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Razstrupite telo z
limonino dieto!
V Sloveniji že 30 let.
V vseh lekarnah.
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V svetu je že dolgo uveljavljena limonina
prečiščevalna dieta - The Lemon Detox
Diet. Gre za postenje s pomočjo
drevesnega
sirupa
MADAL
BAL,
limoninega soka, ščepca kajenskega
popra ter vode. Pri dieti ne prihaja do
utrujenosti, nervoze ali pomanjkanja
energije, ki se pogosto pojavljajo pri
očiščevalnih dietah, osiromašenih z
ogljikovimi hidrati.
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Draga bralka, dragi bralec,
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pred teboj je nova številka revije Osvoboditev živali,
zato te vabim na razburljivo popotovanje, ki naj še
razširi tvoj pogled na svet in objame tvojo dušo. Če
smo bili nekateri optimistično prepričani, da nam
bo preizkušnja, ki nam jo je prineslo leto 2020, v
opomin, kako mačehovsko ravnamo z naravo, smo se
pošteno zmotili. V začetku virusne krize je bilo morda
slišati nekaj apelov k varovanju narave, kaj kmalu
pa smo lahko z žalostjo spoznali, da niti Covid-19 ne
more zamajati človeškega egoizma. V novi številki,
ki je pred vami, se avtorji kritično lotevajo človeške
dvoličnosti v ravnanju z živalmi in zablod, s katerimi
nas že od otroštva hranijo institucije. Dotaknemo se
tudi prihodnosti in laboratorijsko gojenega mesa, ki
je daleč od etično sprejemljivega. V reviji boste našli
tudi prispevke o lovu, prvi kaže na veliko dvoličnost
medijev pri poročanju o medvedji populaciji in
zavajajočem namenu slovenskih lovskih lobijev. Tudi
tokrat smo poskrbeli za nekaj navdihujočih intervjujev.
Naj vas inspirirajo misli vrhunskega parašportnika
Alena Kobilice ali odlične športnice Ane Čufer. Če ste
siti slabih novic v medijih, pa si za konec preberite
prekrasno zgodbico o vrabčici Chibi, ki je postala
nepogrešljiva članica družine in je odličen dokaz
o sobivanju živali ter ljudi. Želim vam prijetno in
navdihujoče branje!
NIKA ARSOVSKI,
članica uredniškega odbora
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Glede na razmere v svetu se mnogi
upravičeno sprašujejo: Zakaj se nam vse
to dogaja in kako je sploh vse to možno?
Ali je res moralo priti tako daleč? Ali
gre človeštvo v popolnoma napačno
smer? Ali nas že tisočletja vse do danes
opozarjajo na mnoge nepravilnosti v
odnosu do soljudi, živali in narave, pa se
večina ljudi ne zmeni za to? So res rešitev
demonstracije, na katerih zahtevamo le
svobodo zase, a se še vedno ne zmenimo
za svobodo drugih, živali in narave?
Dejstvo je, da do vseh novodobnih bolezni,
onesnaženja, naravnih katastrof in lockdowna ne bi
prišlo, če bi človeštvo upoštevalo prošnje, smernice
in opozorila mnogih modrih, etično usmerjenih
zaščitnikov živali in narave. Še več, pravzaprav
skozi celotno zgodovino in tudi danes prejemamo po
resničnih Božjih prerokih, modrih možeh in ženah
celostno resnico o življenju na Zemlji. Torej, kako
ravnati z bližnjimi, živalmi in naravo, če želimo na
Zemlji imeti lepo in srečno življenje ter prihodnost.
Gre namreč za ljudem že dobro znane, preproste
smernice za naše življenje. Gre za tisočletna
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identična opozorila od Abrahama do Gabriele danes,
da živali niso na Zemlji zato, da jih človek izkorišča,
da jim jemlje svobodo in jih kolje za svojo prehrano
(vir: www.gabriele-zalozba.com). Toda človeštvo
počne prav to, zato bo prisiljeno doživeti isto, kar
počenja živalim - v nevarnosti je, da ostane brez
svobode in pogojev za življenje. Dovolili smo si
namreč živalim vzeti svobodo, jih zapreti, osamiti,
razdvojiti starše in mladiče, rastline, vodo in zrak
pa smo zastrupili s hudimi strupi in radioaktivnimi
ter drugimi odpadki. Kot vidimo, stvari niso tako
preproste in se lahko povežejo. Zato je skrajni čas,
da se upamo vprašati tudi o teh duhovnih vidikih.
Kajti iz duhovnega vidika se nam ne more zgoditi nič
takega, česar nismo sami naredili ljudem, živalim
in naravi. Torej, da so nas naučili (vrtec, šola,
verouk, tradicija staršev) in prisilili (po smernicah
NIJZ morajo otroci do 3. leta obvezno jesti meso,
kar pomeni načrtno programiranje celic malega
človeka za živalsko hrano) jesti meso ter tako
živalim vzeti svobodo, spoštovanje in dostojanstvo,
ni tako nedolžno. Vprašanje je tudi: kako je možno,
da duhovniki velikih in manjših zunanjih religij
govorijo o prerokih in Jezusu iz Nazareta, a nič o
tem, da so vsi ti preroki in Kristus v Jezusu živeli in
učili ljubezen in spoštovanje do vseh ljudi, živali in
narave. Nas je torej duhovniška kasta skozi zgodovino
vse do danes načrtno zavajala in prikrivala pomembne
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stvari v odnosu do soljudi, živali in narave ter nas
usmerjala proti življenju in zahtevala uničevanje in
klanje? So državne sisteme, šolski program, verouk,
odnos in posege v naravo, živalski ter rastlinski
svet, način kmetovanja in prehranjevanja, tako
imenovano znanost in politiko uredili po svoje, kot
že rečeno, proti življenju, kjer bo v ospredju mučenje
in trpljenje ljudi, živali in narave? Odgovor je DA,
kajti ne pozabimo, da sta bili še pred nekaj stoletji
cerkev in duhovniška kasta uradno fundamentalno na
oblasti tudi v naših krajih in sta tako lahko počeli vse.
Sprejemali in spreminjali zakonodajo, zgodovino, učni
program, usmerjali znanost, politiko in vse ostalo prej
omenjeno. Seveda, danes tega večina ljudi sploh ne
opazi in slepo verjame, da vrtec, šola, verouk nudijo
otrokom osnovne in pravilne smernice za življenje.
Sploh ne pomislimo, da je vse velika laž in past, v
katero nas ujamejo za svoje koristi. Vsem nam pa to
povzroča trpljenje, težave in bolezni in, kot vse kaže,
tudi zapiranja in razne omejitve.
KAJ BI MI IN NAŠI OTROCI MORALI SLIŠATI,
SE UČITI IN VEDETI?
Da smo ljudje odvisni od narave, kako pomembni so
čista voda, zrak in čista tla, kjer raste naša hrana brez
ostankov kemije, nevarnih škropiv, nitratov, ostankov
antibiotikov in hormonov ter genske manipulacije.
Da imajo živali dušo, da so živali naši bližnji in na

Zemlji niso za našo prehrano. Da je dobro za nas, če
spoštujemo življenje v vsem, tudi v živalih, rastlinah
in mineralih. Da so vsa mučenja in poskusi na živalih
nekoristni, nepotrebni in nedovoljeni, četudi dan
na dan poslušamo, kako koristna so za nas zdravila
in cepiva. Na račun trpljenja drugega bitja ne bomo
nikoli postali zdravi. Spoznati bi morali, da ni dobro
početi drugim tistega, za kar ne želimo, da kdo naredi
nam, in to velja tudi za živali, rastline in minerale.
(Več o tem: Gabriele, založba Beseda, Celovška cesta
87, Ljubljana ali www.gabriele-zalozba.com, knjige
Liobani, Ti, žival – ti, človek, Kdo je vreden več,
Njegovo oko - Mikrokozmos v Makrokozmosu in
druge).

PREROK DANAŠNJEGA ČASA
GABRIELE PRAVI:
»JEZUS JE BIL PACIFIST.«
PAPEŽ JANEZ PAVEL II. PA:
»MI NISMO PACIFISTI.«
T UDI PAPEŽ RATZINGER JE BIL
NASPROTNIK PACIFIZMA.
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LABORATORIJSKO
MESO IN FARME
INSEKTOV KOT
PREHRANSKA REŠITEV
Besedilo dr. KATERINA VIDNER FERKOV
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»Raje bi jedla meso iz človeške celice,
ki jo v laboratoriju vzgojijo v zrezek,
kakor da zaradi mene trpi in umre
žival,« je zapisala članica veganske
skupine na Facebooku. Razprava na temo
laboratorijsko vzgojenega mesa odpira
nova etična vprašanja.
Eno od imen za laboratorijsko meso je tudi
»Frankenstein«, saj je narejeno iz celic, ki
rastejo v umetnem okolju. Gre za nekaj živega,
ne da bi bilo zares živo, in predstavlja popoln
korak v neznano, kar se tiče človekovega
zdravja. Kljub temu korporacije in univerze,
ki jih sponzorirajo, med njimi je tudi Alliance
for Science Univerze Cornell, zatrjujejo, da sta
naša prehranska prihodnost prav laboratorijsko
meso, uživanje insektov in morskih alg. Tudi
Združeni narodi menijo, da je uživanje insektov
»kvalitetna prehrana«. Bill Gates in poslovneži
iz podjetja Google že od začetka investirajo v
razvoj laboratorijskega mesa, zaradi okoljevarstva,
tako pravijo. Črički so po novem označeni kot
»superhrana« in jih gojijo na ogromnih farmah
insektov. Da so ti trendi aktualni, trdi tudi
Economist, ki vidi prihodnost hrane na človeškem
krožniku sestavljeno iz laboratorijskega mesa in
insektov. Nekateri pa menijo, da je še najboljša
rešitev laboratorijsko meso insektov.

MESO BREZ TRPLJENJA?
Meso, pridelano v laboratoriju, je na videz in
otip kot meso živali in ima »enak« okus. Ta
mesna alternativa je promovirana kot odrešitev
za podnebno in prehransko krizo sodobnega časa.
Kar 96 odstotkov emisij toplogrednih plinov
v kmetijstvu bi lahko zmanjšali s prehodom
na laboratorijsko meso, trdijo podporniki tega
projekta.
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je laboratorijsko
meso v vseh pogledih boljše in manj obremenjujoče
za okolje, se takoj porajajo nova in zahtevna
vprašanja. Najprej gre za izvorne celice, ki jih
praviloma pridobivajo iz krvi mrtvih telet, zato
takšno meso odpade za vse, ki ga ne uživajo iz
etičnih razlogov.
Nova mesna industrija postaja vse bolj odvisna
od fetalnega govejega seruma (FBS), ki je bogat z
beljakovinami, potreben pa je za celične kulture.
FBS se nahaja v krvi telečjega fetusa, dobijo pa ga
tako, da breje krave usmrtijo v mesni in
mlečni industriji.

Cena FBS je približno 300 do 700 evrov na liter,
znanstvenik Andrew Pelling komentira, da osnovni
material za laboratorijsko meso - fetalni goveji
serum zahteva »velik davek v denarju in življenju
živali«.
Dodal je: »Čeprav nekatera podjetja za
laboratorijsko pridelavo mesa trdijo, da so
rešila ta problem osnovnega materiala za vzgojo
celičnih kultur, ugotavljam, da nobena neodvisna,
strokovno pregledana znanstvena študija ni
potrdila teh trditev.«

ČEPRAV SE NA PRVI POGLED ZDI,
DA JE LABORATORIJSKO MESO V
VSEH POGLEDIH BOLJŠE IN MANJ
OBREMENJUJOČE ZA OKOLJE,
SE TAKOJ PORAJAJO NOVA IN
ZAHTEVNA VPRAŠANJA.
»Ker se laboratorijsko gojena mesna industrija
hitro razvija, je pomembno, da razkrijemo
njeno ozadje,« meni Pelling. Kot vse kaže, si
laboratorijsko meso ne zasluži oznake »brez
mučenja živali«.
Raziskuje se tudi možnost drugačnega pridobivanja
izvornih celic za laboratorijsko pridobivanje mesa.
Še veliko resnejše vprašanje pa je pridobivanje vseh
sestavin, ki so potrebne za proizvajanje mesa v
umetnem okolju.
»Rejne živali tako kot vsi sesalci, vključno z
ljudmi, naravno proizvajajo hormone in rastne
hormone, ki omogočajo lastno rast. Celična kultura
prav tako potrebuje hormone, rastne faktorje ...
v gojišču, da vzdržujejo celično razmnoževanje
in diferenciacijo. Kako pridobiti takšne hormone
v industrijskih količinah in kako zagotoviti, da
nobeden od njih kratkoročno in dolgoročno ne bo
negativno vplival na zdravje ljudi? To je pomembno
vprašanje, saj so pospeševalci rasti hormonov
v sistemih kmetovanja za običajno proizvodnjo
mesa v Evropski uniji prepovedani (za razliko
od nekaterih drugih delov sveta),« v članku o
laboratorijskem mesu pišeta francoska raziskovalca
Chriki in Hocquette.
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UMETNIŠKA PROVOKACIJA
Sodobni umetnik Orkan Telhan je izredni profesor
za likovno umetnost na Šoli za oblikovanje Stuart
Weitzman na univerzi v Pennsylvaniji. Z znanstveniki
je sodeloval pri ustvarjanju projekta, ki je vključeval
tridimenzionalne natisnjene palačinke, kruh, nastal
s pomočjo bioinženiringa, in gensko spremenjenega
lososa. Buren odziv javnosti je doživel predvsem
zrezek Ouroboros iz mesa, pridelanega iz človeških
celic, in krvi, ki ji je potekel rok, navaja New York
Times. Namenoma ali ne je umetnik upravičil
vzdevek »Frankenstein« za laboratorijsko vzgojeno
meso, ki je prav tako odprto za številne neetične
prakse in manipulacije, kakor se to dogaja danes z
živalmi, ujetimi v proces pridobivanja mesa.
Industrijska oblikovalka projekta Grace Knight trdi,
da je uporaba človeške krvi cenejša in bolj trajnostna
kot FBS: »Ljudje mislijo, da je pojesti samega sebe
kanibalizem, kar pa tehnično ni. Naša zasnova je
znanstveno in ekonomsko izvedljiva, a v mnogih
pogledih tudi ironična.«
Glede prehranske vloge laboratorijskega mesa so
raziskovalci, kot je T. Colin Campbell, povsem
jasni: protein živalskega mesa negativno vpliva
na človekovo zdravje. Zato za dobršen del stroke,
ki priporoča rastlinsko prehrano, kljub domnevni
odstranitvi trpljenja iz pridobivanja mesa v tem ne
vidi prednosti za bolj zdrav način življenja. Večino
mesa v laboratoriju namreč vzgojijo iz izvornih celic.
»Kultivirano meso tudi ni imuno na težave s
celičnimi mutacijami, ki so običajne v naravnem
procesu delitve celic. Čeprav so morebitne posledice
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TRG LABORATORIJSKEGA MESA
NAJ BI BIL VREDEN
206 MILIJONOV DOLARJEV
IN DO LETA 2025
BO PREDVIDOMA ZRASEL NA
572 MILIJONOV DOLARJEV.
tega za zdravje nejasne, je treba omeniti, da se okolje
v laboratoriju zelo razlikuje od telesa živali, kjer
bi imunski sistem v idealnem primeru identificiral
in odstranil nepravilne celice, preden bi postale
problematične.«

KAPITAL INVESTIRA V
LABORATORIJSKO MESO
Trg laboratorijskega mesa naj bi bil vreden 206
milijonov dolarjev in do leta 2025 bo predvidoma
zrasel na 572 milijonov dolarjev. 1. decembra 2020
so v Singapurju postregli z laboratorijsko vzgojenim
mesom piščanca v restavraciji, kar je pomenilo
svojevrsten mejnik, piše Guardian.
Finančne iniciative za razvoj laboratorijskega mesa so
obsežne, že samo majhno dansko podjetje Meatable
je za razvoj dobilo kar 60 milijonov dolarjev. Mosa
Meat, nizozemsko podjetje, ki se tudi ukvarja z
razvojem laboratorijskega mesa, pa je do zdaj zbralo
85 milijonov dolarjev investicij.
Tudi japonski gigant Mitsubishi in izraelsko
podjetje Aleph vlagata visoke zneske v razvoj
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laboratorijskega mesa. Aleph naj bi bilo prvo podjetje,
ki bo laboratorijsko meso dobavljalo restavracijam
in trgovinam že leta 2023, zagotavlja Svetovni
gospodarski forum (WEF), ki močno podpira trend
tega razvoja. V razvoju laboratorijskega mesa pa svojo
vodilno vlogo vidijo tudi farmacevtske korporacije, ki
že zdaj sodelujejo pri vzreji živali za zakol.

AGROBIZNIS SE NEVARNO IGRA S
PREHRANSKO VARNOSTJO LJUDI.
BOLJ »ZELENO« MESO?
Kako varljivo bolj »zelene« so lahko nekatere
sodobne rešitve, kaže primer Tajvana. Oblast v
Tajvanu se je odločila, da vodo namesto na polja
riža preusmerja v tovarne čipov, da bi iPhoni in
avtomobilski čipi lahko zadostili povpraševanju na
trgu. Le sistem, ki ga vodijo tehnokrati, bi lahko
cenil globalno proizvodnjo mobilnih telefonov
bolj kot lokalno varnost preskrbe s hrano. Dejstvo
je, da sodobno »revolucijo« v prehrani vodijo z
investicijami prav tehnokrati in ne kmetije. V tem je
tudi srž problema. Izza zaslona, brez stika z zemljo
in soncem, odtujeni od narave lahko sprejemamo le
navidezno boljše rešitve.

DEJSTVO JE,
DA SODOBNO »REVOLUCIJO«
V PREHRANI VODIJO
Z INVESTICIJAMI
PRAV TEHNOKRATI
IN NE KMETIJE.
V TEM JE T UDI SRŽ PROBLEMA.
Če bodo proizvodnjo hrane prevzeli Bill Gates in
svetovne megakorporacije, bodo celotni prehrambni
sistem nadzorovale podatkovne platforme, zasebna
podjetja in velikani e-trgovine, kar bo ogrozilo
preskrbo s hrano (in preživetje) milijarde ljudi,
ki bodo na milost in nemilost prepuščeni umetni
inteligenci, piše Colin Todhunter za OffGuardian:
»V zameno za milijarde dolarjev neposrednih in
posrednih subvencij bo takšen model kmetijskega
poslovanja centraliziral proizvodnjo hrane z
nepreizkušeno tehnologijo, kar bi povzročilo prisilno
odseljevanje vsaj milijarde ljudi s sto milijonov
kmetij. Agrobiznis se nevarno igra s prehransko
varnostjo ljudi.«
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ČE NEKDO NI MENTALNO,
DUŠEVNO IN FIZIČNO
ZDRAV, BO TEŽKO IMEL
RESNIČNO RAD ŽIVALI.”
Alen Kobilica
»Veš, vsem nam je pomembno, kakšen zrak dihamo,
kakšno vodo pijemo. Spomnim se, kako drugačen je bil
zrak za časa mojega otroštva, kaj vse se je spremenilo.
Narava bo preživela, mi ne bomo,« enkrat ob koncu
intervjuja pripomni podjetnik in vrhunski parašportnik
Alen Kobilica. Vsak pogovor z njim je navdihujoč,
njegove misli pa obvisijo v zraku še dolgo potem, ko
odložim slušalko. Moj sogovornik ne potrebuje dolge
uvodne predstavitve. Alen je zgled številnim, saj uteleša
zdrav način življenja in mišljenja. Človek z veliko
začetnico in srcem.
Zadnje leto je minilo v znamenju
pandemije, zato se le s težavo
izognemo kakšnemu vprašanju
na to tematiko. Izbruh novega
koronavirusa naj bi se pričel
prav na kitajski tržnici, kjer so v
grozljivih okoliščinah nagnetene
živali, namenjene prehrani.
Ptičja gripa, bolezen norih krav,
prašičja gripa … Koliko bolezni
bo še potrebnih, da bomo ljudje
spoznali, da sami ustvarjamo
pogoje za viruse?
Imam srečo, da sem zavoljo narave
svojega dela prepotoval velik del
sveta. Če namreč živiš v mehurčku,
si niti predstavljaš ne, da že ne
tako daleč stran obstajajo drugačne
kulture, z drugačnimi načeli,
vrednotami, kot jih ima naša.
Dandanes nam splet omogoča, da
si vsak izmed nas ogleda pogoje
na tržnicah z divjimi živalskimi
vrstami, kakršna je v Wuhanu.
To je nekaj nepojmljivega. Kače,
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podgane, netopirji … Kaj vse je
nagneteno tam v kletkah in kaj vse
ti ljudje uvrščajo na svoj jedilnik.
Samo vprašanje časa je bilo, kdaj
bo nekaj z živali preskočilo tudi
na človeka. Številni se na vse
kriplje trudijo, da bi virus pripisali
laboratoriju, a stvar je jasna, virus
je preskočil iz netopirja na novega
gostitelja. Ljudje namreč rinemo
v živalski svet. Ne razumite me
narobe. Kakšni se zgražajo nad
tem, kaj vse jedo Kitajci, češ,
podgane, insekte … A podgana je
žival, prav tako kot krava. Pa bo
kdo rekel: »Ja, pa je krava precej
bolj čista!« Res? Kaj pa pujsek, ki
se valja v blatu?! Zanimivo, kako
ljudje ta dejstva hitro preskočijo.
Nešteto virusov izhaja iz živalskih
vrst, medtem ko še nisem slišal za
brokolijev, korenčkov ali cvetačni
virus. Zakaj? Ker ne obstajajo!
Dokler se ljudje ne bodo zamislili o
tem, kaj se je znašlo na njihovem

Besedilo Nika Arsovski
Fotografija Arhiv Alena Kobilice

krožniku, bodo obstajale tudi
pandemije. Zanimivo je spremljati
reakcijo ljudi; kaj vse povzroči
strah, kako enostavno se ljudi s
pomočjo strahu lahko zmanipulira!
Menite, da se bo kdo ob tej
priložnosti ozrl tudi na svoj
krožnik in spremenil pogled na
prehrano, kot jo je doslej poznal?
Upanje umre zadnje! Vsi živimo
v svojem mehurčku in zdi
se nam, da ljudje okrog nas
počasi začenjajo razumeti, kako
pomembno je, kaj pristane na
njihovem krožniku. Številni bolj
pozorno gledajo na sestavine in
izvor živil. Po drugi strani pa
ljudje izven svojega mehurčka
lahko razmišljajo diametralno
nasprotno. Opažam, da vse preveč
ljudi išče zunanjega rešitelja za
nastalo situacijo. Imeli so več kot
leto dni časa, da naredijo nekaj za
svoj imunski sistem. Dokazano je,
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da ob dobri telesni pripravljenosti,
z gibanjem in prehrano okrepimo
svoj imunski sistem, posledično
pa lažje prebrodimo katerokoli
virusno okužbo. Številni pa se
za to sploh ne menijo! Še kar
čepijo na domačih kavčih in
čakajo na rešitev od zunaj, ki je
prišla v obliki cepiva. Slednje ne
zahteva nikakršne spremembe
življenjskega sloga, niti najmanj
truda in napora. Veste, celoten
zahodni svet živi v velikem
balončku. Če pogledate namreč
države tretjega sveta, kjer je
prirastek otrok precej višji kot
pri nas … Morda zveni grozno,
ampak tam ljudje ne razmišljajo o
recikliranju in dobrobiti za planet.
Pomembno je zgolj to, kako bodo
preživeli dan, kaj bodo dali v usta,
s čim bodo nahranili družino.
Spomnim se guruja, ki sem ga
spoznal v Indiji. Duhovni vodja,
ki je množico navdihoval s svojim
zgledom, a zadaj na vrtu je cel
teden metal na kup odpadke, med
katerimi je bilo ogromno plastike,
potem pa jih ob koncu tedna
enostavno zažgal. Vse je šlo v zrak!
Ljudje tam niso izobraženi o tem,
nimajo niti infrastrukture, košev
in kanalizacije, da bi lahko začeli
razmišljati o tem.

Nešteto virusov izhaja iz živalskih vrst,
medtem ko še nisem slišal za brokolijev,
korenčkov ali cvetačni virus.
Zakaj? Ker ne obstajajo!

