki (11 x), taborjenje
itd. Mnoge moti, da je na mizah veliko hrane živalskega izvora.
Pri nekaterih takšnih dogodkih ne gre le za odsotnost veganske ponudbe, ampak tudi
za žaljiv in ponižujoč odnos ljudi do veganov. Sem uvrščamo naslednje odgovore:
1. Na dogodku so se norčevali iz mene in me žalili. Prinesli so mi pomije, ponujali
travnik in me žalili, da bi morala piti vodo, v kateri bi se oni skopali.
2. Posmehovanje na druženjih ob hrani in neresno jemanje debate ter mojih
argumentov.
3. Verbalni izbruhi agresije, žalitve, posmehovanje, poniževanje na družabnih
dogodkih, v klenih kmečkih gostilnah, na družabnih srečanjih ipd.
4. Na družabnih dogodkih so pogosta neugodna vprašanja in žaljenje.
5. Ljudje se delajo norca. Vame so na pikniku že metali kose mesa.
V družbi na splošno:
64 odgovorov se nanaša na to, da v družbi na splošno za vegane ni ustrezne hrane.
Med temi so tudi naslednji odgovori:
1. Situacije, ko se označiš za vegansko prehrano vnaprej, a na to pozabijo ali
ignorirajo in ne razumejo.

19

2. V mnogih primerih prednjači situacija, kjer na predplačanih dogodkih »veganski
obrok« niti približno ni enake kvalitete kot vsejed. Spomnim se športnih priprav
še iz mnogo let nazaj, ko so soigralke jedle dvohodni meni s preračunano in
zadostno vsebnostjo polnovrednih hranil za dva treninga dnevno. Jaz in
kolegica, takrat vegetarijanka, pa sva dobili porcijo pustih špagetov s kečapom.
3. Na konferencah in podobnih dogodkih sem ponavadi lačna.
Največ odgovorov se nanaša na splošen odnos družbe do veganov. V družbi vegani
doživljajo različne neprijetne situacije:
 zasmehovanje/posmehovanje, ker ne jem mesa – 13 x,
 norčevanje in poniževanje – 6 x,
 razni neprijetni komentarji – 5 x,
 obsojanje in izzivanje – 4 x,
 v družbi mi očitajo izbirčnost glede hrane – 3 x,
 začudenje in nesprejemanje veganstva – 2 x,
 zaničevanje in nagajanje – 2 x,
 nespoštovanje s strani družbe – 2 x.
Nekateri so svoj odgovor podrobneje pojasnili ali pa so navedli konkretne primere:
1. Takoj, ko postane jasno, da sem veganka, se pričnejo zbadljivke in sproži se
veriga vprašanj, kako in zakaj, kaj sploh jem ... Če smo slučajno med obrokom,
se trudijo, da bi me prepričali, da spet začnem jesti meso. Poslušam, kako imajo
tudi rastline čustva in da s tem ne pomagam nikomur, da bi bilo najbolje, da bi
samo zrak jedla. Včasih mi tudi polne vilice mesa molijo pred nos, me »hecajo«,
da so tudi v pijačo dali meso itd.
2. Vsi so mi govorili, naj jem več trave.
3. Tudi prijatelji in znanci, kadar vnaprej naročajo hrano, name pozabijo ali pa se
iz moje odločitve bolj ali manj prikrito rogajo. Vegetarijanka sem že skoraj 30 let
in pričakovala bi, da se bo odnos v teh letih popravil. V krogih, v katerih se gibam,
vegetarijancev, sploh pa veganov, praktično ni, čeprav so ali planinci, od katerih
bi pričakovali večjo občutljivost, ali visoko izobraženi ljudje, ki bi morali videti
širše in dlje.
4. Kjerkoli se jé, se ljudje vedno vtikajo v to, kaj jem in zakaj ne jem mesa in kako
to ni dobro zame.
5. Nekdo me je žalil s tem, ko je rekel, da ima vsaka veganka kdaj meso v ustih.
6. V velikih družbah, kjer so bili vsi razen mene nevegani, so pogosta vprašanja in
nato na moje odgovore ofenzivno obnašanje, šale ...
7. Siljenje z mesom: npr. pojej odojka, en zrezek itd.
8. Komentarji v stilu, da se zmrdujem pri hrani, da sem razvajena, da so mislili, da
so vegani vsi posušeni itd.
9. Ljudje so imeli pripombe glede moje prehrane. Najbolj na živce mi gre, ko
pravijo: »No, saj če se malo pregrešiš, ni nič narobe.« Pa da ne smem biti tako
stroga do sebe. Najbolj me jezi, ker pravijo, da si ne privoščim, kar seveda ne
drži. Ne razumejo bistva.
10. Obtožbe, da je to le vegi propaganda, da vsiljujem svoje mnenje.
11. Manj resno so me jemali.
12. Anonimne grožnje – zelo hude.
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13. Posmehovanje in metanje mesa v vegansko solato zgolj zato, da nisem imela
nič za jesti.
14. V stilu: če nisi mesojedec, pojdi stran. Če ne piješ alkohola, pojdi.
15. Ja, ljudje obsojajo druge, ki razmišljajo drugače.
16. Predsodki »truplojedcev«.
17. Opazke, češ da je veganstvo modna muha.
18. Kaj pa ti ješ, je vedno vprašanje.
19. Predvsem je težava v tem, ker se pretežno prehranjujem presno in potem ljudje
pravijo, da gotovo ne dobim dovolj beljakovin in maščob.
20. Na splošno podcenjujoč odnos prijateljev neveganov do veganstva.
21. V pogovoru se ostali začnejo braniti.
22. Ljudje so mi vsiljevali mnenje, da je veganstvo napačno, čeprav jim jaz nisem
dala mnenja o njihovem vsejedstvu.
23. Zbadanje v družbi. A to je odličen povod za pogovor o veganstvu.
24. V glavnem so nasilni in ne želijo slišati resnice.
25. Zaradi veganstva sem izgubil prijatelje.
26. Neugodna situacija nastane vsakič, ko sedim za isto mizo z mesojedimi.
Drugi posamični odgovori:
Poleg tega je bilo še 11 drugačnih odgovorov. Štirje anketiranci so odgovorili, da
negativne odzive doživljajo na družbenih omrežjih (dva omenjata Facebook) in sicer
gre za verbalno nadlegovanje in žaljenje.
Dva anketiranca omenjata neprijetne situacije, ko sta bila potnika na letalu. Drugi
posamični odgovori so še:
 v času poletnega varstva,
 zgražanje zaradi veganske vzgoje otroka,
 neprijetno počutje, ko sem izpostavljena reklamam za mesno hrano,
 neprijetno počutje, ko se sprehodim v trgovini mimo hladilnikov s kosi mesa.
 Prvi dogodek, ki se ga spomnim, je bil, ko smo bili s šolo na ekskurziji na Irskem
in smo obiskali kmetijo (pri tem sem imela veliko zadržkov). Tam smo tudi jedli
in med obilico mesa in mlečnih izdelkov nisem našla zase drugega kot nekaj
listov zelene solate. Vsem se je to zdelo zelo čudno in smešno.
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4 DISKRIMINACIJA S STRANI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV: Ali ste bili
kdaj s strani zdravstvenih delavcev pri zdravstveni obravnavi
izpostavljeni neprimernim komentarjem, obravnavi ali pogojem?
Ali ste bili kdaj s strani zdravstvenih delavcev pri zdravstveni obravnavi
izpostavljeni neprimernim komentarjem, obravnavi ali pogojem?
36; 12%
87; 29%

176; 59%
DA

NE

ni bilo situacije

Slaba tretjina (oz. 29 %) anketirancev je že bila izpostavljena neprimernim
komentarjem ali obravnavi s strani zdravstvenih delavcev, 12 odstotkov anketiranih pa
še ni bilo v takšni situaciji.
Opis dogodkov:
Odgovor je pojasnilo 83 anketirancev (ali 95 % tistih, ki so na to vprašanje odgovorili
pritrdilno). Nekaj odgovorov je zelo skopih in opisujejo samo, ob kakšni priložnosti ali
kje so bili izpostavljeni neprimernim komentarjem ali obravnavi s strani zdravstvenih
delavcev (npr. pri krvodajalstvu – 2 x, v nosečnosti, pri otrocih, pred meritvami
hemoglobina, v bolnici).
Vse opise dogodkov, pri katerih so bili anketiranci zaradi svojega veganskega
prepričanja prikrajšani pri obravnavi, lahko strnemo v naslednje skupine:
 mnenje, da veganstvo ni primerno (31 odg. ali 37 %),
 ponižujoči očitki in kritike (14 odg. ali 16 %),
 priporočila, da morajo jesti meso (9 odg. ali 11 %),
 napačne diagnoze (8 odg. ali 9 %),
 naštevanje priložnosti (6 odg. ali 7 %),
 ukrepi veganov (6 odg. ali 7 %),
 drugo (6 odg. ali 7 %),
 prikrajšanost pri obravnavi (5 odg. ali 6 %).
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Priprajšanost pri obravnavi zaradi veganskega prepričanja s strani
zdravstvenih delavcev
7%

