letnik 20
številka 43
junij 2022

prisotnost živalskih snovi v
zdravilih in cepivih
PETRA KRIŽAIČ

poti in stranpoti
poskusov na živalih
MILOŠ ŽIDANIK

bogomili,
prvi vegani na balkanu
SEBAST IAN HOBLAJ

www.osvoboditevzivali.si // brezplačen izvod

TELEVIZIJA Z NOVO PERSPEKTIVO!
Raznolikost oddaj za vsa življenjska področja:
• spoštljiv odnos do bližnjega
• miroljubno ravnanje z naravo in živalmi
• vsebinsko bogate pravljice za otroke
• okusna in idej polna vegetarijansko-veganska kuhinja
• povzdignjena klasična glasba
• pogovorne oddaje o aktualnih dogodkih časa – kritično in s pogledi v ozadje
Zdravo TV lahko gledate 24 ur na dan pri naslednjih operaterjih:
T-2 na številki 215, TELEKOM na številki 680, neo mora biti nastavljen na HD,
TELESAT Jesenice na številki 201

www.zdrava-tv.com
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VEGANSKI FESTIVAL

TRAJNOSTNEGA NAČINA ŽIVLJENJA
B O G AT P R O G R A M N A O D R U / glasbene skupine in gosti
50 S TO J N I C / dr ušt va, trgovine, restavracije
P R E D AVA N J A / etik a, zdravje, okoljevar st vo
K U H A R S K E D E L AV N I C E z degustacijo
Z E R O WA S T E in otroške delavnice
O Č A L A V I R T UA L N E R E S N I Č N O S T I
B O G AT S R E Č E LO V / vsak a srečk a zadane!
SLOVENSKO VEGANSKO DRUŠTVO

Slovensko vegansko društvo

UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci,
letos mineva že 20 let od ustanovitve našega društva.
Po teh letih delovanja lahko rečemo, da smo dali
pomemben prispevek k boljšemu odnosu do živali
in narave. Vsaj za nekatere posameznike to velja. Žal
pa je res, da večina ljudi ni prepoznala pomembnosti
in dragocenosti naših sporočil. Vprašanje je, zakaj
ne? Moj odgovor je zelo preprost in jasen: v vrtcih,
šolah in pri verouku nas že kot otroke učijo, da je
nujno jesti meso in piti mleko ter da nam je Bog
dal živali za hrano. Torej, možgane najmlajših tako
rekoč »programirajo« v dojemanje, pri katerem so
živali le stvari oz. surovine za različne izdelke. Zaradi
tega lažje razumemo ljudi, ki sprašujejo: Zakaj pa bi
verjeli nekim aktivistom in zaščitnikom živali, če pa
ubijanje živali, množično živinorejo in prehranjevanje
z živalsko hrano priporočata stroka in znanost ter
dovoljuje zakonodaja? Tako je cerkveno-državni
sistem že skozi zgodovino zagovarjal ubijanje živali in
uničevanje narave, človeštvo pa držal v nevednosti.
Čeprav je bila resnica prisotna skozi vsa obdobja, je
omenjeni sistem poskrbel, nekoč tudi z mečem, danes
pa bolj prefinjeno preko učnega programa, državnega
sistema in medijev, da laž postane »resnica«, v katero
danes verjame večina ljudi in tako živi. Pravilen in
resnici naklonjen šolski sistem bi moral otroke učiti
in usmerjati k miroljubnemu odnosu do vseh ljudi,
vseh živali, narave in celotnega stvarstva. Kajti, kot
posamezniki in kot človeštvo smo odvisni od dobre
kondicije naše hraniteljice Zemlje in vseh njenih
življenjskih oblik. Kako je v svetu danes? Človeštvo je
ponosno na svoje znanje, dosežke in t. i. znanost.
Toda kje je ostala modrost?
STANKO VALPATIČ,
glavni in odgovorni urednik
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MINILO JE 20 LET
OD USTANOVITVE DRUŠTVA
Besedilo STANKO VALPATIČ

Društvo je v teh 20 letih vsekakor dalo
pomemben prispevek k boljšemu odnosu
do živali, čeprav moramo priznati, da se
uničevanje narave in okrutnost do živali
nadaljujeta v velikem tempu. Se pa vsaj
pri nekaterih posameznikih ta odnos
počasi spreminja.
Priznamo, da so bile želje po spremembah v teh
20 letih večje. Nadejali smo se, da bo v tem času s
pomočjo naših informacij večje število prebivalcev
Slovenije uvidelo, spoznalo, da nobena žival ni
ustvarjena za mučenje, korist ali našo prehrano, da
množična reja živali za meso, mleko in jajca ogroža
naravo in vode, da poskusi na živalih za kozmetiko,
zdravila in cepiva nimajo nobenega smisla in
koristi, da lov na živali povzroča kaos v naravi tako
za živali kot za ljudi, da prehranjevanje z mesom,
mlečnimi izdelki in jajci povzroča mnoge novodobne
bolezni že pri mlajših in, kar je najpomembnejše,
da človeštvu nikoli v zgodovini ni bilo dovoljeno
ubijati živali za kakršno koli našo korist in da iz
vesoljnega, duhovnega zakona vzroka in učinka za
vsakega posameznika glede na njegov delež pri tem
to pomeni trpljenje in bolečine, podobno kot smo to
povzročili živalim. Kajti nobena energija se ne izgubi
in se vedno prej ali slej vrne na povzročitelja.
Če bi večina ljudi prepoznala navedeno v teh 20 letih,
bi nam to prineslo tudi vlado, naklonjeno živalim in
naravi ter tudi spremembam na področju zakonodaje,
za katero si pri društvu prizadevamo že od samega
začetka v okviru pravniške skupine varuhinje pravic
živali.
V tistem času pred več kot dvajsetimi leti se je pri
nekaterih pojavljala ideja o ustanovitvi društva, ki
bi se zavzemalo za vse živali brez izjeme. Takratna
obstoječa društva za zaščito živali so se bolj
ukvarjala s hišnimi ljubljenčki. Zato je bil takšen
način razmišljanja o živalih, kot ga je prineslo naše
društvo, za večino ljudi nekaj novega ali drugačnega.
Tudi za nekatere izmed soustanoviteljev in prvih
članov je to pomenilo nov pogled na živali. Morda
vsega nismo takoj dojeli in razumeli, a sta nam bila
ideja in takšno razmišljanje blizu in všeč.

Dogovorili smo se, da si bo društvo prizadevalo
tudi za varstvo okolja in ohranjanja narave na vseh
področjih družbenega življenja, naš način delovanja
pa bo v smislu spoštljivega informiranja, da se ljudje
lahko prepoznajo, začutijo željo po spremembah v
odnosu do živali, narave in načina prehranjevanja. Že
od samega začetka je bilo pomembno vprašanje, kako
informacije spraviti do ljudi, kajti večina medijev
nikoli ni bila naklonjena tej tematiki.
Iskali smo različne možnosti. Od prirejanja velikih
vege piknikov po mnogih večjih mestih v Sloveniji,
ki jih je vedno obiskalo več tisoč obiskovalcev, do
velikih jumbo plakatov, revije, manjših plakatov
in letakov, stojnice z informativnim materialom
v mnogih mestih, imeli smo razna predavanja,
snemanja lastnih oddaj, prevajanja tujih oddaj,
nastopov v medijih, preko pobud in predlogov državi
smo delovali tudi preko pravniške skupine. V zadnjih
letih pa smo imeli, kot povsod, poudarek na spletnem
informiranju.
Odločili smo se za delovanje v miroljubnem smislu,
torej smo prepričani, da vsaka agresivnost povzroči
novo agresivnost in zato temu kaosu na zemlji ni
konca ne kraja. Ne obstaja pravično ali pravilno
ubijanje živali, kakor tudi ne obstaja pravična vojna,
čeprav so nas tako naučili in nas še učijo. Celo
papež, ki se ima za Jezusovega naslednika, zagovarja
pravično vojno in ubijanje živali, kar je absurd nad
absurdi, saj je danes nedvoumno dokazano, da je
bil Jezus čisti pacifist. Spoštovane bralke in bralci,
zelo pomembno za vse nas je, da kdor še lahko in
zmore, čim prej prepozna veliko laž in prevaro, v
katero nas ulovijo že kot otroke v šoli in pri verouku,
kasneje pa se to nadaljuje še povsod drugje. Šele ko
to prepoznamo in dojamemo, bomo lahko naredili
pravilne in pomembne korake ter spremembe v dobro
sebe, soljudi, živali in narave.
Vse to namreč prispeva in vodi proti našemu cilju in
dolgoročni viziji, ki smo si jo zapisali ob ustanovitvi
društva in se smiselno glasi: pomembno je, da
prispevamo svoj delež na vseh področjih našega
življenja in delovanja k vedno bolj miroljubni družbi.
Tako lahko nastane že dolgo napovedano kraljestvo
miru na Zemlji med ljudmi, živalmi in naravo. Čas,
v katerem ne bo več nobenega ubijanja, izkoriščanja,
mučenja živali in ljudi, nepravičnosti, laži, zavajanja,
5
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uničevanja narave in vojn. To je čas, o katerem se že
dolgo govori, v novejši dobi pa ga je napovedal pred
skoraj 3000 leti veliki prerok Izaija v smislu: prišel
bo čas, ko bodo živali zopet postale nenapadalne ena
do druge in do ljudi, ker se bodo ljudje spremenili
in ne bodo več napadalni in agresivni. Ta cilj in
vizija nam lahko pomagata, nas opogumljata pri
naših korakih in odločitvah za čuvanje življenja v
vseh oblikah in, jasno, NE za uničevanje življenja.
Življenje pa je povsod. Ne obstaja neživa narava. Zato
čuvajmo življenje v vseh oblikah, kajti od tega smo
kot človeštvo odvisni.

RAZMIŠLJANJE
OB 20-LETNICI
USTANOVITVE
Besedilo MORIS HOBLAJ, dipl. teolog in sociolog

Eden izmed glavnih pobudnikov za
ustanovitev našega društva je bil Moris
Hoblaj. Večkrat nam je ponavljal, da ni
razlike med živalmi, ne glede na to, ali jih
imenujemo hišni ljubljenčki, rejne živali za
našo prehrano ali divje živali, ki jih lovijo in
streljajo lovci. Govoril je o enosti celotnega
stvarstva, da so živali del te celote in zato
jih nikakor ne bi smeli ubijati za našo
prehrano ali izkoriščati in mučiti za svoje
koristi. Moris je bil že takrat mnenja, da
takšno gledanje na živali ni nekaj novega,
ampak se o tem govori skozi celotno
zgodovino, vendar je cerkveno-državni
sistem v vseh časovnih obdobjih to vedenje
poskušal zatreti in uničiti. O tem so govorili
in tako živeli posamezniki in celotna
ljudstva, npr. Pitagora, Jezus, Katari,
Bogomili, Manihejci in v današnjem času
zopet skozi prakristjanski tok po preroški
besedi – Gabriele.
Povprašali smo Morisa, kako se spominja tistih časov
pred 20 leti ter ga prosili za komentar.
Moris: Ob 20-letnem obstoju društva sem razmišljal,
kaj reči oz. zapisati zvestim prijateljem živali, ki že
desetletja delujejo preko »Društva za osvoboditev
živali in njihove pravice«. Mislim, da je edina prava
beseda za to nesebično delovanje, da jim pošljem
zahvalo v imenu živali, ki jih imamo za svoje
sostvaritve.
Na kratko bi lahko rekli, da so za vse današnje
relevantne konglomerate v družbi, tako politične kot
religiozne, živali brezčutne kreature, enake stvarem,
brez kakršnihkoli pravic. Ko sem v popolnosti dojel,
kaj je s takšno proklamacijo teologije in znanosti
storjeno živalim, sem začel iskati, kaj so o živalih
rekli veliki ljudje = duhovi skozi zgodovino oz. Bog

6

osvoboditev živali

po svojih poslancih – prerokih. Čeprav mnogi to že
poznate, kljub temu nekaj citatov:

»resnična

č l o v e š k a k ul t ur a b o

o b s t a j a l a š e l e t a k r at , k o s e z a
kanibalizem ne bo razumelo

»resnično
ž i va l i , k e r

j e č l o v e k k r a l j vs e h
nj e g o va o k r u t n os t

pr e s e g a nj i h o v o . m i ž i v i m o

s a m o l j u d o ž ers t v o , t e m v e č
vs a k o u ž i va nj e m e s a .«

wilhelm busch, pesnik

o d s m rt i dr u g i h . s m o p o t uj o č i
g r o b o v i !«

leonardo da vinci, univerzalni genij

»v

vs a k i ž i va l i , t u d i v vs a k i

r a s t l i n i j e pr i s o t n a m o č n a
s t va r i t e l j s k a m o č

» v er j a m e m ,

da b o d u h o v n i

n a pr e d e k n a d o l o č e n i t o č k i o d
n a s z a h t e va l , da pr e n e h a m o

u b ij at i n a š e s os t va r i t v e z a r a d i

-

i z v or

ž i vl j e nj a , d uš a , b o g , vs e pr i s o t n i
u n i v er z a l n i v e č n i d uh ,

int eligenca vesolja. v izrazu
ž i va l i , v l e p o t i r a s t l i n e , v

z a d o v o l j e va nj a t e l e s n i h ž e l j a .«

o b l i k o va nj u k a m n a a l i v t e k o č i

mahatma gandhi, nobelovec

n a r av o , z a s l u t i , da b i z e m l j a

snovi ta, ki ima malo srca za
l a h k o b i l a r a j .«

»menim,

da s e m or a m o m i , k i s e

z av z e m a m o z a z a š č i t o ž i va l i ,

p o p o l n o m a o dr e č i u ž i va nj u m e s a
i n g o v or i t i pr o t i t e m u .

t o t udi sam počnem. tako
n e k at e r i pr i č n ej o o b r a č at i

p o z or n os t n a pr o b l e m , k i j e b i l
t a k o p o z n o i z p os t avl j e n .«
albert schweitzer, zdravnik, nobelovec za mir