Verjamem, da je prioriteta to, da
nahranijo družino in preživijo
iz dneva v dan. Pri nas je velik
poudarek na recikliranju, medtem
ko živinoreja, eden velikih
onesnaževalcev planeta, ostaja
prezrta. Meso vendarle ni težava
tretjega sveta.
Ljudje tudi v državah tretjega
sveta jedo vse živo, z gospodarsko
in finančno rastjo pa se poveča
tudi uživanje mesa. Meso je stvar
prestiža. Prej smo jedli riž, zdaj
pa končno lahko jemo meso.
Tudi pri nas ni nič drugače! Naši
stari starši so meso jedli zgolj za
praznike. Moj nono, na primer, je
govoril, da je med vojno pogosto
jedel travo in tisto, kar je padlo z
drevesa (smeh). Doživel je 95 let,
vitalen, zdrav. S koncem vojne
in gospodarskim razvojem pa je
postalo meso vse bolj dostopno.
Nekdaj stvar prestiža je postala
stalnica na jedilniku. Veste,
tudi percepcija mesa je vse bolj
zavajajoča. Kupiš ga v plastični

embalaži in tisti kos pred teboj
nima nikakršne zveze z živaljo.
To postane tvoj zrezek, ne pa
tista kravica, ki si jo pred meseci
občudoval na pašniku. To je nekaj
povsem drugega za mnoge. Mesna
industrija si prizadeva, da ne
bi naredili povezave. Zanimivo
bi bilo, če bi zraven predvajali
filmček, kako je do tega kosa mesa
prišlo. Zveni morbidno, morda pa
bi kdo spregledal.
Sami ste pričeli z rastlinsko
prehrano zavoljo sebe, dobrega
počutja, izboljšanja zdravja. Se
še spominjate začetkov, ko ste
spremenili način prehranjevanja?
Kaj vam je takrat predstavljalo
največji izziv?
Pri meni se je sprememba zgodila
čez noč. Če bi danes lahko vse
skupaj ponovil, bi šel raje korak
za korakom. Ekstremi niso zdravi,
ne v življenju ne v prehrani. Telo
se mora postopoma navaditi na
nov življenjski slog. Veganstvo
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osvoboditev živali

sem spoznal po zaslugi nekdanje
partnerke, ki se je začela
izobraževati o tem. Domov je
prišla z idejo, da bo odslej kuhala
vegansko in strinjal sem se,
če bo le okusno in mi bo všeč.
Poskusila sva sprva za mesec dni
in niti najmanj nisem pogrešal
prejšnje hrane, še več, hrana je
bila še precej bolj okusna. Če se
prehranjuješ vsejedo, se živila
pogosto ponavljajo. Prehrana
postane dolgočasna, monotona.
Sploh v športu je takšen meni
izjemno monoton. Prav zaradi
moje športne narave me je bilo v
začetku strah, ali bom dobil dovolj
beljakovin. Saj veste, moške skrbi
pretežno to. Kako bomo nahranili
svoje mišice?! No, s časom sem
spoznal, da je ideja o beljakovinah
do neke mere zavajajoča.
Kako pa je potekala vaša
prehrambna preobrazba? Kje
ste se izobrazili o pomembnih
živilih? Od kod ste črpali znanje?
Pomagali so mi številni učitelji,
ki so prišli v Slovenijo. Pri tem
mi je pomembno, da se učim od
ljudi, ki dobro izgledajo, tako
fizično in mentalno kot tudi
duhovno in energijsko. Vse to je
namreč povezano. Pomembno mi
je, da človek izžareva energijo,
da ima v očeh iskrico. Že v časih
manekenskega poklica sem bil
pozoren na to. Na podlagi tega
sem potegnil vzporednice, koga
je vredno poslušati, čigavi nasveti
štejejo. Ta mozaik sem sestavljal
počasi, na poti pa sem spoznal
številne zmote. Recimo tisto o
proteinih.
Velikokrat sem presenečena, da
so vegani stereotipno označeni
za bledolične posameznike brez
moči in energije. V resnici pa je
prav obratno.
To so ti mehurčki, o katerih
sem govoril. Ljudje, ki jim
je situacija jasna, ne delijo
stereotipnih predstav, za druge
pa morda še ni napočil čas. To je
v veliki meri povezano z zgoraj
omenjeno zmoto o proteinih.
Ljudje se namreč sprašujejo, od
kod energija, če ne iz zrezka in
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piščančjega bedra. Še danes veliko
ljudi ne ve, kaj v resnici pomeni
vegetarijanstvo in kaj veganstvo.
Zmotno mislijo, da so to ljudje,
ki živijo na solati in lešnikih.
Sam rad predstavim široko paleto
jedi, za katere pogosto prvič
slišijo, vse od sejtana do tempeha.
Ljudje le s težavo zapustimo
svojo cono udobja in sprememba
prehrambnega stila to je, saj
potrebuješ nekaj časa, da sestaviš
nabor živil, s katerimi boš zadostil
vsem potrebam po hranilih.
Pred časom ste tudi sami v nekem
intervjuju poudarili, da vegansko
ne pomeni nujno tudi zdravo.
Kaj točno ste pri tem imeli v
mislih? Zakaj je pomembno, da se
poglobimo v sestavo posamičnih
izdelkov?
To rad ponavljam vedno znova.
Če si namreč včasih jedel zrezek
s krompirjem in malo solate, ob
prehodu na veganstvo ne moreš
le črtati zrezka in nadaljevati
s klasično prehrano. Potrebno
je gledati širše, sicer lahko
jedilnik kmalu postane izjemno
osiromašen. Vidim, da veliko
ljudi iz običajne nezdrave hrane
preide na vegansko nezdravo
hrano. Potem pa slišim ljudi,
češ da poznajo veganko, ki ima
100 kilogramov in se komaj
premika. Kako to? Enostavno.
Veganska prehrana ne podpira
trpljenja živali, a meni se zdi
pomembno, da pri tem ne trpijo
tudi ljudje. Če nekdo ni mentalno,
duševno in fizično zdrav, bo težko
imel resnično rad živali. Če ti
veganski način prehranjevanja
predstavlja vrsto diete in si se
vsega skupaj lotil zelo napačno,
potem hitro vržeš puško v koruzo,
saj se kilogrami ne stopijo čez
noč. Poglejte sestavo nekaterih
veganskih izdelkov, od rafiniranih
olj do sladkorja in umetnih
ojačevalcev okusa. Vse to je
namreč vegansko, vključno s Coca
Colo in Oreo piškoti, a daleč od
tega, da je tudi dobro za človeški
organizem. Prepričan sem, da
tu velja enako pravilo kot med
poletom z avionom: najprej nadeni
masko sebi, šele nato otroku ali

sopotniku. To pove zelo veliko.
Najprej poskrbi, kaj daš vase,
šele ko bosta tvoje telo in um v
harmoniji, boš lahko pomagal
živalim in ljudem okrog sebe.
Kot ste dejali, vegansko gibanje je
postalo dobičkonosno za številne
velike korporacije, ki so sedle
na vlak zavoljo zaslužka. Je to v
neki meri dobrodošlo ali ravno
obratno?
Noro, kajne?! Kapital je v
veganstvu spoznal močno tržno
nišo, zato je vrgel svoj trnek.
Malo mar mu je za zdravje ljudi,
imajo pa te korporacije kapital,
s pomočjo katerega prepričajo
potrošnike, da njihov izdelek
morajo imeti. V resnici je strošek
proizvodnje majhen, sladkor,
barvila in ojačevalci okusa, pa
so vsi veseli. Ljudje pa izdelek
razgrabijo. Zapomnite si, ni
kvalitetnega ekološkega izdelka, ki
bi se pojavil v osrednjih poročilih.
Če namreč delaš z najboljšimi
sestavinami, je razlika v ceni zelo
majhna, tako delaš dobro za ljudi,
a ne tako dobro za svoj žep. A to
je že druga tema, tu gre za vizijo
podjetja.
Potrošniki imamo moč. Zakaj je
pomembno, da se poglobimo v
sestavo prehranskih izdelkov? Kaj
lahko naredimo sami?
Za začetek je potrebno izobraziti
ljudi, a kaj, ko prepričanega ne
moreš prepričati. Poskrbiš lahko
le zase in za svojo okolico. Največ,
kar lahko narediš, je to, da daješ
dober zgled, tako mentalno kot
fizično. Ljudje imamo moč, le
ne zavedamo se tega. Smiselno
bi bilo, da bi mlade začeli
izobraževati že za časa šolanja,
seveda pri tem nimam v mislih
zastarele prehranjevalne piramide.
So mlajše generacije po vašem
mnenju bolj izobražene?
Okrog sebe imam ljudi različnih
generacij. Imam primer fanta, ki
se je po ogledu filma odločil, da
bo postal vegan. Začel je seveda z
nezdravo vegansko prehrano, jaz
pa sem ostal modro tiho. Nerad
pametujem, če pa me kdo vpraša
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za mnenje, ga z veseljem povem.
Poznam namreč veliko ljudi, ki so
bili nekdaj zagrizeni mesojedci,
danes pa so ponosni vegani, ki se
prehranjujejo z ekološkimi živili.
Radi povedo, da sem prav jaz
zaslužen za preobrazbo. Nikogar
ne silim, poskušam pa biti zgled.
Ob piknikih postrežem z vegansko
hrano, a gostom tega ne molim
pred nos. Ko poskusijo in ne
morejo prehvaliti, kako okusno
je, jim povem, in tako počasi
začnejo spreminjati svoje mnenje.
Marsikdo me najprej le začudeno
gleda, potem pa pogosto slišim:
»Pismo, jaz bi tudi tako jedel, če
bi imel nekoga, ki bi mi kuhal.«
Vsi bi imeli radi osebne kuharje
(smeh). Veliko ljudi naredi prvi
korak prav z našim sladoledom.
Poskusijo prvega pa drugega in kar
naenkrat se ne morejo odločiti,
kateri okus jim je najljubši.
Prav vaše podjetje Indy&Pippa
d.o.o. teži k širjenju sporočila
o kvalitetni ekološki rastlinski
prehrani. Na kaj pri tem pa ste
sami najbolj ponosni?
Naj kot prvo izpostavim, da smo
uspeli sestaviti čudovit kolektiv. S
sodelavci se odlično dopolnjujemo
in podpiramo potenciale drug
drugega. Ko smo ustanovili
podjetje, se nismo sprijaznili
s tem, da so nekatere stvari
zdrave, druge pa dobre. Tako smo
predstavili sladice, ki so postale
zelo priljubljene, sladolede pa
smo imeli predvsem zase in svoje
prijatelje. Ob prigovarjanju smo
se odločili, da trgu predstavimo
tudi naše sladolede Indy&Pippa
(https://indyandpippa.com/), in
kaj kmalu smo se osredotočili le še
na proizvodnjo sladoleda. Ponuditi
smo želeli le najboljše sestavine.
Marketing je zlorabil besede,
kot sta naravno in domače, mi
pa prisegamo le na certificirano
ekološke sestavine, kar je sicer
dražje, a zato lahko ponoči mirno
spimo. Ne bi mogel prodajati
nečesa, česar sam ne bi želel
uživati. Predvsem ne gledamo
skozi prizmo kapitala, lahko bi
namreč uporabljali precej cenejše

surovine, ki na dolgi rok niso
najboljše za človeško telo, vendar
to ni v skladu z našo vizijo. Za
primer naj povem, da tudi rižev
napitek izdelujemo sami. Ne
poznamo kompromisov. Težimo k
temu, da ni potrebno izbirati med
dobrim in zdravim. Naši kupci
radi pohvalijo, da so Indy&Pippa
sladoledi tako dobri kot tudi
zdravi.
Kaj pa je najlepša pohvala, ki
ste jo doslej slišali o vašem
sladoledu?
Uh, ko ti nekdo, ki je poskusil
vse mogoče sladolede, od
italijanskih naprej, pove, da je to
najboljši sladoled na svetu. Ali
pa, ko mi ljudje priznajo, da se
težko odločijo, kateri okus jim je
najljubši.
Če bo številnim leto 2020 ostalo v
spominu po pandemiji, pa bo pri
vas ta letnica precej bolj veselo
obarvana, postali ste namreč
očka. Katere vrednote želite
predati sinu?
Predvsem si želim spodbujati
njegove strasti, če le ne bodo na
škodo drugih. Želim ga podpirati
pri stvareh, ki mu bodo v očeh
prižgale iskrico. Kar se morale in
etike tiče, smo v času pandemije
priča, kako zelo labilni, majavi
so ti pojmi. V tem trenutku so
vsi blazno etični, blazno moralni,
odgovorni, sploh kar se cepljenja
tiče. Češ, da to delajo za druge.
Vsa ta načela pa hitro padejo v
vodo, ko prižgejo cigareto ali
pa težave utopijo v steklenici
žganega. Takrat to ni več
pomembno. Stroka že desetletja
opozarja, kako smrtonosne so
cigarete, ne le za kadilce, temveč
tudi za ljudi okrog njih, pa nič.
Kupiš jih lahko v vsaki trgovini,
čeprav je na njih narisana smrt.
Približno tako, kot bi Covid-19
lahko kupil v bližnji trafiki.
Moralna načela so zelo labilna,
prav zato bi otroka rad opremil
za življenje na tem planetu. Sinu
bi rad približal vztrajnost, ga
vzgojil tako, da bo verjel v svoje
želje, cilje in se jih trudil doseči.

Rad bi ga usmeril in spodbudil
k temu, da bo dobil širšo sliko o
stvareh, da ne bo enopogleden.
Moj ljubi citat, sploh za to obdobje
primeren, prihaja iz ust astrofizika
Neila deGrasse Tysona: »One
of the great challenges in life is
knowing enough to think you’re
right but not enough to know
you’re wrong.« (Op. prev.: “Eden
največjih izzivov v življenju je
vedeti dovolj, da misliš, da imaš
prav, pa vendar ne dovolj, da bi
vedel, da si v popolni zmoti.”)
Ali opažate, da z očetovstvom
pridejo tudi večje odgovornosti
do planeta? Se vam zdi, da bi se
ljudje morali zamisliti o svojih
prehranjevalnih, modnih in
drugih navadah tudi zavoljo
zanamcev?
Žalostno je, če odgovornost pride
šele z rojstvom otroka. To bi
moralo priti prej. Če sam nisi
prišel do tega, boš to poslanstvo
težko predal naprej zanamcem.
Moj otrok bo v življenje štartal
z višje stopnice kot jaz, tako kot
sem sam štartal z višje stopnice
v primerjavi s svojimi starši. Brez
obsojanja, vsak dela po svojih
najboljših močeh. Če gledam z
vidika razmišljanja o planetu,
opažam preskok v primerjavi
s prejšnjimi generacijami. Moj
otrok bo štartal že od tu in bo šel
še višje, to je tudi bistvo življenja
na tem planetu, da na koncu to
postane svet razumnih ljudi, ki
želijo dobro.
Pripis:
»Veliko se govori o življenju
na Marsu v prihodnosti. Sliši se
nenavadno, vendar se strinjam, da
gremo dlje, višje, naprej. Nekaj pa
me bega, če obstajajo sredstva in
tehnologija, da se življenje preseli
na Mars, potem obstaja dovolj
sredstev in tehnologije, da rešimo
tudi ta naš planet. V tem trenutku
je namreč to edini planet, ki nam
ustreza in nudi optimalne pogoje
za bivanje. Zakaj bi torej hodili
nekam, kjer je vse skupaj precej
težje?«
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POVEČAJMO
SAMOOSKRBO
NAJVEČ LAHKO NAREDIMO ZASE SAMI
Besedilo ddr. Ana Vovk Korže

16

s am o o skrba

O tem, da v Sloveniji nismo samooskrbni,
že leta in leta vedo skoraj vsi, vsekakor
pa odgovorni za državo in državljane.
Glavno težavo s samooskrbo imamo prav
z osnovnimi živili, torej zelenjavo, žiti in
sadjem, le 30-50 % te najbolj pomembne
hrane pridelamo. Pa še ta je povečini
pridelana s škropivi, gensko tehnologijo
in gnojnico. Velika napaka je, da smo
vse najbolj pomembne odločitve, tudi
o prehranski varnosti države, prepustili
politiki in delu znanosti, ki sta večinoma
proti življenju. Prav zaradi tega v Sloveniji
propadajo manjše kmetije. Samo v zadnjih
10 letih je v Sloveniji izginilo ali propadlo
približno trinajst tisoč kmetij, ki so veliko
prispevale k lokalni samooskrbi. Velike
kmetije z veliko živalmi dobivajo veliko
davkoplačevalskega denarja in počasi
požirajo tiste manjše. Veliki pa povečini ne
razmišljajo več o zaščiti narave, živali, voda
in semen, ampak le o trenutnem dobičku.
Ne glede na napačno kmetijsko politiko in
prehransko varnost Slovenije pa si lahko
veliko pomagamo sami, če imamo ali si
pridobimo vsaj majhen košček zemlje. Več
o tem nam bo v nadaljevanju povedala
gospa ddr. Ana Vovk Korže.

BODIMO VITALNI S POVEČANO
SAMOOSKRBO
V mesecu januarju že opažamo podaljšan dan, ki
nas kljub nizkim temperaturam in koledarski zimi
motivira k razmišljanju o novi pridelovalni sezoni.
Izkušnje lanskega leta kažejo, da nam je koronski
čas omogočil nekaj več časa v naravi in na vrtu
ali posesti, zato imamo letos dodaten razlog, da
razmislimo morda o povečanju samooskrbe. Seveda
pomenijo dodatne pridelovalne površine tudi več
dela, vendar če si opravila organiziramo tako, da ob
njih pridobivamo vitalnost, izkušnje in nove pridelke,
je lahko povečana samooskrba tudi eden naših
glavnih ciljev v tem letu, še zlasti, če nam prinaša
večjo vitalnost.
Biti vitalen ni samoumevno, za to moramo tudi
znati pravilno živeti. Vitalnost je namreč sposobnost
za življenje, to so življenjska moč, volja in energija,
da ustvarjamo, skrbimo zase in druge in predvsem,
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da se osebno razvijamo. Vitalnost neposredno vpliva
na izboljšanje zdravja, več energije, močno voljo do
kvalitetnega življenja in lažje premagovanje fizičnih
in psihičnih obremenitev. Posledica je večja osebna
produktivnost, dobro počutje vsak dan, kar se opazi
tudi na zunanjem izgledu.
Po nepotrebnem velikokrat izgubljamo vitalnost,
kar se kaže v oslabljenem imunskem sistemu,
posledično zbolevanju, nizki motivaciji za osebno
skrb in povečanju stresa, ki v celoti neugodno
vpliva na življenje, pa v depresijah, živčnosti in
nezainteresiranosti do vsega. Raziskave kažejo, da
lahko sami neposredno vplivamo na ohranjanje
vitalnosti s svojim načinom življenja. Na eni strani
je potrebno spremeniti aktivnosti, ki nam jemljejo
življenjsko energijo, kot so preobremenjenost
z opravili, ki jih ne opravljamo radi, neurejeni
medosebni odnosi, strahovi, pretirana mentalna
aktivnost in nezdrava ambicioznost in tekmovalnost,
nenehno poseganje v preteklost in življenje izven
sedanjosti, tudi lenobnost in pomanjkanje zdravega
spanja. Vse te situacije nam izčrpavajo življenjsko
energijo, torej zmanjšujejo vitalnost, zato jih moramo
spremeniti. Poti za spremembo načina življenja je
vedno več, vendar bolj kot so zapletene, časovno in
finančno potratne, težje se jih bomo lotili. Dokazano
je, da prav samooskrba pomembno vpliva na večjo
vitalnost, zato imamo vse razloge, da povežemo našo
vitalnost s samooskrbo. Slednja nam namreč zaradi
heterogenosti opravil motivira različne potenciale, na
drugi strani pa nam zdrava hrana omogoča nemoteno
delovanje celic.
Kako torej lahko povečamo samooskrbo? Možnosti
je zelo veliko, z njimi lahko začnemo že sedaj, takoj.
Pa se tokrat omejimo samo na nekaj aktivnosti, ki
jih lahko izvedemo takoj, da bomo povečali lastno
samooskrbo in neposredno vplivali na svojo vitalnost.

velika napaka je,
da smo vse najbolj
pomembne odločitve, t udi
o prehranski varnosti
države, prepustili politiki
in delu znanosti, ki sta
večinoma proti življenju.
prav zaradi tega v sloveniji
propadajo manjše kmetije.

osvoboditev živali

NAREDIMO SI GOMILASTO GREDO
Četudi imate malo prostora, slabo zemljo in nimate
časa za pridelavo, vam bo gomilasta greda dajala
več, kot boste vložili vanjo.

odstranjuje črevesne zajedavce. Odlično raztaplja
sluz v telesu in krepi imunski sistem. Nabiramo
svežega skozi celo leto, sicer pa ga lahko tudi
zamrznemo in ga vedno uporabimo tako, da ga
termično ne obdelamo.

IZDELAVA:

POSADIMO BAZILIKO (BASILICA)

1) Gomilasto gredo postavimo v šolski vrt ob ograji
ali plotu, kjer imajo daljšo površino.
2) Za njeno izgradnjo bomo potrebovali veliko

materiala, zato ga zbiramo dlje časa, in sicer
časopisni papir, karton, ovčjo volno, listje in slamo.

3) Najprej izkopljemo plitev jarek v širini 160
cm, dolžina gomilaste grede pa je odvisna od
razpoložljivega prostora.

4) V jarek naložimo veje, na dno damo debele in

surove, na površino pa manjše, nato vse dobro
pohodimo in dodamo listje, seno, volno in na vrh
rodovitno zemljo.

POSADIMO DROBNJAK
(ALLIUM SCHOENOPRASUM)
Drobnjak je začimba, ki izvira iz osrednje Azije,
najdemo pa ga v marsikateri evropski kuhinji. Nabit
je z vitamini, predvsem A in C, vsebuje pa tudi
vitamin B12. Po zgradbi je zelo podoben sorodnima
in zelo zdravima česnu in čebuli. Znano je, da ima
drobnjak zelo blagodejen vpliv na prebavo, saj
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Pradomovina bazilike je Indija, njeni ostanki, ki so
jih našli v egipčanskih grobnicah, segajo v čas kar
3500 let pred našim štetjem. Bazilika je bila zelo
priljubljena začimba tudi že v času starih Rimljanov.
Številni zapisi potrjujejo njeno vsestranskost, v
času vladavine Julija Cezarja je bila nadvse cenjena
kot začimba pa tudi kot okrasna rastlina. Menihi
so baziliko v srednjo Evropo prinesli v začetku 12.
stoletja. Ker je zelo občutljiva na nizke temperature,
le redko uspeva kot samonikla rastlina. Poleg tega,
da je zelo široko uporabna, pa se bazilika ponaša
tudi s številnimi pozitivnimi zdravilnimi lastnostmi.
Z njenimi aromatičnimi listi lahko odlično začinimo
najrazličnejše solate, dodajamo jo k različnim
zelenjavnim omakam, jedem iz surove zelenjave,
paradižnikovemu soku, svežemu siru, koktajlom in
drugim živilom. Bazilika ima izredno pomembno
antioksidativno vlogo in varuje naše celice.

NABIRAJMO KOPRIVE (URTICA DIOICA)
Nabiramo jih lahko od maja do avgusta, uporabna
pa je celotna rastlina. Učinkovine v koprivi so
urticin, betain, serotonin, vitamini, kalcij, magnezij,
beta karoten, flavonoidi, fitosteroli in drugi.
Najpogosteje se kopriva uporablja za razstrupljanje
in prečiščevanje ter pospeševanje presnove.

s am o o skrba

Znižuje krvni sladkor, omili vnetja in pomaga pri
revmatskih obolenjih. Poleg tega je odlična pomoč
pri boleznih sečil, vnetjih, zastajanju vode v telesu,
vnetjih ledvic ter celo pri odpravljanju ledvičnega
peska in preprečevanju nastanka ledvičnih kamnov.
Utrjuje lase in odpravlja prhljaj ter mastne lase.
Koprivo lahko kupimo v obliki čaja, med drugim pa
tudi v obliki kapsul in kozmetičnih preparatov.
Že s temi majhnimi koraki k povečanju samooskrbe
bomo veliko naredili zase, saj imajo drobnjak,
bazilika in koprive izredno pomemben pozitiven
vpliv na naše telo, z gomilo pa bomo porabili
organski material, kompost, ki nam sicer ostaja na
vrtu. Poleti bo gomila držala vodo, saj vsebuje v
notranjosti materiale, ki zadržujejo vlago, pozimi
pa bo toplejša zaradi humifikacije organske snovi.
Tako povežemo naravne procese z našim načinom
življenja, ki se bo spremenil že s tem, ko bomo
zgodaj spomladi zagledali svež drobnjak, včasih
tudi izpod poznega snega, in nas bo razveseljeval
celo leto, do prvega mraza. Vonj bazilike nas ne bo
pustil ravnodušnih, kaj šele, če pomislimo na njeno
močno antioksidacijsko vrednost. Koprive pa so že
od nekdaj znane kot vir mladosti in se jih bomo tudi
razveselili, predvsem zaradi njihove trpežnosti in
večstranskih pozitivnih vplivov.

REZULTATI POVEČANE SAMOOSKRBE
Odražajo se v zmanjšanju rutinskega dela, ki slabo
vpliva na našo vitalnost. Prav tako nova opravila,
ki jih vključujemo v samooskrbo, zahtevajo
dodatne informacije, izobraževanje in posledično
osebno rast, kar nam omogoča prestop znanih
meja vsakdanjosti in širjenje strokovno-duhovnih
področij. Posledično na samooskrbo gledamo
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drugače, vidimo jo širše, skupaj z nematerialnimi
prednostmi, ki se jih mnogi še ne zavedajo dovolj.
Zato je samooskrba za mnoge postala tudi nova
druga realnost, saj so jo povezali z drugačnim
načinom življenja, z novim osebnim poslanstvom,
mnogi tudi z novim delovnim mestom, ki ni le
delo, ampak tudi poslanstvo. Tovrstne preobrazbe
pomembno vplivajo na kakovost življenja na eni
strani in na drugi na naravo, saj se s samooskrbo, ki
temelji na upoštevanju ekosistemskih zakonitosti,
ohranja tudi prostor za druga živa bitja okoli nas.