6%

7%

37%

7%

9%

11%

16%

mnenje, da veganstvo ni primerno

ponižujoči očitki in kritike

priporočila, da morajo jesti meso

napačne diagnoze

naštevanje priložnosti

ukrepi veganov

drugo

prikrajšanost pri obravnavi

Osem odgovorov anketirancev se nanaša na striktna priporočila zdravnikov, da morajo
jesti meso.
1. Zdravnik mi je priporočal rdeče meso.
2. Zdravnik je trdil, da imam slabo kri zato, ker ne jem mesa.
3. Standardne zadeve: napotek, da naj začnem jesti meso namesto strokovne
diagnostike.
4. Pravijo, da človek mora jesti meso.
5. Trdijo, da je z mesom edini pravilni način prehranjevanja.
6. Zdravnica me je prepričevala, da je meso potrebno.
7. Zdravnik je trdil, da moram jesti več rdečega mesa.
8. Trdili so, da bom zbolel, če ne bom jedel mesa.
Podobna priporočila se pojavljajo še večkrat in so del mnogih odgovorov.
Mnenje zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, da je veganstvo nezdrav način
življenja.
1. Zdravnica me vedno vpraša, če sem še vedno veganka.
2. V bolnišnici med nosečnostjo je medicinska sestra pripomnila, da veganke in
vegetarijanke itak rojevajo samo majhne in lahke otroke.
3. Zobozdravnik mi je rekel, da bom imela krhke kosti, ker ne dobim vseh hranil.
Ko bom padla, se mi bojo zlomile.
4. Rekli so mi: »Veganstvo in krvodajalstvo ne gresta skupaj.«
5. Ker ne hodim k zdravniku, so bili to pretežno zasebni komentarji/nasveti
delavcev v zdravstvu. Zobozdravnica je komentirala, da so moji mehkejši zobje
posledica veganstva in mi napovedala osteoporozo.
6. Na sistematskem pregledu v 3. letniku srednje šole: ko sem povedala, da sem
veganka, mi je zdravnica začela razlagati, kako je soja bolj nezdrava kot domače
meso in naj se doma s starši pogovorim glede svoje “diete”.
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7. Osebni zdravnik me prepričuje, da je potrebno jesti vse, da smo ljudje vsejedi in
potrebujemo meso. Na specialističnem pregledu s sinom so rekli, da je v
obdobju rasti in zato še ne sme biti vegan. V šoli so posredovali priporočila s
strani zdravstvenih delavcev: zloženka, kaj in koliko naj otrok poje; vsaj 5-krat
na teden mleko in/ali mlečne izdelke in vsak dan meso.
8. Psihiatrinja mi je priporočala, da naj preneham z veganstvom, saj bom tako
"manj bled".
9. Stalno doživljam neuko prepričevanje o neprimernosti veganskega
prehranjevanja.
10. Mnenje zdravnika je: "Ni najbolj zdravo odpovedati se mesu in mlečnim
izdelkom. Manjkalo ti bo to, ono in tudi tretje."
11. Osebna zdravnica je rekla, da ne morem biti zdrava, če sem veganka, in se
smejala.
12. Odsvetovali so mi veganstvo.
13. Zdravniki izrazito ne odobravajo veganstva.
14. Deležna sem bila prepričevanja, kako je veganstvo nezdravo in kako bi res
morala jesti vsaj ribe in piti mleko.
15. Sami splošni komentarji v smislu: "Kakšno jajce je pa res treba pojesti." Ali pa
avtomatično pripisovanje zdravstvenega stanja veganstvu, na primer: "Zelo
možno je, da gre za pomanjkanje železa." Sledilo je presenečenje ob pregledu
krvne slike, ki je bila odlična.
16. Po zlomu prsta je kirurg omenil, da je za to lahko kriva veganska prehrana.
17. Trdili so, da sem bolna zato, ker sem veganka.
18. Trdili so, da sem slabokrvna zato, ker sem veganka.
19. Zdravnica je namignila, da naj ob pomanjkanju železa uživam meso.
20. Ko sem omenila, da se počutim utrujeno, sem dobila odgovor, naj jem meso.
21. Določeni doktorji medicine trdijo, da je veganstvo škodljivo in povzroča
negativne posledice na zdravju.
22. Kirurg po zlomu kosti: »Jaz pa zelo rad jem …«
23. Zaradi neznanja zdravstvenega osebja je krivec za vse vedno moja osebna
odločitev za veganstvo.
24. Fizioterapevt je ob spoznanju, da sem (sicer zelo zdrava in uspešna) veganska
športnica, zmajeval z glavo in me prepričeval, da to ni primerna dieta.
25. Začudeni pogledi in vprašanja: »Zakaj?«
26. Rekli so, da če ne bom zaužila živalskih izdelkov, mi bo primanjkovalo vitaminov.
27. Zdravnica pravi: »Jej vsaj jajca in mleko za anemijo.«
28. Rekli so mi: »To (veganstvo) škoduje tvojemu zdravju.«
29. Ko sem daroval kri, me je zdravnica čudno gledala in rekla, da je veganstvo zelo
slabo za zdravje.
30. Zdravniški pregled za službo: zdravnica je bila mnenja, da veganska hrana ni
ustrezna.
31. Prepričevanje, da mi bo zaradi prehrane primanjkovalo več vitaminov in
mineralov.
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Kar nekaj anketirancev je s strani zdravstvenih delavcev doživelo ponižujoče očitke in
kritike.
1. Ob rojstvu otroka sem bila deležna očitkov o neprimerni prehrani, s katero
škodujem otroku.
2. Ko sem dojila, me je gastrologinja, ker je bil otrok obravnavan zaradi težav s
prebavili, nadrla, da kaj se grem, da ne jem mesa in ne pijem mleka, da otrok ne
dobi nobenih beljakovin in da mu s tem škodujem.
3. Imela sem težave z želodcem in sem imela gastroskopijo v Splošni bolnici Celje.
Zdravnica, ki mi jo je delala, je bila zelo nesramna in vzvišena. Rekla je, da če ne
bom jedla mesa, bom morala k njim hoditi na železove injekcije. V resnici je pa
ravno obratno: odkar ne jem mesa, nisem več slabokrvna in tudi alergije so
izginile.
4. Hčerka je zelo zdrava, ima skoraj prazno kartoteko. Zdravnica, ki je
nadomeščala izbrano pediatrinjo, je opazila na zadnji strani zapis, da se
prehranjuje vegansko. Zato me je pred 7-letnim otrokom nadirala in iskala vse
možne napake v njegovem razvoju.
5. Diabetološki oddelek: »Vegetarijanci imajo v roku petih let ponavadi težave z
zdravjem.«
6. Medicinska sestra nama je grozila, da naju bo prijavila na inšpekcijo, če bo otrok
slabokrven. Grajala naju je, da sva neodgovorna starša. Zdravnica pa je naš
način prehranjevanja sprejela brez težav.
7. V bolnici šikaniranje, premajhni obroki in zaničevanje.
8. Dermatologinja mi je očitala, da se poslužujem skrajnih diet.
9. Očitali so mi, da silim otroka v veganstvo, da bi se moral otrok sam odločiti.
10. Na zdravniškem pregledu je imel zdravnik ogromno neprimernih komentarjev.
11. Očitki zdravstvenega osebja predvsem zaradi prehranjevanja mojih otrok.
12. Dogodkov je preveč, da bi jih naštevala. Žal je tako, da nas zdravniško osebje v
Sloveniji obsoja in ne odobrava veganstva.
13. Ko sem bila noseča, me je sestra imela za neodgovorno zaradi stanja, v katerem
sem bila.
14. Poslušala sem pripombe o vzvišenosti.
Nekateri anketiranci so bili zaradi veganstva tudi prikrajšani.
1. Niso mi hoteli narediti preiskav, ker so zaključili, da so moje težave posledica
veganstva.
2. Pri alergologinji na pregledu moje hčere: ves čas se je ukvarjala predvsem s tem,
zakaj jaz ne uživam mleka.
3. Izvidi so bili super, zdravje odlično že zadnjih nekaj let. Ko pa je zdravnica slišala,
da sem veganka, je naenkrat začela iskati vse mogoče, kar bi bilo lahko narobe
z mano in pri tem zavijala z očmi.
4. Zadržan in skeptičen odnos zdravstvenih delavcev.
5. Po posegu, pred katerim sem bila 27 ur tešča, sem dobila za jesti samo kos
kruha in čaj. Čeprav so vedeli že par dni prej, kako se prehranjujem, so rekli, da
ne vejo, kaj drugega naj mi dajo jesti.
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Napačne diagnoze zaradi veganskega prehranjevanja:
1. Za dolgotrajno kronično slabokrvnost so krivili prehrano. Izkazalo se je, da
imam celiakijo. Po dieti so krvni testi bp.
2. Medicinska sestra v UKC mi je, ko je videla, da imam na krožniku veganski meni,
rekla: »Bolni ste, pa še to kaprico imate, da ste vegan.« Zdelo se mi je
neprimerno. Specializantka me je prepričevala, da bom moral zaradi kronične
bolezni spremeniti način prehranjevanja. Kasneje se je izkazalo, da temu sploh
ni tako. To štejem za nestrokovno in neustrezno obravnavo.
3. Rečeno mi je bilo, da ni dobro, da ne uživam mleka glede na moje stanje bolezni.
Nato pa šok, ker sem bila na UZ zdrava.
4. En mesec po začetku takratnega vegetarijanstva mi je zdravnica rekla, da imam
pomanjkanje vitamina B12 zaradi prehrane, kar je zdravstveno in znanstveno
nemogoče. Gastroenterologinja me je prepričevala, da bi morala jesti meso in
to kljub temu, da je v brošuri, ki mi jo je dala, pisalo, da je potrebno zmanjšati
meso. Alergologinja mi je rekla, da bi po njenem mnenju morala jesti meso ali
vsaj sir. In verjetno sem še kateri dogodek pozabila.
5. Rekli so, da sem slabokrvna verjetno zaradi hrane, kar sploh nisem bila.
6. Niso me jemali resno. Pri pomanjkanju železa je bil vzrok celiakija in ne
veganstvo, kar se jim ni dalo dopovedati.
7. Za kakršnekoli zdravstvene težave je krivo veganstvo.
8. Strašili so me v času nosečnosti in med dojenjem.
Ukrepi veganov:
1. Zamenjala sem zdravnico, ki je trdila, da je pomanjkanje železa v krvi posledica
veganske prehrane in da moram nujno jesti jetrca.
2. Sem bolj malo okrog zdravnikov.
3. Zdravnica šokirano: »Pa saj niste veganka?« Rekla sem, da ne, da bi imela mir.
»Ojoj, vsaj to.«
4. Namerno sem izbrala veganom prijazno zdravnico, da bi se temu izognila.
5. Moja osebna zdravnica me je v preteklosti večkrat opominjala, da bi za svoje
dobro zdravje morala uživati meso, ker naj bi bilo to za starejše osebe nujno.
Ker sem vztrajala pri svojih načelih, se to ne dogaja več.
6. Nisem veliko pri zdravniku, bi pa zelo rada videla, da bi tudi oni veganstvo
obravnavali bolj resno, ne pa izključno kot vzrok za nastanek bolezni.
Drugo:
1. Pred leti so mi operirali žolčnik in me na vso moč silili, da moram uživati meso,
ker po njihovi krivdi nisem okrevala, kot je bilo pričakovati.
2. Ob pregledu v sobi mi je zdravnica vpričo vseh bolnikov govorila, kako imam
šibke roke in noge, ker sem ji pred začetkom pregleda povedala, da sem
vegetarijanka.
3. Imam določeno težavo, ki jo ima več kot 10 % populacije. Zadeva je že sama po
sebi bolj zapletena, ampak če bi bil vsejed, bi se verjetno zadeve hitreje reševale.
Ali pa tudi ne, pri našem zdravstvu nikoli ne veš.
4. Rekli so mi, zakaj si izmišljujem in hočem veganski obrok (UKC Ljubljana).
Kasneje so ga sicer uredili.
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5. V bolnici nimajo veganskih menijev in potem pacient dobi enak obrok kot ostali,
le brez živalskih sestavin, zato kalorično ni zadosten.
Izmed vseh 83-ih odgovorov je bil samo eden, ki je pohvalil zdravnico.
1. Zdravnica zelo lepo sprejema moje prehrambene navade in jih podpira.