»misli

č l o v e k z a d o v ol j e n , v e d er :

j a z n i s e m k r i v i n s ur o v m e s a r .
t o da , k e r č l o v e k l j u b i p e č e n i c e ,
n os i d e l m e s a r j e v e k r i v d e .«

eugen roth, pisec

duh stvaritelj po svojih prerokih:
– žival ima dušo.
Iz te perspektive sem opazoval svet in obnašanje
mnogih ljudi do ljudi in živali ter doživel in občutil
ravnodušnost in krutost večine ljudi – do živali, do
soljudi, ki trpijo revščino in pomanjkanje svobode.
V svojem življenju sem veliko tega videl, slišal in
doživel – v zbiranju bogastva in dobrin ljudi pa tudi
v posledicah tega egoističnega ravnanja, zato sem
se odločil, da spremenim svoje ravnanje in osebno
pomagam v svojem prostem času, višek sredstev, ki
jih bom imel, pa uporabim za blaženje človeškega in
živalskega trpljenja.
Prepričan sem, da so živali Božja bitja in da je zločin
jemati jim življenjski prostor – jih uporabljati za
medicinske raziskave, jih loviti, mučiti in ubijati
v klavnicah, morjih, rekah in jezerih pa tudi v
gozdovih, prav tako v zraku in na zemlji.
V tem kontekstu sem razmišljal tudi o okrutnem
zapiranju in izkoriščanju domačih živali, o procesu
vzreje in smrtonosnem odvzemanju svobode,
življenju v hlevih, ki niso drugo kot zapori.
7
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V času, ko sem o tem intenzivno razmišljal, sem
dobil v roke dve brošuri (Živali tožijo, prerok obtožuje
in Umor živali je smrt ljudi) od Gabriele, ki sta mi v
temelju spremenili mišljenje in odnos do živali.
Prevod in promocija teh brošur v Sloveniji sta
pomenila začetek delovanja prijateljev in osnovanje
Društva za osvoboditev živali in njihove pravice.
Prve promocije so bile dobro obiskane. Prišlo je tudi
do 250 ljudi in njihovo navdušenje za pomoč živalim
je bilo veliko. A na žalost ne za dolgo, saj so se
aktivirali lobisti mesnih profiterjev s protiakcijami.
Na naš zadnji poziv je prišla peščica ljudi, ki so nam
povedali, da so bili aktivisti drugih usmeritev, ki so
hoteli na vsak način preprečiti komaj začeto borbo za
živali, kar jim je uspelo – no, ne popolnoma.
Tistega večera se nas je nekaj odločilo, da bomo
ustanovili društvo in nadaljevali z borbo za živali,
kar se je v kratkem času tudi zgodilo. Društvo za
osvoboditev živali in njihove pravice je začelo delovati
in deluje že 20 let, zahvaljujoč zvestim in iskrenim
prijateljem živali! Hvala jim na tem mestu!
Živali imajo dušo in čutijo enako kot mi, vdihujejo
isti zrak kot mi. Verjetno se vsi strinjamo, da
potrebujejo življenjski prostor, ki odgovarja njihovi
vrsti, hrano in vodo, podobno kot mi, ljudje.
Vse najbolj potrebno se jemlje živalim. Pretirano
izkoriščanje zemlje z modernim in uničujočim
kmetijstvom, s krčenjem in sečnjo gozdov, vse za
dobiček. Vprašajmo se: kje naj živijo naše sostvaritve,
ki končno pripadajo ljudem in, kot je že rečeno,
dihajo isti zrak, ki potrebujejo ustrezno hrano in prav
tako od Boga dano pravico do bivališč v gozdovih in
na poljih?
Nekateri sprašujejo, kaj misli Bog o živalih. V biblijski
knjigi pri Jobu, enem od Božjih poslancev, beremo
o naravi živali naslednje: »Vprašaj živali, one te
bodo o tem poučile; ptice na nebu, one ti bodo o tem
poročale. Govori Zemlji, ona te bo učila, ribe v morju
ti bodo govorile o tem. Kdo ne bi vedel pri vsem tem,
da je roka Gospoda vse to ustvarila? V Njegovi roki
počiva duša vsega življenja in duh vsakega človeka.«
Jasne in razumljive so te Božje Besede, ki obvezujejo
človeštvo, da so živali po Njegovi volji naše
sostanovalke in z nami tesno povezane na tem
planetu ter da nas obvezuje z njimi na tem planetu
živeti miroljubno in s spoštovanjem do njih. Na
žalost je človeštvo to obveznost zavrglo in živali
razglasilo za stvari. Tako ne sme in ne bo ostalo!
Za lažje razumevanje prilagam obtožbe mučenih
živali po Gabriele, usmerjene k človeku, njihovemu
mučitelju.
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Živali obtožujejo:
V svinjskem getu: »V velikih skupinah, od 80 do
200 živali, imajo nas svinje na mrežastih rešetkah v
stalni temi. Stojimo na rešetkastih tleh, brez nastilja,
kar često pripelje do poškodb sklepov. Proizvajajo
nas kot v tovarni. Matere svinje so umetno oplojene
v posameznih boksih. V času 15 tednov nosečnosti
morajo vegetirati na najožjem prostoru v polmraku.
Za rojevanje jih zapirajo v posebne “bokse za
kotenje”. Komaj se lahko premikajo. Lahko se samo
dvignejo in ponovno ležejo. Tako ne morejo negovati
“svojih otrok”.«
V kokošjem koncentracijskem taborišču: »Me nesnice
životarimo svoje kratko življenje v halah brez oken,
v skupinskih kletkah s po 8 nadstropji. 22 kokoši si
deli 1 kvadratni meter, smrad je neznosen. Po 14–18
mesecih kokošjega koncentracijskega taborišča ne
moremo več zagotoviti zadostne količine nesenja in
končamo v loncu za juho. Skoraj 1/5 nas ne preživi
niti tega enega leta in pol. Umiramo od stresa,
infekcijskih obolenj ali obolenj kosti itn.«
V zaporu za krave: »Zapirajo nas v ozke lesene
pregrade, kjer se komaj lahko premikamo. Do
našega umora, ki ga imenujete klanje, nam puščate
na razpolago ne več kot 1 kvadratni meter površine
– tako za pitance maksimirajo zaslužek. Namesto
maminega mleka dobivamo mastno belo juho, ki je
sestavljena iz posnetega mleka v prahu, loja, kitove
masti in mnogo soli. Zaradi mnogo soli smo zelo
žejni, a ker ne dobivamo vode, pijemo še več slane
kaše. Tako nas v najkrajšem času spitajo do teže za
klanje. V času vsega našega kratkega in osamljenega
življenja niti enkrat ne vidimo zelene livade. Sonce
vidimo prvič na poti do klavnice …«
Dragi prijatelji živali, mnoge domače in prostoživeče
živali v naravi neslišno prosijo, da jim pomagamo,
primerno njihovi vrsti. Prosijo za prostor, svobodo,
vodo in hrano.
Kako to doseči?
Edina možnost sta odprto srce in sočutje do živali.
One nam preko občutkov sugerirajo, da nadaljujemo
s sledenjem našim ciljem, da jim tudi nadalje dajemo
pomoč, kjer je mogoče, in da jim pošiljamo dobre
misli, da jim zagotovimo glas v javnosti, t. j. preko
medijev, časopisov, radia in televizije.
Živalim lahko pomagamo tudi samoiniciativno in se
individualno vključimo v organizirano pomoč preko
Društva z donacijami, kolikor si pač posameznik
lahko privošči. Informirajte se na spletni strani
Društva, ker že 1 evro pomaga. Dragi prijatelji, brez
mnogo besed – vi že veste, kako lahko pomagate. V
imenu živali se zahvaljujemo za pomoč.

ALI POZNAMO
RAZVOJ ZNANOST I?
Besedilo MILENA TREFALT
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Na Zdravi televiziji si je mogoče ogledati
izredno dobro in zanimivo oddajo na
temo: Modrost znanosti – blaznost?
Zaradi izjemne in aktualne vsebine
vam delček povedanega predstavljamo
v naši reviji.
Oddajo vodi novinar Matthias Holzbauer,
sogovorniki pa so dr. Hans-Günter Kugler in dr.
Arno Schneider, zdravnika, ter teolog in avtor knjig
Dieter Potzel.
Po pozdravu Matthias najprej spregovori, o čem
bo tekla beseda v oddaji. Pove, da je znanost s
svojimi izsledki vsaj na zunaj na nekaterih področjih
olajšala delo in življenje mnogim. Toda obenem
sprašuje, za kakšno ceno? S kakšnimi senčnimi
stranmi? Ali je z zunanjim napredkom povezan
tudi notranji napredek? Kakšna je videti bilanca?
Od kod pravzaprav znanost dobiva svoja navodila,
inspiracije, na katere je pogosto tako ponosna? To so
nekatera vprašanja, o katerih teče beseda v oddaji.
Matthias za začetek nagovarja: »Znanost ima v
današnji moderni družbi velik pomen in pri ljudstvu
uživa visok ugled. V kriznih situacijah, kot je npr.
korona kriza, se politiki v svojih odločitvah opirajo
na izsledke znanosti, na izjave tako imenovanih
ekspertov. Tudi demonstranti pri ukrepih proti
klimatskim spremembam zahtevajo, naj se upošteva
izsledke znanosti. Znanost je gonilna sila t. i.
napredka in očitno si na nobenem področju življenja
tega napredka ni mogoče zamisliti brez znanosti. Ali
je zares tako?«
Besedo daje dr. Arnu: »Znanost vsepovsod dobavlja
novo – naj bodo to nove obravnave v medicini,
novi postopki diagnosticiranja, nova zdravila, nove
pobude v cestnem prometu, komunikaciji, pametni
telefoni, računalniki ali vedno hitrejši internet. V
kemiji se razvijajo novi proizvodi za vsakdanjik, kot
so pralna sredstva ali oblačila, tudi gnojila in genska
tehnika za večji doprinos v poljedelstvu. Ne glede na
področje človeškega življenja znanost daje osnovo
za to. Znanost daje tudi osnove za transplantacije
organov, tako da definira tako imenovano
možgansko smrt, ki ji dovoljuje, da ljudem odvzame
organe, dokler še živijo. Ali pomislimo tudi na
okrutne poskuse na živalih, ki naj bi bili s strani
znanosti potrebni za razvijanje zdravil, metode
obravnav ali celo za razvoj kozmetike, da bi mi imeli
navidezne koristi od tega? Tudi vojna znanost daje
osnovo za to, kako se lahko ljudi najbolj učinkovito
muči, kako se jim lahko počasi in učinkovito
povzroča bolečine, pri čemer jih kljub temu ohranja
pri življenju in zavesti. Pomislimo tudi na razvoj
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vse bolj učinkovitih orožij, na računalniški kriminal,
na izkoriščanje in zastrupljanje prsti in vodovij
ali na genetske manipulacije živali. Pomislimo na
raziskave v politiki in psihologiji, kako npr. ljudje
reagirajo v ekstremnih situacijah in kako je možno
z njimi manipulirati. Znanost raziskuje ozadja,
da bi lahko interesne skupine, deloma tudi brez
obzirnosti do življenja, ta uporabile v svoje namene.
Zato vprašanje: ali moderna znanost morda le ni
izključno blagoslov za človeštvo, naravo, planet
Zemljo, da, za vse Božje stvarstvo?«
Nato Dieter dodaja: »Pred odgovorom na to
vprašanje najprej poglejmo, kako se je znanost,
kot jo poznamo danes, razvijala. Pred nekaj tisoč
leti je bila očitno tesno povezana z religijo. To
so bili predvsem duhovniki, ki so npr. v Egiptu,
Mezopotamiji ali na Kitajskem opazovali naravo
in gibanje ozvezdij ter to védenje uporabili za
določanje ugodnega časa za setev in žetev. Tako so
postali svetovalci vladarjev z ogromnim vplivom na
državne posle. Vse do 6. stoletja pred Kristusom so
v današnji Evropi predvsem legende, sage in miti
določali življenje. Obstajali so bogovi, polbogovi in
duhovi narave, ki so bili npr. odgovorni za naravne
pojave, kot so sonce, dež, viharji, rast, za dobro ali
slabo letino itn. Duhovniki so veljali za posrednike
med bogovi in ljudmi, določali so pravila za
žrtvovanja ali obrede, kaj morajo ljudje početi, da bi
bili bogovi do njih milostni. Od 6. do 4. stoletja pred
Kristusom so nato ljudje v Grčiji začeli opazovati
naravo, spoznavati pravila in to dajati naprej.
Osnova za to je bila filozofija, dobesedno prevedeno:
ljubezen do modrosti. V 4. stoletju pred Kristusom
je v Atenah Platon osnoval Platonovo akademijo.
On in drugi učenjaki, kot so Arhimed, Pitagora in
Hipokrat, so postavili logična načela, ki so še danes
osnova za mnoge znanosti.«

»KER SE MNOGE IZJAVE ZGODNJIH
FILOZOFOV IN UČENJAKOV NISO UJEMALE
Z UČNIMI ČLENI CERKVE, SO BILE ŠTEVILNE
KNJIGE UNIČENE ALI SHRANJENE NA
SKRIVNEM, S STRANI MENIHOV PA SO
BILE VEDNO INTERPRET IRANE V SMISLU
NJIHOVE CERKVE. NAD TEM VÉDENJEM JE
CERKEV IZVRŠEVALA OGROMNO CENZURO.
Dr. Hans-Günter: »Po zatonu rimskega cesarstva
je bilo védenje ohranjeno predvsem v samostanih
katoliške cerkve, ker so večinoma menihi obvladali
pisanje ter branje in so morale biti knjige
prepisovane ročno. Ker se mnoge izjave zgodnjih
filozofov in učenjakov niso ujemale z učnimi členi
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cerkve, so bile številne knjige uničene ali shranjene
na skrivnem, s strani menihov pa so bile vedno
interpretirane v smislu njihove cerkve. Nad tem
védenjem je cerkev izvrševala ogromno cenzuro.
Prve univerze, mesta učenja védenj, so bile v 11. in
12. stoletju ustanovljene v Italiji, Franciji in Angliji.
Večinoma so nastale iz samostanskih in stolnih šol,
v katerih so od 6. stoletja naprej poučevali menihi
in nune. Glavni predmeti so bili pravo, teologija
in medicina. Vedno več je bilo tudi potujočih
učenjakov, ki pa so bili prav tako postavljeni pod
škofovsko jurisdikcijo, torej pod cerkveno hierarhijo,
s papežem na vrhu kot najvišjo učno avtoriteto.
Vse do 15. stoletja je bila univerza v okviru cerkve.
Tako je npr. nastala Sorbona, Univerza v Parizu, pod
sodno oblastjo papeža in cerkve, kar je priznaval
tudi francoski kralj. Sodno oblast je izvajal kancler
Univerze, ki je deloval kot zastopnik pariškega
škofa. Po vzorcu Sorbone je nastala tudi večina
drugih evropskih univerz. Da bi si zagotovili vpliv
nad univerzami, so si papeži in cesarji vzeli pravico
kontrole nad njimi in jim podelili pravico predavanja
in podeljevanja doktoratov. Izvor podeljevanja
doktoratov je bila namera papežev in cesarjev, torej
cerkve in državne oblasti, da bi si pridobili pravico
kontrole nad univerzami in v njih posredovano
védenje. Univerze so smele v določenem obsegu
predavati lastno pravo, vsekakor za ceno lojalnosti
do papeža in cesarja. Podeljevanje akademskih
nazivov je moralo biti vedno potrjeno s strani
cerkve.«