ČE GLEDAMO ŠIRŠE
S povečano samooskrbo bi lahko pomembno
prispevali k večji pridelavi hrane, k ohranjanju
naravnih virov, torej vode, prsti, rastlin in živali, in
s tem zmanjševali socialne probleme, ki se kažejo v
odtujenosti, osamljenosti, izgorelosti in zmanjšanju
volje do življenja. Zaključimo lahko, da nam
samooskrba odpira številne možnosti za povečanje
vitalnosti življenja in to takoj, začnemo lahko v tem
trenutku.
V naslednjih številkah revije bodo predstavljene še
druge možnosti za povečanje samooskrbe, ki jih
razvijamo na Učnem poligonu za samooskrbo Dole.

osvoboditev živali

Ana Čufer
Besedilo Stanko Valpatič
Fotografija Philip Reiter
Kdaj ste se odločili za rastlinski način
prehranjevanja?
Veganka sem 5 let, pred tem
pa sem bila 7 let vegetarijanka.
Imam srečo, da imam sestrično,
ki mi je predstavila veganstvo.
Sama sem namreč verjela, da
je vegetarijanstvo že dovolj.
Sestrična mi je pokazala razne
dokumentarce in videla sem, kaj
se v resnici dogaja, kako so živali
izkoriščane v vseh industrijah,
ne samo v mesni. Spoznala sem,
da je korak z vegetarijanstva na
veganstvo zelo pomemben.
Je bil prehod na veganstvo težak?
Prehod ni bil težek v smislu, da
bi preveč pogrešala npr. mlečne
izdelke, težje je bilo z vidika ljudi,
ki me obkrožajo, ker me niso
vedno vsi podpirali pri tem. Na
začetku sem se kot najstnica s tem
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ZAME JE
PREDNOST TO, DA
ŽIVIM ŽIVLJENJE
S ČISTO VESTJO
IN NIKOMUR NE
ŠKODUJEM PO
NEPOTREBNEM.”
Še pred nekaj leti je prevladovalo mnenje: Kdor želi
mišice in moč, potrebuje meso! Vrhunski športniki si brez
živalskih beljakovin prehrane niso mogli zamisliti. To se
počasi spreminja. Vedno več športnikov stavi na rastlinsko
prehrano. Ena izmed takšnih je tudi naša sogovornica,
vrhunska športnica Ana Čufer.
precej obremenjevala, sedaj pa
se na srečo ne več, saj vem, da bi
moralo biti prej obratno.
Kaj je bil razlog za takšno odločitev?
V prvi vrsti seveda živali. Ne
vem, zakaj bi morali ubijati živa
bitja za prehrano, če to za večji
del sveta ni več niti približno
potrebno. Toliko je različnih opcij,
še posebno danes, ko je pri nas
na voljo ogromno nadomestkov
in skoraj povsod se dobi veganske
možnosti. Sama nisem sposobna
ubiti živali, ne razumem, zakaj
bi pustila, da to nekdo naredi
namesto mene. Smešno mi je, ker
ljudje velikokrat niti ne pomislijo,
kako je določena hrana sploh
prišla na njihov krožnik. Seveda pa
je sekundarni razlog tudi okolje.
Živinoreja povzroča po svetu toliko
slabega, od metana, povečane

erozije do ogromne porabe vode.
Če ne zaradi drugega, bi morali
živinorejo opustiti zaradi teh
razlogov.
Ste se že prej ukvarjali s športom?
Da, s športom se „ukvarjam“ že
celo življenje. Od nekdaj sem bila
aktivna. Da pa treniram malo bolj
zares in po planu, je sedaj drugo
leto.
Kaj pa rezultati prej in sedaj?
Težko primerjam rezultate, ker
sem še leto in pol nazaj naredila
mogoče pol toliko kilometrine,
kot jo sedaj. Glede počutja je
pa največja sprememba ravno
pri prebavi. Velikokrat me je v
trebuhu tiščalo, zdaj me pa le
redko.

I N T ERVJU

Imate zdaj kaj manj energije, ste bolj
izčrpani po dolgem in napornem teku
kot prej, ko ste uživali živali?
Če sem iskrena, se ne spomnim.
Ko sem postala vegetarijanka, sem
bila še v osnovni šoli in takrat se
nismo ravno ukvarjali s počutjem.
Ko sem postala veganka, sem
največje spremembe opazila pri
prebavi. Četudi nisem bila velika
porabnica mlečnih izdelkov, so
mi ti očitno povzročali največje
probleme. Glede izčrpanosti
in boljše regeneracije pa težko
povem, saj takrat še nisem toliko
tekla. Kar pa lahko potrdim, je
to, da odkar sem veganka, se ne
spomnim, da bi kdaj zares zbolela.
V osnovni šoli sem velikokrat
imela vročino, danes se pa to zelo
redko zgodi, mogoče se slabo
počutim kakšen dan in to je to.
Vedno več vrhunskih športnikov se
odloča za veganstvo. Ali je to lahko
celo kakšna prednost pred tekmeci?
Ne bi vedela - zame je prednost
to, da živim življenje s čisto
vestjo in nikomur ne škodujem
po nepotrebnem. Ima pa veliko
športnikov probleme s prebavo,
zlasti na dolgih tekih. Tako da je
mogoče res prednost to, da te na
veganski prehrani manj/kasneje
zvije (vsaj tako je pri meni).
Nekdanji vrhunski športnik in vegan
Rip Esselstyn v svoji knjigi Meso je
problem! celo pravi, da so rastline
dejansko naravna, dovoljena droga za
povečanje telesne zmogljivosti. Nam
lahko zaupate vaš najbolj priljubljen
športni jedilnik?
Nimam nekega posebnega
jedilnika, še posebno športnega
ne. Zadnje čase je toliko govorjenja
o pravilni prehrani, da se nočem
obremenjevati s tem. Rekla sem
si, da dokler bom aktivna, ne bom
gledala na to, kaj in koliko pojem.
Zaenkrat mi ta način ustreza. Je
pa res, da če imam obdobje, ko
pojem veliko količino hitre hrane,
potem zaužijem kakšno solato več.
Ne zaradi slabe vesti ali karkoli,
ampak zato, ker se samo počutje
spremeni, če se preveč nabašeš s
procesirano hrano. Je pa res, da

imam najraje manj procesirano
hrano, saj se po njej najbolje
počutim. Na primer, v idealnih
pogojih bi moj jedilnik skozi dan
izgledal takole: za zajtrk arašidovo
maslo z marmelado na popečenem
kruhu, po treningu najraje smuti
(borovnice, banana, tahini, cimet),
za kosilo pad thai/testenine/curry,
popoldne ob kavi najraje čokolada
oziroma karkoli sladkega, za
večerjo pa, kar ostane od kosila ali
pa palačinke/kosmiči/solata.
Trdim, da človeštvo danes ne pozna
resnice o pravi zdravi prehrani. Še
vedno so le redki prišli do tega, ker
nam že kot otrokom lažejo in nas
zavajajo. Menite, da isto velja tudi za
športnike?
Sama ne poznam veliko
športnikov, ki so vegani.
Velikokrat so bolj kakšne izjeme,
na primer, da ne jedo samo
mlečnih izdelkov ali pa glutena
ipd. Je pa res, da me danes manj
čudno gledajo, kot so me pet let
nazaj. Ljudje so bolj ozaveščeni.
Žal pa še vedno velja splošno
prepričanje, da veganstvo ni
zdravo in da ni sprejemljivo
za športnike. Mogoče ljudje še
vedno nočejo sprejeti resnice, ker
veganstvo za nekatere predstavlja
drastično spremembo življenja
in niso pripravljeni na to. Se pa
s tem ne ukvarjam preveč, saj
bi sama tudi v primeru, če bi
bilo veganstvo malenkost manj
zdravo kot vsejedstvo, vseeno
izbrala to pot. Tudi na samem
začetku veganstva se nisem nikoli
obremenjevala, ali bo moje zdravje
boljše ali ne. Gre za to, da če lahko
naredim nekaj dobrega za živali
in svet, ne vem, zakaj tega ne bi
naredila.

spremenilo. Ampak takšne vrste
predsodki me ne jezijo, saj so
velikokrat mišljeni iskreno, ker
niso podučeni oziroma, res je, da
lahko dobimo premalo beljakovin,
ampak tudi vsejedec jih lahko dobi
premalo. Bolj me jezijo in žalostijo
opazke, ki se posmehujejo mojemu
odnosu do živali.
Kako se vaši kolegi športniki odzivajo
na vaš način prehranjevanja?
Enim je bilo na začetku malo
čudno, vendar so se vsi navadili
in vedno se potrudijo, da če kaj
prinesejo, je na voljo tudi veganska
opcija, kar zelo cenim. Tisti, ki
pa me niso sprejeli, so pa bolj kot
ne samo znanci, saj je na takem
odnosu nemogoče graditi, če te
nekdo ne sprejme takšnega, kot si,
oziroma se ne potrudi razumeti.
Kaj pa etični vidik prehranjevanja?
Sam trdim, da je to zelo pomembno.
Seveda. Kot sem že v prejšnjih
odgovorih povedala, se mi to zdi
eden najpomembnejših vidikov.

Nam lahko zaupate, kateri so najbolj
pogosti predsodki, ki jih imajo
športniki do veganske prehrane?
Uf, kje naj začnem? :) Največji
je predsodek o tem, da ne
moremo dobiti dovolj beljakovin.
Potem je tu seveda pomanjkanje
železa. Posledično slaba krvna
slika. Tudi to, da če sedaj dobro
funkcioniram, se bo to čez čas
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VPLIV ŽIVIL ŽIVALSKEGA
IZVORA NA POGOSTE
ŽENSKE TEŽAVE
Besedilo Jelena Dimitrijević
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Sodobna ženska se skozi svoje življenje ustvarjalo več vnetij in različnih sodobnih bolezni,
saj s tem negativno vplivamo na našo mikrobioto in
pogosto sooča z menstrualnimi
bohotenje bakterij, ki povzročajo vnetja. Poleg tega
težavami (PMS, amenoreja,
se pri pripravi mesa formirajo heterociklični amini,
ki so rakotvorni. Mesu tudi primanjkujejo zaščitni
dismenoreja, metroragija …),
nutrienti, njegovo pretirano uživanje pa povzroča
sindromom policističnih jajčnikov,
zakisanost telesa, kar lahko ustvarja oksidativni
miomi, endometriozo, težavami v času stres, raka, srčno-žilne bolezni, osteoporozo,
artritis, žolčne in ledvične kamne, propadanje zob …
predmenopavze in menopavze, tudi z
Zdravniki pogosto svetujejo uživanje jajc ženskam,
rakom dojk. Čeprav pri vseh omenjenih ki imajo težave z reproduktivnim sistemom, čeprav
težavah veliko vlogo igrajo hormoni, je je ravno konzumiranje jajc nočna mora, če imamo
težave z miomi, endometriozo, ciste na jajčnikih,
zelo pomembno, da ugotovimo, zakaj
PCOS in raka reproduktivnih organov. Jajca tudi
prihaja do hormonskega neravnovesja, hranijo bakterije, kot je Streptococcus, ki povzroča
medenično vnetno bolezen, vnetje mehurja in ledvic,
kateri so dejavniki, ki so s tem
bakterijska vaginalna vnetja itd. Živila živalskega
povezani, in kako si lahko pomagamo.
izvora so polna hormonov, bakterij, parazitov,
nekatera imajo tudi antibiotike, fungicide, pesticide,
Hormonskih težav ni tako enostavno
herbicide, težke kovine, aditive, nitrite, nitrate,
pozdraviti, saj moramo tako kot pri
emulgatorje, ojačevalce okusov, konzervanse,
vseh drugih neravnovesjih tudi v tem
barvila, sredstva proti sprejemanju … Vse to
negativno vpliva na naše zdravje.
primeru delovati celostno.
To pomeni, da je treba delati
NARAVNE REŠITVE
spremembe na vseh nivojih.
NEGATIVEN VPLIV ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA
Redno konzumiranje mleka in mlečnih izdelkov
je povezano s povečanim rizikom za nastanek
raka, vključno z rakom dojk in jajčnikov, PMS,
endometrioze, PCOS in drugih težav. Negativen
vpliv mleka in mlečnih izdelkov na zdravje žensk
je tudi povezan s prisotnostjo inzulinu podobnega
rastnega faktorja IGF-1 in visoke vsebnosti kalcija,
ki zmanjša aktivacijo vitamina D, poleg tega se
kalcij iz mleka težje absorbira. Za večjo mlečno
produktivnost kravam dodajajo različne hormone.
Med naravnimi so v uporabi estrogen (estradiol),
testosteron in progesteron, med sintetičnimi pa
zeranol, trenbolon in melengestrol, ki jih krave
zaužijejo s pripravljeno krmo. Sintetični hormoni
povečajo raven naravnih tudi za 20 %. Z uživanjem
teh izdelkov tvegamo nastanek hormonskega
neravnovesja in bolezni, ki so s tem povezane. Po
TKM se uživanje mleka in mlečnih izdelkov povezuje
s kopičenjem mraza v telesu, ki ustvarja prostor za
razmnoževanje glivic, parazitov in bakterij, in se
vedno odsvetuje, če imamo reproduktivne težave.
Bolj ozaveščeni ginekologi opozarjajo, da mlečni
izdelki povzročajo neravnovesje hormonov, močne
menstruacije, težave s kilogrami, s ščitnico, prebavo,
dihali ter odvečno sluzjo, kar povzroča slab imunski
sistem in več zdravstvenih težav. Če uživamo
živila, ki vsebujejo več maščob, zlasti holesterola in
nasičenih maščob, in nič vlaknin (meso in izdelki
iz mesa, jajca, ribe, mleko in mlečni izdelki), se bo

- Izogibati se je treba živilom, ki povzročajo vnetja
(mleko in mlečni izdelki ter druga živila živalskega
izvora, sladkor, različna predelana živila, ocvrta in
mastna hrana, alkohol, kava), v nekaterih primerih
soji in izdelkom iz soje, koruzi, glutenskim žitom in
izdelkom iz njih.

- Naš jedilnik mora vsebovati veliko protivnetnih
živil, antioksidantov, ekološkega in sezonskega
sadja in zelenjave, nekaj stročnic in brezglutenskih
žit ter kakovostnih nepredelanih maščob (predvsem
semena, bogata z alfalinolensko kislino (chia,
lanena in konopljina), nekaj oreščkov in avokado),
živila, bogata s kalijem, triptofanom, vitaminom B6,
E in C, magnezijem, kalcijem in cinkom.
- Uživati je treba več manjših obrokov na dan,
veliko sveže stisnjenih ekoloških sokov, detox
smutijev, veliko križnic (brokoli, cvetača, ohrovt,
zelje …), kumare, buče, melone, zeleno in sveže
stisnjen sok stebelne zelene, zeleno listnato
zelenjavo, rdečo peso, borovnice, ananas, chia
semena, lanena semena, orehe, ingver, kurkumo …
- Vlaknine, ki jih dobimo v polnovredni rastlinski
prehrani, bodo tudi pomagale, da se znebimo
presežka estrogena.
- Vodo je treba filtrirati ali uporabljati neoporečno
izvirsko vodo.
- Ne uporabljati plastike, kemičnih čistil, toksične
kozmetike in ličil (zaradi prisotnosti estrogenov in
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ksenoestrogenov), vnaprej pripravljene hrane, ki
vsebuje emulgatorje, konzervanse in druge aditive,
ki višajo estrogen.
- Prenehati je treba z uporabo kontracepcijskih
tablet.
- Opustiti je treba kajenje.
- Odlične rastline, ki nam s svojo modrostjo
pomagajo pri hormonskem ravnovesju, so:
šentjanževka, navadna konopljika, dong quai
(angelika), grozdnata svetilka, koren divjega
jama, ašvaganda, maca, tulsi, ginko biloba, ingver,
kurkuma, regratovi listi, pycnogenol, svetlinovo
in boragino olje. Izbira določene rastline je seveda
odvisna od trenutnega neravnovesja in od tega,
kakšno težavo želimo pozdraviti.
- Telo je treba razstrupiti na celični ravni, izvajati
terapevtske oblike posta in intermitentno postenje.
Okrepiti in razstrupiti je treba tudi jetra. Zelo
je pomembno, da okrepimo imunski sistem,
zmanjšamo vrednost estrogena in zvišamo raven
dobrih prostaglandinov.
- Odlične so tudi obloge iz ricinusovega olja, glineni
obkladki, moxa terapija, zeliščne grelne vrečke,
tople kopeli …
- Ukvarjati se je treba s seboj, s preobrazbo
notranjih programov (ženske s tovrstnimi težavami
se preveč posvečajo drugim in premalo sebi,
zavračajo sebe in svoje žensko telo, zaradi česar
imajo blokade na področju maternice in jajčnikov
ter bolezni, ki so povezane s tem področjem).
Energijska pretočnost, ljubezen, sprejemanje sebe in
skrb zase so nujni v procesu zdravljenja teh težav.
- Ne smemo pozabiti na gibanje, saj pri redni
vadbi v telesu nastajajo endorfini, snovi, ki
povečujejo občutek dobrega počutja, sproščajo in
imajo protibolečinski učinek. S telovadbo pa tudi
ne smemo pretiravati, saj ravno to lahko povzroči
izgubo menstruacije. Telesna teža mora biti
primerna naši konstituciji (ne preveč in ne premalo
kilogramov). Poleg tega je pomembno, da rešujemo
podzavestne vzorce (posebej, če že imamo težave
z depresijo, anksioznostjo in pogosto spremembo
razpoloženja), zmanjšamo stres, redno bivamo
v naravi, se sončimo, izboljšamo spalne navade,
izvajamo dihalne tehnike, hormonsko jogo, masaže,
akupunkturo, akupresuro ter refleksoterapijo.
Primeri jedi z recepti za krepitev ženskega zdravja:
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SMUTI
ESTROGENSKI ČISTILEC
3 skodelice ohrovta ali špinače
2 stebli stebelne zelene
½ olupljene kumare
košček svežega ingverja
½ olupljene limone
2 skodelici zamrznjenega manga
2 manjši pesti koriandra
2 jušni žlici lanenih ali chia
semen
2 skodelici filtrirane
vode
Vse sestavine zmiksamo
v blenderju in takoj
zaužijemo.

RECEPTI
ZA KREPITEV
ŽENSKEGA ZDRAVJA
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DETOX
JUHA

ČIČERIKINA
FRITATA

KROGLICE ZA
VESELE HORMONČKE

¼ skodelice vode ali zelenjavne
jušne osnove
½ nasekljane rdeče čebule
2 stroka naribanega česna
3 stroki narezane stebelne zelene
3 srednje veliki korenčki,
narezani na kolobarje
1 manjša glava brokolijevih
cvetkov
1 jž naribanega svežega ingverja
1 čž kurkume v prahu
¼ čž cimeta v prahu
1/8 čž kajenskega popra
malo morske soli in popra
6 skodelic vode (ali 4 skodelice
zelenjavne jušne osnove in 2
skodelici vode)
2 skodelici nasekljanega ohrovta
1 skodelica nasekljanega rdečega
zelja
limonin sok iz polovice manjše
limone (lahko tudi več, po
okusu)

2 skodelici narezane zelenjave
(brokoli, cvetača, bučke, paprika,
gobe, čebula …)
1 skodelica nasekljanega in v
sopari kuhanega ohrovta
1 skodelica čičerikine moke
½ skodelice mandljevega mleka
1/3 skodelice vode ali zelenjavne
jušne osnove
2–3 jušne žlice svežih
nasekljanih zelišč (bazilika,
peteršilj, koriander, drobnjak …)
2 jušni žlici kvasnih kosmičev
1 jušna žlica gorčice
½ čajne žličke suhih začimb
(provansalske, česen in čebula v
prahu)
¼ čajne žličke črne himalajske
soli (lahko tudi navadna
himalajska ali morska sol)
½ čajne žličke sladke dimljene
paprike

3 jušne žlice surovega kakava ali
rožičeve moke
1 skodelica drobno nasekljanih
indijskih oreščkov (predhodno
namočenih)
½ skodelice svežega kokosovega
mesa
1 jušna žlica cimeta
4 zmiksani medjool datlji
1 jušna žlica maca prahu
2 jušni žlici zelene mešanice
moringe, spiruline in ječmenove
trave
1 čajna žlička prave vanilije v
prahu
Ščepec himalajske ali morske soli

Najprej na malo vode (¼
skodelice) dušimo čebulo in
česen. Nato dodamo še drugo
zelenjavo, še malo vode ali
zelenjavne jušne osnove in
dušimo dodatnih nekaj minut ter
vmešamo še začimbe. Na koncu
zlijemo vso vodo ali zelenjavno
jušno osnovo ter kuhamo 10 do 15
minut oz. dokler se zelenjava ne
omehča. V kuhano juho dolijemo
še limonin sok po okusu in
postrežemo toplo.

25

Pečico segrejemo na 230 stopinj.
Zelenjavo skuhamo v malo
vode ali v sopari. Nato najprej
združimo suhe sestavine, potem
pa dodamo rastlinsko mleko in
vodo ali zelenjavno osnovo brez
zelenjave. Solimo in popramo.
Pekač obložimo s peki papirjem.
Nanj naložimo kuhano zelenjavo,
vlijemo pripravljeno maso in še
malo pretresemo pekač, da se
razporedi enakomerno. Pečemo
v segreti pečici 15 do 20 minut.
Pečeno fritato pustimo, da
se malo ohladi. Zraven lahko
postrežemo rastlinski jogurt
in manjšo sezonsko solato
iz zelene listnate
zelenjave.

V srednje veliki skledi zmešamo
skupaj kakav, indijske oreščke,
cimet, kokos, datlje, maca
prah, zeleno mešanico, sol
in vanilijo, tako da nastane
kompaktna, a ne preveč suha
masa (dodamo malo rastlinskega
mleka, če je preveč suho).
Formiramo manjše kroglice, ki
jih potresemo ali obložimo z
oluščenimi konopljinimi semeni,
zmletimi chia ali lanenimi
semeni (zmeljemo le majhno
količino, povaljamo kroglice in
takoj pojemo, da ne pride do
oksidacije omega 3 v semenih),
prahom divjih borovnic, goji
jagod, z liofiliziranim sadjem
ali uporabimo druge nutritivno
bogate posipe.
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ZAKAJ POSVAJATI
IN NE KUPOVATI?

Indira Luna Lori
Besedilo Petra Komel
Fotografija Arhiv Indire Lune Lori

Koliko let že deluje vaše društvo
in na kakšen način pomaga
zapuščenim kužkom?
Naše društvo uradno deluje od
leta 2016, neuradno sem pa že
veliko prej vstopila v pasji in
mačji svet. S problematiko naših
sosednjih manj razvitih držav
sem se srečala že leta 2010. Naše
društvo Angelske Šapice pomaga
pri zbiranju hrane, ostalih pasjih
zadev (odeje, posodice, povodci,
ležišča ...), pomagamo pri iskanju
novih domov in tudi zbiranju
donacij za veterinarske stroške.
Vsekakor smo bolj osredotočeni
na Balkan. Zakaj? Ko sem pred
leti hotela pomagati v Sloveniji, ni
šlo. Bolj sem se trudila, bolj sem
bila zavrnjena. Ko se je ustanovilo
društvo, smo seveda energijo
usmerile tudi k živalicam pri
nas. Saj tukaj živimo. Predvsem
se osredotočamo na prijave
domnevnega mučenja živali in
nepravilnih standardov bivanja,
zbiranje hrane za prostoživeče
mucke, iskanje domov za mucke,
zbiranje donacij za operacije
prostoživečih muck, reševale smo
tudi ježke, golobe, srnice, miške ...
Za nas je žival žival.
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Dejstvo je, da so vse živali nekoč bile travniške ali gozdne
in da jih je človek zasužnjil tako ali drugače za svojo korist,
kar je bila ena izmed velikih napak človeštva. Če je človek
nekatere živali križal in udomačil, da bi mu bile za družbo,
je njegova osnovna dolžnost, da zanje dobro skrbi do
njihove naravne smrti. Da je do njih spoštljiv in ljubezniv. Ali
za živali, ki jih imenuje »hišni ljubljenčki«, res tako dobro
skrbi, kot si misli? O tem smo se pogovarjali z Indiro Luno
Lori, predsednico društva Angelske šapice.
Vaše društvo pomaga predvsem
zapuščenim in trpinčenim
kužkom v Srbiji ter Bosni in
Hercegovini. Nam lahko opišete
razmere v teh državah?
Razmere v teh državah so za kužke
brutalne. Nimajo zavetišč, temveč
samo tako imenovane šinteraje,
kjer večinoma sestradajo kužke
do smrti. Po ulicah jih lovijo in
pobijajo. So sicer prostovoljci,
ki se borijo za njih, jih hranijo,
bolne in majhne umaknejo in jih
namestijo v penzione. A vse to
je potrebno plačati. Kužki v teh
državah jedo tudi suh kruh in
po več dni ne dobijo ničesar, ker
enostavno ni. Popolnoma vse,
kar nam ljudje donirajo, pošljemo
ali sami dostavimo. Zelo smo
zadovoljni z vsem, ker vemo, da
bodo tudi briketi iz Lidla, Hoferja,
Spara nahranili lačne želodčke. Za
tiste bolj slabotne, ki potrebujejo
več podpore pri okrevanju, pa
vsekakor poskrbimo, da dobijo bolj
kakovostno hrano.
Pomembno je, da ljudje
spoznamo, da nakup živali
pomeni tudi odgovornost do njene
naravne smrti. Ali delate tudi na

tem področju ozaveščanja?
Seveda, tudi na tem področju smo
aktivne. Začne se pri otrocih.
Zato smo tudi bolj usmerile svojo
energijo v vrtce in šole.
Nobene živali lastnik ne bi smel
zavreči, če pa jo, bi moral za to
kazensko odgovarjati. Kaj pravite
na to?
Vsekakor se strinjam. Po mojem
mnenju, če po nakupu kužka
pride do neke situacije, kjer ga ne
morejo več zadržati, naj se sami
tako angažirajo, da se ga odda
v najboljše možne roke, ali pa
pač najdejo pomoč. Vsekakor je
zapustiti nebogljeno žival nekaj
najbolj groznega. Vsakomur
rečem, kako bi bilo tebi, če bi
bil na njegovem mestu? Ne delaj
tistega, za kar ne bi rad, da se
zgodi tebi. Pika! Kar se tiče kazni
za takšno zadevo, bi po mojem
mnenju najbolj zalegel zapor za
nekaj časa, da oseba razmisli
o svojih dejanjih. Najhuje je,
ko ostarele kužke ali mladičke
zavežejo nekje v gozdu. Po
možnosti za drevo, da si revše
nikakor ne more pomagati.

I N T ERVJU

Kako uspešni ste pri iskanju
domov zapuščenim kužkom
in kako prepoznate dobrega
posvojitelja zanje?
Uspeh je velik, je pa zelo
naporno. Do prepoznave dobrega
posvojitelja je treba iti čez kar
nekaj neuspelih poskusov.
Absolutno je pa tisti prvi instinkt,
občutek, vedno pravi. Preden ga
zares začnemo poslušati, lahko
mine kar nekaj časa.
Vsekakor se najprej osredotočimo
na poslano sporočilo ...
1. Je pes na voljo?
2. Bi ga prišli iskat, od kod ste?