5 MOŽNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE VEGANSKE PREHRANE: Ali ste bili
kdaj v javnih ustanovah (v bolnicah, šoli in drugih javnih zavodih)
prikrajšani za vegansko prehrano?
Ali ste bili kdaj v javnih ustanovah /v bolnicah, šoli in
drugih) prikrajšani za vegansko prehrano?
56; 19%
138; 46%

106; 35%

DA

NE

ni bilo situacije

Skoraj polovica anketirancev (46 %) je v javnih ustanovah že bila prikrajšana za
vegansko prehrano, slaba petina (19 %) pa takšne situacije še ni doživela.
Opis primerov:
Primere je navedlo 116 anketirancev ali 84 odstotkov tistih, ki so na to vprašanje
odgovorili pritrdilno.
Dostopnost do veganske prehrane so anketiranci opisovali na različne načine.
Združimo jih lahko v naslednje skupine:
 veganska prehrana ni dostopna v bolnišnici (45 odg. ali 35 %),
 veganska prehrana ni dostopna v šoli (35 odg. ali 28 %),
 veganska prehrana na splošno ni dostopna (11 odg. ali 9 %),
 veganska prehrana ni dostopna v vrtcu (10 odg. ali 8 %),
 veganska prehrana ni dostopna v srednji šoli (9 odg. ali 7 %),
 veganska prehrana ni dostopna na fakulteti (5 odg. ali 4 %),
 veganska prehrana ni dostopna po darovanju krvi (4 odg. ali 3 %),
 veganska prehrana ni dostopna v službi (4 odg. ali 3 %),
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dostopna je vegetarijanska, ne pa veganska prehrana (3 odg. ali 2 %),
veganska prehrana ni dostopna v zaporu (1 odg. ali 1 %).

Nedostopnost veganske prehrane v javnih ustanovah
4%

3% 2% 1%

7%
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v bolnišnici
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na splošno

v vrtcu

v srednji šoli

na fakulteti

po darovanju krvi

samo vegetarijanska

v zaporu

Nekaj odgovorov je splošnih, tako da ne vemo, za katere javne ustanove veljajo.
Najpogostejši odgovor je bil: »Ni bilo veganskih izbir.« »Skoraj nikjer ni veganske
hrane.« – 11 odgovorov. Drugi splošni odgovori so:
1. Navadno pogledajo debelo ali enostavno ne morejo zagotoviti ustrezne hrane.
2. Skoraj povsod sem se moral znajti po svoje.
3. Povsod. Kje pa je kaj veganskega?
4. Po večini sploh ne vedo točno, kaj je to.
5. Veganska hrana je slabo izbrana in slabo pripravljena.
6. Bila je samo vegetarijanska in mesojeda prehrana.
7. Povsod, če nisem želela mesa, so enostavno rekli, naj ga izločim in pojem
ostalo.
8. Kjer so v tovrstni ponudbi zaostali, se niso mogli ali niso znali dovolj potruditi in
pripraviti vegansko hrano.
Trije anketiranci so opisali, kaj so dobili namesto veganskega obroka: »Dobila sem
vegetarijanski zajtrk (sir in kruh).« »Bilo je mleko.« »Dobiš pohan sir.«
Vzgojno-izobraževalne ustanove na splošno:
49 odgovorov se nanaša na vzgojno-izobraževalne ustanove. Nekateri odgovori so
zelo skopi in govorijo samo o tem, da ni veganske ponudbe: v šoli – 17 x, v vrtcu – 4
x, na gimnaziji – 1 x, na fakulteti – 1 x. Poleg teh so še trije splošni odgovori:
1. Vsa leta šolanja.
2. V službi – delam v šoli.
3. Otrok v vrtcu/šoli nima možnosti veganskega obroka.
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Sklepamo, da se na šolske razmere nanašata tudi naslednja dva odgovora:
1. Vsakodnevno pri malici.
2. Vedno. Ni je na voljo. Sama si moram nositi malico.
Vrtci
1. Vrtec, šole: veganska prehrana je možna samo z zdravniškim potrdilom.
2. Kot zaposlena v vrtcu nisem imela možnosti veganske prehrane, z zdravniškim
potrdilom pa sem dobila povrnjene stroške prehrane.
3. Kot zaposlena v vrtcu v preteklosti nisem imela možnosti; trenutno mi jo
zagotavljajo.
4. Na prejšnjem delovnem mestu mi niso želeli kuhati vegansko. Sedaj delam v
Vrtcu Nova Gorica, ker je možnost vegetarijanskega menija za zaposlene in
zaenkrat mi kuhajo vegansko.
5. V vrtcu otroku ne znajo zagotoviti zdrave veganske prehrane.
Šole
1. V šoli je vegetarijanski meni, ni pa veganskega. – 2 x
2. V moji šoli praktično ni nobene veganske opcije ne pri malici ne pri kosilu, zato
si hrano vedno nosim s seboj.
3. Zaposlena sem v vzgoji in izobraževanju in ne morem pričakovati veganskega
obroka, čeprav imamo organizirano prehrano.
4. V šoli ni zagotovljene veganske prehrane, zato si hrano nosim sama.
5. V šoli je bila redko na voljo veganska hrana.
6. V šoli, ko sem bila vegetarijanka, še obroka brez mesa ni bilo možno dobiti.
7. V šoli niso imeli sendviča brez salame.
8. Delam v šoli. V šolski kuhinji sem imela konstantno težave, ko sem naročila vegi
meni (npr. sladko zelje - v njem najdem majhne koščke mesa. Odgovor kuharice:
»Aja, je bila govedina poleg. Pa saj smo jo odstranili.« Solata z makaroni: izrecno
mi rečejo, da je vegi in potem so poleg koščki tune itd.) V šolski kuhinji ne jem
več.
Srednje šole
1. Pol osnovne in celo srednjo šolo sem jedla vegansko - kar je pomenilo, da si v
srednji šoli hodim po malico z žepnino v mesto, v osnovni šoli pa sem ostala
brez nje.
2. Sinova srednja šola (v osnovni je bil vsejedec, v srednji se je odločil za
vegetarijanstvo): en meni je bil uradno na voljo, ampak je bil slabe kvalitete, zato
se je prenehal prehranjevati v šoli.
3. Veganka bi postala že v srednji šoli, če bi imela možnost veganskega obroka v
šoli.
4. V srednji šoli je celo vegi malica vsebovala ribe.
5. Na gimnaziji ni bilo veganske izbire.
6. V srednji šoli ni (razen sadja) nobene veganske ponudbe. Še rogljički, ki smo jih
imeli nekaj časa, so bili ukinjeni.
7. V srednji šoli je vodja prehrane menil, da vegetarijanstvo ni zdravo, zato je bila
včasih že za zajtrk na meniju pleskavica z ajvarjem.
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Fakultete
1. Na moji fakulteti imamo mini kafič, kjer lahko tudi preko bonov kupimo nekaj za
jesti. A niso imeli nič primernega za vegane in prav tako niso imeli rastlinskega
mleka za v mojo kavo. So pa ravno te dve zadevi popravili in je kafič sedaj vegan
friendly.
2. Na fakulteti v restavraciji ni nobenega veganskega obroka.
3. V menzi fakultete za elektrotehniko ne ponujajo veganskih obrokov.
Štirje odgovori se nanašajo na prireditve, kjer ni veganskih izbir.
1. Pri nobeni pogostitvi v šoli, kjer sem zaposlena, ni veganskih izbir.
2. Skupinske pogostitve na prireditvah.
3. Na javnih prireditvah ni bilo veganske hrane. – 2 x
Štirje odgovori se nanašajo na opis razmer v šolskih kuhinjah:
1. Šolska kuhinja: trudijo se, a preprosto ne razumejo, kaj bi vegan jedel in kaj ne.
2. Mnogokrat se zgodi, da zaposleni delavci v kuhinjah niti ne vedo, kaj veganstvo
je.
3. Tega ni na voljo. Ponudijo ribe, jajca … Zelo problematična se mi zdi
nepoučenost organizatorjev prehrane v osnovnih šolah in drugih javnih zavodih.
Ti zagovarjajo in prepričujejo ter tudi pripravljajo obroke tako, da (po njihovem
mnenju) »zdrav in uravnotežen obrok« nujno vsebuje tudi živila živalskega
izvora, meso, mleko itd.
4. Veganske hrane niso imeli v ponudbi, ker se jim za par oseb ne splača
pripravljati.
Bolnišnice na splošno:
36 odgovorov se nanaša na razmere v bolnišnicah. Med temi odgovori anketiranci
omenjajo samo, da v bolnišnici nimajo veganske prehrane (6 x), da je ni v porodnišnici
(1 x), v UKC Ljubljana (2 x), v Splošni bolnišnici Celje (2 x), v UKP Polje. Poleg teh so
bili še naslednji odgovori:
1. UKC kot alternativo ponuja samo vegetarijanske obroke.
2. V bolnici je bila zelo slaba izbira.
3. V bolnicah odvzamejo stran samo meso in za njih je to že veganska prehrana.
4. Veganski obrok v Splošni bolnišnici Trbovlje ni bil na voljo.
5. V bolnici sem naročila veganski obrok, a ga nisem dobila. Po pritožbi je z veliko
zamudo prišel vegetarijanski obrok namesto veganskega.
6. V bolnici, tudi če naročiš vegansko opcijo, jo ali pozabijo prinesti ali zamešajo,
pa še tisto, kar dobiš, je popolnoma neprimerno in neokusno.
7. Na kardiološkem oddelku UKC Ljubljana sem dobila okusne veganske obroke.
Ko pa sem morala ostati na opazovanju v 24-urni bolnišnici na IPP (Internistična
prva pomoč), sem prosila za veganski zajtrk, pa mi je sestra odgovorila, da ne
morem izbirati in naj jem samo kruh (ki tudi ni bil veganski).
Štirje anketiranci opisujejo, kako je bilo po darovanju krvi. Zanje je bilo na voljo samo
sadje (jabolka).
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Nekateri anketiranci opisujejo hrano v bolnici in odnos zdravniškega osebja do njih.
1. V porodnišnici po porodu: imeli so samo navadno mleko in prepečenec. Ker
imam tudi intoleranco na gluten, sem tako ostala lačna 11 ur - do zajtrka zjutraj.
Za ostale obroke pa ni bil problem.
2. V bolnici sem dobil govejo juho, čeprav sem prosil za brezmesno hrano.
3. V bolnici sem pred leti (ko sem bila še vegetarijanka) dobila sendviče s šunko
in golaž. Ko sem rekla, da ne jem mesa, sem dobila zmletega piščanca v omaki
in polento brez vsega.
4. Po posegu, pred katerim sem bila 27 ur tešča, sem dobila za jesti samo kos
kruha in čaj. Čeprav so vedeli že par dni prej, kako se prehranjujem, so rekli, da
ne vedo, kaj drugega naj bi mi dali jesti.
5. V bolnici sem kljub opozorilu dobil obrok, ki je vseboval neveganske sestavine.
6. Pred leti sem v Splošni bolnišnici Celje zaradi tega zavrnila obrok.
7. V bolnici Kirurški sanatorij v Ljubljani so 'pozabili' name. Nato so komentirali, da
se ne bom nič izmišljevala in da je za jesti samo to, kar imajo.
8. Osebna zdravnica me je silila jesti meso.
9. V bolnici sploh niso vedeli, kaj je to, kaj bi rada. Morala sem lagati, da sem
alergična.