»ZNANOST RAZISKUJE OZADJA, DA BI
LAHKO INTERESNE SKUPINE, DELOMA
T UDI BREZ OBZIRNOST I DO ŽIVLJENJA,
TA UPORABILE V SVOJE NAMENE. ZATO
VPRAŠANJE: ALI MODERNA ZNANOST
MORDA LE NI IZKLJUČNO BLAGOSLOV ZA
ČLOVEŠTVO, NARAVO, PLANET ZEMLJO, DA,
ZA VSE BOŽJE STVARSTVO?«
Matthias: »To pomeni, da so imele in imajo
univerze in akademski naslovi svoj izvor v cerkvi,
ki nad njimi uveljavlja oblast in kontrolo. Dokler
je bila znanost s svojimi izjavami lojalna cerkvi in
državni oblasti in ni ogrožala absolutne pretenzije
cerkve, je bilo za cerkvene može vse v redu. Podoba
sveta, kot jo je cerkev posredovala vernikom, je
bila, da naj bi bila Zemlja središče vesolja, zgoraj
nebesa, spodaj pekel, in na Zemlji človek, ki naj bi
si podredil Zemljo. Ko je Nikolaj Kopernik sredi 16.
stoletja trdil, da je sonce središče univerzuma in da
se Zemlja vrti okrog sonca, je nastal konflikt.
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Kopernik je bil stolni kanonik in astronom, svojo
izjavo je podkrepil z opazovanjem vesolja. Leta
1616 je bil ta že objavljen nauk s strani cerkve
prepovedan. Giordano Bruno, italijanski filozof
in nekdanji duhovnik, je nauk Kopernika vzel
kot osnovo, da bi svojo podobo sveta razvil kot
neskončno vesolje, z neskončno mnogo sonci in
planeti, ter je zavračal cerkveni nauk o troedinosti.
Zaradi tega je bil leta 1600 s strani cerkve kot
krivoverec sežgan na grmadi.«
Arno: »Galileo Galilei je leta 1609 s svojimi
opazovanji ozvezdij potrdil Kopernikov nauk. To
je objavil in cerkev pozval, naj revidira svoj nauk
in v prihodnje prizna, da je sonce središče vesolja.
Cerkev je nato leta 1616 prepovedala vse njegove
nauke in objave. Vse do leta 1632 je bil Galilei
prikrit, nato pa je objavil svojo knjigo »Dialogo«. V
njej je bila diskusija o različnih pogledih na svet, pri
čemer podoba sveta cerkve, z Zemljo kot središčem,
sploh ni pravilna. Višek vsega za cerkev pa je bilo,
ker je pisal celo v italijanskem jeziku, da so lahko
tudi tisti, ki niso bili učenjaki in niso obvladali
latinščine, to brali in razumeli ter iz tega potegnili
zaključke. To je bil frontalni napad na avtoriteto
cerkve. Galilei je znanstvena spoznanja postavil nad
nauk cerkve in zanikal znanstvenost v Bibliji. Znova
je bil obtožen in je moral, da bi se izognil smrti,
leta 1633 svoje nauke preklicati. Njegove knjige so
prišle na seznam prepovedanih knjig in šele 200
let kasneje so odpravili prepoved. Šele komisija, ki
jo je ustanovil papež Janez Pavel II., je po 13 letih
raziskovanja prišla do nenavadnega zaključka, da
je treba cerkvi kot tudi lastnemu inkvizicijskemu
organu očitati enostranskost do Galileia, kar naj bi
bilo treba premostiti. Rehabilitacija Galileia pa je
izostala.«

»GALILEI JE ZNANSTVENA SPOZNANJA
POSTAVIL NAD NAUK CERKVE IN
ZANIKAL ZNANSTVENOST V BIBLIJI.
ZNOVA JE BIL OBTOŽEN IN JE MORAL,
DA BI SE IZOGNIL SMRT I, LETA 1633 SVOJE
NAUKE PREKLICAT I. NJEGOVE KNJIGE SO
PRIŠLE NA SEZNAM PREPOVEDANIH KNJIG IN
ŠELE 200 LET KASNEJE SO ODPRAVILI PREPOVED.«
Dieter: »Cerkev je vse do 20. stoletja vztrajno
zavračala znanost. Papež Pij IX. je cerkev ogradil
pred modernizmom, tako da je listo 80 znanstvenih
mnenj označil kot krivoverske zmote. Vse do leta
1967 so morali vsi katoliški kleriki podati prisego
proti tako imenovanemu antimodernizmu, ki jo je
12

leta 1910 uvedel papež Pij X., ki se je s tem obrnil
proti vsem modernim tokovom. Šele papež Janez
Pavel II. in nato papež Benedikt XVI. sta se trudila
spor odpraviti, pri čemer je papež Benedikt XVI.
v javnosti večkrat izjavil, da sta vera in znanost
medsebojno združljiva. Katoliška cerkev je s svoje
strani že zelo zgodaj ustanovila Papeško akademijo
znanosti, kot se danes imenuje. Ta sega nazaj v
leto 1603. V tem letu je Federico Cesi ustanovil
»Akademijo risu podobnih«, da bi razvijal
raziskovalne metode, ki temeljijo na opazovanju in
eksperimentih. Človek naj bi naravo opazoval tako
ostro kot ris. Njen vodja je bil od leta 1610 do 1613
Galileo Galilei.«
Hans-Günter: »Po smrti Cesia leta 1630 je bila
akademija ukinjena. Leta 1847 jo je papež Pij IX.
spet priklical v življenje kot »Papeško akademijo
novih risu podobnih«. Leta 1936 je papež Pij
XI. akademijo obnovil in ji dal današnje ime:
»Papeška akademija znanosti«. Novi člani so
bili izbrani izmed obstoječih članov in jih je nato
papež imenoval. Prof. Joachim von Braun, aktualni
predsednik Papeške akademije znanosti, je cilj
akademije opisal z naslednjimi besedami:
“Cilj akademije je napredek znanstvenih diskusij
v povezavi z relevantnimi vprašanji človeštva, to
pripraviti in rezultate posredovati papežu. Ta bo te
dovolil omeniti v svojih objavah.”«

... se nadaljuje v naslednji številki!

HIMERE KOT »DAROVALKE«
ORGANOV ZA LJUDI?
Besedilo PETRA KOMEL
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Naši predniki, ki so bili še povezani z
naravo, so živeli v sozvočju z njenimi cikli.
Zavedali so se naravnih ciklov rojstva,
življenja in smrti. Vedeli so, da bitij Zemlje
ne sestavlja le materija, temveč tudi duh in
duša. Slednja je večna in prehaja iz enega
fizičnega telesa v drugo, ko napoči pravi
čas. Naši predniki zato niso čutili potrebe
po umetnem podaljševanju življenja.
Predvsem s tako imenovanim razvojem so se ljudje
začeli vedno bolj oddaljevati od narave, niso se
več zavedali naravnih ciklov, vanje se je prikradel
strah pred naravno smrtjo, s tem pa tudi želja po
nenaravnem podaljševanju življenja. V takšnih časih
živimo danes. Bolj kot se ljudje posvečajo razvoju
tehnologije in materialističnega vidika življenja, bolj
kot na vseh področjih življenja uporabljajo umetne in
nenaravne materiale ter izdelke, ki so jih proizvedli
stroji, in bolj kot uničujejo naravo ter življenja živali,
bolj so oddaljeni od narave in njenih ciklov ter tudi
od samih sebe.

opravil prvo presaditev prašičjega srca v človeka,
je pred tem opravil kar 50 poskusnih presaditev
prašičjega srca v telo pavijanov. Vse te živali so bile
za potrebe teh nesmiselnih in neetičnih poskusov
mučene in umorjene. Povpraševanje po organih za
presaditve je ogromno, zato že obstajajo podjetja,
kot je denimo Revivicor, ki se ukvarjajo z gojenjem
genetsko spremenjenih prašičev za potrebe organov
za presaditve v ljudi. A to še ni vse. Da bi zagotovili
organe za presaditve v ljudi in ustvarili boljše
»modele« za testiranje zdravil, so znanstveniki
pričeli vzgajati himere – človeško živalske hibride in
hibride dveh različnih vrst živali. Oglejmo si nekaj
primerov.
Ekipa znanstvenikov iz ZDA, Kitajske in Španije je
leta 2021 objavila, da je v opičje zarodke injicirala
človeške matične celice ter opazovala, kako se
razvijajo izven maternice, torej v laboratorijskih
posodah. Vendar ti zarodki niso preživeli več kot
20 dni. Ekipa sicer zatrjuje, da ne namerava vsaditi
nobenih hibridnih zarodkov v opice, temveč, da je
njen cilj bolje razumeti, kako celice različnih vrst
komunicirajo med seboj v zarodku, v zgodnji fazi
rasti.

Ljudje bi lahko živeli zdrava, kvalitetna in dolga
življenja, če bi se prehranjevali izključno z
naravno pridelano rastlinsko prehrano, preživeli
dovolj časa v naravi, se večkrat na dan umirili
in razmislili o svojem življenju v odnosu do
celotnega stvarstva. Namesto tega pa smo že
dolga leta priča prehranjevanju ljudi z živalskimi
trupli, nezadostnemu gibanju v naravi, pretirani
usmerjenosti v materializem ter močnemu
pomanjkanju etike, morale, pravičnosti in
duhovnosti. Prav ti isti ljudje, ki ne skrbijo za lastno
zdravje, ki ne spoštujejo življenja drugih čutečih bitij
in narave, si želijo biti zdravi ter imeti zelo dolgo
življenjsko dobo. Povpraševanje vedno ustvarja
ponudbo, zato tu v igro vstopi znanost, za katero
vemo, da je po večini usmerjena v materijo, saj ji do
zdaj še ni uspelo iznajti naprave, s katero bi lahko
zaznali in izmerili dušo ter duha. Posledično lahko
opazujemo številne neetične in brutalne poskuse ter
prakse, ki jih izvaja večina vej znanosti.

Leta 2017 je ekipa poročala o vrsti drugih hibridov:
prašičjih zarodkih, vzgojenih s človeškimi celicami,
zarodkih krav, vzgojenih s človeškimi celicami, in
zarodkih podgan, vzgojenih z mišjimi celicami.
Opravljeni so bili tudi poskusi vzgoje hibridov celic
miši in človeka.

Januarja 2022 je svet osupnila vest, da so kirurgi
v ZDA prvič uspeli presaditi prašičje srce v telo
75-letnega moškega, ki je imel neozdravljivo srčno
bolezen. Zdravstvo to vidi kot velik in pomemben
uspeh, zagovorniki pravic živali pa vidimo, vsaj
upam, da bo to vodilo do še večjega mučenja in
ubijanja prašičev in drugih živali. Namreč, da bi
bili prašiči primerni za darovanje organov ljudem,
jih najprej genetsko spremenijo, nato pa umorijo.
To je nemoralno in nedopustno. Kdo ima pravico
odločati o tem, da je življenje človeka pomembnejše
od življenja prašiča? Dr. Bartley Griffith, ki je

V praksi se je torej izkazalo, da je izdelava hibridnih
zarodkov, sposobnih za življenje, težavna. Zato
je ekipa, ki jo vodi razvojni biolog J. C. Izpisua
Belmonte z Inštituta Salk za biološke študije v La
Jolli, v Kaliforniji uporabila tehnologijo za urejanje
genov CRISPR za ustvarjanje mišjih zarodkov brez
genov, ki povzročajo nastanek organov. Znanstveniki
so nato v mišje zarodke injicirali matične celice
podgan in zarodke vsadili v mišjo maternico. Nastale
himere so imele organe, ki so bili v veliki meri
sestavljeni iz podganjih celic, saj so te vsebovale gene
za tvorbo organov. Te himere so živele do dve leti,
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Objavljeno je bilo tudi poročilo o tem, da so
raziskovalci oplodili jajčeca, pridobljena iz opic
cynomolgus (Macaca fascicularis), in jih gojili v
kulturi. Šest dni po oploditvi je ekipa 132 zarodkom
injicirala človeške pluripotentne matične celice, ki
lahko zrastejo v vrsto celic znotraj in izven zarodka.
Vsak zarodek je razvil drugačno kombinacijo
človeških in opičjih celic in vsak je imel drugačno
življenjsko dobo: 11 dni po oploditvi je bilo 91
živih, 17 dni po oploditvi je bilo živih le 12 in 19
dni po oploditvi so ostali živi le še trije. Ta ekipa
znanstvenikov, tako kot druge v preteklosti, ni mogla
nadzorovati, katere celice so se razvile v katera tkiva.

osvoboditev živali

kolikor znaša življenjska doba miši.
Nato so znanstveniki pričeli ustvarjati himere med
ljudmi in prašiči. Ekipa je v več kot 1400 prašičjih
zarodkov injicirala eno od treh vrst pluripotentnih
matičnih celic, ki jih inducira človek: normalne
celice, celice, ki so bile pripravljene, da se razvijejo v
tkivo, ali »vmesne« celice, ki niso bile niti normalne
niti popolnoma pripravljene. Znanstveniki so dovolili,
da se himere človeka in prašiča razvijajo tri do štiri
tedne, nato pa so jih uničili v skladu z »etičnimi«
predpisi.