3. Pozdravljeni, smo družina
z dvema odraslima otrokoma.
Zasledili smo oglas o kužku ...
Mislim, da je jasno, s kom je
vredno vpostaviti komunikacijo.
Vsekakor vsem pošljemo
vprašalnik, bolj podrobno pa
preverimo tiste, ki so bili vljudni
in pri katerih začutimo njihovo
energijo.
Preverimo FB profil, če imamo
kakšne znane prijatelje,
povprašamo tudi njih. Osebo
pokličemo, se kar nekaj časa
pogovarjamo z njo, povemo vse
glede kužka in tudi najhujše

“ne obrnite se stran, naredite nekaj.

z eno živalico ne boste spremenili celega
sveta, boste pa spremenili njen svet.
če ni v vaši moči, da ji pomagate, se obrnite
na zavetišče ali društva v vaši okolici.”

možne zadeve, ki se lahko zgodijo,
ko prispe ... Obiščemo dom in
nato se odločimo. V povprečju je
potreben teden dni za posvojitev
enega kužka in potem, če so ljudje
pravi, se počaka še kar nekaj časa,
saj je treba organizirati prevoz,
urediti dokumentacijo, opraviti
veterinarske preglede, vpis v
Sloveniji ...
Kako ozaveščeni so ljudje glede
posvajanja kužkov v Sloveniji
in kako v državah nekdanje
Jugoslavije?
Pri nas je to čisto druga zgodba,
vedno več je ozaveščenih ljudi
glede posvajanja. V bivši Jugi je
mentaliteta druga, imajo drugačen
pogled, se pa tudi tam počasi
spreminja.
V ZDA naj bi vsako leto
evtanazirali od 1,5 do 3 milijone,
v Združenem kraljestvu pa
približno 20.000 zapuščenih,
zdravih kužkov. Morda veste,
koliko zdravih zapuščenih kužkov
se letno evtanazira v Sloveniji
in koliko v državah nekdanje
Jugoslavije?
Letno se te številke spreminjajo,
vsekakor pa niso tako visoke kot v
ZDA in Združenem kraljestvu, saj
smo majhna državica.
Nam lahko zaupate kaj več o
vašem projektu, gradnji prvega
zavetišča za kužke, kjer ne bo
evtanazije?
Že od samega začetka našega
društva je bila vizija zgraditi
zavetišče, kjer evtanazije za zdrave
živali ne bi bilo. Zavetišče ima rok
30 dni od sprejema kužka, zanj
dotična občina, kjer je bil najden,
plača namestitev. Koliko časa kuža
ostane v zavetišču, je odvisno od
samega zavetišča. Naš princip bi
bil drugačen, povezovanje. Kuža,
ki ne bi našel doma po 30 dneh,
bi imel možnost posvajanja na
daljavo in tako bi zbrana sredstva
pokrila njegovo bivanje. Smo
mnenja, da ob dobri reklami in
vloženi energiji za vsakega kužka
obstaja nekdo. Če nam je že sedaj
uspelo dobiti najboljše možne
27

osvoboditev živali

domove za kužke, ki so bili na
neki način že odpisani ... Vložiti
je bilo treba res veliko truda, že
v samo zgodbo, fotografije in
objavljanje. Na koncu se je pa le
splačalo.
Naš plan naj bi se začel realizirati
lansko leto, ko smo nameravale
organizirati koncert za gradnjo oz.
vsaj začetek postavitve projekta
... Občina Ljubljana nam je bila
pripravljena odstopiti prostor za
koncert, a nas je ustavila situacija
v državi. Čakamo, da se zadeve
umirijo, da lahko nadaljujemo s
svojimi projekti v tej smeri.

“že od samega

začetka našega
društva je bila vizija
zgraditi zavetišče,
kjer evtanazije
za zdrave živali
ne bi bilo.”

Kako sploh pride do tega, da je
toliko kužkov in muc zapuščenih,
brez doma?
Da so mucke in kužki brez doma,
je v prvi vrsti zaradi tega, ker
ljudje ne kastrirajo in sterilizirajo,
in zaradi neodgovornih ljudi, ki
bi imeli žival, a se ne zavedajo
odgovornosti in jo nato zavržejo.
Predvsem bi izpostavila, da je pri
nas vsekakor bolje kot na Balkanu.
Tam sta kastracija in sterilizacija
še vedno nekakšen tabu, pri nas je
glede tega vedno več ozaveščenih
ljudi, a seveda obstajajo izjeme. V
sosednjih državah je velik problem
to, da ko nabavijo kužka, pride
čas gonitve, psi se sparijo in
nato odvržejo brejo samičko kot
smet, in tako se zgodba nadaljuje.
Prostovoljci potem rešujejo nastalo
škodo, ampak tega je toliko, da se
situacija nikakor ne more ustaviti.
Kužki v tropih, ki niso kastrirani
oz. sterilizirani, se seveda
razmnožujejo. Kako je pa do tropa
prišlo, so pa vsekakor odgovorni
ljudje!

čistokrvne brez rodovnika?
Vsak človek ima svoje želje pri
nabavi mucka ali kužka, vsekakor,
če si želijo imeti pasemskega, je
smiselno, da zanj odštejejo več
in ne podpirajo čistokrvnih brez
rodovnika, ker če kupijo takšnega,
kupijo mešančka, ki je podoben
neki pasmi. Etično je vsekakor
boljše posvajanje, če se odločijo
za nakup čistokrvnega, pa naj bo
ta resnično z rodovnikom in pri
preverjenem vzreditelju.

V kakšnih razmerah vzrejajo
čistokrvne kužke brez rodovnika
na tako imenovanih »pasjih
farmah«?
Oh, tudi tukaj se dogajajo grozote.
Kužki živijo v lastnih iztrebkih, v
kletkah, brez dotikov, brez lepe
besede, so kot mašine za kotenje.
Mladički so prehitro odvzeti
materam, tako da je rizičnost, da
zbolijo, zaradi tega še veliko večja.
Parijo kužke brez rodovnika, kar
pomeni, da ni nobenih vzrejnih
pregledov ter zdravstvenih in
genskih testov ... Vsaka pasma
ima svojo karakteristiko in
občutljivost na genetiki.

Kako lahko ljudje pomagamo
zapuščenim kužkom in mucam?
Največ se bo spremenilo, če se
bomo zavedali, da smo odgovorni
za vse videno. Ko vidimo neko
živalico, ki potrebuje pomoč in
je zapuščena, lahko pa je tudi
lastniška, ji pomagajmo in ne
odidimo mimo z mislimi, saj bo
nekdo drug. Že tukaj se lahko
veliko spremeni. Kastracija in
sterilizacija ogromno pripomoreta,
da se mucki in kužki ne
razmnožujejo nekontrolirano.
Bolj bomo delali na tem, manj bo
tega. Ne obrnite se stran, naredite
nekaj. Z eno živalico ne boste
spremenili celega sveta, boste
pa spremenili njen svet. Če ni
v vaši moči, da ji pomagate, se
obrnite na zavetišče ali društva
v vaši okolici. Lahko pomagate
tudi z donacijo društvom, ki se za
njih borijo, z donirano hrano in
ostalimi zadevami, ki jih društva
potrebujejo pri svojem delovanju.
Le tako bomo naredili svet lepši,
če stopimo skupaj!

Ali je v državah članicah
Evropske unije prekupčevanje
s čistokrvnimi kužki brez
rodovnika res na tretjem mestu,
takoj za prekupčevanjem z
orožjem in drogami?
Bi lahko potrdila, nisem pa
seznanjena s točnim številom.
Zakaj je bolj etično posvojiti
zapuščene kužke in muce
kot kupovati rodovniške ali
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Ali je res, da vzreditelji
pasemskih psov evtanazirajo
zdrave pse, če ne ustrezajo
merilom, zahtevanim za
določeno pasmo? Kako etična sta
potemtakem vzreja in kupovanje
pasemskih psov?
Tudi to lahko potrdim, je pa res,
da v vsakem poklicu najdemo
ljudi, ki delajo s srcem, in ljudi, ki
jim je mar samo za zaslužek. Tako
je tudi tukaj! Zato se je smiselno
dobro pozanimati, kje se kužka
vzame in kakšen je vzreditelj.

KAKO DOLGO SE L AHKO ŠE
NORČUJEJO IZ NAS?
VLADA IN LOVCI ŽELIJO POBITI
ČEDALJE VEČ DIVJIH ŽIVALI.
Besedilo Stanko Valpatič
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Vlada in lovci želijo pobiti čedalje več
divjih živali. Da bi ugodili javnosti,
si izmišljujejo vedno nove laži in
zavajanja. Tako za letos načrtujejo
tudi večje pobijanje divjih prašičev
pod pretvezo, da tako rešujejo
prašičje farme pred okužbami. Kakšna
neumnost in prevara, v katero pa velik
del javnosti žal verjame.
Resnica je le ena in se glasi: lahko
pobijemo vse prostoživeče živali, tudi
vse divje prašiče, a bodo prašičje
in druge farme ostale še naprej
tempirane bombe, nevarne za okolje
in ljudi. Farme bodo še naprej leglo
bolezni, virusov in bakterij, kajti
razmere, v katerih živali tam živijo,
niso primerne. Obenem je živinoreja
nesprejemljiva iz okoljskega, etičnega
in zdravstvenega vidika, iz duhovnega
pa celo nezakonita.
Na živinorejskih farmah se že zdaj
porabi več kot 50 % vseh proizvedenih
antibiotikov na svetu, kar jasno
kaže, da so razmere na farmah za
zdravje živali zelo kritične in še komaj
obvladljive. Vprašanje je,
kako dolgo še?
KAJ POMENI PORABA TAKO
VELIKIH KOLIČIN ANTIBIOTIKOV?
Večino od sto tisoč ton antibiotikov, kolikor se
jih letno proizvede, uporabljamo v kmetijstvu.
Problem nastaja, ker je večina antibiotikov, ki
se jih uporablja v kmetijstvu, enakih tistim, ki
se uporabljajo pri zdravljenju ljudi. Antibiotiki
se uporabljajo v kmetijstvu za spodbujanje rasti.
Znano je, da uporaba antibiotikov za zdravljenje
živali oziroma v kmetijstvu predstavlja selektivni
pritisk na mikroorganizme in posledično na razvoj
odpornosti. Ti odporni sevi pa se lahko nato
neposredno ali posredno prenesejo tudi na ljudi, in
sicer preko okužene hrane in vode.
V letu 2019 so lovci pobili 70 % populacije divjih
prašičev, letos pa načrtujejo še več. Po podatkih
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ZGS se po naših gozdovih pase vsaj 20.000 divjih
prašičev. V letu 2019 so lovci ustrelili 13.430 divjih
prašičev, leto prej 8.473, leta 2017 pa 12.457. Od leta
2010 do 2018 so lovci ustrelili 84.676 divjih prašičev
oziroma povprečno 9.300 na leto. V te številke niso
vključeni pogini zaradi nesreč, bolezni, lovskih
pomot, krivolova, napadov lovskih psov, zastrupitev
s strani kmetov itd. Letos pa se načrtuje s strani
ministra za kmetijstvo še večje pobijanje.
Seveda je najbolj zaskrbljujoče, da imamo na
vodilnih položajih ljudi brez znanja in občutka
odgovornosti do soljudi, narave in živali. Z
nepravilnimi ukrepi in zakoni škodujejo in ogrožajo
sodržavljane, ki jih plačujejo, ter še bolj grozljivo
ogrožajo in onemogočajo prihodnost mladine.
Poslanec, minister ali predsednik vlade bi moral
delovati v dobro državljanov, narave in živali, in ne,
kot se to počne že dolga leta, v njihovo škodo.
Pred časom je naše društvo prevedlo iz nemščine
brošuro DEJSTVA PROTI LOVU. Spodaj vam
predstavljamo odlomek iz te brošure.

S POVEČANIM ODSTRELOM DIVJIH PRAŠIČEV SE
POVEČA T UDI NJIHOVO RAZMNOŽEVANJE
Že leta v časopisih beremo o »poplavi divjih
prašičev«, celo o »nadlogi divjih prašičev«. A
čeprav odstrelijo toliko teh živali kot še nikoli
doslej, njihovo število od pričetka beleženja v
tridesetih letih preteklega stoletja narašča. Je
reševanje »problema divjih prašičev« v tem, da
se ustreli še večje število teh živali? Ali je problem
ravno v intenzivnem lovu na divje prašiče?
Da lov na divje prašiče ne more trajno regulirati
njihovega števila, že dolgo odkrito priznava največji
lovski časopis Divjad in pes: »Ali so lovci sploh
sposobni trajno regulirati število divjih merjascev?«
Hkrati ponujajo odgovor: »Če pogledamo
rezultate, ves trud v preteklih letih ni prinesel
nobenega uspeha. Divji prašiči se dalje nezadržno
razmnožujejo.« (WILD UND HUND, 9/2014.)
Do konca leta 1980 je bilo skupno število divjih
prašičev 550.000. V lovnem letu 2014/2015 je bilo
samo v Nemčiji pobitih 520.623 divjih prašičev.
»Na podlagi tega števila je jasno, da števila divjih
prašičev z lovskimi sredstvi očitno ne moremo
trajno regulirati,« piše v časopisu Divjad in pes,
9/2014. Bolj jasno ne more biti, kot priznavajo sami
lovci: lov ne more regulirati divjih prašičev.
Celo nasprotno: lov vodi do nenadzorovanega
razmnoževanja divjih prašičev. Zveni paradoksalno,
a več kot je lova na divje prašiče, močneje se
razmnožujejo. Na to medsebojno zvezo opozarja
vedno več znanstvenikov.
Priznani zoolog, prof. dr. Josef H. Reichholf, ki je
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predaval na Tehnični univerzi Ludwig Maximilian
v Münchnu in je bil vodja oddelka Vretenčarji,
zoološke državne zbirke v Münchnu, navaja svoje
odkritje: »Lov ne regulira. Ustvarja nadštevilne
in zatirane populacije.« (Predavanje prof. dr.
Reichholfa 15. 10. 2013 na Univerzi v Baslu. www.
jagdreguliertnicht.ch)
V eni od francoskih dolgoročnih raziskav so prišli do
naslednjega rezultata: intenziven lov vodi v izrazito
povečanje razmnoževanja in stimulira plodnost
divjih prašičev. Znanstveniki iz kroga Sabrine
Servanty so v časovnem obdobju 22 let primerjali
povečanje števila divjih prašičev v gozdnem območju
departmenta Haute Marne, v katerem se je izvajal
intenziven lov na divje prašiče, z območjem manj
intenzivnega lova v Pirenejih. Rezultat je bil
objavljen v priznanem Journal of Animal Ecology:
če vlada močan pritisk lova, je plodnost pri divjih
prašičih občutno večja kot v področjih, v katerih lova
skoraj ni.
Pri intenzivnem lovu nastopi tudi spolna zrelost pri
divjih prašičih občutno bolj zgodaj – pred koncem
prvega leta starosti –, tako da so mladice že v prvem
letu breje. Tudi povprečna teža prvič brejih samic
divjega prašiča je pri večjem pritisku lova manjša.
V področjih z manj lova je razmnoževanje divjih
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SEVEDA JE NAJBOLJ ZASKRBLJUJOČE,
DA IMAMO NA VODILNIH POLOŽAJIH
LJUDI BREZ ZNANJA
IN OBČUTKA ODGOVORNOST I DO
SOLJUDI, NARAVE IN ŽIVALI.
prašičev občutno manjše, spolna zrelost samic
nastopi pozneje in šele pri večji povprečni teži.
(Servanty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009).
Narava je v bistvu izredno dobro poskrbela za
uravnavanje ravnotežja. Izkušene vodilne samice
divjega prašiča skrbijo za red v čredi in za
kontrolo rojstev. Hormoni vodilnih samic določajo
pripravljenost na plojenje vseh samic v skupini
in preprečujejo oplojevanje premladih samic. Če
manjkajo vodilne samice, ker so usmrčene pri lovu,
se red poruši. Socialna struktura je uničena, živali se
nekontrolirano razmnožujejo.

VZREJA »POPLAVE« DIVJIH PRAŠIČEV
Vedno znova se opozarja, da vodi povečano
pridelovanje koruze z višjo energetsko vrednostjo k
povečanemu razmnoževanju divjih prašičev. Ravno
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koruza s svojo visoko vsebnostjo škroba pospešuje
plodnost pri divjih prašičih.
Medtem ko je bilo v Nemčiji leta 1960 56.000
hektarjev posajenih s koruzo, je bilo leta 2016
2,6 milijona hektarjev. Od tega služi 1,7 milijona
hektarjev za proizvodnjo hrane za masovno vzrejo
živali in okoli 0,9 milijona hektarjev za proizvodnjo
bio plina. Monokulture koruze na velikih površinah
imajo hude posledice za raznolikost vrst. Toda ali
so tudi odločilen razlog za razmnoževanje divjih
prašičev?

ZVENI PARADOKSALNO,
A VEČ KOT JE LOVA NA DIVJE PRAŠIČE,
MOČNEJE SE RAZMNOŽUJEJO.
NA TO MEDSEBOJNO ZVEZO
OPOZARJA VEDNO VEČ
ZNANSTVENIKOV.
Na podlagi statistik pojedo divji prašiči manj kot en
odstotek pridelka koruze na poljih. Škodo na poljih
s koruzo povzročajo predvsem s teptanjem teh polj.
A ker je koruza na razpolago le nekaj mesecev na
leto, znosijo lovci celoletno velike količine koruze
v gozdove za vabo. Tovrstna koruza je na razpolago
živalim tudi v času od novembra do januarja,
torej v času, pomembnem za reprodukcijo, v času
parjenja. Raziskave ustanove za gozdno ekologijo in
upravljanje z gozdovi Rheinland-Pfalz navajajo, da
dodatno hranjenje ravno pri mladih samicah zvišuje
spolno zrelost s 30 na 70 %, kar odločilno vpliva
na skupno povečanje populacije, saj je v čredi velik
del ravno mladic. (Schwarzwild: Kirrmais versus
Feldmais. Forschungsanstalt für Waldökologie und
Forstwirtschaft, Rheinland-Pfalz. Stand 2. 3. 2010.)
NABU: strokovnjak na področju lova Michael Hug že
več kot 15 let kritično opozarja, da »vzrejamo divje
prašiče kot domačega prašiča« (Reform der Jagd,
NABU, 2002). Z opazovalnice za raziskavo divjadi
Aulendorf so poročali, da v Baden-Würtenbergu za
enega ubitega divjega prašiča porabijo povprečno
136 kilogramov (!) koruze. (Rezultati ankete o
gospodarjenju z divjimi prašiči. Wildforschungsstelle
Aulendorf, 4/2001.)
Do danes se pri tem načinu ni nič spremenilo:
na Bavarskem so na podlagi analize krmljenja s
koruzo kot vabo leta 2014 vložili 100 kilogramov
koruze v enega ubitega divjega prašiča. (Brennpunkt
Schwarzwild. Abschlussbericht im Auftrag
der Bayerischen Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft, 2014.)
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»Krmljenje s koruzo kot vabo producira
divje prašiče«, je naslov članka v Rheinische
Bauernzeitung avtorja dr. Helmuta Stadtfelda,
predsednika posvetovalnega telesa za varstvo živali
v Rheinland-Pfalzu. Piše: »Krmljenje s koruzo kot
vabo namreč predvsem pomeni, da je v mnogih
revirjih miza za naše divje prašiče bogato pogrnjena
vse leto. Ponudba hrane pa je po drugi strani, kot
nam je znano, bistveni faktor za razvoj populacije
divjih živali.« Predsednik te organizacije za varstvo
živali zahteva prepoved nastavljanja vab s koruzo.
(Dr. Helmut Stadtfeld: Vabe s koruzo producirajo
divje prašiče. Rheinische Bauernzeitung, 19. 1. 2013.)
»Ogromne črede divjih prašičev so v veliki meri
problem, ki ga ustvarjamo sami,« je priznala
Elisabeth Emmert, predsednica Ekološkega lovskega
združenja. Večanje števila divjih prašičev je bilo
že dolgo dobrodošlo pri lovcih, ki imajo revirje v
zakupu. Velike količine hrane so bile v desetletjih
prinesene v gozdove. »Če imamo vedno veliko
divjih prašičev za streljati, je seveda nekaj lepega.«
(Schweine im Schlaraffenland. DIE ZEIT, 13/2009.)
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PRIJATELJSTVO Z ŽIVALMI
VRABČICA CHIBI

Besedilo in fotografija JANJA ČERNE
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Lansko pomlad mi je prijateljica sporočila, da je
našla osamljeno in pomoči potrebno mlado ptico, ki
je padla iz gnezda. Njeni starši se žal niso vrnili, da
bi jo hranili, ona pa še ni bila sposobna leteti in si
samostojno iskati hrano. Ker se je prijateljica v tistem
obdobju posvečala svojemu novorojenčku, je naju s
fantom vprašala, ali lahko skrb za ptičjega mladiča
prevzameva midva.
Čeprav s pticami nisva imela izkušenj, sva se odločila,
da narediva vse, kar je v najinih močeh, da živalico
ohraniva pri življenju. Obrnila sva se na srčnega
veterinarja dr. Zlatka Goloba, ki nama je dal koristne
napotke in povedal, da je ptica vrabček.
Prvih deset dni je ptička jedla približno vsake pol
ure. Hranila sva jo z mešanico mačje hrane, tofuja
in banane, ki sva ji jo v kljunček prinašala s pomočjo
pincete. Ptica je z velikim užitkom jedla, preostali
čas pa je prespala v gnezdecu, ki sva ji ga izdelala
iz kartonske škatle. Po približno štirinajstih dneh
bivanja pri nama je začela raztezati svoja krila. Sledili
so prvi poizkusi letenja. Bila sva vesela, ko sva videla,
da je zdrava in da se bo lahko vrnila v svoj naravni
prostor, saj je nisva želela omejevati na najino
stanovanje v bloku. Začela sva pripravljati primerne
pogoje za njen varen izpust. S prijateljema, ki živita
v hišici z vrtom, sva se dogovorila za izpust ptice pri
njima. Na drevo ob njuni hiši smo namestili ptičjo
hišico, kamor bi se ptica lahko vračala po hrano in
zavetje.
Večer pred izpustom so naju obdali dvomi in skrbi.
Bilo naju je strah, kako se bo znašla v naravi, a sva
vedela, da je njena svoboda najpomembnejša. Ko
smo prišli k prijateljema na vrt, sva odprla prenosno
torbo in ptičko izpustila. Ob izpustu je najprej obstala
na naših ramenih, potem pa zletela na drevo. Niti
slučajno si nismo predstavljali, da se bo že čez nekaj
trenutkov vrnila na fantovo ramo.
Ugotovila sva, da se je v mesecu našega skupnega
življenja tako navezala na naju, da očitno ne želi oditi
po svoje. Bilo nama je žal, da ne bo živela v naravi,
kamor sodi, a sva vedela, da je tudi midva sedaj ne
smeva zapustiti. Po razmisleku sva prišla do rešitve.
Ptica bo lahko, če bo tako hotela, še naprej živela z
nama v stanovanju, a ji bova nudila redne izhode na
prostost.
Od takrat hodimo skupaj v naravo. Kakšen dan le na
kratek sprehod, ob koncu tedna pa na daljše izlete.
Čudovito jo je opazovati v naravi, ko iz zemlje puli
mlade poganjke, se požene na vejo visokega drevesa
in nas opazuje zviška, ali pa ko na obali s kljunom
brska po pesku in išče drobne školjke. Rada se
odpravi tudi na vožnjo z avtom, saj se zaveda, da
vožnji sledi izlet v naravo. Chibi se v naravi druži
tudi z zunanjimi vrabčki in drugimi pticami. Z njimi
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se včasih podi po drevesih, a se kmalu vrne k nama.
Rada ima tudi družbo ljudi. Ne mine dan, ko ne bi
sedla na ramo mimoidočega odraslega ali na roko
navdušenega otroka. Ko smo zunaj, neprestano
skrbiva za njeno varnost, saj so majhne nebogljene
ptice pogost plen mačk ali večjih ptic.
Chibi je po lastni odločitvi (p)ostala del družine.
Sčasoma sva jo uspela bolje spoznati in odkriti njeno
čudovito in zanimivo osebnost. Je zelo družabna,
igriva in zvedava. Rada se namaka v vodi, poseda na
visokih policah, opazuje naravo in posluša glasbo.
Zbuja se precej kasneje od svojih zunanjih
sorodnikov. Okoli sedme ure zjutraj prileti v spalnico
in zapoje budnico. Potem sledi čas za razteg kril
in živahno preletavanje. Pri zajtrku z veseljem
zoba semena in drobtinice kruha. Navdušena je, ko
se odpravimo ven. Ko razišče bližnji travnik in s
čivkanjem pozdravi ptice iz soseske, je čas za počitek.
Takrat zapre oči in utrujeno glavo zakoplje v perje.
Običajno se zbudi ravno ob času kosila. Potrpežljivo
čaka na svoj obrok. Ko se zvečeri, je čas za njen nočni
spanec. Takrat se udobno namesti na palčki ali visoki
polici v dnevni sobi ter tam prenoči.
Ob praznikih, kot je velika noč, se družine ponavadi
zbirajo okoli miz, obloženih z okusnimi jedmi. Chibi
se nama tako na praznične kot na vsakdanje dni z
veseljem pridruži pri obedu. Obožuje solato, koruzo,
krompir, vse vrste sadja, semena, žitarice in druge
rastlinske jedi.
Vrabčica predstavlja imeniten primer sobivanja živali
s človekom. Prepričana sem, da bi se vsaka živalica
lahko v podobni meri spoprijateljila z nami, če bi
ji ljudje nudili, kar potrebuje in z njo ravnali na
ljubeč in spoštljiv način. Vse živali si zaslužijo našo
pozornost in ljubezen, pa naj bodo to ptice, krave, psi
ali ribe.
Želimo, da bi naša zgodba spodbudila ljudi, da
pomagajo živalim v stiski, še posebej tistim, ki
so v večji meri odvisne od človeka. Med njimi so
zagotovo tudi vrabci, ki spadajo v red ptic pevk.
Te so v Sloveniji sicer zaščitene, a njihovo število
tako pri nas kot po svetu strmo upada. Glavni krivci
za ta pojav smo ljudje, ki s hitrimi in drastičnimi
spremembami okolja in onesnaževanjem uničujemo
njihov življenjski prostor, pomemben dejavnik
pa predstavljajo tudi nenadzorovane populacije
prostoživečih mačk. Bistveno je zavedanje, da lahko
s skrbjo za naravo posledično ohranimo tudi mnoge
živalske vrste.
Veselje in srečo radi delimo tudi z drugimi. Če želite
o Chibi izvedeti še več, ste vabljeni, da si ogledate
njen YouTube kanal in Instagram profil - Chibi the
sparrow.
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PRISTOPNA IZJAVA
ime, priimek
naslov (ulica, kraj, pošta)
datum rojstva
telefon
e-mail naslov
izobrazba
poklic
dodatna znanja