6 POVPRAŠEVANJE PO VEGANSKI PREHRANI V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH: Ali ste zase ali za svoje otroke v
šoli ali vrtcu zaprosili za vegansko prehrano?
Dobra četrtina anketirancev (28 %) je v šoli ali vrtcu zase ali za svoje otroke že zaprosila
za vegansko prehrano. 7 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da še nimajo otrok, kar
pomeni, da niso dobro prebrali vprašanja. Če so anketiranci na to vprašanje odgovorili
z DA, smo jih v nadaljevanju spraševali, ali je bila njihova prošnja odobrena.
Ali ste zase ali za svoje otroke v šoli ali vrtcu zaprosili
za vegansko prehrano?
20; 7%
74; 28%

176; 65%

DA

NE

nimam otrok
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Če ste v javnih ustanovah zaprosili za vegansko prehrano,
ali je bila vaša prošnja odobrena?
2; 2%
27; 30%

61; 68%

DA

NE

DA in NE

Večini veganov, ki so v javnih ustanovah zaprosili za vegansko prehrano, so prošnjo
zavrnili. Odobrili so jo samo 30 %. Ena anketiranka je odgovorila, da so ji vegansko
prehrano odobrili v Waldorfski šoli, v javni osnovni šoli pa zavrnili.

7 UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SVOBODE VESTI V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH (1): Ali ste bili vi ali vaši otroci v
sklopu šolanja dolžni obiskovati ustanove oziroma sodelovati v
praksah, za katere menite, da so neetične, npr. živalski vrtovi,
živinorejske kmetije, klavnice, razstave živali …?
Večina anketirancev (55 %) je na vprašanje, ali so bili oni ali njihovi otroci v sklopu
šolanja dolžni obiskovati ustanove oz. sodelovati v praksah, za katere menijo, da so
neetične, odgovorila pritrdilno.
Ali ste bili vi ali vaši otroci v sklpu šolanja dolžni
obiskovati ustanove oz. sodelovati v praksah, za
katere menite, da so neetične?

122; 45%
151; 55%

DA

32

NE

Opis dogodkov
Dogodke je pojasnilo 127 anketirancev oz. 84 % tistih, ki so na vprašanje odgovorili
pritrdilno. Večinoma so bili njihovi odgovori kratki:
 ogled živalskega vrta – 95 odg. ali 57 %,
 ogled živinorejskih kmetij – 23 odg. ali 14 %,
 ogled razstav živali – 12 odg. ali 7 %,
 ogled klavnic – 6 odg. ali 4 %,
 seciranje žab, rib itd. – 6 odg. ali 4 %,
 poskusi na živalih – 5 odg. ali 3 %,
 obisk lovca in ogled nagačenih živali – 4 odg. ali 2 %,
 ogled mlekarne in sirarne – 3 odg. ali 2 %,
 ogled akvarijev – 2 odg. ali 1 %,
 drugi ogledi (ogled cirkusa, ribogojnice, mesne industrije MIP, likovne razstave,
kjer so bile uporabljene živali, prašičje farme, mesnice, čebelnjaka, valilnice ter
glodavcev v kletkah v šoli in udeležba na delavnici z živalmi) – 10 odg. ali 6 %.

Obiskovanje ustanov in sodelovanje v neetičnih praksah v okviru
šolanja
4%

3%

1% 6%
2%2%

4%

7%
57%
14%

ogled živalskega vrta

ogled živinorejskih kmetij

ogled razstav živali

ogled klavnic

seciranje žab, rib itd.

poskusi na živalih

obisk lovca, ogled nagačenih živali

ogled mlekarne in sirarne

ogled akvarijev

drugi ogledi

Nekateri so čustveno trpeli tudi pri pripravi obrokov pri gospodinjstvu. Redki
anketiranci so o tem napisali kaj več:
1. Veterinarka sem in nisem imela izbire. Si pa ne zatiskam oči, to je del študija, če
hočeš postati veterinar. Dogaja se, če si zraven ali pa ne.
2. Poleg živalskega vrta je naša šola obiskala MIP, kjer sem lahko videla 1000
posušenih prašičjih nogic.
3. Obiskali smo živalski vrt, veliko kmetij, enkrat (to se mi je najbolj vtisnilo v
spomin) pa smo šli na bližnje barje, kjer nam je ribič razlagal o svojem delu, med
drugim je ulov tudi ponazoril.
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4. Delno je že opisano v enem izmed prejšnjih odgovorov. Na Irskem smo obiskali
živinorejsko kmetijo. Sicer pa moja šola v telovadnici vsako leto gosti razstavo
malih živali.
5. Obisk živalskega vrta, opazovanje ježa v šoli v naravi.
6. Obisk živalskega vrta, a mi je mama napisala opravičilo, da mi je bilo to
prizaneseno.
7. Obisk živalskega vrta, obisk lovca v razredu na osnovni šoli, ki je veselo
razkazoval odrtega polha za kapo, učiteljica pa je mirno razlagala, da "polhka
oderejo in naredijo kapo."
8. Obisk živalskega vrta, uboj in raztelesenje živali (žaba, glista, čebela).
9. Živalski vrt smo obiskali v vrtcu in v osnovni šoli. Predstavljen je bil kot živalim
prijazen.
10. Peljali so nas v živalski vrt. Pogled na živali v kletkah mi je odprl oči. Od takrat
nisem več marala živalskih vrtov.
11. Nobeno dogajanje z živalmi v javnih ali privatnih ustanovah ni etično.
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se teh praks/dogodkov ne udeležite in ali je bilo to
upoštevano?
Ali ste zahtevali, da se teh praks ali dogodkov ne
udeležite in ali je bilo to upoštevano?
12; 7%
18; 11%

137; 82%
nisem zahteval

bilo je upoštevano

ni bilo upoštevano

Večina anketirancev (82 %), ki so bili v sklopu šolanja dolžni obiskovati ustanove ali so
morali sodelovati v neetičnih praksah, je odgovorila, da niso zahtevali, da se teh
dogodkov ne bi udeležili, večinoma zato, ker so bili še otroci. Ostali so to zahtevali in
11 odstotkom anketirancev je bila prošnja upoštevana, 7 odstotkom pa ne.
Če ste zahtevali, ampak niso upoštevali - zakaj ne?
Tisti, ki so zahtevali, da se teh dogodkov in praks ne bi udeležili, pa jim je bila zahteva
zavrnjena, so odgovorili:
 ker je to del učnega programa oz. načrta, ker je bil pogoj za opravljanje izpita in
ker je bilo tako določeno z letnim delovnim načrtom šole – 5 x,
 ker je to del njihovega prepričanja in ker radi jedo meso.
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8 UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SVOBODE VESTI V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH (2): Ali ste bili vi ali vaši otroci kdaj
dolžni sodelovati pri poskusih na živalih?
Ali ste bili vi ali vaši otroci kdaj dolžni sodelovati
pri poskusih na živalih?
28; 10%

245; 90%
DA

NE

28 anketirancev je odgovorilo, da so morali sodelovati pri poskusih na živalih. Ostali so
odgovorili negativno ali pa na vprašanje niso odgovorili.
Opis dogodkov:
Dogodek je opisalo 24 anketirancev (86 % tistih, ki so na vprašanje odgovorili
pritrdilno). Devet od teh je moralo sodelovati pri takšnih poskusih v okviru študija na
fakulteti, devet pa v okviru pouka biologije na osnovni ali srednji šoli. Dogodek so
nekateri tudi opisali:
1. Učitelj za biologijo v osnovni šoli je v razred v bučki prinesel ribo, da smo si jo
lahko ogledali. Nato je ribo razkosal, da smo lahko videli njene organe.
2. V osnovni šoli pri biologiji smo secirali ribo.
3. V gimnaziji smo secirali žabo.
4. Seciranje žab in skupinsko trpinčenje budre (opazovanje zunajtelesnega
krvnega obtoka).
5. Pri bioloških laboratorijskih vajah sicer ponavadi delamo z žuželkami. Vajo, kjer
bi morali delati z živo žabo, smo na srečo izpustili. Veliko pa je bilo vaj seciranja
živalskih delov (oko, srce, pljuča ...), ki se mi zdijo zelo neprimerne in sem se jim
vedno poskušala izogniti.
6. Pri biologiji – električna manipulacija na truplih.
7. Muhi smo morali odtrgati krila in potem ugotoviti, če še leti.
8. Pri uri biologije smo secirali piščančjo celico.
9. Pri biologiji smo secirali kravje oko.
10. Pri biologiji smo secirali kravje srce.
11. To je bilo tekom mojega šolanja na srednji zdravstveni šoli.
12. Bilo je del vaj pri predmetu fiziologija živali. Če nisi sodeloval (vsaj pasivno), nisi
opravil predmeta.
13. Med študijem biologije sem to zavrnila in le s težavo so to vendarle upoštevali.
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14. Pri vajah na fakulteti smo rokovali z laboratorijskimi živalmi.
15. Razmnoževanje morskih ježkov.
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se tega ne udeležite in ali je
bilo to upoštevano?
5; 7%
12; 18%

52; 75%

nisem zahteval

bilo je upoštevano

ni bilo upoštevano

Tri četrtine tistih, ki so morali sodelovati pri poskusih na živalih, ni zahtevalo, da ne bi
sodelovali. Ostali so to zahtevali in 18 odstotkom je bila prošnja upoštevana, 7
odstotkom pa ne.
Zakaj tistim, ki so zahtevali, zahteve niso upoštevali, iz anket ne izvemo.