Viri
1. Knjige Gabriele - Založba Beseda
2. https://www.mladina.si/213288/prva-presaditevprasicjega-srca-v-cloveka/
3. https://www.nature.com/articles/d41586-02101001-2
4. https://www.nature.com/articles/
nature.2017.21378

Ekipa Hiromitsuja Nakauchija, raziskovalca matičnih
celic na Univerzi Stanford v Kaliforniji, uporablja
podobne metode za ustvarjanje himer med človekom
in ovco, ker sumi, da bi lahko ovčji zarodki bolje
prevzeli človeške celice kot prašičji. Jun Wu, biolog
na Inštitutu Salk, pa meni, da bodo prašiči verjetno
najboljši »darovalci« organov, saj bi njihova velika
legla omogočila hitrejšo »proizvodnjo« organov,
poleg tega so njihovi organi podobne velikosti kot
človeški. Znanstveniki raziskovalci izvajajo številne
strategije, da bi prašiče spremenili v »darovalce«
človeških organov, na primer z uporabo tehnologije
CRISPR za onemogočanje prašičjih beljakovin, ki
bi lahko povzročile imunski odziv pri primatih. J.
C. Izpisua Belmonte pravi, da bi raziskovalci lahko
nekega dne uporabili pacientove lastne celice, da bi
ustvarili prašičjo himero s človeškim organom, ki je
bil vzgojen za tega posameznika.
Kot vemo, se ljudje lahko svobodno odločimo, ali
bomo po svoji smrti prostovoljno darovali svoje
organe za presaditve v telesa smrtno ogroženih ljudi.
Zakaj znanstveniki živali proglasijo za »darovalce«
organov in jim za ta namen vzamejo življenja? Kako
je mogoče, da ne uvidijo, da so živali prav tako
čuteča bitja, kot smo ljudje, in da si želijo živeti svoja
življenja prav tako kot mi? Razvojne biologe skrbijo
etični pomisleki glede vzgoje himer nečloveških
primatov kot vira organov in tkiv, medtem ko se
jim zdijo poskusi s prašiči in kravami veliko bolj
smiselni, saj ne tvegajo izpodbijanja etičnih meja!?
Ubijanje opic velja za neetično, medtem ko naj bi bilo
ubijanje krav in prašičev etično?
Videti je, da bomo priče brutalnim poskusom in
mučenju živali vse do takrat, dokler znanost ne
bo dokazala obstoja duše in duha v vseh živih
bitjih ter jih prepoznala kot čuteča. Namesto da
bi se ljudi izobraževalo in poučevalo o zdravi
prehrani, zdravem načinu življenja in spoštovanju
življenja v vseh oblikah, se jih spretno vodi v lastno
samouničenje na račun življenj živali. Znanost, ki
temelji na materializmu ter odsotnosti etike, morale,
pravičnosti, višje zavesti in srčnosti, ne more prinesti
resničnega napredka, temveč povzroča le še več
trpljenja vsem čutečim bitjem.
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FARMACEVTKA POTRJUJE PRISOTNOST ŽIVALSKIH
SNOVI V ZDRAVILIH, CEPIVIH IN KOZMETIKI,
KAR BI MORALO BITI SPORNO ZA VSE
PRAVE ETIČNE VEGANE IN VEGETARIJANCE!

PETRA KRIŽAIĆ
Besedilo Stanko Valpatič

V času korone so se povečali pritiski okoli cepljenja. Tako
je zopet postalo aktualno vprašanje, ali so v zdravilih
in cepivih prisotne živalske sestavine? Ali za izdelavo
zdravil in cepiv živali neizmerno trpijo pri poskusih?
Vsi, ki živali vidimo kot prijatelje in svoje bližnje, smo
proti vsakemu mučenju, trpljenju in izkoriščanju živali,
tudi če gre za tako imenovano našo korist, naše zdravje.
Torej ne vidimo rešitev za svoje zdravje v mučenju in
trpljenju drugih bitij, v tem primeru živali. Na ta in še
druga vprašanja nam je odgovorila strokovnjakinja s tega
področja z izkušnjami, ga. Petra Križaić, farmacevtka in
certificirana specialistka regenerativne detoksikacije.

Ga. Petra, povejte kaj o sebi. Kaj
ste po poklicu, kaj in kje ste do
zdaj delali, kaj delate sedaj?
Po poklicu sem farmacevtka
in certificirana specialistka
regenerativne detoksikacije. 22
let sem delala kot farmacevtka v
lekarni. Pred kratkim sem dala
odpoved in delam samostojno
v svoji obrti »Anasta«. Nudim
nutricistična in aromaterapijska
svetovanja, vodim individualne
protokole regenerativne
detoksikacije, organiziram
delavnice nabiranja samoniklih,
užitnih in zdravilnih rastlin ter
delavnice surove prehrane.

Zdravila, cepiva in kozmetika
so proizvodi kemijske in
farmacevtske industrije. Te
industrije so se najbolj razvile v
zadnjih 150 letih. Vsi vemo, da
če se omeni beseda industrija, je
namera njene proizvodnje dobiček.
Tako je namen proizvodnje
zdravil, cepiv in kozmetike samo
profit pod krinko zdravja in
lepote. Vsak, ki malo razmišlja,
lahko vidi, da je zdravje človeštva
prav v zadnjih 150 letih izrazito
nazadovalo in današnji človek je
najbolj bolno bitje na tem planetu,
bolj kot kadarkoli. Zato bi morali
sebi postaviti vprašanje, kakšna
je namera proizvodnje zdravil,
cepiv in kozmetike, kdo ima od
tega največ koristi in zakaj imamo
danes kljub množici zdravil bolne

Imate kot farmacevtka vpogled,
kako pride do nastanka zdravil,
cepiv in kozmetike?
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ljudi in več diagnoz kot kadarkoli v
zgodovini človeštva.
Nekako se na splošno ve, da se
za zdravila, cepiva in kozmetiko
mučijo živali v poskusih. Nam
lahko poveste kaj o tem?
Vsako zdravilo in kozmetični
proizvod, ki se vnese v organizem,
mora skozi nekaj faz registracije
in ena od teh faz je proučevanje
neškodljivosti. Da bi lahko bil
neki proizvod dan v promet in
proizvodnjo, mora biti dokazan
kot neškodljiv za ljudi. Najlažje je
to proučevanje izvesti na živalih,
ker jih dojemajo kot bitja brez
čustev in misli. Vsi vemo, da to
ni resnica in da imajo tudi živali,
tako kot ljudje, čustva, lahko
občutijo radost in veselje, žalost,

I N T ERVJU

bolečino in trpljenje. Vsaka žival je
ustvarjena iz narave in Boga, ima
svoj pomen na planetu Zemlja ter
je z razlogom tukaj med ljudmi.
Na nas je, da to ozavestimo in
koristimo živali za to, za kar so
ustvarjene, ne da jim povzročamo
trpljenje in bolečine. Živali so
naši spremljevalci, prijatelji,
sostanovalci na tem planetu
in nikakor niso izvor hrane ter
sredstvo za poskuse, kot večina
ljudi danes misli.
Ali sploh so koristi od teh
poskusov ali so celo škodljivi
za ljudi?
Cepiva in zdravila so strupi za
živalski in človeški organizem.
Njihova sestava ni izbor hrane in
nutrientov niti za človeške niti
za živalske celice, zato jih mora
organizem vreči ven. Stvar doze
je, kako bo kateri strup deloval.
Če so doze manjše, ne pride do
težkih stranskih učinkov in na
videz škodljivega delovanja, če
jih organizem uspe izvreči ali
nevtralizirati. Če so doze večje,
pride do nezaželenih posledic in
okvare kakšnega od organskih
sistemov, ne glede na to, ali gre
za človeka ali žival. V poskusih se
dajejo manjše doze, zaradi tega
se zdi, da je skoraj vsako zdravilo
koristno za uporabo. Resnica je
povsem drugačna. Vsi strupi, tako
tudi zdravilo, cepivo ali kemikalije
v kozmetičnih proizvodih, strupi
iz zraka, vode, se hranijo in
se sčasoma zaradi količine ter
nezmožnosti eliminacije kopičijo v
naših telesih, spreminjajo njihovo
kemijo, povzročajo zakisanost
telesa in postopno privedejo do
pojava bolezni.

»Cepiva in zdravila so strupi za živalski
in človeški organizem. Njihova sestava

ni izbor hrane in nutrientov niti za
človeške niti za živalske celice, zato jih
mora organizem vreči ven. Stvar doze je,
kako bo kateri strup deloval.«

Ne reče se brez razloga, da je
vsako zdravilo strup, razliko
predstavlja samo doza.
Vse več se govori, da imajo mnoga
zdravila, še posebej cepiva,
živalske sestavine. Kako je s tem?
Na vsakem cepivu je označena
njegova sestava. Pogosto je
mogoče prebrati sestavine kot
»interaktivni poliovirus tip 1 (soj
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»Nedavno sem dala odpoved v lekarni,
ker sem spoznala, da človeško zdravje ni
odvisno od kemijskih substanc,
ki jim pravimo zdravila,
temveč izključno od stopnje
zastrupljenosti vsakega organizma.«

Mahoney), razmnožen na VERO
celicah, interaktivni poliovirus
tip 2 (soj MEF-1), razmnožen
na VERO celicah, interaktivni
poliovirus tip 3 (soj Saukett),
razmnožen na VERO celicah, virus
besa (interaktivni soj, Flury LEP)
> 2,5 internacionalne enote (IU),
proizveden na prečiščenih celicah
piščančjih embrijev (PCEC)«.
Vero celice so epitelne celice ledvic
zelene opice. Uporabljajo se med
drugim za vzgojo virusov, ki so
potrebni pri proizvodnji cepiva
proti otroški paralizi. Za vzgojo
virusa v namene proizvodnje
cepiva uporabljajo tudi piščančje
embrije in celične linije, ki so
pridobljene iz človeških fetusov,
npr. MRC-5 celice so fibroblasti, ki
so pridobljeni iz pljuč abortiranega
fetusa, starega 14 tednov.
Če poznamo te sestavine in način,
kako so pridobljene, lahko z
razlogom zaključimo, da cepiva
vsebujejo sestavine živalskega in
človeškega porekla.
Vse to so javnosti dostopni
podatki. Koliko je skrito in
nepoznano, morda nikdar ne bomo
vedeli in lahko samo slutimo.
Rekli ste, da niste več mogli delati
kot farmacevtka. Kaj se je zgodilo?
Nedavno sem dala odpoved v
lekarni, ker sem spoznala, da
človeško zdravje ni odvisno
od kemijskih substanc, ki jim
pravimo zdravila, temveč izključno
od stopnje zastrupljenosti vsakega
organizma. Leta sem gledala
ljudi, kako od ene pridejo na več
diagnoz, kako od enega zdravila
pridejo na 10 zdravil. Predpisana
terapija s strani zdravnika ni
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nikdar odkrila vzroka bolezni,
temveč je samo umirila trenutne
simptome in privedla organizem v
še večjo zastrupljenost ter sčasoma
do razvoja drugih in težjih
diagnoz. Danes sem prepričana,
da je moderna medicina največji
ubijalec današnjega človeka.
Od rojstva dalje se prične z
zastrupljanjem otrok s cepivi,
nadaljuje z dajanjem antipiretikov,
antibiotikov in nadaljnjih cepiv.
Zdravniki ne poznajo vzroka
bolezni oz. ne priznavajo

»Leta sem gledala
ljudi, kako od ene
pridejo na več
diagnoz, kako od
enega zdravila
pridejo na 10
zdravil«.

zastrupljenosti telesa kot vzroka
bolezni, kljub temu pa imajo
pogum, da zdravijo bolezni s
kemikalijami. Ljudje v njihove
roke polagajo svoje življenje, ker
nimajo dovolj zaupanja v svoje
telo.
Niti način življenja niti prehrana
ne vodita modernega človeka po
poti zdravja, temveč v bolezen in
degeneracijo organizma. Če bi se
ljudje zavedali, da zdravje prihaja
iz narave, žive hrane v obliki, kot
jo je ustvarila narava, bolezni ne
bi obstajale. Dovolj je vedeti, da
je naše telo zelo inteligentno in
da nikdar ne deluje proti samemu
sebi. Tako tudi bolezni niso slabe,
pravzaprav so način, s katerim
se telo čisti in razstruplja. Vsaka
povišana temperatura, prehlad,
alergija, kašelj, celo ledvični in
žolčni kamni, miomi, tumorji,
dermatitis in druge bolezni
predstavljajo eliminacijo toksinov
in kislin, ki so bili vneseni v telo
s hrano, vodo, zrakom, zdravili in
kozmetiko. Razlika v teži bolezni
je razlika v stopnji zastrupljenosti
in degeneraciji organov ter
tkiv. Tako bolezni prehajajo iz
akutnih v kronično fazo, vse do
degenerativne faze, ki pelje v
smrt. Če bi se obrnili k naravi,
k surovi, nepredelani, nekuhani
hrani, odstranili iz uporabe vse,
kar ni potrebno našemu telesu kot
izvor hrane in energije, bi se naše
telo sčasoma samo razstrupilo,
odstranilo vzrok bolezni in se
ozdravilo.
Najvažnejši in največji izbor hrane
za človeka bi moralo biti sadje,
ki je energijsko najmočnejša
hrana, je izvor aminokislin,
enostavnih ogljikovih hidratov,
vitaminov in mineralov. Prehrana
bi morala vsebovati vsaj 80 %
sadja z dodatkom zelenih vrtnin,
orehastih plodov in semen. Edino
takšna prehrana podpira zdravje
našega fizičnega, emocionalnega
in duhovnega telesa.

NA KAT ERIH PODROČJIH
ZNANOST NE PRISPEVA K
UNIČEVANJU ŽIVLJENJA?
Besedilo SLAVKO VONČA
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V zadnjem času se zelo veliko govori
in piše, da naj zaupamo "znanosti" in
"znanstvenikom". Namreč, znanstveniki
že desetletja obljubljajo, da bodo rešili
skoraj vse probleme človeštva: bolezni,
prehranjevanje, kvaliteto zraka, kvaliteto
vode, energijsko krizo, "podnebne
spremembe" itd. Ko pa pogledamo v ta
svet z zdravim razumom, lahko ugotovimo,
da so vse te obljube samo navidezne in
v veliko primerih negativno vplivajo na
življenje. Seveda pa so lahko tudi pozitivne
strani znanosti, če je uporabljena za višjo
etiko in moralo, ki ne uničujeta življenja.
Žal je resnica ta, da večji del znanosti prispeva k
uničevanju življenja. Dotaknil se bom malo bolj
podrobno vpliva znanosti pri uničevanju življenja
z današnjim modernim kmetijstvom v tleh, vodi in
zraku, ter kako je znanost za svoje potrebe odgovorna
tudi za strašansko mučenje in trpljenje živali. In
nazadnje, ali smo res lahko stoodstotno prepričani,
da za uničevanje življenja in mučenje živali ne bomo
po vesoljnem zakonu vzroka in učinka nosili nobene
odgovornosti?
Kemična gnojila, gnojnica in škropiva ubijajo
pomembne mikroorganizme v tleh ter tako uničujejo
rodovitnost tal nam in naslednjim generacijam.
V svetovnem merilu človeštvo zakolje približno
šestdeset milijard živali letno. Za svojo hrano pa
človeštvo zakrivi izjemno veliko število umorov tudi
z nepravilnimi posegi v kmetijstvu. Predvsem gre za
divje živali, ptice, čebele in druge zelo pomembne
žuželke ter mikroorganizme.
»Ne ubijaj« upoštevamo tudi do živali.
Konvencionalno kmetijstvo s poudarkom na živinoreji
letno potrosi in polije po zemlji na milijone ton
kemičnih gnojil, različnih strupov ter svežega
hlevskega gnoja in gnojnice z ostanki antibiotikov
in hormonov. Omenjene velike količine kemikalij,
strupov, antibiotikov in hormonov ostanejo v vodah,
zemlji in rastlinah. Še v večjih količinah se nabirajo
v telesih živali. Torej vse to ljudje pojemo, kar je
pomemben razlog za vse več bolezni in alergij.
Velik del emisij toplogrednih plinov, ki škodujejo
podnebju, izvira iz konvencionalnega kmetijstva
oz. živinoreje. Henning Steinfeld, glavni za analizo
in politiko živinorejskega sektorja v okviru FAO, je
že leta 2006 svaril: »Živinoreja je eden največjih
povzročiteljev današnjih najpomembnejših okoljskih

težav. Za izboljšanje razmer je nujno potrebno
ukrepanje« (Rim, 29. november 2006). Gre za
milijone ton proizvedenega metana, amonijaka in
CO2 letno.