Izjavljam, da želim postati član/članica Društva za osvoboditev živali in
njihove pravice ter da sem seznanjen/seznanjena s statutom* društva in
da ga bom spoštoval/spoštovala. *Celoten statut si je mogoče prebrati
na spletni strani društva ali pa ga naročiti na naslovu društva.
ČLANARINA ZA LETO 2020 (označi)
▯ članarina za zaposlene je 25 €,
▯ članarina za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 15 €,
▯ članarina za leto za mlajše od 15 let je 8 €.
OBVEŠČANJE PO ELEKTRONSKI POŠTI (označi)
▯ Obveščajte me o akcijah društva, ker želim pri njih sodelovati.
▯ Informirajte me o akcijah društva in pomembnejšem dogajanju,
vendar ne želim aktivno sodelovati.
▯ Ne želim, da me sproti obveščate o aktualnih dogajanjih,
vendar društvo in njegovo dejavnost podpiram.
OPOMBE
Za mladoletnike, mlajše od 15 let, morajo pristopno izjavo podpisati tudi
starši (zakoniti zastopnik). S podpisom te izjave dovoljujem obdelavo
svojih osebnih podatkov za namene informiranja o delu društva (vabila,
akcije, informativno gradivo ...).

datum

podpis

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite po pošti na naslov:
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
Tel.: 03/5763-303, 031 499 756
www.osvoboditevzivali.si
info@osvoboditevzivali.si
Transakcijski račun: SI56 0201 1025 3228 311
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NAZAJ
K NARAVI
V NOVEM OKOLJU SVA PRVIČ ZASLIŠALA KLIC NARAVE.
Besedilo OLGA IN LIAM ŠEBINEK
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Vedno več ljudi si prizadeva za življenje
v naravnem okolju ob zavedanju, kako
pomembno je čuvati rodovitnost tal in
vode ter skrbeti za vse življenjske oblike.
Dva izmed takšnih sta zagotovo Olga in
Liam, ki sta nam zaupala svojo zgodbo
vrnitve nazaj k naravi.
V osrčju Slovenskih Goric v Sveti Trojici sva svoje
življenje v sobivanju z naravo osmislila Olga in Liam
Šebinek. Iz mestnega udobja sva se preselila na
nekdanjo Olgino domačijo, kjer živiva in kmetujeva
brez nasilja do vsega. Najin moto je sprejemanje
drugačnosti vseh, ne samo v sožitju z živalmi, temveč
tudi z ljudmi.
Najina pot se je pričela obračati v smeri ozaveščenosti
življenja v skladu z naravo nekje leta 2010, ko sva še
živela v Mariboru. Tam sva imela resnično vse, tako
rekoč popolno življenjsko udobje. A sva se kljub temu
začela pogovarjati o tem, da bi tisto prodala.
Kmetija, na katero sva se preselila, je Olgina
domačija, od koder je Olga odšla pred mnogimi leti
v Maribor po svoji poslovni poti. Kmetijo je takrat
obdržal njen brat, zadnjih 20 let pa je bila povsem
pusta in prazna.
Že ko sva pričela razmišljati o selitvi, sva se zavedala,
da to ne bo enostaven korak, a sva se vseeno podala
na to pot, nevedoč, kaj vse naju čaka. Tukaj je bilo
na začetku kot v hiši strahov, povsem zapuščeno.
Na objektih in v naravi je bilo treba opraviti veliko
dela in še danes sva hvaležna za vse ljudi, ki so nama
priskočili na pomoč.
V novem okolju sva prvič zaslišala klic narave.
Skupaj s hišo in mnogimi gospodarskimi poslopji h
kmetiji spada precej kmetijskih zemljišč, ki so bila
dolga leta neobdelana in zapuščena. Zaradi tega
sva zemljo najprej želela prečistiti. Vedela sva, kaj
se dela v kmetijstvu, koliko pesticidov se spusti
na zemljo, skratka, ogromno onesnaževanja. Ob
raziskovanju možnosti prečiščevanja zemlje sva
naletela na konopljo. To so bili pravi zametki najine
sedanje dejavnosti s konopljo. Tekom let sva namreč
ustanovila svojo blagovno znamko z imenom Hemp
Light, ki predstavlja naravna prehranska dopolnila,
super hrano in kozmetiko iz surove konoplje, za kar
sva pridobila tudi ekološke certifikate. Vsaki dve do
tri leta sva posadila konopljo, da sva dodobra očistila
zemljo. Ob tem sva začutila veliko zadovoljstvo, da
sva vsaj nekaj poskusila narediti za povračilo naravi.
To še dodatno potrjujejo znanstvena dognanja in
praksa iz tujine. Izvedela sva, da 1 hektar konoplje
očisti toliko zraka kot 10 hektarjev gozda, hkrati pa
s koreninami pobere iz zemlje vse stare spomine,
strupe itd. Na enak način so tudi v Černobilu in
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Fukušimi po veliki jedrski katastrofi s strani državne
odredbe celotno prizadeto zemljišče očistili s pomočjo
konoplje.
Za naju je bilo očiščenje zemlje prvi pomemben
korak, sledil je naslednji. Ob spominjanju časov
iz Maribora se nasmehneva, takrat sva občasno
še jedla meso. Olgin oče in brata so bili poklicni
mesarji. Kmetija je bila tipično živinorejska, redili
so tudi do 40 živali. Ta dejstva so naju spodbudila
k razmišljanju o prečiščevanju lastne zgodovine,
za kar je Olga po naključju dobila tudi potrditev od
zagrebške astrologinje, sicer zdravnice. Čeprav takrat
še precej skeptična do takih »znanosti«, je bila Olga
presunjena nad pridobljenimi podatki. Astrologinja
ji je povedala, da se je njena duša v tem življenju
odločila ozdraviti karmo njenih moških prednikov in
sorodnikov. Ugotovila je, da mora spremeniti tisto,
kar so oni delali narobe. To je bilo ubijanje živali;
bili so mesarji in so izredno bogateli na ta račun.
Olga je začutila, da se mora tem živalim opravičiti.
Takoj je postala vegetarijanka, čeprav je bila prej
njena poglavitna prehrana od jutra do večera prav
meso. Če je njena mama kdaj v petek skuhala kakšno
zelenjavno juho ali kaj podobnega, je to doživela kot
kazen in na skrivaj šla v trgovino po kakšen sendvič s
šunko. Vendar to še ni bilo dovolj. Morala je prečistiti
grdobije, ki so se dogajale tu, na tej kmetiji. Prav
zares smo se lotili čistilne akcije in zbrali za dve
traktorski prikolici kosti zaklanih živali, ki so jih na
celotnem območju kmetije zakopavali.
Začutila sva, da morava na vseh možnih nivojih
poskusiti popraviti vse, kar je bilo storjeno narobe.

NEKATERI SOSEDJE NAJU SEVEDA
NISO RAZUMELI.
REKLI SO, DA NISVA NORMALNA,
KER IMAVA ŽIVALI SAMO ZA OKRAS
IN ŠE VEGETARIJANCA SVA.
Bila sva v takšnem zanosu, da sva po priporočilu
nekoga šla na Pohorje in pripeljala skoraj 50 kokoši
različnih sort. Rekla sva si, da morava dati tej
kmetiji življenje. Kmalu so se pridružile še ovce in
koze, dokler ni situacija presegla najinih zmožnosti.
Nekega dne se je pripeljal možakar, odprl svoj
prtljažnik in iz njega spustil kozo. Rekel je, naj jo
vzameva. Sanjalo se nama ni o skrbi za živali in sploh
nisva vedela, v kaj sva se spustila. Sčasoma so se
stvari umirile in priučila sva se vseh potrebnih znanj.
Nekateri sosedje naju seveda niso razumeli. Rekli so,
da nisva normalna, ker imava živali samo za okras in
še vegetarijanca sva.
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Najino raziskovanje se še ni končalo. Prišla sva v
stik z miroljubnim kmetijstvom. Odšla sva na ogled
kmetije v Nemčiji, Deželo miru, ki jo je ustvaril
Mednarodni Gabrielin sklad, tega pa je ustanovila
prerokinja Gabriela skupaj s prijatelji živali in narave.
Tako so tam našle svoj dom tudi živali, ki bi morale
iti v klavnico, pa so jih rešili. Ustvarili so naravne
habitate, biotope. Pri njih so dom našle najrazličnejše
živali: divje svinje, ptice, konji, voli in še marsikatera
druga žival je našla domovanje do naravne smrti.
Po nekaj letih se je pokazalo, kako pomembni so
naravni biotopi, vključno z živalmi, ki so se tam
naselile, in kako se narava obnavlja. Prej izmučena in
zaradi agrokemije uničena narava je postala čudežno
obnovljena in nepopisno lepa. Gabriela je resnična
prerokinja današnjega časa, po kateri nas Božji duh
uvaja v vso resnico. Tako je nastalo veliko Božje
delo v materialnem in zapisano v mnogih knjigah
Gabriele, založba Beseda. Na osnovi tega nastajajo
svobodne skupnosti širom sveta, kjer se ljudje med
sabo spoštujejo in trudijo živeti po Jezusovem Govoru
na Gori, v miru in ljubezni do celotnega stvarstva.
Srečanje z miroljubnim kmetijstvom naju je še
dodatno navdihnilo. Spoznala sva, da se lahko veliko
dela opravi ročno in ni potrebno imeti vse mogoče
kmetijske mehanizacije. Najpomembnejši pa je
posameznikov odnos do zemlje. Zavedanje, da je vse
življenje in da je tudi tam, kjer ga z očmi ne vidimo.
Recimo oranje in uporaba ogromnih količin gnojnice
pobijeta neznansko veliko mikroorganizmov, ki
bivajo globlje pod površino prsti.
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NAJPOMEMBNEJŠI PA JE
POSAMEZNIKOV ODNOS DO ZEMLJE.
ZAVEDANJE, DA JE VSE ŽIVLJENJE
IN DA JE T UDI TAM,
KJER GA Z OČMI NE VIDIMO.
Danes uživava v malenkostih, ki jih vsakodnevno
opaziva na svoji kmetiji. Prihajajo čisto drugačni
ljudje, čutiva neki mir, živali se imajo rade med
seboj. Pri nas kokoši nosijo jajca v pasji uti namesto
v svojem kurniku. Lahko sva res hvaležna za naravo
in tudi žalostna, ko vidiva, da ljudje kmetujejo
samo zaradi profita. Vedno več ljudi izstopa iz
ekološkega kmetovanja, zato, ker je zaslužka manj,
veliko birokracije in višji stroški. Ravno zaradi tega
želiva svoje znanje in vrednote deliti tudi z drugimi.
Organizirava raznorazne delavnice, na katerih
poskušava svoje principe približati tudi ljudem iz
klasičnega kmetijstva, ki se ponavadi le smejijo. V
prihodnosti imava namen hišo ponuditi v sobivanje
manjšemu številu ljudi, s katerimi bi si delili
miselnost in odnos do življenja. Želiva si, da bi v
prihodnosti postali povsem samozadostni, da bi imeli
svojo hrano in obnovljive vire energije.
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Besedilo Demitrij Osterman, dr. vet. med.

METKA PEKLE
(LJUBLJANA) SPRAŠUJE:
Zanimalo bi me, kakšna so vaša opažanja na področju
odnosa ljudi do živali, npr. v zadnjih 10 letih. Ali bi
izpostavili kakšno izstopajočo spremembo na bolje ali na
slabše? Ali bi lahko bili različni odgovori na to vprašanje
glede na to, kje veterinar dela - ali na podeželju ali v
urbanem okolju, na kliniki ali na kakšni farmi ...?
O tem namreč nič ne vem.
Odnos človeka do živali je izjemno kompleksno
področje, saj zajema na eni strani različne vrste
živali, na drugi pa različne interese človeka. Seveda bi
si vsi želeli enakovrednega odnosa, vendar je realnost
žal drugačna. V veterini, kjer sam delujem, lahko
rečem, da se je, kjub temu, da mnogi menijo drugače,
mnogo tega spremenilo na bolje.
Senzibilnost za probleme živali je pri ljudeh precej
višja kot pred desetletji. Posebej to velja za hišne
živali. Odgovoren odnos do slednjih je v povprečju
višji kot pred desetletji. Seveda pa je precej drugače
pri rejnih živalih. Tam je moto še vedno ekonomska
kategorija in bržkone bo tako ostalo tudi v bodoče.

Kakšno se vam zdi znanje ljudi o živalih? Kakšno vlogo
ima pri tem šola? Katera ustanova (šola, društva, mediji,
družina ...) ima pri tem največjo vlogo? Katera bi po vašem
mnenju morala imeti največjo?
Odnos do živali se tako kot tudi druge moralnoetične vrednote v največji meri izoblikuje znotraj
družine. Šola in druge organizacije so drugotnega
pomena, niso pa nepomembne. Posebej to velja za
odstiranje globljih problemov, ki jih prinaša nov čas,
kamor spada tudi ozaveščen odnos do živali. Tukaj
lahko veliko naredijo društva in organizacije.
Kaj ste opazili pri ljudeh na področju odnosa do živali med
epidemijo?
Sam sem v ambulanti opazil večjo skrb in
angažiranost lastnikov. Bržkone je to posledica tega,
da so bili lastniki veliko več časa s svojimi živalmi
in za mnoge je njihova žival postala edini ljubi
spremljevalec skozi epidemijo, saj je bilo druženja
občutno manj kot v časih, ko epidemije ni bilo.
Kateremu načelu sledite pri svojem delu?
Vsekakor je moja izhodiščna točka veterinarska
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skrb za živali. To jemljem kot zelo širok pojem, kjer
poskušam umestiti problem bolezni v širši kontekst.
Torej ne gre samo za neko diagnozo in zdravje živali,
temveč poskušam videti bolezen kot del dinamike
in interakcije znotraj prostora, v katerem žival
prebiva. Seveda to ne gre vedno in prav tako ni vedno
neke vzročne povezave, vendar tam, kjer obstaja,
poskušam slediti holističnemu principu, čeprav
sem povsem običajen veterinar, ki se drži klasičnih
principov, tako diagnostike kot terapije. Edino,
kar odstopa, je akupunktura, ki jo v svoji praksi
uporabljam že kakšnih 20 let.
Kateremu načelu bi morali slediti ljudje, ki imajo
neposreden stik z živalmi?
V prvi vrsti bi se moral vsak človek, ki ima opravka
z živalmi, zavedati, da so to bitja, ki imajo svojo
avtonomno integriteto, ki so ne samo čuteča, temveč
tudi samozadostna. To pomeni, da nas v svoji biti ne
rabijo, pač pa mi potrebujemo njih. Iz tega bi moral
izhajati spoštljiv odnos do njihove eksistence in
zavedanje, da živali praviloma vedno plemenitijo naš
prostor, v zelo redkih primerih pa velja tudi obratno.

ALEKSANDRA MIKULA
(ROGAŠEVCI, PREKMURJE) SPRAŠUJE:
Zakaj postane pes bolj agresiven, če je priklenjen na
verigo, in kaj bi svetovali skrbnikom, ki imajo psa na verigi?
Pes je tako kot vsaka žival bitje raziskovanja in
svobodnega gibanja. To je del njegove entitete.
Veriga je radikalna omejitev gibanja in svobode psa.
Ključni frustracijski dejavnik je v izjemno malem
krogu gibanja in v tem, da ko se pes vzdrami in npr.
skoči proti človeku, dobi impulz zatezanja ovratnice.
Pogojni refleks, ki nastaja ob tem, ustvarja regulacijo
in bržkone tudi bolečino v povsem nepravem
trenutku. Iz tega sledi nepredvidljivost in tudi
“agresija” takšnega psa.
Lastniki, ki imajo psa na verigi, naj mu vsaj
omogočijo velik krog gibanja, recimo s tem, da
pripnejo verigo na jekleno vrv, ki je napeta na dolgo
razdaljo, in potem na to vrv pripnejo verigo, ki drsi
po jeklenici. Tako ima pes na voljo veliko več gibanja
in tudi zatezanja je mnogo manj.

nabavi. Torej, če nam je jasno, kdo in kaj je pes za
nas, potem je nenazadnje vseeno, ali pride v družino
pred otrokom ali potem, ko že imamo otroka.
Kako gledate na to, da imamo zakon, ki pravi, da se psa
uspava, ko ubije človeka?
To vprašanje je zelo delikatno. Posega v mnogo
področij človekovega bivanja. Pes, ki ubije človeka,
ne da bi bil za slednje iz strani skupnosti utemeljen
razlog (policijski ali vojaški psi), je arhaično gledano
bitje, ki se je popolnoma izneverilo naši predstavi
o psu, torej živali, ki čuva in ščiti človeka. S tem je
nekako prestopil Rubikon in postal nesprejemljiv
za človeško družbo. Iz kolektivno psihološkega
vidika je povsem irelevantno, zakaj in kako se je to
zgodilo. Takšen pes ima oznako psa, ki ubija, in od
nekdaj takšni psi niso bili več del človeške skupnosti.
Zakonodaja je tukaj jasna. Ne razpravljam o tem,
ali je to pravično ali ne z vidika skrbi za živali, pač
pa z vidika, kako je lahko neki presedans sprejet v
človekovem okolju. Žal je pač tako, da psa, ki ubije
človeka, družba ne tolerira in to ne glede na vse
moralno-etične dileme. Seveda je pa popolnoma
jasno, da takšen pes mnogokrat ni nič kriv, saj je
večkrat zgolj “preveč zavzeto” udejanjal vlogo čuvaja
in tako zaradi sosledja dogodkov zdrsne v dramo, ki
se konča s tragedijo.
Veliko ljudi pravi, kako pa bomo lahko gledali takšnega
psa, ki je ubil človeka. Rekla bi, da isto, kot lahko gledamo
človeka, ki ubije človeka. V vsakem primeru je slednje
veliko hujši zločin.
Saj tudi človeka, ki ubije človeka, ne gledamo, temveč
ga še vedno v mnogih državah usmrtijo, drugod pa
dajo daleč stran od oči v zapor, marsikje do konca
življenja. Bi bilo smiselno imeti “zapore” za takšne
pse? Bržkone si česa takšnega ne more privoščiti
nobena skupnost in nobena država.
Bi se lahko našla kakšna druga rešitev za takšnega psa?
Seveda bi se lahko našla, vendar, kot pravim,
družba ni pripravljena in dvomim, da bo kadarkoli
pripravljena na kaj drugega kot pa na evtanazijo
takšnega psa.

Kdaj je primeren čas za družino, ki ima majhnega otroka
in razmišlja o tem, da bi se jim pridružil še pes? Kaj naj še
upoštevajo, ko se odločajo za psa?
Tukaj je teorij veliko, vendar nobena ne daje želenega
odgovora v celoti. Sam menim, da je veliko bolj kot
to, kdaj se pes nabavi, pomembno to, zakaj se ga
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BI GRADIL
T UDI TI Z NAMI?
Prijatelji živali in narave!
Vsako dejanje ali sredstvo šteje. Bodisi nakup
izdelkov ali storitev, članstvo, donacija ali
prostovoljna pomoč pri številnih aktivnostih. Z
doprinosom ohranjamo obstoječe aktivnosti in
pomagamo, da skupaj dosežemo še več.
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
– nevladna organizacija RS, ki deluje v javnem
interesu na področju zaščite živali.
Sodeluj pri različnih aktivnostih: v pravni
skupini varuhinje pravic živali – pravna zaščita
živali; v medijski skupini – snemanje video
prispevkov, oddaj za televizijo (kot novinar,
bralec besedila, snemalec, montažer, urejevalec
spletnih strani, socialnih omrežij itd.); v delovni
skupini izdajanja revije – priprava prispevkov
za revijo Osvoboditev živali, prevajanje tujih
člankov o živalih itd.; sodelovanje na društvenih
in drugih prireditvah – na stojnicah ob različnih
aktivnostih za živali (ob dnevu živali, na shodih
itd.); pomoč pri deljenju revije Osvoboditev živali
– raznašanje revij v svoj kraj in njegovo okolico,
v knjižnice ter v ekološke trgovine in veganske
restavracije.

Včlani se v društvo in pomagaj živalim.
• Donacije: prispevaj sredstva in pomagaj
živalim.
• Nameni 1,0 % dohodnine.
• Prijavi zlorabo živali.

Z vašim doprinosom pomagate, da se izboljšujeta
položaja rejnih in prostoživečih živali v družbi in
v naravi. Pomagate, da izhaja revija Osvoboditev
živali, ki je mnogim ljudem pomagala preiti na
vegetarijanski in veganski način prehranjevanja.
Pomagate, da je društvo prisotno na raznih
javnih prireditvah, kjer ima možnost informirati
ljudi o bolj spoštljivem in odgovornem odnosu
do narave in živali. Prispevate k delovanju
skupine varuha pravic živali, ki si prizadeva
za izboljšanje položaja živali na zakonodajnem
področju, prispevate k nastajanju živalim
prijaznih oddaj, posnetkov, dokumentarnih
filmov …
Vprašanja – kontakt:

info@osvoboditevzivali.si
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UBIJANJE
KOT NAČIN
REŠEVANJA
TEŽAV Z
MEDVEDOM
Besedilo Metka Pekle

Slovenski mediji so v zadnjih letih
odigrali nemajhno vlogo pri slikanju
katastrofičnega položaja slovenskih
rejcev, posledično pa tudi pri širjenju
enostranskih (po meri nekaterih lovcev in
kmetov) in nezakonitih (kot se je izkazalo
na sodiščih) rešitev težav z zvermi. Zdi se,
da se iz zimskega spanja prebujata tudi
demoniziranje medvedov in spodbujanje k
njihovemu pobijanju.
Tak občutek sem dobila, ko sem prebrala reportažo,
objavljeno 17. 2. 2021 v Slovenskih novicah.Njen
nadnaslov je bil nepristranski. Težave z medvedom.
Kadar imamo s kakšno živaljo težave, ponavadi ne
posežemo takoj po puški. Zato pa je naslov Slovenci
se s strahom ozirajo proti gozdu namigoval na
situacijo, v kateri uporaba puške ni izključena. Od tu
dalje je vse povedano in zapisano vodilo k zaključku,
da je ubijanje edina možna zaščita ljudi in njihovega
premoženja pred medvedi.
Prispevek je poročal, da Dolenjci že 10 let opozarjajo
na težave z medvedom in da so imeli jeseni
ogromno škode. Za razliko od podobnih člankov
ni bil opremljen s fotografijami razmesarjenih
živalskih trupel, je pa poročal o krvavih dejanjih
medvedke. (Ena od njenih žrtev je bil tudi pes.
Verjetno privezan na prekratki verigi, kot je navada
marsikje na slovenskem podeželju. Neprivezan
bi jo morda oviral in priklical ljudi …) Prvi del
reportaže je v bralcu vzbujal občutek, da so vaščani
prepuščeni na milost in nemilost medvedom na eni
in neodzivni državi na drugi strani.
Drugo polovico besedila so sestavljale izjave lovca,

z e l en e
z vez de

podžupana sevniške občine. Bralec se je lahko dobro
seznanil z njegovimi pogledi na rešitev težav z
medvedom. Ta je po njegovem možna samo z ukrepi
za “ustrezno zmanjšanje grožnje z zmanjšanjem
populacije medveda”. Torej s pavšalnim streljanjem
strogo zavarovane živalske vrste, na katero je
lov v Evropi in Sloveniji prepovedan. V lovčevih
izjavah je bila jasno razvidna kontinuiteta pozivov,
pod pritiskom katerih je država oziroma ARSO v
preteklosti izdajala dovoljenja za odstrel, ki so
potem zaporedoma padala ali bila zadržana na
sodiščih.