9 SLOVENSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN SPECIZEM: Ali ste bili vi ali
vaši otroci v sklopu šolanja deležni podajanja snovi na način, za
katerega se vam je zdelo, da spodbuja izkoriščanje in ubijanje živali?
Ali ste bili vi ali vaši otroci v sklopu šolanja deležni podajanja snovi
na način, ki se vam je zdel, da spodbuja izkoriščanje in ubijanje
živali?

122; 47%
137; 53%

DA

36

NE

Da bi ugotovili, v kolikšni meri je specizem prisoten pri podajanju učne snovi v okviru
šolanja v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, so anketiranci odgovarjali na
vprašanje, ali so bili deležni podajanja snovi na način, ki bi spodbujal izkoriščanje in
ubijanje živali. Specizem, spodbujanje izkoriščanja in ubijanja živali je v šolah zaznalo
53 % anketirancev.
Pojasnilo pritrdilnih odgovorov:
Odgovor je pojasnilo 107 anketirancev ali 78 % tistih, ki so odgovorili pritrdilno.
Odgovori se nanašajo na trditve:
 o nujnosti uživanja živalske hrane – 30 odg. ali 31 %,
 propagiranje živinoreje in izkoriščevalskih tradicij, povezanih z njo (vključno s
kolinami) – 29 odg. ali 30 %,
 da je izkoriščanje živali del učnih načrtov – 12 odg. ali 13 %,
 na pouk na splošno – 10 odg. ali 11 %,
 na neodobravanje veganstva – 8 odg. ali 8 %,
 na izkoriščevalske prakse v šoli (seciranje itd.) – 2 odg. ali 2 %,
 na drugo (o nujnosti poskusov na živalih itd.) – 5 odg. ali 5 %.

Podajanje učne snovi na način, ki odobrava izkoriščanje
živali
8%

2% 5%
31%

11%

13%

30%
o nujnosti uživanja živalske hrane

propagiranje živinoreje

izkoriščanje živali je del učnih načrtov

pouk na splošno

neodobravanje veganstva

izkoriščevalske prakse v šoli

drugo

Obiskovanje živinorejskih kmetij, izkoriščevalske tradicije in živinorejske prakse:
1. Propagiranje živinoreje. – 4 odg.
2. Otroci so obiskovali živinorejske kmetije. – 3 odg.
3. Obisk prašičje farme.
4. Ogled živinoreje, vzreje kokoši itd.
5. Na splošno izobraževanje glede živinoreje: nikoli ni bilo rečeno NIČ na temo
pravic živali; vedno so dajali občutek, da so živali na svetu zato, da so nam hrana
in da jih izkoriščamo.
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6. Ko je praksa zelo ponotranjena, je težko izločiti en sam dogodek. Šlo je pač za
podajanje učne snovi na način, centriran okoli splošnega prepričanja: vse od
tega, da smo pri zgodovini govorili o španskem matadorstvu kot “tradiciji, ki se
dogaja” – in tega nismo problematizirali – do besedilnih nalog pri matematiki
(“Janez je imel pet krav ...”). Pa veliko slikic v učbenikih (kmetija tu, živalski vrt
tam itd.).
7. Osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje o živinoreji in agrokulturi.
O izkoriščanju živali:
8. Kravica nam da mleko, obisk kmetij. – 2 odg.
9. Krava nam DAJE mleko, živali nam DAJEJO meso. Kje je resnica?
10. Takrat se tega nisem zavedala, npr.: krava nam da mleko in meso, volno in krzno
itd.
11. Učili so nas, da domače živali dajejo meso in mleko in ne, da jih mi ubijemo, da
dobimo meso, in da jemljemo mleko njihovim mladičem.
12. Živali nam dajejo – v bistvu jim jemljemo.
13. Že samo opisi pri spoznavanju narave in družbe: krava daje mleko, pes čuvaj
zunaj čuva hišo itd.
14. V šoli so učili, da živali dajejo meso, mleko, kožo itd., ne pa, da jih mi zlorabljamo.
15. Krave dajejo mleko in meso – razlaga že v vrtcu.
16. Snov v 2. razredu pri predmetu spoznavanje okolja – živali nam dajejo mleko,
volno in meso.
Koline:
17. Učili so nas, da je normalno, da se prašičke kolje.
18. Koline so se predstavljale kot nekaj najbolj vsakdanjega.
19. Koline in lov se odobravajo na nekritičen način.
Opredmetenje živali:
20. Opisovanje farmskih živali kot produktov, komoditet. »Ko prašiča dovolj
zredimo, je zrel za zakol.« Itd.
21. Podajanje znanja o običajih in industriji, ki izkorišča in ubija živali.
22. Že manjše otroke učijo, kaj nam živali dajo, da je to njihov namen, da to dajo z
veseljem, da za to so.
23. Predavanje o tehnologiji mesa in mleka.
24. Promocija mesne in mlečne industrije.
25. Toleranca nasilja nad živalmi.
26. Učenje pesmi, ki zaničujejo in predmetijo živali.
27. Živali na kmetiji so predstavljene kot predmeti. Podane so bile informacije o
tem, čemu služijo človeku.
Drugo:
28. Nerealni opisi, kako živali živijo.
29. To je pač vpleteno v šolski sistem. Redki so učitelji, ki imajo kritičen odnos do
živinoreje.
O nujnosti uživanja živalske hrane:
1. Vsakič pri učenju prehranske piramide. – 4 odg.
2. Predavanje o »zdravi« prehrani. – 2 odg.
3. Učenje, da so ene živali za meso, mleko, jajca, druge pa za ljubljenčke. – 2 odg.
4. Pogosta predavanja učiteljice biologije v osnovni šoli o nujnosti živalskih
beljakovin za pravilen razvoj otroka, mladostnika in nasploh za preživetje.
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5. Promocija živalskih pridelkov, da je normalno uživati meso, da je mleko dobro
za kosti itd.
6. Propagiranje mesojedstva.
7. Striktno ponavljanje: »Da dobimo kalcij in da imamo močne kosti, potrebujemo
mlečne izdelke.«
8. V osnovni šoli so nas pri gospodinjstvu učili, da so meso, jajca in mlečni izdelki
obvezen del zdrave prehrane, v smislu, če jih ne ješ, boš umrl od podhranjenosti,
pomanjkanja vitaminov itd.
9. Pri temi o zdravi prehrani poučevanje o tem, da so meso in vsi živalski proizvodi
nujno potrebni (prehranska piramida – želela bi uradno prikazati vegansko
prehransko piramido).
10. Pri družbi in gospodinjstvu, ko je bil govor o pridelavi hrane.
11. Pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli ter pri gospodinjstvu v osnovni šoli
nam je bilo večkrat rečeno, da je prehranjevanje z mesom in drugimi živalskimi
izdelki nujno.
12. Učenje, da so živalski proizvodi nujni v naši prehrani. Poudarjanje namembnosti
živali za hrano, obleko in delo.
13. V pogovorih o zdravi, uravnovešeni prehrani na srednji šoli je bila velika večina
učiteljev desenzitivna do živali kot živih bitij. Dojemali so jih zgolj kot sredstvo
za preživetje človeka.
14. Učitelji in profesorji se pogosteje norčujejo iz sočutja do živali, kot da bi to
spodbujali, vsaj kar se tiče prehrane.
15. Mleko in meso sta dobra za zdravje, to je del naše šolske izobrazbe.
16. Zdrava, mešana prehrana mora obvezno vsebovati tudi meso in mleko.
17. Učenje o tem, da je meso zdravo in potrebno.
18. Učenje o prehrani v osnovni šoli in gimnaziji: meso je optimalni dodatek v
prehrani.
19. Na primer: učenje zastarele prehranske piramide v osnovni šoli.
20. Imela sem seminarsko nalogo in moja tema je bila mleko. Morala sem se
spopadati z realnostjo mlečne industrije in seveda mi izražanje mojega
osebnega mnenja o tem ni bilo dovoljeno (čeprav takrat še nisem bila veganka).
21. Učili so nas o koristnosti in pomembnosti uživanja mesne, mlečne, jajčne
prehrane.
22. Trditve, da meso, mleko in jajca potrebujemo za zdravo življenje.
23. Predmet športna vzgoja na FDV: rekli so, da moramo športniki in mladi jesti
meso.
24. Propagiranje živalske hrane: živalska hrana vsak dan dvakrat.
25. Medicinska fakulteta: živalske beljakovine so pomembne za normalen razvoj.
26. Na fakulteti, pri predmetu prehrana: morali smo sestaviti primer
uravnoteženega jedilnika. Veganskega niso odobrili.
27. Vsako izobraževanje o prehrani, omemba živalskih izdelkov pri leposlovnih
besedilih, pri angleščini pod »food«.
28. Pouk o prehrani širi laži.
29. Siljenje z govejim mesom v vrtcu. Od takrat dalje ga ne maram več jesti na
noben način.
30. Knjige z živalmi, ki jejo zrezke.
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Izkoriščevalske prakse v šolah:
1. Seciranje živali pri biologiji v srednji šoli. – 3 odg.
2. Pri biologiji smo iz vode jemali ribe in jih gledali pod mikroskopom.
Odnos do veganstva in pravic živali:
1. Že sama tema o izkoriščanju živali in veganstvu se šteje za "vsiljevanje
ideologije". Teh tem ni zaželeno odpirati med dijaki.
2. Biotehniška fakulteta, oddelek za živilstvo in prehrano: predavanje profesorja
proti veganstvu, seveda brez kakršnega koli vira.
3. Pri podajanju snovi na splošno se za pravice živali niso menili.
4. Dovolj je že stavek vzgojiteljev: »Najej se, da boš sit, pa boš potem vegan.«
5. Učiteljica v šoli pri gospodinjstvu pojmuje veganstvo kot neko marginalno
gibanje. Krivo je nepoznavanje.
6. Predvsem profesor biologije je ves čas govoril o tem, kako je odraščal na kmetiji
in kako so vegani neumni. Večkrat je govoril šale na račun klanja živali. Pri
obravnavanju podnebnih sprememb ni niti enkrat samkrat omenil vpliva
živinoreje.
Učni načrti:
1. Študiram živilstvo in prehrano in sem seveda sodijo predmeti, ki se navezujejo
na živilsko in mlečno industrijo.
2. Učni načrt na biotehniški šoli.
3. Skoraj vsa vsebina šolskih uradov in raznih knjig spodbuja izkoriščanje in
ubijanje živali.
4. Tak je bil učni načrt in učbeniki so bili polni takšnega odnosa do živali, ki se je
vsem zdel normalen. V tistem času, žal, tudi meni.
5. Učbeniki naravoslovja in gospodinjstva.
6. Vsa učna snov trenutno temelji na izkoriščanju živali.
7. Tematika v šolskih knjigah.
8. V snovi je bilo veliko poudarka na "zdravi" živalski hrani.
9. Splošni kurikulum v šolah: krava daje mleko, gospodinjstvo 8 – kuhanje z
živalskimi izdelki.
10. Poučevanje in snov v učbenikih, delovnih zvezkih.
11. Pri biologiji.
12. V učbeniku kot del učne snovi: živali 'dajejo meso, mleko …' ipd.
Pouk na splošno
1. Še pri testu smo imeli primer: od kod pride mleko, meso? Slikala sem učni test.
2. Obravnavanje snovi pri osnovnošolskem pouku (pranje možganov na vsakem
koraku).
3. Izkoriščanje živali se predstavlja kot normalno.
4. Živali so predstavljene kot človeku manjvredne in kot da je živinoreja normalna
stvar.
5. Klasična šola.
6. Mediji in učitelji.
7. Učenje, da je izkoriščanje živali normalno. Cel šolski sistem, se mi zdi, da to
spodbuja.
8. To je praksa že sto in več let.
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9. Celoten izobraževalni sistem temelji na izkoriščanju živali.
10. V šolah je na splošno ta tematika obravnavana kot normalna.
Drugo:
1. V osnovni šoli so bili v učilnici za biologijo akvariji in terariji z živimi živalmi.
2. Na fakulteti za farmacijo so rekli, da so poskusi na živalih nujni. Nisem se
strinjala.
3. Na fakulteti v okviru predavanja o taborih oz. preživetju v naravi je bilo
predstavljeno in na fotografijah nazorno prikazano ubijanje živali v gozdu za
namen prehrane.
4. O tej temi bi lahko napisali knjigo.
5. Hvala bogu, da je učiteljica vegetarijanka. Kaj bo letos, ko je nimamo več, ne
vem.
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se ta snov ne podaja ali da se podaja na bolj
objektiven način?
Velika večina (83 %) tistih, ki so v šolah zaznali spodbujanje izkoriščanja in ubijanja
živali, ni zahtevala, da bi se snov podajala na bolj objektiven način. Ostali so to
zahtevali in 6 odstotkom je bila zahteva upoštevana, 11 odstotkom pa ne.
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se ta snov podaja na
bolj objektiven način?
17; 11%
9; 6%