»KMETIJSTVO Z ŽIVINOREJO JE IZJEMNO
VELIK PORABNIK ENERGIJE, SAJ ČLOVEŠTVO
TRETJINO VSEH SUROVIN PORABI
ZA VZREJO ŽIVALI. «
Kmetijstvo z živinorejo je izjemno velik porabnik
energije, saj človeštvo tretjino vseh surovin porabi za
vzrejo živali. Energetskih virov pa primanjkuje in naj
bi vsepovsod varčevali.
Gensko spremenjena hrana, semena in živali so vse
bolj prisotni tako v Evropi kot pri nas. Žal se tudi na
tem področju vidi, da zmagujeta pohlep po denarju in
vpliv močnih lobijev. Ne upoštevajo svaril neodvisnih
strokovnjakov, niti slabih izkušenj z GSO, ki so se
pokazale že do zdaj.
Da bi povečali proizvodnjo hrane, znanstveniki
izumljajo nove postopke umetnega oplojevanja za
povečanje množične živinoreje, delajo vedno večje
stroje za povečanje profita, nove tehnologije itd.
Vivisekcija - za to besedo se skrivajo nepredstavljivo
okrutna dejanja, bolj ali manj skrita za zidovi
laboratorijev. Gre tudi za skrajno mučne poskuse na
živalih, ki so, kakor trdijo, namenjeni raziskavam domnevno jih izvajajo v dobrobit, blagor človeštva.
Po svetu naj bi jih bilo ubitih za te namene več
kot 400.000 dnevno. Resničnega števila zaradi
prikrivanja podatkov seveda ne more oceniti nihče.
Ne moremo si predstavljati strašnih muk in trpljenja
živali, ki jih zlorabljajo za poskuse.
Lahko si postavimo vprašanje, ali k temu prispeva
tudi ideologija cerkva? Kar človek seje, bo žel v tem
življenju ali po fizični smrti.

»GRE T UDI ZA SKRAJNO MUČNE POSKUSE NA
ŽIVALIH, KI SO, KAKOR TRDIJO, NAMENJENI
RAZISKAVAM - DOMNEVNO JIH IZVAJAJO
V DOBROBIT, BLAGOR ČLOVEŠTVA. PO SVET U
NAJ BI JIH BILO UBIT IH ZA TE NAMENE VEČ
KOT 400.000 DNEVNO. RESNIČNEGA ŠTEVILA
ZARADI PRIKRIVANJA PODATKOV SEVEDA NE
MORE OCENIT I NIHČE. «
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Manfred Kyber je v svoji kratki pripovedi »Posmrtna
slava« opisal stanje po fizični smrti z zelo
motivirajočimi besedami. Radi bi vam, dragi bralci,
prikazali skrajšano verzijo te pripovedi:
Svečanost ob krsti slavnega anatoma in vodje
fiziološkega inštituta stare univerze je prehajala v
pretresljivo čaščenje velikega pokojnika za zasluge
s strani akademskega kroga. Na obeh straneh par
so stali funkcionarji korporacij. Poleg svojcev je v
slovesni opravi sedel senat univerze, vsi profesorji
visoke šole in predstavniki oblasti. Duhovnik je
pravkar končal svoj govor, ki je vsem segel globoko v
srce:
»Bil je zgleden človek in zgleden učenjak,« je
končal. »Stojimo ob parah velikana, s pobitostjo v
duši, ker nam je vzet. Toda nikakor naj ne bi žalovali
in tožili, kajti veliki pokojnik ni mrtev, on živi naprej
in stoji pred Božjim prestolom v polnem sijaju vsega
svojega delovno bogatega življenja, kot piše v spisu:
Oni mirujejo in njihova dela jim sledijo!«
Pokojnik je ves čas stal ob strani. Zdelo se mu je, kot
da se pravzaprav ni veliko spremenilo. Spomnil se je
samo, da je videl zelo svetel sij, nato je bilo spet vse
kot sicer in komajda je vedel, da je umrl. Vendar je
bilo tolažilno slišati, kako so ga slavili in da so tako z
zaupanjem govorili o Božjem prestolu.
Napolnila ga je velika napetost; toda v tej napetosti
je bil nekakšen strah, nekaj neizrekljivega, veliko
tesnobno vprašanje, ki ga je popolnoma zajelo. Tudi
zmračilo se je močno, ni se dalo nič več videti.
Nato je postalo svetlo in pred njim je stal angel. Kako
lepo je bilo vse to! Toda angel je bil videti resen in
zelo žalosten.
»Kam hočeš?« ga je vprašal.
»V Nebesa.«
»Pridi!« je rekel angel.
Neslišno so se odprla velika temna vrata in stopila
sta v prostor, ki je bil žareče osvetljen. Stene so bile
krvavordeče in na tleh je čepelo nešteto pohabljenih
živali. Stegovale so razrezane okončine proti
pokojniku in ga gledale iz oslepljenih in ugaslih oči. V
nedogled se je vlekla vrsta.
»To je strašno,« je rekel pokojni.
»Tako je,« je rekel angel.
»Ali vse te živali živijo naprej?« je vprašal pokojni.
»Vse te živali živijo pri Bogu,« je rekel angel, »ti ne
moreš tja, kajti one so pred teboj in te obtožujejo, ne
spustijo te naprej. Kar tu vidiš, so njihove nekdanje
zrcalne slike, to so tvoja dela in ta ostanejo pri tebi.
Vse njihove muke boš izkusil na sebi, dokler se spet
ne rodiš na Zemlji, da bi se spokoril. To je dolga in
žalostna pot. Ne bodo tvoji edini sopotniki, imaš še

drugega. Poglej sem, kdo stoji pred tabo sredi vseh
tvojih del!«
Pokojni je pogledal in zagledal ostudno prikazen s
človeško grimaso, oblečeno v umazano in krvavo
oblačilo, z nožem v roki.
»To je nekaj najbolj ostudnega, kar sem kdaj videl,«
je rekel pokojni in obšla ga je groza, kot je še ni
doživel. »Kdo je ta pošast? Jo bom moral vedno
gledati?«
»To si ti,« je rekel angel.
»Toda znanost?« je prestrašeno vprašal pokojni.
»Ali ji nisem služil? Ali ne spadam med velike
duhove, četudi sem počel ta dela?«
»Veliki duhovi so bili živalim bratje in ne rablji,« je
rekel angel, »pokazale bi ti hrbet, če bi si drznil iti k
njim. Toda ti ne moreš priti v njihovo bližino.«
Pokojni je ostal v svojem raju, ki ga je imel uro za uro
pred očmi. Dan za dnem in leto za letom. Časovno
tega ni mogoče meriti.
Časopisi so objavili cele stolpce nekrologov o slavnem
raziskovalcu in učenjaku. Njegova ekscelenca,
zaupni zdravniški svetnik, čigar smrt pomeni
nenadomestljivo izgubo za znanost, čigar ime bo
v zgodovini človeštva za vse čase ostalo v posebno
čast, čudovito znamenje naše napredne kulture in
spomenik za vse prihodnje rodove, kakšni so bili
najboljši pred njimi. Slava velikemu pokojniku!
Da, oni mirujejo in njihova dela jim sledijo.
Pripoved Manfreda Kyberja je zelo pretresljiva
in jo lahko prenesemo na vsa druga področja
mučenja živali, npr. lov, živinoreja, uničevanje
mikroorganizmov s kemijo in škropivi, atomski
poskusi v morjih in v zemlji, in še bi lahko naštevali.
Vsekakor je zgodba dovolj tehten razlog, da
razmislimo o sebi in našem odnosu do življenja v
vseh drugih oblikah. (Literatura 1., str. 95-97)

Viri
1. Knjiga "Življenjska šola za obvladovanje življenja
- Pot v kozmično zavest, 2. zvezek", 1. izdaja v
slovenščini, oktober 2012
2. Knjiga "Katastrofe, zemeljski preobrat, umiranje.
Bog je pravočasno svaril.", 1. izdaja v slovenščini,
oktober 2005
3. Knjige Gabriele - Založba Beseda,
www.gabriele-založba.com
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L ABORATORIJSKA
ZNANOST JE KRUTA
DO ŽIVALI
NEET IČNO T EST IRANJE: HRANILI MAČKE Z
MAČJIM IN PASJIM MESOM
Besedilo dr. KATERINA VIDNER FERKOV
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Ameriški znanstveni laboratorij je kupoval
pse in mačke v azijskih državah in z njimi
hranil zdrave mačke v neetičnem testiranju,
piše Dareg Gregorian za NBC News.

Znanstveniki so živali izpostavili eksplozivom in
živčnim strupom ter popisovali njihovo počasno
umiranje in trpljenje. Kot poroča Mirror, so bile
živali, ki so »teste« preživele, tudi ubite in
razkosane za namene raziskave.

Poročilo o delovanju državnega ameriškega
laboratorija za kmetijstvo v Marylandu je vzbudilo
pozornost opazovalcev za zaščito živali. Jim Keen,
nekdanji znanstveni sodelavec agencije za kmetijstvo
(USDA), je zgrožen, ker so zdrave mačke z namenom
eksperimentiranja hranili z mačjim in pasjim mesom.
V ta namen je omenjeni laboratorij med letoma 2003
in 2015 uporabil 400 psov in 100 mačk, ki so jih
kupili v drugih, večinoma azijskih državah. Javno pa
ameriška politika obsoja prav ta trg zaradi uporabe
psov za prehrano ljudi.

Na Danskem so izvedli poizkus streljanja prašičev z
različnim strelnim orožjem, nakar jih je medicinsko
osebje skušalo obdržati pri življenju »za vajo«.
Prašiče so razstrelili, ker so testirali varnostne jopiče
za vojsko v Iraku in Afganistanu. Živali so ovili v
varnostne jopiče in jih nato izpostavili razstrelivu,
potem pa so preučevali njihove poškodbe.

Laboratorij pojasnjuje, da so na ta način, da so
hranili mačke z mačjim in pasjim mesom, raziskovali
bolezen toksoplazme, ki jo povzroča parazit, ki ga
prenašajo mačke.
Vendar tako nekateri senatorji kot kritični
raziskovalci ne prepoznavajo nobene logike v
raziskovanju toksoplazme skozi kanibalistično
hranjenje mačk. Keen komentira, da ni potrebe
na novo okuževati mačke in jih ubijati zaradi
raziskovanja toksoplazme, saj znanstvenega preboja
na tem področju ni bilo že zadnjih 20 let, ter da delo
lahko nadaljujejo z že pridobljenimi vzorci. USDA
se v ZDA ukvarja s prehrano ljudi, zato Keen ne vidi
nobene upravičenosti, da ta agencija v laboratoriju
uporablja mačke in pse, ki niso del prehrane ljudi.

Opice so v vojaškem laboratoriju zastrupili z
antraksom in nato opazovali, kako dolgo so umirale
in kakšne stopnje bolečine biološko orožje povzroča.
Živali so izpostavili tudi bojnim plinom, ki povzročajo
opekline pljuč.
Vojaški laboratorij Porton Dow je postal znan, ko
je trdil, da sta bila oče in hči Skripal zastrupljena z
novičokom in so za to na vsak način želeli okriviti
ruske tajne službe.

Ameriški laboratorij je do zdaj usmrtil 4000 mačk
in porabil 22 milijonov javnega denarja za svoje
eksperimente.
48.400 živali ubitih za testiranje biološkega orožja
Britanski Mirror je razkril podatke, da je laboratorij
za obrambo, znanost in tehnologijo v kraju Porton
Down, Wiltshire, v letih med 2010 in 2017 zaradi
vojaškega testiranja ubil okvirno 48.400 živali.
Znanstveniki so v tem procesu razstrelili prašiče,
okužili opice z biološkim orožjem in zastrupili
morske prašičke z živčnim strupom.
Zagovorniki pravic živali trdijo, da so takšni
testi nepotrebni in da je število ubitih živali
»alarmantno«. Še posebej, ker so živali trpele in
bile ubite z namenom testiranja biološkega orožja.
Predvsem se sprašujejo, kako lahko družba, ki trdi,
da je civilizirana, izpostavlja živali tako strahovitemu
trpljenju.
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POT I IN STRANPOT I
POSKUSOV NA ŽIVALIH

Besedilo mag. MILOŠ ŽIDANIK

Član Etične komisije za poskuse na živalih
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Poskusi na živalih pomenijo različne
postopke, vezane na raziskave v biologiji
in medicini s ciljem razvoja novih zdravil
ter raziskave glede okoljevarstvenih
standardov in industrijskih proizvodov
v smislu kozmetike, čistil, prehranskih
dopolnil in fitofarmacevtskih pripravkov v
kmetijstvu.
Že poskusi, označeni kot »blagi«, povzročajo živalim
telesni in psihološki stres ter trpljenje. Praviloma
se živali po koncu poskusov evtanazira. Postopki na
živalih vsebujejo:
• izpostavljanje kemikalijam preko hrane, zraka, kože
ali z injiciranjem v telo,
• izpostavljanje zdravilom, kemikalijam ali
povzročiteljem bolezni, kar povzroča bolezen,
bolečino, stres ali smrt,
• genetske manipulacije živali,
• privezovanje zaradi opazovanja ali pregledovanja,
• odtegnitev hrane in/ali vode,
• kirurške postopke,
• povzročanje ran, opeklin za preučevanje zdravljenja,
• električni šok ali prisilno plavanje za povzročanje
stresa za vedenjske raziskave ipd. (1)
Samo v Avstraliji in Novi Zelandiji se letno v
raziskovalne in učne namene uporablja več kot 6
milijonov živali (2), v Kanadi 5 milijonov, v Angliji
skoraj 3 milijone in v ZDA 100 milijonov (3).
O slovenski Etični komisiji, ki dovoljuje rabo živali
v znanstvene namene, je pisala v tej reviji že dr.
Toplakova (4). Sam bi rad nadaljeval s kratkim
opisom diskurza, ki poteka v krogih etičnih komisij
v Evropi (5), ker je moj vtis, da je dogajanje v
laboratorijih bistveno bolj skrito očem kot dogajanje
v klavnicah. Tudi mučenje živali je v laboratorijih
bistveno daljše kot v klavnici, zato, verjamem,
bi tudi zgražanje javnosti bilo večje v primeru
transparentnosti rabe živali v raziskovalne namene.
Problem znanosti v Sloveniji je večkrat povezan
s potrebo po ustvarjanju velikega števila raziskav
zaradi potrebe po objavljanju člankov, katerih cilj
je akademska kariera posameznikov in ne napredek
znanosti kot take. Živali so v tem primeru kolateralna
škoda. In to ne samo živali v poskusih. Raziskovalne
organizacije namreč skrbijo za razplodnjo živali za
namen potencialnih raziskav v bodočnosti, ki še
sploh niso zasnovane. Tako Slovenija v evropskem
prostoru izstopa po najmanjšem številu živali, ki
so uporabljane v raziskovalne namene, a tudi po
največjem številu odvečnih, presežnih živali, ki se
zato, ker so pač odvečne in predstavljajo ekonomski
strošek za raziskovalno ustanovo, enako evtanazirajo

kot živali po opravljenih poskusih.
Drug problem, ki ga opažam pri delu Etične komisije,
je nebudnost prijaviteljev raziskav glede konflikta
interesov – tako je npr. vlogi predlagane raziskave
lahko priloženo priporočilno pismo »strokovnjaka
za dobrobit živali«, ki je hkrati učitelj in mentor
raziskovalcev, kar pomeni, da je v vseh teh različnih
vlogah v samem sebi v konfliktu interesov. Nekdo
namreč ne more zagovarjati dobrobiti živali hkrati
z zagovarjanjem dobrobiti raziskovalcev, ki te živali
uporabljajo v raziskovalne namene. Problem se mi zdi
že v tem, ker se nikomur tovrstni konflikt interesov
ne zdi sporen.