Prispevek se je končal z zloveščo napovedjo
prihajajočih težav z medvedom. O možnosti kakršne
koli zaščite ali preventivnih ukrepov ni bilo v njem
niti besede. Bralca je tako posredno “prepričeval”,
da ne obstajajo druge rešitve kot pobijanje zaščitenih
živali, o katerih je upravno sodišče septembra 2020
zapisalo, da “uboj vsake posamezne živali, ki je
zavarovana na nacionalni in mednarodni ravni,
pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo”.
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KAKŠNI PRIJAT ELJI
SMO ŽIVALIM?
Besedilo mag. Miloš Židanik, Zavod Nastjina barka

O filmu My Octopus Teacher,
Netflixovem dokumentarcu o Craigu
Fosterju, ki je leto dni ustvarjal odnos s
hobotnico v južnoafriškem podvodnem
gozdu iz alg.
Film je sprva zelo lirična pripoved o socialno
samoizoliranem in izgorelem ustvarjalcu
dokumentarcev, ki voljo do življenja išče s
povratkom v svoje otroštvo, ko se je potapljal v
gozdu iz alg. Med potapljanjem odkrije hobotnico
in spremljamo ga, kako se trudi stkati odnos z
njo. V dokumentarcu spremljamo njuno vzajemno
približevanje. Hobotnica Craigu odpre vrata v svoj
neverjetno bogat svet, ki ga sama popolnoma
obvlada. Tako hobotnico kot predstavnico njene
vrste spoznavamo kot neverjetno bistro, previdno
in ustvarjalno bitje. Film nas vabi k spoštovanju
naravnih ekosistemov, nas navduši z njihovo lepoto
in kompleksnostjo ter podeli osebna spoznanja
in modrosti, ki jih je protagonist uspel uzreti s
pomočjo bitij narave. Craig odnos s hobotnico
poglablja z vsakodnevnim druženjem in z njeno
pomočjo ponovno najde stik z ljudmi – najprej s
svojim sinom, ki ga prvega povabi v bogat podvodni
svet, ob koncu filma pa ga vidimo s skupino ljudi, ki
jih kot vodič vodi v globino svoje zgodbe.
Tu pa se pozitivna zgodba tega dokumentarca
konča in se spremeni v dokumentarec o človeku
in njegovem odnosu do živali. O človeku, ki
izkorišča živali in jim jemlje ter to predstavi kot
normo. V dokumentarcih o prostoživečih živalih
je moč opaziti skupine snemalcev, ki snemajo
živali kot osrednje akterje (kar pomeni, da se
ljudje z njimi poistovetimo) v stiskah – npr. glede
lakote ali ko se znajdejo v vlogi plena predatorjev.
Zagovor opazovalnega odnosa do snemajočih
živali je argument, da se ljudje ne smemo vpletati
v živalski svet. In z nevpletanjem so snemalci
dobili dramatičen material, ki je povečal vrednost
dokumentarca. Kaj pa predmetna žival? Nalašč
napišem “predmetna”, saj je to trenutek, ko se žival
spremeni v predmet opazovanja. To je pač njen
problem, saj je del divjine, v kateri prosto živi.
V dokumentarcu o hobotnici to popredmetenje
izstopi z vso brutalnostjo. Drugače kot v drugih
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dokumentarcih, kjer je človek ves čas samo
opazovalec in ne gre v neposredno interakcijo
z živalmi, si Craig aktivno prizadeva za odnos s
hobotnico in celo telesni stik z njo. S tem ji sporoča,
da mu je pomembna, ona osebno, in ko poslušalcem
govori o njunem odnosu, govori o sanjah, ki jih je
imel o njej, in intenzivnosti odnosa z njo. Cele dneve
je raziskoval človeško znanje o Njeni vrsti. S svojim
vedenjem ji sporoča, da mu lahko zaupa, in ko mu
dejansko zaupa in v zavetju njegove družbe zapusti
varno območje, naleti na morskega psa. V tistem
trenutku se Craig odloči spremeniti se v opazovalca
in snemalca hobotničine stiske in borbe za življenje.
Takrat hobotnica izgubi eno svojih lovk in komaj
preživi. Craig se bori s svojimi občutki krivde, ki
jih občuti tudi, ko ji skuša pomagati z izluščenjem
školjke, da bi si hitreje opomogla. Zame najtežji
trenutki dokumentarca so pri snemanju Njenega
konca. Hobotnica skrbi za svoj zarod in v tej skrbi
brez odmora se povsem izčrpa. Ko se zarod izleže,
hobotnico morski tok izplavi iz skrivališča in tako
postane hrana za ribe. Naslednji dan jo pred kamero
in Craigom še živo zagrabi morski pes. Craig se od
dogodka distancira in kljub izraženi žalosti ob njeni
smrti opiše olajšanje, da Nje ni več, ker mu je bil
odnos z njo preveč intenziven.
Nekoč sem v nekem dokumentarcu o odvisnikih
poslušal priporočilo nekega terapevta, ki odvisnikom
priporoča, naj si najprej omislijo lončnico, in če
bo ta po letu dni še živa, žival, in če bo ta po letu
dni še živa, bo to indikator, da so zreli za odnos
s človekom. Osebno se mi to zdi zloraba živali.
Enako kot pri vseh delovnih živalih (policijski psi
in psi vodniki za slepe, konji v vseh poklicih, tudi
v hipoterapiji). Enako kot pri Njej, hobotnici, ki je
Craigu skozi zaupanje vrnila voljo do življenja in
povezanost z ljudmi. Kaj pa je on napravil za Njo,
ko ga je najbolj potrebovala? Aja, film je snemal, ker
se ni želel vmešavati v naravo in ker nam je želel
Njen svet približati v vsej kruti avtentičnosti. In
pomemben del te krutosti je bil on sam.
Kakšni ljudje smo ljudje? Katerim principom
sledimo? Kakšni prijatelji smo? Kakšni prijatelji
smo živalim in ali nam je pomembno samo, kakšni
prijatelji in prijateljice so živali nam? Je odnos
do živali enosmeren? Smo mi prejemniki ljubezni
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živali, za nas pa so živali »samo živali«, ko
izpademo smešno, če po izgubi živali, ki smo jo
osebno poznali, žalujemo? Kakšni ljudje bi želeli biti
v odnosu do živali? In kakšni ljudje bi želeli biti v
odnosu z ljudmi? Ker to JE povezano.
O tem filmu mnogi govorijo kot o filmu, ki slikovito
prikaže prijateljstvo in celo ljubezen med človekom
in živaljo. Pri tem pa pozabljajo, da je prijateljstvo
dvosmeren odnos, znotraj katerega je treba znati

dati sebe na stran na račun odnosa in druge osebe v
odnosu. Tudi, če je ta drugi v odnosu žival. Sicer so
besede o prijateljstvu prazne in je prijateljstvo samo
ime za odnos, v katerem vztrajam, dokler imam od
njega korist. Ker se lepše sliši, da sem z nekom v
prijateljskem odnosu, kot da rečem, da drugo osebo
v odnosu izkoriščam. Ljudje pa smo zelo dobri v
metanju peska v lastne oči, ker si želimo o sebi
misliti, da smo dobri.
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GOVORICA IN
SPORAZUMEVANJE
ŽIVALI
Besedilo prevedla in pripravila Blanka Prezelj,
na podlagi članka Wie Tiere sprechen - und wie wir sie
besser verstehen, Freiheit fÜr die Tiere

Biolog in vedenjski znanstvenik otroke in odrasle
popelje v svet živali in poroča o presenetljivih
ugotovitvah sodobne vedenjske biologije. Na
razumljiv način razloži, kako nastaja govor in kako
živali med seboj komunicirajo. S pomočjo številnih
primerov njegovi bralci izvedo, da živali govorijo na
zelo podoben način kot ljudje. “A bodite previdni, ta
knjiga ne uči nobenih trikov za usposabljanje živali,”
pravi vedenjski znanstvenik. Obstaja veliko vodnikov
za vsako vrsto živali. S svojo novo literaturo bi rad
omogočil boljše razumevanje med ljudmi in živalmi.
V kratkih poglavjih z veliko fotografijami,
informativnimi okenci in šaljivimi ilustracijami
Nicolaja Rengerja avtor opisuje vedenjsko biologijo
živali. Otroci se lahko s pomočjo preprostih poskusov
tudi sami aktivirajo in še bolj intenzivno razumejo
informacije.
ALI SE LAHKO ŽIVALI IN LJUDJE
MEDSEBOJNO SPORAZUMEVAJO?
“Presenetljiv in hkrati zelo preprost odgovor je: Da,
lahko razumemo živali in živali nas lahko razumejo,”
razlaga dr. Karsten Brensing. “Do nedavnega so
verjeli, da je vsaka živalska vrsta razvila lastno obliko
komunikacije in da je komunikacija med različnimi
vrstami skoraj nemogoča.” Vendar najnovejši
rezultati vedenjskih raziskav kažejo, da se živali
in ljudje lahko veliko bolje razumejo, kot je doslej
predvidevala znanost.
Ljudje si delimo z drugimi človeku podobnimi
opicami (hominide) vsaj 24 kretenj, ki so genetsko
pogojene in s katerimi lahko komuniciramo.

Ali lahko enakopravno komuniciramo z živalmi
in razumemo njihov jezik? Avtor bestsellerja in
raziskovalec vedenja dr. Karsten Brensing se s
tem vprašanjem ukvarja v svoji novi znanstveni
knjigi “Kako govorijo živali - in kako jih bolje
razumemo”. Uspeh je doživela že njegova prva
strokovna knjiga za mlade bralce z naslovom “Kako
mislijo in čutijo živali”, ki je bila nagrajena kot
“Knjiga znanja leta 2019” in z “Okoljsko nagrado za
otroško in mladinsko literaturo”.
“Si predstavljate, da siničke poznajo slovnična
pravila, da imajo številne živali resničen besedni
zaklad in da se nekateri kiti lahko pogovarjajo na
razdalji več kot tisoč kilometrov?” sprašuje dr.
Karsten Brensing. “Ali mi verjamete, da lahko
nekatere vrste opic uporabljajo celo fraze in da
so živali lahko celo vljudne? Nekatere vrste tudi
razumejo preproste tri besedne stavke in obstaja sivi
papagaj, ki se z raziskovalcem lahko pogovarja.”
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KOMUNIKACIJA S KRETNJAMI
Vsi vemo, da lahko z rokami in s kretnjami
komuniciramo z drugimi, ki ne govorijo našega
jezika. Ne samo mi, tudi številne živali komunicirajo
s kretnjami. Na primer, ljudje si delimo vsaj 24
genetsko pogojenih kretenj z drugimi človeku
podobnimi vrstami opic, kot so gorile, šimpanzi,
bonobi in orangutani - in to tudi kaže, v kako
tesnem sorodstvu smo z njimi.
POINTING: GESTA KAZANJA
“Gotovo že veste, da si nekatere geste delimo z
drugimi človeku podobnimi opicami,” piše dr.
Karsten Brensing. “Zdaj bi vam rad nekaj povedal
o gesti, ki je zelo posebna. Do nedavnega so celo
verjeli, da jo uporabljamo in razumemo le ljudje. Gre
za kretnjo s kazanjem, imenovano tudi pointing.
Kaj razumemo pod tem izrazom? Če na primer
dvignem roko in pokažem na ptico visoko na
drevesu, oseba nasproti mene ne le prepozna,
da dvigujem roko, ampak tudi sledi gesti in tako
razume, da so moje misli usmerjene proti ptici.”
Znanstvenik, ki proučuje vedenje, pojasnjuje, da
filozofi pri pointingu govorijo o skupnem svetu, v
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katerem vpleteni vedo, da drugi ve, o čem govoriš na primer o ptici na drevesu. “Danes vemo, da lahko
številne živali, kot so človeku podobne in tudi druge
opice pa tudi psi, delfini in konji, uporabljajo in
razumejo pointing.”
Vedenjski raziskovalci so dokazali: psi se vljudno
opravičijo, če so po naključju preveč grobi, na primer,
če so se pregrobo rvali. Ne samo, da se opravičijo
drugim psom, opravičijo se tudi svojim ljudem.
“Pri ljudeh bi temu rekli vljudnost,” piše biolog dr.
Karsten Brensing.
ZAVESTNO ALI NEZAVEDNO:
TELO IMA SVOJO GOVORICO!
In seveda je tu še govorica telesa, neverbalna
komunikacija, ki jo nezavedno zaznavamo in
razlagamo kot signale svojemu sogovorniku. “Ne
le izgovorjene besede, tudi glas in držo zaznavate
nezavedno,” piše dr. Karsten Brensing. “Verjetno ste
imeli že kdaj občutek, da nekdo ne govori resnice.
Mogoče je njegov glas nekoliko zadrhtel ali pa je
bil utesnjen. Morda se je govornik vedno znova
izogibal vašemu pogledu. Oboje sta neverbalni obliki
izražanja, ki si ju lahko zelo dobro razlagamo. In zato
ni tako enostavno prepričljivo lagati.”
Ta oblika komunikacije je starodavna in je nastala

že pred izumom govora, pojasnjuje vedenjski
znanstvenik. “Zato je povsem naravno, da nešteto
živalskih vrst uporablja neverbalno komunikacijo.”
Komunikacija brez besed ni le govorica telesa:
obstaja tudi komunikacija prek klicev (zvočna),
kontaktne (taktilne), električne in kemijske oblike
komunikacije. Na primer, ribe so vse prej kot
neme: komunicirajo zvočno, običajno v ta namen
uporabljajo svoj plavalni mehur. V možganih je pri
tem aktivno enako področje kot pri nas in drugih
sesalcih, pticah ali plazilcih.
BESEDE – GLASOVI S POMENOM
“Če točno pogledamo, živali nimajo besednjaka,
ker se besednjak nanaša na besede v tujem jeziku,”
razlaga dr. Karsten Brensing. “Ko pa govorimo o
živalih, ki uporabljajo različne glasove in klice za
nekaj določenega, je to nekako tako, kot da bi te klice
poskusili prevesti.”
Obstajajo številne živalske vrste, ki različne zvoke
in klice uporabljajo za nekaj določenega, torej imajo
majhen besednjak. Tako lahko ptice le pojejo, psi
lahko le lajajo, mačke pa le mijavkajo. Pa vendar
imajo ti glasovi lahko povsem drugačen zven in s
tem drugačen pomen. Šoja na primer s svojimi klici v
gozdu opozori druge živali na nevarnosti, na primer
na prihod lovca. Znanstveniki so dokazali, da sibirski
sorodnik naše šoje pozna vsaj 14 različnih klicev, ki
se razlikujejo za opis različnih roparic, na primer tisti
za sove so drugačni od tistih za sokole. Merkati imajo
klice za sovražnike iz zraka ali sovražnike na tleh, s
svojimi klici lahko opisujejo različne sovražnike in
vam celo povedo, kako oddaljeni so. Ti klici so bili
zdaj pri merkatih znanstveno dobro raziskani, pri
mnogih drugih živalih pa ne. In to seveda ne pomeni,
da druge živali nimajo drugačnih zvokov za različne
pomene. Dr. Karsten Brensing opisuje osebni primer:
“Ob lajanju mojega psa Darwina zelo jasno slišim,
kdo me obiskuje. Bodisi da je to neznanec, bodisi
poštar ali prijatelj.”
Celo živali, katerih klice naše uho zazna kot vedno
enake, komunicirajo s svojimi klici. Računalniške
analize so pokazale, da so bili klici, ki so nam zveneli
enako, v resnici nekoliko drugačni.
RAZISKOVALCI MIŠI
V Plönu v Schleswig-Holsteinu so raziskovali narečja
pri miših: “Živali ne govorijo samo narečja, ampak
imajo tudi majhen besednjak in zato lahko pravilno
govorijo.”
NAREČJE - KODA NEKE SKUPNOSTI
Nekatere živalske vrste nimajo le besedišča, temveč
celo različna narečja, s katerimi različne skupine
teh živali čutijo medsebojno pripadnost. Orke, ki
živijo skupaj v velikih skupinah, imenovanih šole,
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so razvile lastna narečja za svoje skupine. Vsi
imajo skupen besedni zaklad, vendar je njihova
izgovorjava različna, odvisno od skupine. Tudi
netopirji, ki si jamo pogosto delijo s tisoči osebkov
iste vrste, razvijejo lastna narečja, da bi prepoznali
svojo družbeno skupino, s katero živijo in si delijo
bivališče. Narečje jim pomaga prepoznati živali v
lastni skupnosti, kar je še posebej koristno za ptice
selivke, ki se želijo ponovno srečati v zimskih in
poletnih taborih.
RAZISKOVALCI, KI GOVORIJO Z ŽIVALMI
Obstajajo raziskovalci vedenja, ki so živeli zelo tesno
z živalmi in so se z njimi sporazumevali, na primer
raziskovalka papig Irene Pepperberg. Njen slavni
afriški sivi papagaj Alex je imel aktivni besednjak
iz 200 besed, ki jih je znal izraziti, in približno 500
besed besednega zaklada, ki jih je lahko razumel.
“Alex se je tudi iz pogovora lahko naučil novih
stvari,” poroča dr. Karsten Brensing. “Na primer,
vprašal je, kaj zdaj počne Irene. Na to je odgovorila:
“Zdaj grem stran, da si grem po nekaj hrane.” Alex
si je ta stavek zapomnil in je kasneje, vsakič, ko se je
naveličal eksperimenta, rekel: “Jaz grem zdaj stran.”
Zelo lepo in vljudno, kajne?”
Raziskovalni par Allen in Beatrix Gardner sta
posvojila šimpanzinjo z imenom Washoe in jo naučila

znakovnega jezika. Washoe je na primer s kretnjama
“voda” in “ptica” označila laboda. “Zelo impresiven
dosežek in znak, da je razumela določena načela
jezika,” razlaga dr. Karsten Brensing.
Raziskovalka Sue Savage-Rumbach je svojo bonobo
opico Kanzi naučila komuniciranja z abstraktnimi
simboli, sestavljenimi iz slik na velikih kartah, tako
imenovanih leksigramskih tablah. “S temi tablami
je Kanzi lahko vodil manjše pogovore in je skozi leta
presenetil številne novinarje s svojim besednjakom,
ki je obsegal skoraj 400 simbolov,” izvemo nadalje.
Morski biolog Louis Hermann je na Havajih raziskal
komunikacijo delfinov. Ugotovil je, da delfini s
posebnim znakovnim jezikom ne razumejo le
besed, temveč tudi različne pomene, odvisno od
zgradbe stavka. Tako so lahko delfini razlikovali
med “Pojdi po prstan k Johnu in ga daj Susan” in
“Pojdi po prstan k Susan in ga daj Johnu”. Ali pa so
lahko razumeli tako zapleten stavek, kot je: “Položi
rdečo žogo v košaro v levem kotu in nato plavaj do
podvodnega zvočnika.”
Toda dr. Karsten Brensing poudarja, da so imeli vsi
ti poskusi veliko pomanjkljivost: življenjske razmere
za živali v ujetništvu so bile običajno tako slabe,
da so te živali pogosto doživele le polovico starosti
svojih vrstnikov, ki živijo v naravi. Šimpanz Nim, ki
je moral dolga leta živeti brez drugih šimpanzov, je
postajal vse bolj agresiven in - ko ni bil več primeren
za poskuse – so si ga podajali iz laboratorija v
laboratorij.“Kljub temu nam je ta raziskava veliko
povedala o sposobnostih živali,” pravi vedenjski
znanstvenik. Že dolgo je znanstveno dokazano, da so
delfini, človeške opice in papige sposobni razumeti
preproste stavke in jih delno celo oblikovati. In kdor
razume govorjeni jezik, ga mora razumeti tudi, če
sam ne zna govoriti z besedami.
SINICE GOVORIJO V STAVKIH
Sinice govorijo v stavkih: v njihovih pesmih so
različni pozivi. Tako pomeni zaporedje zvokov ABC:
“Previdno!” Zvočno zaporedje D pomeni: “Pridi
sem!” Siničke rade kombinirajo ABC z D in s tem
sporočajo: “Bodi previden in pridi sem!”

BESEDNI ZAKLAD IN SLOVNICA
“Ljudje smo v nekem trenutku začeli zvoke
kombinirati med seboj. Na primer, iz zvokov “ro”
in “sen” je nastala beseda “Rosen” (vrtnice).
Kombinacija različnih zvokov ima dve neverjetno
pomembni prednosti,” razlaga dr. Karsten Brensing.
S kombinacijami je namreč mogoče sestaviti
besednjak poljubnih velikosti. “Edino vprašanje
je: Ali obstajajo tudi živali, ki so prišle do genialne
zamisli, da bi zvoke kombinirale? Še do pred
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kratkim bi moral reči ne, kajti verjelo se je, da je kaj
takega lahko nastalo le pri človeškem jeziku. Danes
pa je znanstveno dokazano, da lahko na primer
ptica avstralski “rdečelasi sabljač” (pomatostomus
ruficeps) posamezne zvoke kombinira v nove enote.”
Novejše raziskave so dokazale celo uporabo slovnice
pri divjih živalih: in sicer pri sinicah in srakah, ki
živijo v južni Afriki. Dr. Karsten Brensing pojasnjuje,
da te ptice sestavljajo določene zvoke tako kot mi
z besedami: sledijo slovnici - le če upoštevamo
ta pravila, so določeni zvoki smiselni. V poskusu
s play-backom so japonskim sinicam predvajali
določene klice iz zvočnika. Kombinacija klicev A, B
in C pomeni “Bodite pozorni”. Klic D pomeni: “Pridi
sem”. Če so klici podani v kombinaciji A, B, C in D,
ptice pozivajo z namenom, da prelisičijo plenilca: če
je ptica odkrila sovražnika in ne želi zapustiti gnezda,
uporabi to kombinacijo za klic na pomoč. Poklicani
nato leti proti gnezdu in poskuša pritegniti pozornost
- plenilec pa navadno zaman skoči za domnevno
lahkim plenom. Če pa se je odigrala kombinacija D
in ABC, se ptice niso odzvale - ker zanje to ni imelo
nobenega smisla. Z drugimi besedami: vrstni red
ali stavčna zgradba sta bila odločilna. Včasih je tako
preprosto opazovanje dovolj za dokaz, da tudi živali
govorijo v stavkih.

V preteklosti smo razlikovali med racionalnimi ljudmi
in živalmi, ki jih je vodil le nagon, piše dr. Karsten
Brensing. “Čeprav toliko govorimo o nagonu pri
ljudeh in živalih, ta ne obstaja.” Znanstveniki naj bi
nagon iskali desetletja, a ga niso našli. “Danes vemo,
da živali vodijo enaki parametri kot človeka in sicer
razmišljanje in čustvovanje,” pojasnjuje vedenjski
znanstvenik. “Verjetno se mnoge živali počutijo zelo
podobno, kot se počutimo mi.” Seveda pa moramo
zelo natančno razlikovati, katera žival ima katere
sposobnosti: “Mnoge živalske vrste lahko na primer
logično razmišljajo. Zato bi bilo povsem nelogično
misliti, da se njihovo logično razmišljanje razlikuje
od našega logičnega mišljenja. V tem primeru
lahko domnevamo, da se živali počutijo tako, kot se
počutimo mi.”

“ŽIVALI MISLIJO IN ČUTIJO PODOBNO KOT MI.”

Razumevanje lahko naleti tudi na omejitve:
Pri psih pomeni mahanje z repom veselje, pri mačkah
pa vznemirjenje ali morda celo agresijo.

Vse živalske vrste nimajo sposobnosti razmišljati o
svojem razmišljanju, kar se imenuje metakognicija.
Opice in delfini imajo metakognicijo – a tudi
podgane, golobi in čebele lahko razmišljajo o samih
sebi. Dr. Karsten Brensing poudarja, da ljudje
običajno niti ne razmišljamo o svojem razmišljanju
in ravnamo tako, kot nam narekujeta mišljenje in
občutek. “V teh trenutkih se verjetno počutimo
popolnoma enako kot večina živali.”

GOVORITI Z ŽIVALMI
Že nekaj časa sodobne vedenjske raziskave
dokazujejo, da je lahko komunikacija živali veliko
kompleksnejša, kot so mislili doslej. Na primer,
raziskovalci so ugotovili, da imajo opice skakalci
na voljo le dva različna zvoka. Vendar so natančne
računalniške analize pokazale, da sta ta dva klica v
različnih okoliščinah dejansko zvenela malenkost
drugače - četudi to za nas, ljudi, sploh ni zaznavno.
Najpomembnejša stvar pri razumevanju je vedno
dialog - in to je odvisno od situacije, v kateri poteka,
torej od konteksta. Dr. Karsten Brensing ima pri
komunikaciji z živaljo naslednji nasvet: “Bodite
pozorni na situacijo, v kateri se žival nahaja. To bi
lahko pomenilo zelo različne stvari, čeprav vam zveni
enako kot vedno.”
Da bi se lahko vživeli v živali in z njimi komunicirali,
pomaga, če se ločimo od jezikovnih misli in
razmišljamo v slikah - osredotočimo se na najmanjše
podrobnosti, ki jih vidimo in slišimo, na bistveni
občutek, pojasnjuje vedenjski znanstvenik. Tako
je to opisala tudi Mary Temple Grandin, docentka
za raziskovanje rejne živine na Državni univerzi v
Koloradu - in ker se je sama rodila z Asbergerjevim
sindromom, ima poseben dar za razumevanje živali
na ta način.
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Seveda obstajajo meje medsebojnega razumevanja
- ne samo med ljudmi in živalmi, ampak tudi med
ljudmi samimi. Dr. Karsten Brensing se sklicuje
na slavnega jezikoslovca Ludwiga Wittgensteina,
ki je nekoč dejal: “Če bi lev lahko govoril, ga ne bi
mogli razumeti.” Zakaj ne? Ker si ne delimo oblike
življenja, v katero bi bil vpet njegov govor. Da se
lahko medsebojno resnično razumemo, je potrebno
ne le, da govorimo isti jezik, ampak tudi, da si delimo
isto kulturo.
“Včasih se enako počutim z mednarodno priznanimi
politiki, kot sta Putin in Trump,” piše vedenjski
znanstvenik. “Lahko mi razložite svoje razloge v
popolnoma razumljivem jeziku, a jaz preprosto
ne razumem vaših dejanj. Koliko težje mora biti
razumevanje živali? Zato ne bi smeli biti razočarani,
če s svojim razumevanjem ne segamo globlje od
površine.”