128; 83%
nisem zahteval

bilo je upoštevano

ni bilo upoštevano

Če ste zahtevali, zakaj niso upoštevali?
Na vprašanje, zakaj niso upoštevali njihove zahteve, da se snov podaja na bolj
objektiven način, je odgovorilo 17 anketirancev, katerih zahteva ni bila upoštevana.
Ignoriranje zahtev:
1. Imela sem celo predstavitev o veganstvu, vendar so gladko ignorirali vse
informacije.
2. Dve študentki sva se zgražali nad fotografijami ubitih živali in povedali, da to v
nobenem primeru ni sprejemljivo, a naju predavatelj ni “jemal resno”.
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Pomanjkanje znanja:
1. Takrat še nisem bil vegan. – 4 odg.
2. Nisem vedel dovolj.
3. Bila sem otrok.
4. Pričakuješ, da profesor več ve.
Utemeljitve s strani učiteljev:
1. Odgovor je bil: »Ker je tako vedno bilo, ljudje so vedno jedli meso. Potrebuješ
beljakovine, ki jih z rastlinsko prehrano ne moreš dobiti. Pij mleko za kosti itd.«
2. Vedno je bil razlog ta, da človek mora jesti meso. Groza!
3. Odgovor je bil: »Ker je tako napisano, večinsko sprejeto, normalno.«
4. Odgovor je bil, da je splošno prepričanje, da je veganstvo skrajnost. Nesoočanje
z realnostjo. Učni načrti to predpisujejo. Vse je odvisno od učitelja.
5. Ker to zahteva kurikulum (učni načrt).
6. Utemeljili so, da veganstvo ni uravnotežena dieta, sploh pa ne za otroke.
Ukrepanje veganskih staršev:
1. Zahteval je sin, s soprogo sva ga podkrepila in sin s svojimi stališči ni imel več
težav.
2. Otroku sem sama razložila, kakšne so posledice tovrstnih dejanj.
3. Doma otrokom razložimo po svoje.
4. Zagovarjamo etično prehranjevanje.

10 DISKRIMINACIJA V JAVNIH USTANOVAH: Ali so v javni ustanovi
(bolnici, šoli ali drugem javnem zavodu) ob vaši omembi
veganskega prepričanja ali veganske zahteve zaposleni podajali
komentarje, ki so vas prizadeli, spravili v stres, prestrašili ali
ponižali?
Ali so v javni ustanovi ob vaši omembi veganskega
prepričanja ali veganske zahteve zaposleni podajali
komentarje, ki so vas prizadeli?

91; 33%

185; 67%

DA
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Tretjino anketirancev (33 %) so komentarji, ki so jih v javni ustanovi dajali zaposleni ob
omembi veganstva, prizadeli.
Opisi dogodkov:
Dogodke je opisalo 75 anketirancev ali 82 % tistih, ki so na vprašanje odgovorili
pritrdilno. 12 anketirancev je odgovorilo, da so dogodke že opisali pri prejšnjih
vprašanjih. Ostali so navajali mnenja javnih uslužbencev, zakaj so doživljali stres,
poniževanje, neprimerne komentarje in drugo. Dva anketiranca pa sta pohvalila odnos
zdravnikov in omogočanje veganske prehrane.
Njihove opise dogodkov lahko razdelimo v naslednje skupine:
 poniževanje in posmehovanje – 25 odg. ali 43 %,
 posredovanje drugačnega mnenja in prepričevanje s strani javnih uslužbencev
– 19 odg. ali 33 %,
 doživljanje stresa – 5 odg. ali 9 %,
 drugo (grožnje s tožbo, prijava na zdravniško zbornico in varuhu bolnikovih
pravic in druge manj hude situacije) – 7 odg. ali 12 %,
 pohvala javnih uslužbencev – 2 odg. ali 3 %.