»PROBLEM ZNANOST I V SLOVENIJI
JE VEČKRAT POVEZAN S POTREBO PO
USTVARJANJU VELIKEGA ŠTEVILA RAZISKAV
ZARADI POTREBE PO OBJAVLJANJU
ČLANKOV, KATERIH CILJ JE AKADEMSKA
KARIERA POSAMEZNIKOV IN NE NAPREDEK
ZNANOST I KOT TAKE. ŽIVALI SO V TEM
PRIMERU KOLATERALNA ŠKODA.«
Potem pa gre za številke, ki jim zagovorniki
poskusov na živalih ne ugovarjajo, ugovarjajo
samo interpretaciji številk. Menda v znanosti ni
subjektivnosti interpretacije, ta je lahko samo
pravilna ali nepravilna. Že to je iluzija, saj so
raziskave v osnovi načrtovane tudi na podlagi
socialnih predstav o fenomenu, ki ga raziskovalec
raziskuje, in zato ne morejo biti objektivne, saj je
vsak posameznik del družbe, ki ji pripada, skupaj s
predstavami o tem, kako ta svet deluje, vključno z
etičnimi in moralnimi stališči. Ob tem pa – kdo je
poklican, da presoja pravilnost neke argumentacije
– Etična komisija, katere člani so povezani z
raziskovalnimi ustanovami? Akademiki, ki morajo
objavljati članke, če želijo obdržati učiteljske nazive?
Saj veste – »Le čevlje sodi naj Kopitar!« In tudi tu
nihče ne vidi konflikta interesov.

»NEKDO NAMREČ NE MORE
ZAGOVARJATI DOBROBITI ŽIVALI
HKRATI Z ZAGOVARJANJEM DOBROBITI
RAZISKOVALCEV, KI TE ŽIVALI UPORABLJAJO
V RAZISKOVALNE NAMENE. PROBLEM SE MI
ZDI ŽE V TEM, KER SE NIKOMUR TOVRSTNI
KONFLIKT INTERESOV NE ZDI SPOREN.«
25

osvoboditev živali

Kaj potem sporočajo številke, ki jim zaupajo tudi
zagovorniki poskusov na živalih?
Živali nimajo številnih bolezni, ki obremenjujejo
človeštvo – kot so različni tipi srčnožilnih bolezni,
številne oblike raka, HIV, Parkinsonova bolezen
in shizofrenija. Namesto tega se v laboratorijih
simptomi neke bolezni umetno povzročajo, da se
potem ugotavlja delovanje zdravil. Seveda brez
povezave teh simptomov s kompleksnostjo pogojev
v človeku, kot so genetika, socialno-ekonomski
dejavniki in osebnostne lastnosti posameznikov. Tako
neko zdravilo z obetajočimi učinki v živalih redko
učinkuje pri ljudeh. Kar 92 % zdravil, ki so prešla
preklinične preskuse na živalih (to pomeni, da so
bila zdravila v raziskavah na živalih učinkovita), ni
učinkovitih pri ljudeh. Na področju urologije kar v 96
%, pri zdravilih za srce in raka v 95 % in na področju
nevrologije v 94 % (6).

»V ZNANOSTI LJUDEM ZA ŽIVALI PREPROSTO
NI KAJ DOSTI MAR. IN TAKO IMAMO
ETIČNE KOMISIJE, KI V SVOJEM BISTVU NISO
ZAGOVORNICE PRAVIC ŽIVALI, TEMVEČ
BOLJ SVETOVALKE RAZISKOVALCEM, KAKO
NAČRTOVATI POSKUSE NA ŽIVALIH, DA BO
NJIHOVO RAZISKOVALNO DELO V KONČNI
FAZI OBJAVLJENO.«
89 % prekliničnih raziskav za razvoj zdravil, od
katerih večina sloni na rabi živali, ni možno ponoviti
(7). Možnost ponovitve neke raziskave je eden
osnovnih temeljev raziskovanja.
Ameriški Nacionalni institut za zdravje priznava, da
kar 95 % zdravilnih učinkovin, ki so se v raziskavah
z živalmi pokazale za učinkovite in varne, ne deluje
na ljudeh ali pa so preveč nevarne. Hkrati so na voljo
drugačne metode raziskovanja brez potrebe raziskav
na živalih, kot so računalniške simulacije, uporaba
kultur človeških celic, epidemiološke in druge
raziskave (7).
Živalski modeli so v 90-95 % neučinkoviti pri
napovedi neke človeške bolezni in tako neuporabni za
raziskave bolezni pri ljudeh (2).
Zagovorniki raziskav na živalih menijo, da je tistih
končnih 5 % sestavin zdravil, ki pomagajo človeku
v njegovih boleznih, učinkovitih in pomembnih,
in da je nekaj največjih človeških dosežkov sledilo
številnim neuspelim poskusom v preteklosti (5).
V antropocentrični družbi je taka argumentacija
sprejeta. Še najbolj je slišati ugovore ekonomistov –
da gre preveč denarja za raziskave na živalih, ki niso
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učinkovite, in je to razlog za potrebo preusmeritve
znanosti na računalniške in podobne raziskovalne
modele (3). V znanosti ljudem za živali preprosto ni
kaj dosti mar. In tako imamo Etične komisije, ki v
svojem bistvu niso zagovornice pravic živali, temveč
bolj svetovalke raziskovalcem, kako načrtovati
poskuse na živalih, da bo njihovo raziskovalno delo v
končni fazi objavljeno.
Sicer pa menim, da se je možno tudi znotraj Etične
komisije za poskuse na živalih že pogovarjati o
pravicah živali, ne da bi avtomatično sprožili odpor
in nestrinjanje. Tudi znotraj te komisije se že pojavlja
budnost glede nerazumnega pojava presežnih ali
odvečnih živali in večkrat se predlagatelje raziskav
opozori na njihove pomanjkljivosti, tako da življenja
živali ne bi šla v prazno. Vendar je še vse na nivoju
zmanjševanja škode in utilitarizma. Upam, da bo še
za časa naših življenj prišlo do spremembe in popolne
prepovedi poskusov na živalih. To pa je že stvar
aktivacije civilne družbe in ustvarjanja zunanjega
pritiska za spremembo.

Viri
1. Humane Society International (2012). About
Animal Testing.
2. Davey M. (2021). Australian supplier of lab
animals to close, sparking fresh debate about use of
mice and rats in research. The Guardian.
3. Peta. Facts and Statistics About Animal Testing.
4. Toplak C. (2020). Znanstveni poskusi na živalih v
Sloveniji. Osvoboditev živali, 17 (40), 10-13.
5. European Animal Research Association. Feature:
Animal research saves lives. So why do opponents
say it is ineffective?
6. Cruelty Free International. Arguments against
animal testing.
7. Kretzer M. (2018). Experiments on Animals Fail
90 % of the Time. Why Are They Still Done? Peta.

ZA DEMOKRACIJO
PREHRANE
Besedilo dr. CIRILA TOPLAK
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Mesna predelovalna industrija je vse
bolj monopoliziran sektor globalne
kapitalistične ekonomije, ki uporablja
živali kot ultraprocesirano surovino
v avtomatiziranih in stroškovno do
skrajnosti okleščenih proizvodnih
procesih. Od tega imajo korist le delničarji
mesne industrije, na škodo vseh ostalih
deležnikov: prekarnih zaposlenih
v industriji, zavajanih potrošnikov,
nizkokakovostnih mesnih izdelkov,
predvsem pa trpečih živali.
Pod neoliberalnim pritiskom globalizacije se je
mesna industrija razvila v kartel peščice mega
korporacij, katerega absolutni prioriteti sta
učinkovitost in dobičkonosnost standardizirane
proizvodnje mesnih izdelkov. Globalni mesni kartel
uspešno zadovoljuje vse večje povpraševanje po
mesu, zlasti v nastajajočih gospodarskih velesilah,
kjer raste kupna moč prebivalstva. V ta namen
mora vsako leto umreti približno 150 milijard živali
(FAOSTAT). Zadnji zanesljivi agregatni podatki o
rezultatih globalne mesne industrije so stari štiri
leta in novejših ni lahko najti. Razlog ni v težavnosti
zbiranja in statistične obdelave, ampak v učinku, ki
bi jih tovrstni ažurni podatki lahko imeli na javnost
oziroma na potrošnjo mesa in mesnih izdelkov, če bi
jim vplivni mediji posvetili dovolj pozornosti. Mesna
industrija se raje ne baha s svojimi rezultati, še manj
pa z dogajanjem za visokimi ograjami mega mesnih
farm in klavnic.
Trpljenje živali za človeško prehrano je utemeljeno
na karnizmu (Joy, 2010). Karnizem je ideologija,
ljudem vsiljena s sklopom sofisticiranih oblastnih
tehnik, ki otežujejo otopelemu in od preobilice
informacij raztresenemu potrošniškemu umu, da
bi vzpostavil moralno povezavo med živo živaljo in
mesom na krožniku. Velika večina ljudi posledično
ignorira suženjstvo in množični pomor čutečih
živali, saj jih šteje za stvari in lastnino, ali pa se
z njihovim trpljenjem ne zmore niti soočiti. Po
drugi strani nekatere živalske vrste samoumevno
prištevamo med družinske člane ali jih častimo
po božje, odvisno od posamezne kulture. Ta
instrumentalizirana hierarhija živali je v jedru
karnizma.
Karnistično dojemanje nečloveških živali utrjujejo
tisočletja prevladujoče verske in znanstvene
dogme o večvrednosti človeške vrste nad drugimi
oblikami življenja na Zemlji. V moderni dobi so
industrializacija, urbanizacija in sekularizacija
povzročile nadaljnjo odtujitev človeka od drugih
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vrst in še večjo antropocentrično aroganco. To je
privedlo do današnje skrajno ravnodušne, a tudi
kolikor mogoče prikrite krutosti ravnanja z živalmi,
vzrejenimi za prehrano in druge koristi ljudi.
Iz antropocentrizma izhajajoči karnizem je tako
samoumevno vdelan v medvrstne odnose in
vsakodnevne interakcije, da se ga ne zavedamo.
Ko npr. gledamo reklamo za mesnine na žaru,
s katerimi se masti stereotipna družina skupaj
s svojim zlatim prinašalcem, prejemamo
subliminirano karnistično sporočilo (v JV Aziji bi se
na žaru lahko pekel pes). Ko si državniki podarjajo
žive »nacionalne simbole«, sporočajo, da so te
živali dragocenejše od drugih vrst. Ko obiščemo
živalski vrt, financiramo in podpiramo ugotovitve
»stroke«, da so samo nekatere vrste vredne
ohranjanja in razkazovanja. Karnizem vzdržujemo
z vsakodnevnimi odločitvami, katere živali bomo
jedli, katere nosili in katere ljubili, če parafraziram
utemeljiteljico teorije karnizma Melanie Joy.

»IZ ANTROPOCENTRIZMA IZHAJAJOČI
KARNIZEM JE TAKO SAMOUMEVNO
VDELAN V MEDVRSTNE ODNOSE IN
VSAKODNEVNE INTERAKCIJE, DA SE GA NE
ZAVEDAMO. KO NPR. GLEDAMO REKLAMO
ZA MESNINE NA ŽARU, S KATERIMI SE
MASTI STEREOTIPNA DRUŽINA SKUPAJ S
SVOJIM ZLATIM PRINAŠALCEM, PREJEMAMO
SUBLIMINIRANO KARNISTIČNO SPOROČILO (V
JV AZIJI BI SE NA ŽARU LAHKO PEKEL PES).«
V zadnjih 50 letih je bil dosežen pomemben napredek
pri teoretskih premislekih in političnih praksah,
ki izpodbijajo antropocentrizem in karnizem. Od
kritike tradicionalne diskriminacije samo na podlagi
pripadnosti vrsti, intelekta ali »duše« (Singer, 1975;
Regan, 1983) so znanstveniki prešli na obravnavanje
živali kot enakovrednih bitij, ki so sposobna občutiti
(ne)udobje in izraziti svoje interese (npr. Francione,
2008, Kymlicka, 2013). Dokazano ni filozofskega
ugovora proti razširitvi človekovih pravic na živali
(Cavalieri, 2001). Trpljenje rejnih živali je bilo
primerjano s holokavstom, potem ko so se prav
številni preživeli holokavsta posvetili aktivizmu
za dobrobit živali (Patterson, 2002). Številne
aktivistične skupine in mednarodne nevladne
organizacije se tako in drugače vztrajno borijo
proti "nečloveškemu" ravnanju, ki so mu živali
nemočno podvržene. Ta boj je deloma utemeljen
na biocentrični paradigmi enakopravnosti in
enakovrednosti vseh vrst in posameznikov znotraj
Zemljinega ekosistema (Taylor, 1986), ki vse bolj
kritično prevprašuje antropocentrično razvojno
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agendo. Dileme človekovega odnosa do drugih
živali so nedavno začele vplivati tudi na politične
procese: suverene države so sprejele biocentrične
ustave; v več zahodnih državah je bil živalim priznan
stvarnopravni status čutečih bitij, medtem ko so
politične stranke s prednostnim programom za
dobrobit živali začele prestopati prage nacionalnih
parlamentov. Formalna odprava suženjstva živali
bi lahko postala eden najpomembnejših družbenih
dosežkov 21. stoletja, tako kot formalna odprava
suženjstva ljudi v 19. stoletju in uveljavljanje
univerzalnih človekovih pravic v 20. stoletju.
Ta težak in dolgotrajen boj se bo bíl tako v sferi
zasebnega kot javnega.
Odkar so leta 2013 na Maastrichtski univerzi javnosti
predstavili prvi mesni polpet, razvit na osnovi
zarodnih celic, so rezultati raziskav o umetnem mesu
deležni medijske pozornosti. Na police knjigarn so
prišle ustvarjalne kuharske knjige o mesu in vitro
(Van Mensvoort et al., 2014), Michelinove zvezdice
pa končno prejemajo tudi vrhunske veg(etarij)
anske restavracije. Zahodna zagonska podjetja
tekmujejo, kdo bo prvi razvil okusen 3D zrezek ali
celularni piščančji kroket. Kapitalizem pač prodre
tudi v niše, ki ga potencialno spodkopavajo, in jih s
tem nevtralizira. Sodeč po trenutnih nerentabilnih
proizvodnih stroških umetno meso predstavlja
možnost za začetek globalnega zmanjševanja porabe
živalskega mesa in s tem lajšanje trpljenja živali le
v zelo oddaljeni prihodnosti. Predvsem pa umetno
meso ne odpravlja globoko zakoreninjenih mitov o
normalnosti, naravnosti in nujnosti uživanja mesa,
temveč le posnema živalsko meso. Prav tako zelo
malo vemo o okoljskih stroških tovrstne proizvodnje.
Čeprav je trg rastlinskih beljakovinskih izdelkov, kot
so klobase iz tofuja ali žitni burgerji, v zadnjih letih
dobesedno eksplodiral, mesna industrija zgovorno
zatrjuje, »da beljakovin rastlinskega izvora ne
vidi kot grožnjo prodaji [mesa]« (Fusaro, 2015).
Ob tem skozi spreten marketing, med drugim o
izumljenih tradicijah samoumevnega uživanja mesa
v preteklosti, naredi vse, da potrošniki ohranjajo
utrjene predstave o mesu.