MOČ GOVORA
NAŠE ZASTARELO MNENJE O ŽIVALIH
JE BILO ZA NAS PRAKTIČNO
Na koncu svoje knjige o moči govora dr. Karsten
Brensing piše o nečem, kar bi bilo vredno našega
razmisleka: “Kaj menite o naslednjih primerih:
ljudje imamo prebivalstvo, živali imajo populacijo.
Ljudje naseljujemo neko območje, živali se pojavljajo
na nekem območju. Ljudje jemo, živali žro. Ljudje
imamo kulturo, vse ostalo je narava. Ljudje imamo
družinsko življenje, živali pa skrbijo za zalego. Ljudje
rodimo svoje dojenčke, živali povržejo odojke ali

teleta. Obstreljen jelen ne krvavi iz rane, temveč
se rana znoji, in pes, ki sledi ranjeni živali, se ne
imenuje krvoslednik, marveč pes, ki sledi znoju.
Klavne živali lahko ubijemo ...
Govor nam daje moč: ima moč vplivati na naša
dejanja. Če nekoga razvrednotimo z negativno
opazko, nam je potem lažje grdo ravnati z njim.
Enako je z živalmi. Številnim se zdi povsem v redu,
če izkoriščajo rejne živali, saj so to “le” rejne živali.
Za kaj drugega pa so?
Celo racionalno razmišljujoči raziskovalci se ne
morejo osvoboditi tega goljufanja samih sebe. Na
primer, o svoji poskusni živali ne govorijo kot o
miški, temveč modelu miši, in s tem mislijo, da to,
kar preiskujejo, ni živa miška, temveč le model, kot
nadomestek, ki služi ljudem. Psihologija imenuje
take primere razvrednotenje žrtev.
Za živali je življenjskega pomena, kako o njih
razmišljamo in kako se o njih pogovarjamo. Naša
trenutna zakonodaja in dodatna znanstvena poročila
temeljijo na zastarelem behaviorističnem svetovnem
pogledu. Nujno moramo spremeniti naše izrazoslovje
in zakonodajo!”
Dr. Karsten Brensing je leta 2017 povzročil senzacijo
s svojo strokovno knjigo “Skrivnost živali”, ki je
bila več tednov na Spieglovem seznamu uspešnic.
Po velikem uspehu svoje prve strokovne knjige za
otroke “Kako živali mislijo in čutijo” je ponosni oče
sedemletnih dečkov - dvojčkov Vitusa in Veverina,
ki jima je posvetil svojo novo knjigo, zdaj izdal svojo
drugo strokovno knjigo za otroke. Kot morski biolog
in vedenjski znanstvenik je dr. Karsten Brensing
raziskoval terapijo z delfini na Floridi in v Izraelu in
je moral iz lastnih podatkov ugotoviti, da se delfini
ne marajo ljubkovati z ljudmi in da tudi ne živijo
radi v bazenih. Tako je od raziskovalca delfinov
prešel v zaščitnika delfinov: kot znanstveni direktor
nemškega urada mednarodne organizacije za zaščito
kitov in delfinov WDC. Od leta 2015 je dr. Karsten
Brensing samozaposlen in ima več časa za pisanje.

KNJIGE
KARSTENA BRENSINGA
• Kako živali mislijo in čutijo. Loewe-Verlag, 2019
• Jezik živali. Kako se lahko bolje razumemo.
Struktura založbe, 2018
• Skrivnost živali: kaj mislijo, kaj čutijo. AufbauVerlag, 2017
• Pravice živali - naslednja stopnja moralne
evolucije. Herder, broširano, 2015
• Brehmovo življenje živali: občutki živali.
Brehmova izvirna besedila o avtohtonih divjih
živalih z uvodnim poglavjem dr. Karstena
Brensinga. Duden-Verlag, 2018
Spletno mesto in kontakt: karsten-brensing.de
www.iri.world e-naslov: info@karsten-brensing.de
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KRIŽANCI MED
VOLKOM IN PSOM ŽRTVE ŠKODLJIVEGA
UPRAVLJANJA Z OKOLJEM
Besedilo METKA PEKLE, MONIKA NAUMOVSKI
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26. oktobra 2020 je Zavod za gozdove
Slovenije (ZGS) poslal na Agencijo RS za
okolje (ARSO) vlogo za izdajo dovoljenja za
odstrel volkulje in njenih šestih mladičev
na območju Kamniško-Savinjskih Alp.
Ne, ker bi ogrožali varnost okoliškega
prebivalstva ali povzročali gospodarsko
škodo z napadi na drobnico. Ne, ker bi
bili komurkoli nevarni ali moteči. Temveč
zato, ker so bili rezultat večletnega
grozovito slabega “upravljanja”, ki ga
je določalo Ministrstvo za okolje in
prostor iz leta v leto - kljub odločitvam
sodišč in opozorilom biologov, društev,
naravovarstvenikov.
POJAV KRIŽANCEV
Do leta 2017 na območju Kamniško-Savinjskih Alp v
okviru nacionalnega monitoringa volka niso zaznali
prisotnosti te živali. V letih 2018 in 2019 je analiza
genetskih vzorcev potrdila, da se na omenjenem
območju zadržuje samica volka. Junija 2019 jo je
poklicni lovec opazil z mladiči. Zaradi suma pojava
volčjih križancev s psom so postavili več fotopasti in
pobrali genetske vzorce z mesta opažanja volkulje in
njenih mladičev. Poznejše analize genetskih vzorcev
so potrdile domnevo, da gre za križance med volkom
in psom.
Oktobra 2019 je ARSO izdala dovoljenje za odstrel
vseh petih križancev. Čeprav ima Društvo za
osvoboditev živali (DOŽ) status društva, ki deluje
na področju javnega interesa ohranjanja narave, v
postopek izdaje tega dovoljenja protipravno ni bilo
vključeno. Do izteka veljavnosti dovoljenja so bili
mladiči štirje.
Preostalega petega križanca so ponovno opazili
poleti 2020, zato je ARSO izdala dovoljenje za odstrel
še tega. Tokrat se je DOŽ, ki ima pravico zastopati
interese ohranjanja narave v vseh upravnih in
sodnih postopkih, v postopek vključilo kot stranski
udeleženec. Društvo je 22. 7. 2020 podalo izjavo,
v kateri je pozvalo ARSO, naj predlog za odstrel
zavrne.
Društvo je svoj poziv na odločevalce naslonilo na
izsledke raziskovalcev slovenskega projekta SloWolf
2010-2014 (v okviru evropskega programa Life),
ki so pokazali, da je smrtnost med slovenskimi
volkovi zelo visoka zaradi človekovih dejavnosti
(legalni odstrel, krivolov, povozi). Opozorili so na
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škodljive posledice zlasti v primeru smrti osebkov iz
dominantnega para: tropi v tem primeru razpadejo,
njihov teritorij pa prevzamejo drugi, mlajši volkovi,
ki zaradi manjše izkušenosti v lovu pogosteje lovijo
lažje ulovljive domače živali in se z njimi (domačimi
psi) tudi parijo. Upravljanje volčje populacije
izključno z odstrelom zato vodi v navidezen
paradoks: večji je odstrel, večja je škoda. Ampak
dokler ni prišlo do prvega križanja z domačim psom
zaradi porušenih tropov in njihovih struktur, so ta
dejstva vsi odločevalci ignorirali ter odrejali odstrel
za odstrelom. In kaj je rešitev odločevalcev sedaj?
Postrelimo še te.
Poleti 2020 je imel ZGS informacije že o novem leglu
križancev, v katerem so bili po navedbah poklicnih
lovcev najmanj štirje mladiči. Genetska analiza
sline s pokončanih ovc v napadu, ki se je zgodil
konec junija, je potrdila prisotnost volkulje, ki so jo
spremljali od leta 2017.
Vnos pasjih genov v volčjo populacijo je ZGS ocenil
kot eno glavnih groženj dolgoročni ohranitvi
volkov pri nas, kar je zelo zanimivo, ker mu ni
bilo popolnoma nič mar, ko s(m)o ga na to dejstvo
opozarjali tako društva kot posamezniki v postopkih,
v katerih je ravno ZGS predlagal pavšalni odstrel
volkov. Tako oceno je postavil na osnovi bojazni, da
se na ta način v volčjo populacijo prenašajo lastnosti
psov, ki so pri volkovih neželene, npr. odsotnost
strahu pred človekom. Zato je podal vlogo za izdajo
dovoljenja za odvzem sedmih osebkov volka iz
narave z odstrelom. Omenjeni radikalni predlog je
opredelil kot nujen in edini možen ukrep za uspešno
dolgoročno varstvo populacije volka.
V zvezi z upravnim postopkom izdaje dovoljenja
za odstrel volkulje in šestih mladičev – križancev
(ki ga je začela ARSO na pobudo GZS) je DOŽ
kot stranski udeleženec v postopku 10. 11. 2020
podalo svojo izjavo. V njej je usmrtitev sedmih
živali zavrnilo z utemeljitvijo, da usmrtitve kot že
po naravi najbolj radikalnega poseganja v osebke
vrste ni možno utemeljiti kot ukrep varstva vrste.
Nasprotno, kljub trditvam o porastu populacije
vrste, ki v predlogu odstrela ni dokazana, je ta ukrep
nesprejemljiv s stališča mednarodne, evropske in
slovenske zakonodaje ter moralno-etičnega vidika.
DOŽ se je spet sklicevalo na študije, ki so pokazale,
da splošno ubijanje volkov ni ukrep, s katerim bi
bilo mogoče učinkovito upravljati populacije volkov
ali zmanjševati škodo. S takim upravljanjem se
doseže le nenehno rušenje strukture volčjih tropov,
na kar je opozoril raziskovalec projekta SloWolf
Miha Krofel: “Volkovi so monogamna vrsta, mi pa
smo jih prisilili v stalno menjavanje partnerjev,
kar ima lahko za negativno posledico križanje s
psi, vpliva pa tudi na izbor plena. Volkovi so pri
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lovu na divjad uspešni le kot dobro uigrana ekipa,
če pa ta, na primer zaradi odstrela člana tropa,
razpade, se pogosteje lotijo lažje dostopne hrane,
na primer ovac.” DOŽ je opozorilo na nedopustno
prakso v Sloveniji, ki populacij zavarovanih živalskih
vrst ne obravnava celovito, ampak največkrat le s
stališča odstrela. Life MIRCO-lupo, ki se ukvarja z
volkovi – križanci v sklopu Evropske unije, katere
zakonodaja zaščitenih živalskih vrst je obvezna tudi
za Republiko Slovenijo, je predvidel, da je križance
potrebno sterilizirati in spustiti nazaj v naravo.
V Italiji so jih nameščali v posebna zavetišča (saj
evtanazija ali odstrel po evropski zakonodaji nista
dovoljena). Alternativne možnosti torej obstajajo in
so vedno obstajale, vendar jih v Republiki Sloveniji
predlagatelji in odločevalci vedno zavračajo kot
neprimerne in predrage, brez dejanske presoje.
Živalsko življenje je pač zastonj, pa še kot trofejo
ga lahko prodaš. Svojo izjavo je DOŽ zaključilo z
zahtevo, da se v Sloveniji začnejo sprejemati ukrepi,
nujni za zavarovanje populacije volkov (strokovna
podlaga je v tem primeru projekt MIRCO-lupo),
odstrel kot ozko zamejena možna izjema pa se neha
uporabljati kot pravilo.

ALTERNATIVE ODSTRELU
Raziskovalec zveri Miha Krofel, ki je sodeloval pri
prvem obsežnem proučevanju volkov v Sloveniji,
je v intervjuju (MMC RTV, 9. 12. 2019) zatrdil, da
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povečano število škod zaradi volčjih napadov na
domače živali v letu 2019 ni povezano s številom
volkov. Med letoma 2010 in 2014 se je število
volkov povečalo z 39 na približno 50, škode pa
so se v istem času zmanjšale za 74 %, kar je bilo
takrat predvsem posledica vpeljevanja učinkovitih
zaščitnih ukrepov za drobnico. Izpostavil je, da
so se na nekaterih območjih (Gorenjska, severna
Primorska in Bloke) začeli pogosteje pojavljati
volkovi, ki jih tam prej ni bilo ali pa so se pojavljali
le občasno. V teh predelih Slovenije je drobnica
slabše zaščitena, saj za to več desetletij ni bilo
potrebe. Zato je tudi napadov nanjo več oziroma
so usodnejši. Opozoril je, da je na Zavodu za
gozdove zaposlenih nekaj vrhunskih strokovnjakov
za zaščitne ukrepe, država pa nudi subvencije za
nabavo opreme in dodatno delo, ki je povezano s
temi ukrepi. Njihovo pomoč je prejelo (do dneva
intervjuja) že več kot 120 rejcev po Sloveniji in na
teh pašnikih so se škode zmanjšale za skoraj 90
odstotkov.

KAJ PA DRŽAVA?
Kljub vsem argumentom naravovarstvenikov
iz preteklih let država izdaja dokumente, ki so
strokovno in pravno sporni. Na ta način brezvestno
dopušča in vzdržuje škodljivo upravljanje z našim
okoljem in v njem živečimi živalskimi vrstami.
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VSAK DRUGI
PIŠČANEC IMA
BOLEZENSKE
POVZROČITELJE, KI
SO ODPORNI PROTI
ANTIBIOTIKOM
Besedilo prevedla Gretta Fegic
Vir: Freiheit für Tiere 1/2021

Več kot vsak drugi vzorec piščančjega mesa
v treh največjih evropskih perutninskih
koncernih je pokazal obremenjenost s
povzročitelji, ki so odporni proti enemu ali
več antibiotikom. Piščančje meso skupine
PHW (Wiesenhof) največjega nemškega
perutninskega koncerna je celo do 59
% obremenjeno s klicami, odpornimi na
antibiotike. To dokazuje študija po naročilu
Germanwatcha – organizacije za zaščito
okolja in potrošnikov ter »Zdravnikov proti
množični živinoreji«.
Te klice lahko pri ljudeh povzročijo resna infekcijska
obolenja. Pri nekaterih vzorcih skupine PHW so
našli celo povzročitelja MRSA (Meticilin Rezistentni
Staphylococcus Aureus). Kot pravi študija, lahko ta
povzročitelj sproži okužbe na koži, vnetje pljuč in
zastrupitev krvi. MRSA prinaša infekcijsko tveganje
predvsem za starejše in bolne ljudi.
51 % piščancev, obremenjenih z bolezenskimi
povzročitelji, odpornimi proti antibiotikom.
Pregledano je bilo 165 mesnih vzorcev treh vodilnih
perutninskih koncernov v EU (PHW, LDC, Plukon).
Prenos antibiotične rezistence od živali na človeka:
Antibiotike dajejo piščancem v reji.
V telesu živali se razvijejo več-rezistentne klice.
Klice, odporne proti antibiotikom, pridejo v okolje …
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… in v hrano. Klice lahko povzročilo hude infekcije,
proti katerim antibiotiki komajda pomagajo.
Grozijo infekcijske bolezni, ki jih ni mogoče zdraviti
Posebej strašljivo je: vsak tretji zavoj piščančjega
mesa (35 %) vsebuje celo povzročitelje, ki so odporni
proti rezervnim antibiotikom. To so antibiotiki v sili,
ki jih dajejo ljudem, ko drugi antibiotiki ne pomagajo.
V Evropi letno umre 33.000 ljudi zaradi nedelovanja
antibiotikov.
»Visoke stopnje rezistence – posebno pri rezervnih
antibiotikih – so nas presenetile in šokirale,« pravi
Reinhild Benning, strokovnjakinja za živinorejo pri
Germanwatch. Rezistenca na antibiotike je velikansko
tveganje za ljudi. Še posebno v času korona
pandemije potrebujejo pacienti s covidom in drugi
pacienti zaradi spremljajočih bakterijskih bolezni
pogosto učinkovite antibiotike. Kontaminirano
piščančje meso iz industrijske reje prispeva k temu,
da celo zadnji učinkoviti antibiotiki vse pogosteje
odpovedo.
35 % piščančjega mesa je obremenjenega z rezistenco
na rezervne antibiotike. Pregledanih je bilo 165
mesnih vzorcev treh vodilnih perutninskih koncernov
v EU (PHW, LDC, Plukon).
Rezervni antibiotiki samo za ljudi! Evropska
komisija mora ustaviti zlorabo antibiotikov v živalski
industriji!
Zahteva: Prepoved rezervnih antibiotikov v hlevih
Dr. Imke Lührs, predsednica »Zdravnikov proti
množični živinoreji«, pojasnjuje: »Zdravniki imamo
navodilo za uporabo rezervnih antibiotikov na več
področjih moderne medicine, tako pri tumorskih
terapijah kot pri obsežnih operacijah in težkih
nesrečah. Nevzdržno je, da so rezervni antibiotiki
postali sredstvo za vzdrževanje sistema industrijske
živinoreje. Potrebujemo učinkovite zakone za zaščito
živali in prepoved uporabe rezervnih antibiotikov v
hlevih.«
Kdor želi takoj nekaj narediti za svoje zdravje in
zaščito živali, naj preprosto ne kupuje več piščančjega
mesa!
Študija:
Hähnchenfleisch im Test auf Resistenzen gegen
Reserveantibiotika.

https://germanwatch.org/de/19460
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JE EKOLOŠKA
HRANA RES
DRAGA?
Besedilo Valentin Gorjanc, dipl. inž. kmetijstva

Mnogi pravijo, da je ekološka, na naraven
način pridelana hrana dražja. Ali je to res?
VEČ MINERALOV, VITAMINOV
IN DRUGIH ZDRAVJU KORISTNIH SNOVI
Ali ste vedeli, da sadež, pridelan na naraven, ekološki
način, vsebuje več vitaminov in mineralov kot
enako težak sadež iz pridelave z umetnimi snovmi?
Odlikuje ga tudi do 70 % večja vsebnost zdravilnih
antioksidantov!
BOLJ OKUSNA IN NASITNA
Več snovi pomeni, da smo prej siti, in več je tistih
snovi, ki dajo hrani okus.
BREZ SKRITIH ZDRAVSTVENIH STROŠKOV
Z običajno hrano v svoje telo vnašamo tudi umetne
pesticide, gnojila in druge umetne dodatke, ki
so rakotvorni, mutageni, škodujejo črevesju in
povzročajo motnje v delovanju hormonskega sistema.
Z uživanjem ekološke hrane se lahko izognemo
boleznim, ki jih prej omenjeno lahko povzroči, s tem
pa tudi stroškom zdravljenja.
BREZ SKRITIH STROŠKOV ONESNAŽEVANJA OKOLJA
Ekološka proizvodnja hrane ne povzroča skritih
stroškov onesnaženja in neprijaznega ravnanja z
naravnimi viri (voda, zrak, zemlja …), od katerih smo
življenjsko odvisni. Zmanjšuje posledice klimatske
in okoljske krize, saj je v ekološkem kmetijstvu
prepovedana masovna živinoreja, ki je v veliki meri
odgovorna za to krizo.
EKOLOŠKA HRANA OHRANJA ŽIVA IN RODOVITNA TLA
TER BIODIVERZITETO NASPLOH
Življenje v tleh, kjer bivajo trilijoni mikroskopsko
majhnih bakterij, gliv, alg, manjših in večjih živali,
se z ekološko pridelavo ohranja. Omenjena bitja so
kmetovi najboljši sodelavci, saj v tleh pridelujejo
dragocen humus – hranila za rastline. Brez njih ni
rodovitnosti - nobenega sadeža, plodov, semen,
cvetlic, travnikov, gozdov oz. življenja na Zemlji.
Ohranja se tudi biodiverziteto rastlin, živali in žuželk,
pa opraševalcev kmetijskih rastlin, kot so na primer
čebele, ki jim to omogoča bivanje v čistem okolju.
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SADEŽ, PRIDELAN NA
NARAVEN, EKOLOŠKI NAČIN,
VSEBUJE T UDI DO 70 % VEČ
VITAMINOV IN MINERALOV
KOT ENAKO TEŽAK SADEŽ
IZ PRIDELAVE Z UMETNIMI
SNOVMI.

OMOGOČA TRAJNOSTEN RAZVOJ IN
ZDRAVO DELOVNO MESTO
Proizvodnja hrane brez umetnih sredstev zagotavlja
zdravo delovno mesto na vseh stopnjah, od zemlje
do ljudi. Pridelava, predelava in trženje zdrave hrane
so med najbolj rastočimi gospodarskimi dejavnostmi
na svetu. Z ekološko hrano omogočamo življenje tudi
prihodnjim generacijam. Skupaj lahko gradimo nekaj
dobrega. Seveda je zelo pomembno, da razumemo,
da ko govorimo o trajnostnem razvoju in zdravih
delovnih mestih, mislimo na pridelovanje direktne
hrane za ljudi in ne na ekološko živinorejo.
EKOLOŠKA HRANA JE DOLGOROČNO NAJCENEJŠA
Neekološka hrana je v bistvu dražja. Njena cena na
prodajni polici bi se izstrelila v nebo, če bi
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v ceni upoštevali stroške dolgoročnega uničevanja
zdravja ljudi in okolja ter če bi odšteli milijone
denarnih podpor kemičnemu kmetijstvu in predelavi
živil s strani države. Kljub temu, da za ekološko
hrano odštejemo nekaj več, je to neprimerljivo manj
kot stroški uničevanja neprecenljivega zdravja in
okolja.
KATERA HRANA JE ZDRAVA?
Zdrava hrana pride iz zdravih tal in zdravega okolja.
Takšne rastline dajo zdrave plodove, ki to zdravje
prenesejo nam. Običajno mislimo, da so zdrava
hrana sadje, zelenjava, polnozrnati kruh … Drži!
Vendar mora biti hrana tudi pridelana ali predelana
na zdrav način. To pomeni le z naravnimi tehnikami
in sredstvi. Brez umetnih snovi, gnojil, škropiv,
brez umetnih aditivov, ki so v ekološki proizvodnji
hrane prepovedani. Hrana je lahko pridelana brez
umetnih snovi, četudi ni ekološko certificirana. To

pa od potrošnika zahteva večjo mero ozaveščenosti in
raziskovanja, natančno poznavanje porekla in načina
pridelave. Glede na izvor je najbolj zdrava hrana
rastlinskega izvora.

VEČ INFORMACIJ
ALI JE POMEMBNO, NA KAKŠEN NAČIN JE HRANA
PRIDELANA? (članek na www.osvoboditevzivali.si)
Tukaj najdete vire in literaturo.
KAJ JE EKOLOŠKO KMETIJSTVO – Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
PRAVILNIK O EKOLOŠKI PRIDELAVI IN PREDELAVI
KMETIJSKIH PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL,
Uradni list RS.
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VEGANSTVO V
NEVEGANSKI
DRUŽBI
Besedilo Luka Kit

NAŠA NALOGA BI
PO MOJEM MNENJU
MORALA BITI PROMOCIJA
VEGANSKEGA NAČINA
ŽIVLJENJA Z ZGLEDOM.
IN TO MORA VSEBOVATI
T UDI SPOŠTOVANJE DO
SOLJUDI.

Ena izmed stvari, ki so zaznamovale prejšnje
desetletje, je vsekakor porast števila veganov tako v
Sloveniji kot po svetu. Glede na članek RTV Slovenija,
objavljen februarja 2020, naj bi bilo v Sloveniji
že kar 5 odstotkov veganov, kar se mi zdi precej
optimistična ocena. Zagotovo lahko rečemo, da se
vedno več ljudi odloča za drugačen način življenja, ki
ruši tradicionalni stil, s katerim nas je velika večina
odraščala. Trgovine postajajo vedno bolj založene z
veganskimi izdelki, prav tako se restavracije trudijo
v svojo ponudbo dodajati čim več veganskih jedi, s
katerimi bi privabile vedno večje število veganov v
naših krajih. Na spletu najdemo kupe receptov in
nasvetov, ki dajo vsem kuhinjskim zanesenjakom
nove izzive. Mnogim ljudem te stvari zelo pomagajo
pri tranziciji, saj kar naenkrat ni več nemogoče
najti vegansko restavracijo, ali pa vsaj restavracijo z
vegansko ponudbo.
To so vsekakor pozitivne stvari, ki kažejo na večjo
ozaveščenost ljudi pri izbiri prehrane oz. celo načina
življenja, saj je prehrana le en del veganskega
življenja. Smo pa s tem porastom občasno tudi priča
raznim konfliktom v družbi. Novinarji zelo radi
poročajo o tem ali onem protestu, še posebej, če gre
za zasedbo kmetije sredi Ljubljane ali protestni shod
pred delikateso v nakupovalnem središču. Čeprav
je načeloma poročanje o veganstvu dobro, se ob teh
pripetljajih vedno vprašam, ali so takšna dejanja
dolgoročno dobra za celotno gibanje ali ne. Daleč od
tega, da bi trdil, da se ne strinjam z argumentom, ki
ga protestniki sporočajo, prav tako občudujem njihov
pogum, da se upajo izpostaviti na takšen način.
Moram pa reči, da še nisem spoznal vegana, ki bi
rekel, da se je za veganstvo odločil, ker je bil priča
takšnemu protestu. Morda kje res kakšen obstaja,
ampak zagotovo pa je dosti večji delež tistih, ki so
celotno stvar videli kot osebni napad na njihov način
življenja. Posledično ti ljudje veganstvo spoznajo kot
nekaj, kar je uperjeno proti njim, in imeti morate
veliko sreče v debati s takšno osebo, saj je za njih
stvar odločena. Žal mediji večinsko pokrivajo samo
takšne stvari, redkeje pa slišiš zgodbe o pozitivnih
plateh veganstva. V večini primerov, ko tema v
pogovoru nanese na veganstvo, se slej
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ko prej pojavijo vprašanja o tem ali onem protestu,
saj ljudje, ki se o veganstvu ne informirajo kaj
posebno, drugega ne poznajo. V kolikor bi v takšni
situaciji izrazil podporo za zasedbe kmetij, bi bilo
pogovora takoj konec, vsi moji že izrečeni argumenti
pa bi bili nični. S takšnimi dejanji se veganstvo
postavlja na obrobje družbe in ljudem kaže sliko
nekompatibilnosti.
Naša naloga bi po mojem mnenju morala biti
promocija veganskega načina življenja z zgledom. In
to mora vsebovati tudi spoštovanje do soljudi. Kdo
sem jaz, da bi nekomu očital, da je slab človek, ker
živi življenje, kot ga je bil naučen od malih nog in mu
je veganstvo nepoznano in tuje? Takšne stvari bi se
morale reševati sistemsko, za kar pa je žal potrebna
politična volja. Ta politična volja se bo težko našla,
če bo javno mnenje o veganstvu odklonilno, saj ga ni
junaka politika, ki bi tvegal svojo volilno bazo, zato
da bi podprl takšno skupino. Kot pa lahko vidimo v
trenutni politični situaciji v Sloveniji, je ni večje sile na
svetu, kot je poslanec, ki se boji za svoj mandat.
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VEGANSTVO
ZAME NI
EKSTREMNA IDEJA
Besedilo Elara Udvanc

Pozdravljeni. Moje ime je Elara in pišem
z namenom, da predstavim svojo pot
veganstva kot življenjskega stila in razloge,
zakaj sem se za veganstvo sploh odločila.
Veganstvo samo po sebi zame nikoli ni bila
ekstremna ideja. Kot otrok sem se velikokrat
vprašala, zakaj jemo druge živali, a sem se nekako
zadovoljila s podanimi odgovori in se nisem zavedala,
da imam izbiro. A starejša kot sem postajala, bolj
sem se zavedala, da naš svet le ni tako popoln, kot
nam ga želijo predstaviti, in, kar je še pomembnejše,
ljudje nismo tako popolni, kot mislimo, da smo.
Na srečo imam zelo odprto družino, ki se ji ideje o
vegetarijanstvu in veganstvu niso zdele bizarne. Meso
smo jedli mogoče dvakrat tedensko, vedno je bilo
nekako »zakrito« in nikoli ni dejansko spominjalo
na kos trupla, kar je bilo hkrati dar in prekletstvo,
saj bi mogoče, če bi prej videla, kako meso dejansko
izgleda, prej postala vegetarijanka. V osnovni šoli
pa je bilo meso prisotno pri skoraj vsakem obroku
in sem ga tako počasi začela zavračati. Takrat
se je zgodil moj prvi poskus vegetarijanstva, ki
se ga nisem niti dobro zavedala, a je spodletel,
ker me nihče ni jemal resno. Bolj odločno sem se
vegetarijanstva lotila na začetku srednje šole, ko
sem se tudi začela ukvarjati z jogo in duhovnimi
praksami, in kar naenkrat se mi je v glavi vse
skupaj začelo povezovati. Kmalu zatem sem postala
veganka, moram priznati, da je bil prehod postopen
in se ni zgodil čez noč. Vse, kar sem vedela, je bilo,
da želim živeti v drugačnem svetu, kjer si ljudje
ne zakrivajo oči pred resnico, kjer vsa bitja živijo
svobodno in v sožitju z naravo, a zavedala sem se, da
če želim spremeniti svet, moram najprej spremeniti
sebe.
Ko sem postala »čista« veganka, sem zaradi
neodobravanja s strani družbe odšla v bolj
aktivistične vode in se včasih drugače, bolj agresivno
vedla, najbolj očitno do družine, prijateljev in kasneje
takratnega partnerja, saj nikakor nisem mogla
sprejeti dejstva, da tisti, ki so mi najbližje, situacije
ne vidijo tako problematične kot jaz. Izkoriščanje
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VERJELA SEM, DA
MORAM LJUDEM
POKAZATI, KAJ DELAJO
»NAROBE«, IN JIH
PREPRIČATI V SVOJ PRAV.
A KMALU SEM UGOTOVILA,
DA SEM ZAČELA DELOVATI
S STRANI SOVRAŠTVA
IN NE LJUBEZNI, KOT SEM
NAJPREJ VERJELA.