Prizadetost anketirancev zaradi odziva zaposlenih
v javnih ustanovah
12%

3%

9%

43%

33%

poniževanje in posmehovanje

podajanje mnenja in prepričevanje

doživljanje stresa

drugo

pohvala javnih uslužbencev

Posredovanje mnenja javnih uslužbencev in okolice ter prepričevanje:
1. Med nosečnostjo je medicinska sestra v porodnišnici pripomnila, da veganke in
vegetarijanke itak rojevamo majhne in lahke otroke.
2. Zobozdravnica je zaradi mojega veganstva napovedala zgodnjo izgubo zobne
mase in osteoporozo.
3. Menijo, da to pač ni dobro za otroka, da moramo jesti vse, da bo otrok zdrav.
4. Trdijo, da otrok ne bo dobil zadostne količine vitaminov.
5. »To ni zdravo« in začudeni pogledi.
6. Trdili so, da ogrožam svoje zdravje.
7. Bili so mnenja, da je veganstvo krivo za nastanek okužbe.
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8. Ker se prehranjujem pretežno presno, je zdravnica rekla, da to ni dobro za
zdravje.
9. Sošolci v mojem razredu mislijo, da je edina hrana meso. Vedno govorijo o
pobijanju.
10. V šoli v naravi so bili mnenja, da samo neodgovorni starši »silijo« otroke v
veganstvo.
11. Raznovrstne pripombe in sprememba v odnosu.
12. Odgovorili so z žaljivkami.
13. Dogodkov je preveč za opisovanje. Norčevanje in spraševanje neumnih
vprašanj.
14. Sodelavci so včasih namenoma izzivalni s komentarji.
15. Če ne ješ mesa, boš zbolel (na UKP Ljubljana).
16. Mnenje, da imam le še šest mesecev življenja pred sabo.
17. V srednji šoli, ko sem bila še vegetarijanka, so me skušali prepričati, da to ni
zdravo in naj jem vsaj ribe.
18. Dermatologinja je trdila, da je to skrajna dieta.
19. Zdravnica je podala izjavo, da lahko resno zbolim, če ne uživam mesa in mleka.
Doživljanje stresa:
1. Spravili so me v stres zaradi izgovorov, njihovega "znanja", kako zelo rabimo
meso, mleko ipd.
2. Ko sem ležala v bolnišnici in so mi prinesli veganski obrok, me je nizko
izobraženo osebje (medicinske sestre in brati) hodilo gledat, kot da sem
cirkuška spaka, še druge so poklicali, naj me pridejo pogledat.
3. Stalno dokazovanje, da veganstvo ni skrajno, soočanje argumentov, poslušanje
neprimernih komentarjev.
4. Norčevanje iz živali.
5. Hudo mi je predvsem zaradi otrok.
Poniževanje in posmehovanje:
1. Posmehovanje in poniževalni komentarji. – 6 odg.
2. Posmehovanje v smislu, da je to fanatizem.
3. V osnovni šoli sem pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja imela vsako uro
prepir z učiteljico o mojih osebnih odločitvah za veganski način življenja. Prepir
je venomer pričenjala ona.
4. Obtožbe o čuteči solati, agresivnosti veganov, neutemeljeno poniževanje glede
fizične moči.
5. Nič hujšega, vsakodnevno posmehovanje, na katerega se že navadiš. Je pa tega
vsako leto manj.
6. Zdravnica na gastroskopiji me je res prizadela, ker je bila nesramna.
7. Osebno mi je neprijetna že tišina, ki nastane po omembi veganstva. Temu
ponavadi sledijo kakšne "nedolžne" floskule, ko ljudje želijo sprostiti napetost, v
stilu: 'vsak se sam odloča, kaj bo jedel' in 'to pač tako je, ljudje so vedno jedli
meso' itd. Žaljiv je bil pa komentar sodelavca. /…/ Njegov odgovor na moje
opozorilo o neprimernosti izjave je bil 'pa daj no, saj veš, da se hecam!'.
8. Posmehovanje, komentiranje, norčevanje ...
9. Neprimeren komentar medicinske sestre v bolnišnici na Internistični prvi
pomoči v Ljubljani. Tam sem bila že pred tem zaradi dolgega čakanja in
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obravnave ves dan tešča. Ko bi lahko jedla kot ostali pacienti, mi ni bila
pripravljena urediti veganskega zajtrka. Očitno pa je o moji prošnji za veganski
zajtrk povedala vsem ostalim medicinskim delavcem, ker se je videlo, da
komentirajo in me ogledujejo. Bilo je zelo neprijetno, saj sem bila zaradi težav z
zdravjem na milost in nemilost prepuščena njihovi oskrbi.
10. Standardni komentarji.
11. Deležen si komentarjev in 'šal' na ta račun. Me pa to ne prizadene več, ker sem
nekako navajena, da ljudje ne razumejo.
12. Pametovanje in norčevanje.
13. Na fakulteti: norčevanje in neprimerni komentarji.
14. Splošno prepričanje o nezadostnosti veganske prehrane in zafrkavanje.
15. Poniževali so me.
16. Zasmehovanje: »To pa ni možno.«
17. V takšnih situacijah je pogosto zasmehovanje, obravnavanje, kot da si nekaj
izmišljuješ.
18. Mnogokrat. Povečini so v zadnjem času tiho, a je njihova obravnava drugačna.
19. Zdravnik je imel na zdravniškem pregledu ogromno neprimernih komentarjev.
20. Sem neomajna. Žaljivi (razen enega) niso nikoli bili. Me tudi ne briga, kaj si
mislijo.
21. Nešteto je takih situacij.
22. Moj mož je vsakodnevno izpostavljen poniževanju.
23. Neumni komentarji. Nič nenavadnega.
24. Moj način prehranjevanja je za njih zgolj moja kaprica. Baje hočem s tem
dokazati, da sem nekaj več od ostalih.
25. Komentarji, kaj si izmišljujem, da to ni zdravo itd.
Drugo:
1. Pred nekaj meseci sem bila obveščena s strani odvetniške pisarne, da mi dve
učiteljici napovedujeta zasebno tožbo, ker sem na svetu zavoda (šole)
izpostavila neprimerno vedenje glede veganstva in nezadostno znanje šolskih
vodij prehrane.
2. Prijavili so me na zdravniško zbornico in varuhu bolnikovih pravic.
3. Vsak, ki ni vegan, ima vedno kakšne pripombe.
4. V osnovni šoli sem ob obisku kosila vprašala, če imajo kaj zelenjavnega, pa mi
je zaposlena rekla, da lahko jem le pire krompir. To je bilo ob moji odločitvi, da
preneham z jedenjem živali. Na kosilo se nisem več vračala (malica je
“obvezna”, kosilo pa ne).
5. Odgovor v šoli: »Nosi si hrano sam.«
6. To se večkrat dogaja. Ljudje so do veganov zelo nestrpni.
7. Niso si upali.
Pohvale odnosa javnih delavcev.
1. Moram pa pohvaliti Porodnišnico Novo mesto, kjer sem lani rodila. Super
jedilnik in nobenih komentarjev.
2. Osebna zdravnica je pohvalila moj način prehranjevanja.
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Ali ste javni ustanovi (bolnici, šoli ali drugemu javnemu zavodu) kdaj podali pritožbo, ker
vaši zahtevi po spoštovanju veganskega prepričanja ni bilo ugodeno, pa ste bili zaradi
tega nepošteno obravnavani, izključeni, pojmovani kot povzročitelj težav ali izključeni od
določenih privilegijev?
Velika večina (92 %) na neustrezen odziv zaposlenih v javnih ustanovah ni podala
pritožbe. 8 odstotkov anketirancev pa je takšno pritožbo podalo in 3 odstotkom je bila
tudi upoštevana.
Ali ste javni ustanovi podali pritožbo in ali je bila
upoštevana?
5; 3%

8; 5%

141; 92%
nisem podala

bila je upoštevana

ni bila upoštevana

Odgovori tistih, katerih pritožba ni bila upoštevana, so bili naslednji:
1. Ne iščem in ne izpostavljam razlik, temveč verjamem v svobodo izbire in rast
skozi izobraževanje.
2. Premalo pritožb je za upoštevanje.
3. Se počasi trudim za spremembo prehrane v vrtcu (službi), zaenkrat neuspešno.
4. Nihče se ni hotel pravično ukvarjati s tem, ampak so to ignorirali.
5. Tovrstne dogodke želim pustiti za sabo.
6. Niso si upali.
7. Dolga zgodba.

III.

SKLEP

V raziskavi je sodelovalo 300 veganov z vseh koncev Slovenije. Največ jih je bilo iz
osrednjeslovenske regije in z Gorenjske (42 %), 29 odstotkov iz Savinjske, Koroške,
Podravske in Pomurske regije, 9 odstotkov iz Dolenjske in Bele krajine in 7 odstotkov
iz jugozahodnega dela Slovenije. Večina anketirancev (72 %) je bila ženskega spola,
četrtina moškega, ostali pa tega podatka niso navedli. Med anketiranci je bilo 65
odstotkov zaposlenih, 17 odstotkov šolajočih, 12 odstotkov brezposelnih in 6
odstotkov upokojencev. 57 odstotkov anketiranih (172 oseb) je odgovorilo, da so
vegani manj kot deset let, 12 odstotkov pa deset ali več let, ostali pa na to vprašanje
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niso odgovorili (31 %). Anketiranci so večinoma postali vegani zaradi živali (81 %),
nekateri pa tudi zaradi zdravja, zaradi okolja in iz drugih razlogov.
Načini izražanja veganstva
Skoraj vsi vegani (98 %) svoje veganstvo izražajo tako, da ne kupujejo in ne uživajo
hrane živalskega izvora. 88 odstotkov anketirancev ne kupuje in ne uporablja
kozmetike, ki vsebuje živalske sestavine. Velika večina (84 %) se izogiba obiskovanju
prireditev in ustanov, v katerih uporabljajo živali (živalski vrtovi, razstave živali itd.),
enak odstotek veganov se izogiba tudi vsem izdelkom, ki so testirani na živalih.
Najmanj dosledni so vegani pri nošenju oblačil in obutve, ki vsebuje živalske sestavine;
teh ne nosi 70 odstotkov anketirancev. Mnogi pripominjajo, da želijo ponositi oblačila
in obutev, ki so jih nakupili v času, ko še niso bili vegani.
Neugodna ali slabša obravnava veganov
Večina veganov (59 %) je zaradi veganskega prepričanja že doživela neugodne
situacije ali slabše obravnave. Iz pojasnjevanja odgovorov izvemo, da je do krivične
obravnave prihajalo običajno na raznih druženjih ob hrani, ki so se odvijala v krogu
družine in sorodnikov (13 %), v službi (12 %) ali pa v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
(6 %) in v bolnicah (5 %). Ostali odgovori so bili splošni.
Diskriminacija veganov s strani zdravstvenih delavcev
Več kot četrtina veganov (29 %) je že bila izpostavljena neprimernim komentarjem ali
neustrezni obravnavi s strani zdravstvenih delavcev. Opisi dogodkov, pri katerih so bili
zaradi svojega veganskega prepričanja prikrajšani v zdravstvenih ustanovah, so bili
naslednji: mnenje zdravstvenega osebja, da veganstvo ni primerno (37 %), ponižujoči
očitki in kritike (16 %), priporočila, da morajo jesti meso (11 %), napačne diagnoze (9
%); po 7 odstotkov pa: naštevanje priložnosti, ob katerih so bili diskriminirani; ukrepi
veganov ter prikrajšanost pri obravnavi. Pod svojimi ukrepi so nekateri navedli, da
vztrajno dokazujejo, da veganstvo dobro vpliva na njihovo zdravje, drugi zamenjajo
zdravnika, posamezniki pa zatajijo svoje veganstvo.
Iz tega je mogoče sklepati, da vegane diskriminirajo zdravniki in drugo zdravstveno
osebje, ki nima ustreznega znanja o sodobnih raziskavah, v katerih so neodvisni
znanstveniki dokazali, da je raznolika veganska (rastlinska) prehrana ustrezna in
povsem primerna za ljudi v vseh starostnih obdobjih ter da celo preprečuje vrsto
sodobnih bolezni, zaradi katerih mnogi umirajo. Zaradi takšnega odnosa do veganske
prehrane s strani zdravstvenega osebja vegani doživljajo očitke in kritike, ki so
posebno boleče, če jim očitajo neodgovornost do otrok, npr. v času nosečnosti, dojenja
ipd.
Dostopnost veganske (rastlinske) prehrane v javnih ustanovah
Skoraj polovica veganov (46 %) je v javnih ustanovah že bila prikrajšana za rastlinsko
prehrano. Največ jih je bilo za rastlinsko prehrano prikrajšanih v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah (48 %), 39 odstotkov v zdravstvenih ustanovah, ostali pa so odgovorili »na
splošno«. Dobra četrtina veganov (28 %) je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah že
zaprosila za rastlinsko prehrano zase ali za svoje otroke, a so večini (70 %) prošnjo
zavrnili. Pri tem mnogokrat omenjajo »nevarnost« in »nezdravost« veganske prehrane,
pri čemer se sklicujejo na Smernice zdravega prehranjevanja. Te pa niso obvezujoče,
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saj nimajo narave pravnega vira, kar je zapisano tudi v samih smernicah in potrjeno s
strani izjav avtorjev. Poleg tega, da same smernice niso obvezujoče, tudi niso v skladu
z izsledki svetovne znanosti. Omejitveni ukrepi v javnem interesu ohranjanja zdravja
so dovoljeni, če je nevarnost za zdravje dokazana in utemeljena – v nasprotnem
(našem) primeru gre za nedovoljen poseg v temeljno človekovo pravico.
Uveljavljanje pravice do svobode vesti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
Več kot polovica vseh veganov (55 %) je na vprašanje, ali so bili oni ali njihovi otroci v
sklopu šolanja dolžni obiskovati ustanove oz. sodelovati v praksah, za katere menijo,
da so neetične, odgovorila pritrdilno. Dogodke je pojasnilo 127 anketirancev oz. 84
odstotkov tistih, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno. Najpogosteje so morali v
okviru šolanja obiskati živalski vrt (57 %), živinorejske kmetije (14 %) in razstave živali
(7 %). Večina teh (82 %) ni zahtevala, da se teh dogodkov ne bi udeležili, v glavnem
zato, ker so bili še otroci. Tistim, ki so nesodelovanje zahtevali, je bilo 11 odstotkom
ugodeno, 7 odstotkom pa ne. Razlog za neupoštevanje zahteve je bil večinoma
utemeljen s tem, da je to del učnega programa oz. učnega načrta in je pogoj za
opravljanje izpita ali pa, da je tako določeno z letnim delovnim načrtom šole.
Na uveljavljanje svobode vesti se je nanašalo tudi vprašanje, ali so bili anketiranci kdaj
dolžni sodelovati pri poskusih na živalih. Desetina anketiranih veganov (10 %) je na to
vprašanje odgovorila pritrdilno. Dogodek je opisalo 24 anketirancev oz. 86 % tistih, ki
so na vprašanje odgovorili pritrdilno. Večinoma niso zahtevali, da pri tem ne bi
sodelovali. 18 odstotkov jih je to zahtevalo, a zahteve 7 odstotkom niso upoštevali.
Podajanje učne snovi na način, ki spodbuja izkoriščanje in ubijanje živali ter utrjuje
specizem (razlikovanje živali na podlagi vrste), je v slovenskih vzgojno-izobraževalnih
ustanovah zaznalo 53 odstotkov veganov. Večina teh (83 %) ni zahtevala, da bi se učna
snov podajala na bolj objektiven način, večinoma zato, ker so bili še otroci. Ostalim, ki
so to zahtevali, so zahtevo zavrnili (11 %) oz. upoštevali (6 %). Na vprašanje, zakaj niso
upoštevali njihove zahteve, so odgovorili, da so jih ignorirali, da so imeli premalo
znanja, da so ukrepali kot starši in so sami otrokom razložili dejstva, ostali pa so
navajali izgovore učiteljev. Ti so se izgovarjali na učni načrt ali pa na to, kaj je v naši
družbi normalno.
Posledice diskriminacije veganov v javnih ustanovah
Tretjino veganov (33 %) so komentarji, ki so jih dajali zaposleni v javnih ustanovah ob
omembi veganstva, prizadeli. Njihove opise dogodkov lahko razdelimo v več skupin:
prizadelo jih je poniževanje in posmehovanje (43 %), podajanje mnenja in prepričevanje
(33 %), doživljanje stresa (9 %) in drugo (12 %). Samo dva vegana (0,7 %) sta pohvalila
odziv javnih uslužbencev (eden je pohvalil osebno zdravnico, ena anketiranka pa
omogočanje veganske prehrane v porodnišnici v Novem mestu). Velika večina tistih
veganov (92 %), ki so doživeli neustrezen odziv v javnih ustanovah, ni podala pritožbe.
8 odstotkov jo je oddalo in le 3 odstotkom je bila tudi upoštevana.
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Sklepni zaključek
Glede na rezultate te raziskave lahko sklepamo, da je:
 59 % veganov že doživelo slabšo obravnavo v javnih ustanovah in v družbi na
splošno,
 29 % veganov že bilo diskriminiranih s strani zdravstvenih delavcev,
 46 % veganov ali njihovih otrok bilo prikrajšanih za rastlinsko prehrano v javnih
ustanovah in
 55 % veganov ali njihovih otrok moralo sodelovati v neetičnih praksah v okviru
vzgojno-izobraževalnih ustanov.
Najmanj diskriminacije so vegani doživeli v zdravstvenih ustanovah, kar je razumljivo.
Zaradi uživanja rastlinske hrane, še posebno ekološko pridelane, so vegani bolj zdravi
in v povprečju mlajši od večine prebivalstva, zato manj pogosto obiskujejo zdravstvene
ustanove.
Več kot polovica veganov je zaznala diskriminacijo v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah zaradi izobraževalnega sistema, ki podpira specizem. Verjetno bi bilo teh
še več, če bi bili vsi v času izobraževanja že vegani. Ker mnogi to še niso bili, niso bili
pozorni na tovrstno diskriminacijo, ki je odraz splošnega neznanja in družbene
tradicije, prenesene v vzgojno-izobraževalne načrte.
Skoraj polovica veganov in njihovih otrok je bila diskriminiranih v javnih ustanovah
zaradi nedostopnosti rastlinske prehrane (46 %). Dejstvo, da več kot polovica veganov
ne zaznava tega problema, kaže na to, da se je veliko veganov prilagodilo aktualnemu
sistemu in ga niti ne dojemajo kot diskriminatornega. Tisti pa, ki se te vrste
diskriminacije zavedajo, menijo, da bi morali biti vegani glasnejši pri uveljavljanju svoje
ustavne pravice do rastlinske (veganske) prehrane v javnih ustanovah, zase in za svoje
otroke, da bi se stanje spremenilo. Na to kaže tudi dejstvo, da so 30 odstotkom
prosilcev za vegansko prehrano v javnih ustanovah prošnjo ugodili.
Raziskava je dala približno sliko o veganih v Sloveniji, kako jih družba sprejema kot
manjšino, ki se po svojem etičnem odnosu do živali razlikuje od nje. Zanimivo bi bilo
raziskavo nadaljevati s pogovori z nevegani, da bi ti argumentirali svoj diskriminatorni
odnos do veganov, pa tudi v javnih institucijah, ki so veganom dolžne zagotavljati
pravico do svobode vesti in do vzgajanja otrok v skladu s svojimi moralnimi načeli in
prepričanji. Ugotavljali bi lahko tudi, ali so zdravniki, ki veganom odsvetujejo rastlinsko
prehrano, starejše ali mlajše generacije, da bi predvidevali, ali lahko spremembe na tem
področju pričakujemo kmalu ali šele čez čas.
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V.