»NEUŽIVANJE MESA NIMA ZA POSLEDICO
LE BOLJ ZDRAVEGA IN PSIHOLOŠKO BOLJ
URAVNOVEŠENEGA POSAMEZNIKA TER
ČISTEJŠEGA ZRAKA, VODE IN NARAVE
NASPLOH, AMPAK T UDI MANJ KONFLIKTNO IN
BOLJ HARMONIČNO DRUŽBO.«
Domnevno ekološko pridelano meso prav tako ni
rešitev, saj še zmeraj podrazumeva pomor živali.

Če meso ni samo označeno »ekološko« kot
tržna vaba, je cena malo manj krute vzreje tako
nekonkurenčna, da predstavlja le nekaj odstotkov
mesnega trga v industrializiranih državah, kjer si ga
potrošniki dejansko lahko privoščijo. Konvencionalno
pridelano meso ostaja cenejše tudi zaradi znatnih
državnih subvencij velikim mesnopredelovalnim
podjetjem. »Zunanji« okoljski stroški intenzivne
pridelave mesa in javnozdravstveni stroški zaradi
škodljive mesne prehrane niso vključeni v končno
ceno. Razliko pokrijemo davkoplačevalci tako, da
prispevamo k okoljskim in zdravstvenim politikam
javnih proračunov; seveda tudi subvencije mesni
industriji dotekajo iz naših davkov. Le znatno
povečanje povpraševanja po ekološko pridelanem
mesu bi ga lahko naredilo za dostopnejšega, saj bi
se trg hrane odzval s povečano in s tem pocenjeno
ponudbo. V sedanjih svetovnih razmerah so tovrstna
pričakovanja nerealna. Kakovost in raznolikost
človeške prehrane je vedno določal družbeni
sloj. Dokler bo večina ljudi vztrajala pri skoraj
vsakodnevni mesni prehrani (Piazza et al., 2015),
bo poceni meso našlo pot na krožnike mesojedcev.
Ob naraščajoči proizvodnji krme, da bi zadovoljili
povpraševanje po mesu, bodo ljudje predvidoma jedli
le še več mesa, saj bo druge hrane na voljo manj in
bo dražja.

»DOMNEVNO EKOLOŠKO PRIDELANO MESO
PRAV TAKO NI REŠITEV, SAJ ŠE ZMERAJ
PODRAZUMEVA POMOR ŽIVALI. ČE MESO NI
SAMO OZNAČENO »EKOLOŠKO« KOT TRŽNA
VABA, JE CENA MALO MANJ KRUTE VZREJE
TAKO NEKONKURENČNA, DA PREDSTAVLJA
LE NEKAJ ODSTOTKOV MESNEGA TRGA V
INDUSTRIALIZIRANIH DRŽAVAH, KJER SI GA
POTROŠNIKI DEJANSKO LAHKO PRIVOŠČIJO.«
A znanstvenih dokazov, da ljudje morajo jesti
meso, ni. Znanstveno je dokazano, da brezmesna
prehrana bistveno izboljša naše zdravje (npr.
Marsh et al., 2012). Še več, empatičen odnos do
živali, ki navdihuje brezmesno prehranjevanje, je
pozitivno povezan z empatijo do ljudi (Praylo in
Arikawa, 2008). To pomeni, da neuživanje mesa
nima za posledico le bolj zdravega in psihološko bolj
uravnovešenega posameznika ter čistejšega zraka,
vode in narave nasploh, ampak tudi manj konfliktno
in bolj harmonično družbo.
V preteklosti so se ljudje proti socialnim krivicam
borili z osebnim zgledom, začenši s spremembami
pri sebi. Lastniki sužnjev so najprej osvobodili svoje
sužnje. Zadosten kolektivni pritisk na oblasti, da
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bi prepovedale nedopustne družbene prakse, je te
prakse sčasoma naredil za nesprejemljive, če jih že
ni bilo moč povsem izkoreniniti. Zaradi v vse pore
družbe zažrtega karnizma se posameznik sooča tudi
z nezavednimi omejitvami osebne svobode glede
tega, kaj (lahko) je. Svobodo prehrane si je mogoče
povrniti samo z zavestno izbiro razpoložljive hrane
na podlagi objektivnih informacij. Ideološki pritisk
karnizma je resda sofisticiran in se mu je težko
upreti, vendar to ni izgovor, da se mu podredimo,
če in ko se ga zavemo. Šele ko bomo popolnoma
neodvisno odločali o svoji prehrani, bomo vedeli,
kako sočutni, solidarni in nenasilni posamezniki
smo v resnici. Ali je naša sposobnost empatije dovolj
velika, če seže onkraj starosti, spola, narodnosti in
družbenega sloja soljudi, ne pa tudi onkraj kulturno
pogojenega razločevanja med živimi vrstami? Je okus
mesa res tako nepogrešljiv, da odtehta vse zgoraj
navedene učinke na nas same, naravo in družbo?
Ne glede na končno stališče posameznika le polno
zavedanje o izvoru in načinu pridelave hrane
omogoča, da se posameznik res samostojno odloča,
kakšno prehrano si lahko materialno in moralno
privošči. Dokler si povsem jasno ne predočimo,
kakšno trpljenje živali je potrebno za mesno
prehrano, ne vemo, kaj jemo. Mesna industrija svojih
postopkov ne more povsem prikriti; na nas je, da se
nehamo slepiti.

Kot odrasli smo sami odgovorni za svoje zdravje
in nase ter na svoje okolje vplivamo tudi z
zavestno izbiro prehrane. S tovrstnimi odločitvami
oziroma svojimi denarnicami še kako tudi volimo.
Informirana in avtonomna izbira prehrane je
dejansko politično vprašanje, ki navaja k sodobnim
praksam aktivnega državljanstva. Državljan/ka
se danes lahko zavzema za lastno in skupnostno
blagostanje s protestiranjem na ulicah, delovanjem
v civilnih pobudah in alternativnih institucijah,
predvsem pa z ohranjanjem premišljenega niza
lastnih vrednot ne glede na vcepljene »čredne
nagone«. Državljan/ka lahko prispeva k spremembi
družbenega statusa quo tudi s tem, česar NE
počne: zavrača sodelovanje na "demokratičnih"
volitvah brez resnične zastopanosti, kakor tudi
pretirano potrošništvo, pohlep in tekmovanje,
intelektualno lenobo, izmišljeno medetnično
sovraštvo, indoktrinarno šolanje in sploh nasilje v
vseh pojavnih oblikah, vključno z odnosom večine
ljudi do živali, rejenih za človeško prehrano. Ne
glede na vsebino osebnih prepričanj in posledičnih
odločitev posameznika bodo slednje imele političen
vpliv, sicer neznaten, a kumulativen, in bodo skozi
družbene razmere navsezadnje učinkovale na
kakovost posameznikovega obstoja. Neopredelitev do
katerekoli družbene krivice pomaga ohranjati njeno
domnevno naravnost, normalnost in/ali nujnost, šele
svet brez krivic pa bo za vse dober svet.

Res so mesno prehrano za večino nas in namesto
nas že v zgodnjem otroštvu izbrali naši starši ali
skrbniki, zelo podobno kot so številnim med nami
vsilili verske iniciacije, npr. krst. A privzgojene
mesne prehrane se je mogoče odvaditi, potem
ko jo avtonomno dojamemo kot še eno obliko
sistemiziranega nadzora, ki vzdržuje in širi nasilje v
družbi.

Pokorni potrošniki globalne mesne industrije se
dejansko upirajo spremembi svojih neozaveščenih in
privzetih prepričanj, torej samim sebi. Ne uvidijo, da
upor karnizmu ni na mestu le za osvoboditev trpečih
živali, ampak tudi za svobodo njihovih lastnih
prehranskih izbir. Gre še kako tudi za ljudi, za
zdravje, svobodo, srečo in preživetje vsakega izmed
nas in vseh skupaj. Gre za demokracijo prehrane.

»RES SO MESNO PREHRANO ZA VEČINO
NAS IN NAMESTO NAS ŽE V ZGODNJEM
OTROŠTVU IZBRALI NAŠI STARŠI ALI
SKRBNIKI, ZELO PODOBNO KOT SO ŠTEVILNIM
Dr. Cirila Toplak je profesorica politologije na
MED NAMI VSILILI VERSKE INICIACIJE, NPR.
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
KRST. A PRIVZGOJENE MESNE PREHRANE
Viri
SE JE MOGOČE ODVADITI, POTEM KO JO
1. Povzeto po Toplak, C., The Global Meat
AVTONOMNO DOJAMEMO KOT ŠE ENO OBLIKO Autocracy: An Issue of Social Injustice. V:
Food Democracy. Critical Lessons in Food,
SISTEMIZIRANEGA NADZORA, KI VZDRŽUJE
Communication, Design and Art, ur. Oliver Vodeb.
Bristol, UK: Intellect Books, 2017.
IN ŠIRI NASILJE V DRUŽBI. «
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SO FILMSKI IGRALCI LAHKO
VZORNIKI ZA MLADINO V
DOBREM IN SLABEM?
Besedilo ANA ROZA CIMPERMAN
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Če rečemo, da navedeni naslov drži, potem
lahko slovenska filmska igralka Ana Roza
Cimperman pozitivno vpliva na mnoge,
kar se tiče bolj zdravega in etičnega
prehranjevanja. Ana Roza je do selitve v
Los Angeles leta 2014 živela v Ljubljani.
V poletnih mesecih še vedno rada obišče
svojega očeta na obali. Za našo revijo je
pripravila odličen prispevek.
Vedno sem se imela za ljubiteljico živali. Ustavljala
sem se ob ranjenih pticah in podganah, jim
poizkušala pomagati, včasih sem kakšno tudi prinesla
domov. Nisem pa se zavedala, da s svojim načinom
življenja povzročam neizmerno trpljenje mnogim
drugim živalim.
Ko sem šest let nazaj prejela klic od organizacije
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)
za snemanje videa za promocijo vegetarijanstva, si
nisem niti predstavljala, da mi bo tisto popoldne
spremenilo življenje. Snemanje se je odvijalo na
kmetiji Gentle Barn v bližini Los Angelesa, kjer
skrbijo za več kot sto živali, rešenih iz živinorejske
industrije. Prvič v življenju sem se dotaknila
purana, pobožala prašička, objela kravo. Povedali so
nam, kako te živali sploh najdejo pot do njihovega
zavetišča. Nekatere od njih se ne bodo mogle več
dolgo premikati, saj zaradi hormonov deli njihovih
teles rastejo, dokler jih noge ne morejo več podpirati.
Tistega dne sem nehala jesti večino mesa, za izločitev
morske hrane, jajc in mlečnih izdelkov pa sem žal
potrebovala še nekaj let.
Ker nisem bila najbolj vešča kuhanja, je bilo prvih
nekaj mesecev kar težkih, potem pa sem se počasi
privadila. Veganske restavracije so na voljo povsod
v Los Angelesu, a nekatere od njih tega sploh ne
oglašujejo, na meniju na primer ni posebej napisano,
da je sir narejen iz indijskih oreščkov.
Tudi v trgovinah so alternative poimenovane kar
“mleko/sir/meso”, za proizvode ni treba uporabljati
nekih abstraktnih opisov, kot je “veganski napitek”
ali “narezek”. Veliko skupin ljudi v Ameriki je
intolerantnih na laktozo, zato je mandljevo mleko že
nekaj let skoraj tako popularno kot kravje, a počasi ga
po priljubljenosti dohiteva ovseno. Sojinih proizvodov
ni veliko, nekateri ljudje se je še vedno izogibajo.
Izbira veganskega mesa je ogromna, glede veganskih
sirov pa je ponudba boljša v Evropi. Največji hit
zadnjih let je nadomestek jajca, ki je tako učinkovit,
da ga strežejo tudi v neveganskih restavracijah.
Zaradi toplega podnebja je v Los Angelesu lažje jesti
sveže sadje in zelenjavo, cena pa je le malo višja kot
v Sloveniji. Sprejela sem odločitev, da glede zdrave
hrane ne varčujem, tako da imam doma vedno svoje
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najljubše stvari, kot so avokado, maline, banane,
mango, solata, kalčki itd. Ko pride do veganskih
nadomestkov, sem veliko bolj varčna, čeprav so
ti vsako leto zaradi razširitve proizvodnje cenejši.
Pozorna sem tudi, da ne kupujem teh izdelkov od
znamk, ki večinoma prodajajo neveganske produkte
ali so bile v preteklosti obtožene izkoriščanja
delavcev, uporabe otroške delovne sile, ali od podjetij,
ki se ne trudijo izboljšati proizvodnje in je narediti
bolj okolju prijazne.
Mislim, da smo v Sloveniji zelo dobri glede
recikliranja in varčevanja s hrano in energijo, ampak
preseneča me, da kupujemo skoraj izključno nove
stvari. Ta mesec sem v iskanju kostuma za film
obiskala veliko trgovin z rabljenimi oblekami. Te
najdeš povsod, tako v bogatih kot manj premožnih
soseskah. Živim samo deset minut hoje od Beverly
Hillsa, tako da so vintage trgovine v moji okolici
polne lepih, dobro ohranjenih stvari, nekatera
oblačila so celo od znanih modnih oblikovalcev. Med
kupci najdeš tako ljudi, ki želijo prihraniti denar,
kot ljudi, ki se zavedajo, kako potratna je izdelava
oblačil in kako škodljiv je njen vpliv na okolje. Vem,
da trgovine z rabljenimi izdelki v Sloveniji obstajajo,
a so redke, tukaj pa je povsem normalno, da obleke,
pohištvo in elektroniko kupuješ iz druge roke. Večina
teh izdelkov je bila trgovini donirana, delež od
prodaje pa gre v dobrodelne namene.
Te dni snemam film, kjer igram nepremičninsko
agentko, ki je po karakterju povsem drugačna od
mene, zato sem iskala obleko, ki je sama nikoli ne
bi nosila. Za igralce je pomembno, kakšen kostum
imamo oblečen za vlogo - ne zaradi videza, ampak
občutka, ki nam ga daje. Dobro je tudi, da ne
uporabljaš osebnih kosov oblačil, saj so ti preveč
domači in so nanje vezani drugi spomini. Potratno bi
bilo kupiti nekaj, česar nikoli več ne bom uporabljala,
in vesela sem, da lahko stvar darujem in bo po
končanem snemanju našla drugi dom (oziroma
tretji). Včasih to sicer ni možno, saj produkcije
vztrajajo na določenem kostumu, v vsakem primeru
pa se poizkušam izogniti nošenju krzna in usnja.
Na začetku me je tudi skrbelo, da me bo veganstvo
oviralo pri igralskem poklicu. Glede hrane na
snemanjih ni problemov, veliko igralcev se
prehranjuje vegetarijansko in vegansko, tako da
je vedno poskrbljeno za različne opcije, včasih
je celo vsa hrana veganska. Med snemanjem
prizorov, ki se odvijajo med obrokom, se hrane na
krožniku po navadi ne sme jesti, saj bi je bilo tako v
naslednjem posnetku vidno manj in se ne bi ujemala
kontinuiteta. Običajno vseeno vprašam, če je možno
dobiti vegansko verzijo, ali vsaj vegetarijansko. Tako
lahko hrano na koncu tudi pojem, če pa se jo vrže
stran, pa vsaj vem, da ni bilo ubito nobeno bitje.
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Igralci nad večino stvari nimamo kontrole. Šele
pozno zvečer izvemo, kje se bo odvijalo snemanje
naslednji dan in ob kateri uri moramo vstati.
Snemamo na lokacijah, kjer je mrzlo in vetrovno,
nositi pa moramo oblekico in sandale. Naslednji
teden snemamo v puščavi na 42 stopinjah Celzija,
vodo pa lahko pijemo samo na vsaki dve uri. Na nas
nanašajo vse vrste kozmetike, včasih tudi neudobno
prostetiko, ki se jo lahko sname šele po koncu
snemanja 12 ur kasneje.
Vsi imamo različne prage tolerance in sama sem
pripravljena iti za dober posnetek zelo daleč, a glede
veganstva ne delam kompromisov. V preteklosti sem
kdaj že pristala na stvari, ki se mi niso zdele najbolj v
redu, a sem bila kasneje vedno razočarana nad sabo.
Tukaj se veliko oglasov snema prav za hitro hrano,
pri castingu teh je običajno navedeno, da naj igralec
‘nima dietnih restrikcij’. Z veseljem bi sodelovala
pri snemanju reklame za kakšen veganski proizvod,
a nisem prepričana, da bi lahko posnela reklamo za
veganski izdelek za verigo restavracij, katere glavni
posel je na primer prodaja piščančjih perutničk in
zaradi katere letno ubijejo več kot 800 milijonov
piščancev. Zavrnila sem tudi vlogo v videospotu, kjer
bi morala zagristi v hamburgerje in hot doge. Ideja
je bila sicer predstavljena kot kritika potrošništva,