živali je postalo družbena norma, v katero je malokdo
še kdaj podvomil. Verjela sem, da moram ljudem
pokazati, kaj delajo »narobe«, in jih prepričati v svoj
prav. A kmalu sem ugotovila, da sem začela delovati
s strani sovraštva in ne ljubezni, kot sem najprej
verjela. Sovraštva do ljudi, do vseh, ki pripomorejo
k trpljenju drugih, tako živali kot ljudi in našega
planeta, kar je moje lastno življenje spremenilo v
trpljenje, saj sem se počutila popolnoma nemočno,
počutila sem se kot tujka.
To je bilo zame obdobje velike introspekcije, ko
sem v sebi iskala odgovore na vsa možna vprašanja.
Zakaj ubijamo živali? Zakaj se delamo, da je to okej?
Zakaj me ljudje ne morejo sprejeti, ker sem veganka?
Zakaj jaz ne morem sprejeti njih, ker niso? Ali
lahko delujem iz ljubezni, če jih ne morem v celoti
sprejeti? Kaj sploh je ljubezen? Svoje misli sem začela
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zapisovati in kmalu so se razvile v zgodbo, ta pa v
knjigo z naslovom Up v srebrnih očeh. S pisanjem
sem želela razumeti ljubezen, konstrukt, o katerem
vsi tako očitno govorijo, malokdo ga razume, skoraj
nihče pa ga resnično ne živi. A jaz sem pri 17-ih letih
želela živeti ljubezen. Ultimativno ljubezen. Prve
misli sem začela zapisovati, preden sem romantično
ljubezen začutila na lastni koži, zato je predstavljala
najčistejšo idejo o ljubezni, ki še ni bila popačena
s strani lastnih izkušenj, bolečine ali pogojevanja.
Ljubezni, ki vidi globoko v dušo, tako dušo rastlin,
živali kot ljudi ali Matere Zemlje, katere otroci smo
vsi. Ljubezni, ki si nikogar ne lasti, nikogar ne
obtožuje in zavira, niti same sebe. Mislim, da kot
otroci vsi vemo, kako ljubiti brezpogojno, stvari se
spremenijo, ko smo prvič izdani, ko imamo prvič
zlomljeno srce, ko se prvič ne počutimo dovolj dobri,
ko smo prvič zavrnjeni. Tudi sama sem velikokrat
podlegla bolečini in delovala v nasprotju s svojo
resnico, zato se še vedno velikokrat vprašam: »Kaj bi
naredila 17-letna Elara?«
Moja knjiga je bila zaradi določenih izmišljenih
elementov kategorizirana kot mladostniška
fantastika, čeprav to nikoli ni bil moj namen.
Želela sem podati idejo, da bi lahko, če bi se vsak
posameznik odločil spremeniti, skupaj spremenili
svet. Ves čas razloge za trpljenje iščemo v zunanjem
okolju, v drugih, namesto da bi preprosto sprejeli
dejstvo, da se sprememba začne pri nas samih, v
našem srcu, ko se ga odločimo odpreti. Najprej boli,
ker kar naenkrat pred tvojimi očmi pade iluzija, v
katero si verjel, samo zato, ker je bilo tako lažje. A to,
kar je lažje, ni vedno prav.
Iskreno ne vem, kaj je prav. Ne vem, kaj je
ultimativna resnica. Bolj kot jo iščem, bolj se
zavedam, da obstaja v neskončnem paradoksu. A kar
vem, je, da nočem in ne bom zavestno pripomogla
k trpljenju katerega koli bitja, ne človeka ne živali.
Zame hierarhija ne obstaja več. Vsi smo bratje in
sestre, vsi živimo na istem planetu, dihamo isti zrak.
Vsi imamo dušo ali pa je sploh nimamo, odvisno od
posameznikovega prepričanja, a če jo imamo mi, jo
imajo tudi živali. Vsi si zaslužimo živeti. Svobodno.
Tega ne pišem, da bi kogarkoli krivila ali prepričala
v lasten prav. Vse, kar želim, je, da se za trenutek
iz glave, polne misli, vzorcev in socialnih norm,
premaknete v srce. Poslušajte, kaj vam govori. Nihče
ni zloben, razlogi za zlobna dejanja izvirajo iz lastne
bolečine ali nezavedanja. Mahatma Gandhi je nekoč
rekel: "Na nežen način lahko pretresete svet."
In res ga lahko. Če le sledimo srcu.
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TI, ŽIVAL – TI, ČLOVEK
KDO JE VREDEN VEČ ?
Kadar pes s pogledom, polnim pričakovanja, stoji pred
nekom, ali ko se mačka umakne in skrije, bi človek rad
vedel, kaj se v živalih resnično dogaja. Kaj zaznavajo in
kaj bi želele sporočiti?
Knjiga »Ti, žival – ti, človek. Kdo je vreden več?« daje
odgovore, ki jih ne najdemo v nobeni strokovni knjigi
biologije ali védi o vedenju živali: »Živali komunicirajo
v slikah … zavohajo vonj besed in tudi misli. Kakor
človek občuti, misli, govori in ravna, takšen vonj oddaja
…« To je ena izmed izjav, ki odnos človeka in živali
osvetljujejo z nove strani.
Kdor živi skupaj s psom ali mačko, lahko s praktičnimi
napotki naredi nove izkušnje, npr. psu ali mački ne
sporoči samo z besedami, temveč tudi z notranjimi
slikami, kaj namerava z njo, če je npr. predviden
obisk pri veterinarju ali želi iti na sprehod. Kdor
se želi naučiti razumeti notranje življenje živali ali
komunicirati z njimi, bo v tej knjigi našel veliko
napotkov in praktičnih izkušenj.
Pri tem ni vedno znova preprosto govoriti le o
»živalih«, temveč o »naših bratih in sestrah živalih«.
Knjiga spodbuja, naj živali zaznavamo kot bitja, ki
imajo isto življenje kot mi, ljudje, bitja, ki jim pripadata
spoštovanje in pozornost. Opisano je, da imajo tudi
tako imenovane »koristne živali«, kot so govedo in
svinje, pa tudi divje živali enako dober občutek kot psi
in mačke – in da pogosto živijo v nenehnem strahu
pred človekom, ki jim streže po življenju. Zato je knjiga
tudi poziv k spoštovanju življenja vseh živali
in ponovni opredelitvi pojma »ljubezen do živali«.
Mehka vezava | 125 strani | cena 9,00 €
Naročila | tel. 0590 167 35 | www.gabriele-zalozba.com
Knjiga je izšla tudi v hrvaškem in mnogih drugih tujih
jezikih. www.gabriele-publishing.com
Gabriele-Založba Beseda

www.gabriele-zalozba.com

kontakt@gabriele-zalozba.com
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NJEGOVO OKO

BOŽJE KNJIGOVODSTVO
Mikrokozmos v
makrokozmosu
V tem temeljnem delu nam naša sestra
Gabriele pojasnjuje povezave med vesoljem,
makrokozmosom, in človekom, mikrokozmosom.
Prvič smo dobili globoke vpoglede v to
mogočno komunikacijsko mrežo, oddajanja
in sprejemanja. V ozvezdjih tostranstva in
onostranstva je zapisana vsaka misel, vsak
občutek, vsak vzgib in odseva na nas.
Podrobno izvemo, kako se utelešenje pripravlja
v onostranskih svetovih in tudi v tostranstvu.
V tej knjigi je postalo očitno: na zemlji
divja nepredstavljiv boj med božanskim in
demonskim.
Odlomki iz knjige:
Genski delci – ne samo v hrani,
temveč tudi v zraku in vodi
Domena genske tehnologije je tudi povečana
proizvodnja mesa. Velika potreba po mesu se
pravzaprav pokriva samo še tako, da se umetno
zaplodi vedno več živali. Z gensko manipulacijo
ali genetično proizvedenimi zdravili dosežejo
dvojno težo mesa z manj maščobami kot
pri naravno doraščenih živalih. S posebnimi
genskimi zidaki se spremeni tudi kakovost
mesa, tako da ljudje sprejemajo z mesom kot
hrano velike količine genskih delcev. Veliko
živali je zaradi posega v njihovo življenje
neizmerno mučenih. Muke ustvarjajo resonance,
torej nihanja v njih, kajti tudi živali občutijo. Ti
trpeči in mučni občutki gredo v njihove gene.
Človek uživa meso z ustrezno programiranimi
geni. Če se genski delec usidra v človeško
telesno celico, potem postane ta živalski genski
program človeški program.
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Kdo daje ljudem pravico manipulirati z
dednimi zasnovami živali? Kdo jim daje pravico
oskruniti in spremeniti naravo? Pravico si lasti
samo ta, ki se postavlja nad Boga.
Ljudem je zapovedano, da ne ubijajo. To velja
tudi glede živali – in tudi rastlin, če rastlinski
svet ni namenjen za prehrano ali pripravo
življenjsko nujnih dobrin. Človek nima pravice
ubijati in manipulirati. Kdor se pregreši nad
živalmi in rastlinami, ravna po demonski volji:
ubij vse, manipuliraj z vsem, da ne bi niti ljudje
niti živali občutili božjega. Je to nova svetovna
ureditev?
Trda vezava | 160 strani | cena 13,00 €
Naročila | tel. 0590 167 35 |
www.gabriele-zalozba.com

D O N A CIJE
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

NIČ VAS NE STANE, ČE
NAMENITE SVOJ DEL
DOHODNINE DRUŠTVU ZA
OSVOBODITEV ŽIVALI.

__________________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca

Dav

Ime oziroma naziv upravičenca
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Davčna številka upravičenca
6

8

8

4

4

9

3

Odstotek (%)

0

čna številka upravičenca Odstotek (%)
V/Na _____________________, dne__________________

_________________________________
podpis zavezanca/ke

___________________________________________________________________________

PRIPOROČILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine,
po tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni
zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine,
seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Društvo za osvoboditev živali in
njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. Mogoče mu je nameniti do 0,5 % dohodnine.
Izpolnjeno zahtevo je treba poslati na pristojni davčni urad, lahko pa tudi na naslov društva, v kolikor ne
veste, kateri davčni urad je pristojen za vas. Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni
strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Če nam namenite
del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.
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MAMA JE
MAMA.
NAJ OTROŠKI
GLAS ZNOVA
ZAŽIVI V NAS!
Besedilo Ksenija Vesenjak,
avtorica knjige Živali, moje prijateljice
“Mama, strah me je.”
“Česa? Pa ne teme in noči?”
“Eh, ne! Ne bojim se teme. V njej vidim vse, kar je.
In saj veš,včasih še vse tisto, česar sploh ni.”
“Pa ne nevihte?”
“Ne! Ta prevetri mi srce in oči.
Točno tako, kot praviš ti!”
“Deroče reke in vetra?”
“Kje pa! Po vetru pride tvoj vonj in potem si tukaj, ko
te močno pogrešam. Zaradi reke bi lahko
plul, ko si zaželim. Včasih celo tja, kamor si želim!”
“Česa se torej bojiš,moj mali pogumni in neustrašni
sin, ki ga ne strela ne grom ne blisk ne spravijo v dir?”
“Mama. Bojim se ljudi ...
Ne razumejo vetra kot mi.
Ne občutijo moči sonca kot mi.
Še tok rek po svoje usmerjali bi!
Živijo na zemlji, kot da je ni!
Kaj, če na koncu vzamejo, kar največ pomeni mi.
Saj veš, mama, da to si ti!”
“Razumem. Naj te ne bo strah ljudi.
Ne vidiva sonca, pa vendar občutiva njegovo moč.
Ne čutiva vetra, pa vendar poznava vse njegove smeri.
Nikdar se ne bova hladila v reki, pa vendar zaupava
njenemu toku. Verjemi. Ničesar takšnega ni, kar lahko
kdorkoli med ljudmi vzel bi ti. Nenazadnje, saj veš,
da tudi mene ob tebi že dolgo več ni ... A ti občutiš
življenje onkraj navidezne človeške moči.
Otrok moj, ne boj se ljudi ...”
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Življenja enih od najbolj izkoriščanih živali so danes
prežeta z neskončno žalostjo njihovih živalskih
mater. Njihovi otroci so obravnavani kot naša
surovina za mleko, meso ali jajca. Še preden so začeli
zares živeti, se znajdejo na tovornjakih za klavnico.
Osemmesečni telički so v trebuhih kravjih mam dihali
dlje kot zunaj njih, šestmesečni pujski, ki bi se morali
razigrano poditi za maminim repom, v agoniji in
strahu potujejo za rešetkami, štirimesečni jagenjčki,
ki se še niso pasli, kličejo mame iz klavnic. Piščanci
pa sploh ne vedo, kako mama izgleda, saj je svoj živ
dan niso videli. Nihče jih ni učil, kako poiskati hrano,
nihče jih ni skril pod perutke, ničesar ne poznajo,
doživijo, pa že gredo pod nož. S selekcijsko vzrejo
smo celo uspeli odpraviti nagon kločenja, valjenja
jajc pri kokoših, dobesedno materinski nagon. In to
imamo za napredek znanosti.
Mar res?
O tem razmišljam, ko skupaj z leto in pol staro
punčko Auroro dajeva vodo naši rešeni pujsi Čoki.
To je mama s prašičjim rilcem, ki je preživela vse
svoje otroke, nemočno in ukleščeno gledala njihovo
pohabljanje (od kastriranja na živo dalje …) in je v
našem zatočišču, kjer se na simbolen način vsaj malo
poskušamo oddolžiti za krivice, povzročene živalim
in naravi, končno našla svoj mir.
Aurora jo nežno poboža in v njej ni niti malo
grobosti, kaj šele misli, da bi živali storila kaj žalega.
Tega otroška duša ne pozna. Ljubezen, ki gre skozi
otroške roke, je izjemna. In nalezljiva.
Razmišljam dalje.
Kaj se je zgodilo z nami, odraslimi, ki smo vsi bili
nekoč otroci, da počnemo živalim takšne grozote?
Se lahko za trenutek spomnimo, kdo smo bili, preden
je svet rekel, kaj moramo postati?
V nas je živelo ustvarjalno otroško srce, polno
zaupanja, sprejemanja in predvsem iskrenega čudenja
nad vsem bogastvom narave in živali okoli nas. Ko si
otrok, je svet poln čudes. Vse tiste majhne stvari niso
majhne, ampak zelo velike. Skozi otroške oči je vsaka
žival lepa.
Bela kokoška je prelepa ptica, pod katere perutmi
je tako prijetno toplo. Zajček je nekdo, ki bi lahko
pojedel vse naše štiriperesne deteljice, samo da bo
zadovoljen. Kravica – nežni velikan, pri katerem
si lahko grejemo noge pozimi. Pikapolonice pa
prinašajo srečo. Prav vsaka žival je bila, je in vedno
bo skozi otroške oči Lepa. Kako bi ne bila, saj je
edinstvena, kot vsak izmed nas.
Med njimi kot otroci nismo delali razlik, nismo jih
delili in niti na misel nam ni prišlo, da bi živalim
storili kaj hudega. Drug drugemu smo bili največji
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zaklad. Živali so bile naše prijateljice.
Zakaj je ta otroški glas potem z leti postajal vse tišji
in tišji, dokler ni postal povsem neslišen? In se je
nežna ljubeča roka spremenila v rablja, ki pobija?
Samota ubija. Tako pravimo.
Ampak v temnem prizidku hiše potem za vse kratko
življenje osamimo in zapremo nedolžno žival, ki bo
odrezana od sveta vsak dan čakala našo roko s hrano,
dokler je ne bomo pobili.
Borimo se za svobodo. Ker je vredno!
Ampak njih zapiramo v kletke in jim natikamo verige
in okove.
Opevamo ljubezen.
Ker je nekaj najlepšega na celem svetu.
Ampak milijarde drugih bitij prikrajšamo zanjo in za
sleherne medsebojne odnose zunaj ali znotraj njihove
vrste.
Da bi zares razumeli, kaj pomeni za pujske
doživljenjsko bivanje v betonskem boksu, je treba
videti, s kakšno neizmerno radostjo norijo po

travniku, kadar ga imajo.Koliko veselja je v njih in
neskončne razigranosti. In treba jih je slišati zvečer,
ko utrujeni, zakopani globoko v seno, zaspijo.
Da bi razumeli, kaj pomeni za ptice, kot so kokoši,
ujetost v prostor brez letnih časov, brez zemlje in
pod umetno svetlobo, jih morate videti na prostem.
Vsak trenutek živijo, kot bi bil zadnji. Da bi razumeli
breme verig in okovov na bikih in kravah, morate te
veličastne živali videti živeti v naravi.
Da bi zares razumeli, da je toleriranje krivice na enem
mestu grožnja pravičnosti povsod, se moramo morda
sami znajti na mestu živali. Izkoriščani in ujeti na ta
ali oni način.
Toliko časa se trudim vračati zemljo živalim. Ker
vem, kako zelo rade jo imajo. In ob tem, ko jih
opazujem, nikoli ne neham razmišljati, da bi zemljo
morali vrniti ne le živalim, ampak tudi ljudem.
Morda bomo takrat, ko bomo sami sebe osvobodili,
bolje razumeli, kaj je tako zelo narobe v našem
odnosu do živali.
Za začetek pa morda odpremo vsaj del srca.
Da otroški glas znova zaživi v nas!
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Naša revija je vedno na voljo v Ljubljani, na
Celovški cesti 87 (v trgovini Vege&Dobro), kjer
imamo društvene prostore. Ker podpiramo
delovanje naših ekoloških trgovin in veganskih
restavracij, smo se z njimi dogovorili za deljenje
naše brezplačne revije. Pogosto jo boste
našli tudi pred vsemi splošnimi knjižnicami (z
redkimi izjemami), samo za branje pa v njihovih
čitalnicah. Elektronska oblika revije je dostopna
na spletni strani: www.osvoboditevzivali.si.
Če bi imeli revijo Osvoboditev živali tudi v
vaši ekološki trgovini ali veganski restavraciji,
sporočite na e-naslov:
tajnik@osvoboditevzivali.si.

LJUBLJANA
Vege&Dobro, trg. z živili za zdravo življenje
Celovška c. 87, Ljubljana, T: 031/681-426
Kalček, ekološka trgovina
Trubarjeva cesta 15, Ljubljana, T: 01/433-01-18

Loving Hut, veganska restavracija
Gosposvetska cesta 43a, Maribor, T: 070/631-502
Madal Bal trgovina Sewa, Vetrinjska ulica 12,
Maribor

Kalček, ekološka biološka trgovina
BTC, Avstrijska ulica, Ljubljana, T: 01/523-35-62

Slovegija, veganska restavracija
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor,
T: 05/919-49-24

Kalček, ekološka samopostrežna trgovina
Celovška c. 268, Ljubljana, T.: 05/907-87-10

CELJE

Loving Hut Express, vegan fast food
Ljubljana Vič, Koprska ulica 72, T: 070/631-500
Loving Hut, veganska restavracija
Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, T: 068/126-970
Madal Bal trgovina, Stari trg 11, Ljubljana
Madal Bal trgovina, Trubarjeva cesta 30, Ljubljana
Rastoča Jablana, prodaja zdrave hrane
BTC, Šmartinska c. 152, Ljubljana, T: 069/666-950
Zakladi narave, spec. trg. za zdravo življenje
Vodnikova 187, Ljubljana, T: 05/971-08-29
Živa Center, bio veganska trgovina
Tomačevo 27, Ljubljana, T: 08/205-24-86

MARIBOR
Ajda, ekološka trgovina
Glavni trg 23, Maribor, T: 02/250-20-23
Biotopic, ekološka trgovina, Europark
Pobreška cesta 18, Maribor, T: 08/205-59-80.
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Biotopic Celje mesto, ekološka trgovina
Glavni trg 10, Celje, T: 03/544-16-31
Biotopic City center Celje, ekološka trgovina,
Mariborska cesta 100, Celje, T: 040 525 210
Dobra volja, ekološka trgovina
Stanetova ulica 19, Celje, T: 05/993-00-48
Norma, ekološka trgovina,
Prešernova ulica 25, T: 03/620 22 18
Slovegija, veganska restavracija,
Linhartova 7, T: 068 947 064

GORNJA RADGONA
Bajka, ekološka trgovina in prevajanje
Panonska ulica 8, Gornja Radgona,
T: 02/564-88-58

KAMNIK
Mama Terra, trgovina z zdravo prehrano
Ljubljanska cesta 4a, Kamnik, T: 01/831-16-11
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KOPER

NOVA GORICA

Kalček, trgovina z ekološkimi izdelki
Ljubljanska cesta 3, Koper, T: 05/902-16-06

Sadje zelenjava Valentinčič-Štekar,
Štekar Sonja s. p.
Ul. Gradnikove brigade 61, Nova Gorica,
T: 05/302-4166

Moj zlati kalček, trgovina in storitve
Pristaniška ulica 2, Koper , T: 041/470-072
Trgovina Natura
Pristaniška ulica 2, Koper, T: 05/627-67-49
Vitacare, spec. trgovina z zdravo prehrano
Pristaniška ulica 2, Koper, T: 05/850-16-08

Trgovina Arna – zdravo življenje
Delpinova 8, Nova Gorica, T: 05/300-14-89
Zale&Pepe, prava hrana, Eda center
Delpinova ul. 18b, Nova Gorica, T: 05/905-72-00

Natural Mystic Shop
Kidričeva ulica 18, Koper, T: 05/627-4025

Vitalina Natura trgovina
Bratuževa ulica 1, Šempeter pri Gorici,
T: 030/223-366.

Avokado, trgovina in veganska okrepčevalnica
Gortanov trg 4, Koper, T: 051/ 486-704

NOVO MESTO

Na stopničkah, Vegi bar
Gortanov trg 12, Koper, T: 031/680-075

KRANJ
Trgovina Krajček, trgovina z zdravo hrano,
Poštna ulica 6, Kranj

LESCE
Dobra misel, trgovina z naravnimi proizvodi Klasa
Alpska cesta 42, Lesce, T: 04/531-73-73

LJUTOMER
Avena, trgovina z zdravo hrano
Prešernova ulica 25, Ljutomer, T: 041/445-057

PT UJ
Avena Ptuj, ekološka trgovina
Vegova ulica 2E, 2250 Ptuj, T: 041 445 057

MEDVODE
Vegan fresh, veganska restavracija
Gorenjska cesta 13, Medvode, T: 01/361-82-55

MOZIRJE
Hram narave, eko trgovina in kavarna
Šmihelska cesta 2, Mozirje, T: 051/888-549

MURSKA SOBOTA
Trgovina Sončnica, trg. z zdravo prehrano
Obrtna ul. 26, Murska Sobota, T: 02/526-16-39

Stari most, čajarna
Glavni trg 16 in 17, Novo mesto, T: 051/245-383

OSTROŽNO PRI PONIKVI
Vege&Dobro, kmetija Za naravo
Ostrožno pri Ponikvi 26, Ponikva, T: 031/499-756

PORTOROŽ
Ekošara, ekološka trgovina, Obala 114, Lucija,
Portorož, T: 040/559-592

RADOVLJICA
Trgovina Suzana, zdravju prijazna trgovina
Ul. Staneta Žagarja 2b, Radovljica, T: 040/433-661

SLOVENJ GRADEC
Kašča, trgovina z zdravo hrano
Glavni trg 4, Slovenj Gradec, T: 040/376-463

SLOVENSKA BISTRICA
Vegan Plac, veganski izdelki iz ekološke pridelave,
Partizanska ulica 27, Slov. Bistrica, T: 040/550-705

TRZIN
Trgovina Amarant, vse za eko vrt
Mengeška cesta 26, Trzin, T: 08/205-78-82

VELENJE
Hiška zdravja, prodaja izdelkov za Zdravje
Šaleška cesta 21, Velenje, T: 064/226-966
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