PRILOGA: anketni vprašalnik
RAZISKAVA: DISKRIMINACIJA VEGANOV

Starost: a) do 18 let
b) 18-35 let
c) 36-50 let
d) 51 in 65 let
e) 65 in več let
Spol:
M Ž
Status: a) šolajoč b) zaposlen
c) nezaposlen d) upokojen
Koliko let ste že vegan? ………
Kraj ali območje bivanja: …………………………………..
1. Zakaj ste postali vegan? (Obkrožite samo en odgovor, ki je za vas
najpomembnejši.)
a) zaradi živali b) zaradi zdravja c) zaradi okolja d) drugo (navedite,
zakaj) ………………………………………………………………………………………
2. Veganstvo v vsakdanjem življenju izražam tako, da … (možnih je več
odgovorov):
g) ne kupujem in ne uživam hrane, ki vsebuje živalske sestavine
h) ne kupujem in ne uporabljam kozmetike, ki vsebuje živalske sestavine
i) ne nosim oblačil in obutve, ki vsebuje živalske sestavine
j) izogibam se vseh izdelkov, ki so testirani na živalih
k) izogibam se obiskovanja vseh prireditev in ustanov, v katerih uporabljajo
živali
(živalski vrtovi, razstave …)
l) na druge načine – navedite, kako: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Ali ste bili kdaj postavljeni v neugodno situacijo ali slabše obravnavani zaradi
svojega veganskega prepričanja?
DA
NE
Če DA, prosimo, opišite dogodek: ………………….……………………
…………………………………………………………………………………………
4. Ali ste bili kdaj s strani zdravstvenih delavcev pri zdravstveni obravnavi
izpostavljeni neprimernim komentarjem, obravnavi ali pogojem?
a) DA
b) NE
c) nisem bil/a v taki situaciji
Če DA, prosimo, opišite dogodek: ………………….………………………………...
…………………………………………………………………………………………
5. Ali ste bili kdaj v javnih ustanovah (v bolnicah, šoli in drugih javnih zavodih)
prikrajšani za vegansko prehrano?
a) DA
b) NE
c) nisem bil/a v taki situaciji
Če DA, prosimo, opišite primere: ………………….….………………………………...
…………………………………………………………..………………………………
6. Ali ste zase ali za svoje otroke v šoli ali vrtcu zaprosili za vegansko prehrano?
a) DA b) NE
Če DA, ali je bila vaša prošnja odobrena? DA NE
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7. Ali ste bili vi ali vaši otroci v sklopu šolanja dolžni obiskovati ustanove oziroma
sodelovati v praksah, za katere menite, da so neetične, npr. živalski vrtovi,
živinorejske kmetije, klavnice, razstave živali …?
DA
NE
Če DA, prosimo, opišite dogodek: …….…………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se teh praks/dogodkov ne udeležite in ali je
bilo to upoštevano?
a) ne, tega nisem zahteval/a
b) sem zahteval/a in je bilo
upoštevano
c) sem zahteval/a, ampak niso upoštevali. Zakaj ne? …………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Ali ste bili vi ali vaši otroci kdaj dolžni sodelovati pri poskusih na živalih?
DA
NE
Če DA, prosimo, opišite dogodek: …..…………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se tega ne udeležite in ali je bilo to
upoštevano?
a) ne, tega nisem zahteval/a
b) sem zahteval/a in je bilo
upoštevano
c) sem zahteval/a, ampak niso upoštevali. Zakaj ne? …………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Ali ste bili vi ali vaši otroci v sklopu šolanja deležni podajanja snovi na način, za
katerega se vam je zdelo, da spodbuja izkoriščanje in ubijanje živali?
DA
NE
Če DA, prosimo opišite: …………..………………………………………
…………………………………………...………………………………………………
Ali ste v tem primeru zahtevali, da se ta snov ne podaja ali da se podaja na bolj
objektiven način?
a) ne, tega nisem zahteval/a
b) sem zahteval/a in je bilo
upoštevano
c) sem zahteval/a, ampak niso upoštevali. Zakaj ne? …………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Ali so v javni ustanovi (bolnici, šoli ali drugem javnem zavodu) ob vaši omembi
veganskega prepričanja ali veganske zahteve zaposleni podajali komentarje, ki
so vas prizadeli, spravili v stres, prestrašili ali ponižali?
DA
NE
Če DA, prosimo opišite dogodek: ……..…………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ali ste javni ustanovi (bolnici, šoli ali drugemu javnemu zavodu) kdaj podali
pritožbo, ker vaši zahtevi po spoštovanju veganskega prepričanja ni bilo
ugodeno, pa ste bili zaradi tega nepošteno obravnavani, izključeni, pojmovani
kot povzročitelj težav ali izključeni od določenih privilegijev?
a) pritožbe nisem podal/a
b) pritožbo sem podal/a in je bila upoštevana
c) pritožbo sem podal/a in ni bila upoštevana. Zakaj ne? ……………………………….
…………………………………………………………………………………………
Hvala vam za sodelovanje v tej anketi! Rezultati ankete bodo predstavljeni v reviji
Osvoboditev živali.
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