ampak po premisleku se mi je zdelo, da ga bolj kot
ne glamurizira.
Z organizacijo PETA sem kasneje sodelovala še
na dveh projektih in takrat sem na njihovo delo
gledala z drugačnimi očmi. Posneli smo video, kjer
smo poizkušali opozoriti, da laboratorij, financiran
iz državnega proračuna, že več let izvaja krute,
zastarele in neučinkovite poskuse na glodavcih. Ko je
organizacija pred leti posnela podoben video, je bilo v
obratovanju šest takih laboratorijev, v času snemanja
pa je ostal samo še eden in cilj je bil zapreti tudi tega.
Vsem, ki sem jih spoznala pri organizaciji PETA, je
bila skupna globoka ljubezen do živali. Ganilo me
je, kako so se trudili ozaveščati ljudi in izboljševati
razmere na vseh možnih področjih. Zavzemajo se
tako za pse in mačke kot za slone, kače, miši in
krokodile. Hvaležna sem jim, da so mi dali priložnost
in da me niso obsojali, to mi je tudi pomagalo hitreje
sprejeti, da moj način prehranjevanja škoduje živalim
in naravi.

»na začetku me je skrbelo, da

me bo veganstvo oviralo pri
igralskem poklicu. Glede hrane
na snemanjih ni problemov,
veliko igralcev se prehranjuje
vegetarijansko in vegansko,
tako da je vedno poskrbljeno
za različne opcije, včasih je
celo vsa hrana veganska.«
Veseli me, da se svet glede pravic živali in odprtosti
do veganstva tako hitro pomika v pravo smer. Ko
sem prišla v Los Angeles, sploh nisem vedela, kaj
veganstvo je, niti nisem vedela, da je možno jesti na
tak način in ostati zdrav. Nisem vedela, da je možno
biti vrhunski športnik in se prehranjevati vegansko.
Težko je sprejeti, da naši starši in stari starši niso
imeli najboljših informacij glede zdrave prehrane.
Boleče mi je to tudi zato, ker je moja mama umrla
za rakom. Sprašujem se, če bi ji veganska prehrana
lahko podarila kakšno leto življenja ali ji ga celo
rešila. Želim si, da bi me kdo ozavestil že prej, a
vem, da je težko prejeti nove informacije, sploh
kadar zanje nisi zaprosil. Spremembe prehrane in
življenjskega sloga imajo trajen učinek samo, kadar
ljudje sami hočemo spremembo. Verjamem, da se
mora vsak odločiti zase, a pomembno je, da odločitev
temelji na dejstvih, raziskavah in ne na družinskih
navadah in zastarelih prepričanjih, ter da še naprej
ostanemo odprti za nove informacije.
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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 2022 (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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BAZIČNO RAVNOVESJE - KLJUČ
DO OPTIMALNEGA ZDRAVJA
Besedilo JELENA DIMITRIJEVIĆ
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Program za razkisanje telesa je v bistvu
odgovor na sodoben način življenja in
vse pasti, ki se za tem skrivajo. Veliko
stresa, nepravilna prehrana z veliko živil
živalskega izvora, nepravilni procesi vrenja
v debelem črevesju, onesnaženost okolja,
preveč ali premalo fizične aktivnosti in
negativna čustva (jeza, strah, ljubosumje,
zamere, žalost …), premalo spanja,
obremenitev s kemičnimi strupi (zdravila,
cepljenje, strupi iz okolja, težke kovine)
vplivajo na pojav zakisanosti telesa. Če pa
želimo biti zdravi, mora biti telo v stanju
kislo-bazičnega ravnovesja.
Pri zakisanju pride do motenj v funkciji celic in
izmenjavi informacij, zaradi zmanjšane električne
napetosti celične membrane. Vsi elektrokemični
procesi v telesu so neposredno odvisni od kislinskobazičnega ravnotežja znotraj in izven celice. Da bi
celice pravilno delovale (prehod potrebnih hranilnih
snovi in kisika ter izločanje odpadkov), potrebujejo
rahlo bazično stanje. Ko se telo zakisa, omenjene
funkcije ne potekajo več normalno. Vse mineralne
snovi in kisline, ki nastajajo v telesu med procesom
presnove, so nosilci kislih ali bazičnih električnih
nabojev znotraj in zunaj celic. Ko pa se spremeni
kislo - bazično ravnovesje in telo postane bolj kislo,
se spremeni tudi električna napetost na membrani
in znotraj celice, kar povzroča moteno delovanje
celic in organov (zakisanje celic in medceličnine ter
odlaganje kislin izven krvnega obtoka). Odvečne
kisline pa se ne morejo izločiti preko jeter, pljuč
in ledvic. Zaradi tega se lahko pojavijo simptomi
zakisanosti, kot so: utrujenost, izčrpanost, slabša
koncentracija, občutljivost na stres, nervoza,
napihnjenost, slaba prebava in zaprtje, glavobol,
zmanjšana odpornost, težave z mišicami in sklepi,
spremembe kože, las in nohtov ter različne bolezni
(avtoimunske bolezni, rak, revmatoidni artritis,
osteoporoza itd.). Telesna zakisanost je tudi znak,
da je organizem preobremenjen s prostimi radikali,
ki ustvarjajo oksidativni stres in posledično razvoj
različnih bolezni. Vzrok za nastanek raka so odkrili
pred letom 1923. Znanstvenik Otto Heinrich Warburg
pa je leta 1931 dobil Nobelovo nagrado za to odkritje.
Dr. Warburg je odkril, da je rak rezultat anti–
fiziološkega načina življenja (prehranjevanje s hrano,
ki nas zakisa) in fizične neaktivnosti, kar povzroča
nastajanje okolja, ki nima dovolj kisika. Dr. Warburg
je rekel: »Pomanjkanje kisika in zakisanost sta
dve strani iste medalje: če nekdo ima eno, ima tudi
drugo.« Če nam primanjkuje kisika, bomo zakisani,
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če pa smo zakisani, nam bo primanjkovalo kisika. Dr.
Warburg je trdil, da če celici odvzamemo samo 35 %
kisika, se lahko spremeni v rakavo v samo dveh dneh.
Zaradi tega je zelo pomembno, da se razkisamo ter si
na ta način povrnemo dobro zdravje in počutje.
KAJ POMENI PH VREDNOST IN
ZAKAJ JE TAKO POMEMBNA?
Naše telo je sestavljeno iz 75 % vode, ki je biološki
medij za prenos nutrientov, kisika in biokemičnih
snovi po krvnem obtoku. Ta medij ima ali kisle ali
bazične lastnosti, ki jih merimo z lestvico, imenovano
pH faktor. Kislost oziroma bazičnost snovi merimo
s pH lestvico, ki se razteza od 0 do 14 kot logaritem,
kar pomeni, da je vsak korak 10x večji od prejšnjega.
Na tej lestvici so vrednosti od 1 do 6.9 v obsegu
kislega, 7.0 je nevtralna vrednost, 7.1 do 14.0 pa
predstavlja bazičnost. Torej, nižja pH vrednost
pomeni večjo zakisanost, višja pH vrednost pa višjo
bazičnost. Alkalne tekočine (pH nad 7) absorbirajo
kisik, kisle pa ga želijo eliminirati. Malo alkalna
tekočina lahko absorbira več kot 100-krat več kisika
kot malo kisla tekočina. Optimalna pH vrednost
telesa je med 7,1 in 7,5. Študije so pokazale, da imajo
starejši lahko tudi pH 6,5, nekateri rakavi bolniki pa
imajo tudi 4,5 in manj, kar je izrazito kislo okolje.
Večina novorojenčkov ima pH 7,5. Telo bo naredilo
vse, da vzdržuje pH krvi med 7.35 in 7.45. Uporabilo
bo minerale iz vitalnih organov in tkiv, da ohranja to
vrednost, vključno s Ca in P.
Kisline so v bistvu snovi, ki v vodnih raztopinah
oddajajo vodikove ione oz. protone (H+). Vodikovi
ioni se vežejo z molekulami vode. Tako nastanejo
hidratizirani vodikovi ioni oz. oksonijevi ioni (H3O+).
Več kot je oksonijevih ionov v vodni raztopini, bolj
je raztopina kisla. Bolj kot kislost raztopin narašča,
manjši je pH tekočine. Baze so snovi, ki v vodni
raztopini sprejemajo vodikove ione oz. protone
(H+). Vodne raztopine baz vsebujejo hidroksidne
ione (OH-). Bolj kot bazičnost raztopin narašča,
višji je pH tekočine. Vodikovi ioni ves čas nastajajo
pri metaboličnih procesih v celicah ter spreminjajo
kislost in bazičnost notranjega okolja. Normalna
koncentracija vodikovih ionov v notranjem okolju
organizma (zunajcelični tekočini) znaša 40 nmol/l,
kar odgovarja vrednosti pH 7,40.
KAKO UGOTAVLJAMO STOPNJE
ZAKISANOSTI TELESA?
Najlažji domači test za preverjanje zakisanosti telesa
je vsekakor preverjanje pH-vrednosti urina. Merimo
ga z indikatorjem za merjenje pH-vrednosti urina
(najmanj tri dni, lahko tudi pet), vsakokrat, ko
gremo na stranišče. Odtrgamo en lakmusov papir
in ga za 1–2 sekundi postavimo pod curek urina.
Nato primerjamo spremenjeno barvo lakmusovega
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papirja s priloženo barvno lestvico. Pridobljene
vrednosti vnašamo v diagram (čas merjenja in
pH-vrednost urina). Posamezne vrednosti merjenj
povežemo v krivuljo. Če so povprečne vrednosti
pod 7 in če krivulja ni podobna tisti, ki jo dobimo
za primerjavo, potem lahko sklepamo, da smo
zakisani. Če pa slučajno že uživamo bazične
minerale, prenehamo z njihovim uživanjem vsaj tri
dni pred začetkom merjenja pH-vrednosti urina,
saj povišana koncentracija bazičnih mineralov zviša
tudi pH-vrednost urina, kar pa še ne pomeni, da je
telo razkisano. Realne pH-vrednosti dobimo šele
takrat, ko nekaj časa ne uživamo bazičnih mineralov
in ne izvajamo bazičnih kopeli. Jutranji urin mora
biti kisel, ampak ne preveč. Če pa je pH vrednost
jutranjega urina visoka oz. bazična, obstaja možnost,
da naše ledvice ne izločajo kislin v zadostni količini.
V tem primeru je treba preveriti zdravstveno stanje
ledvic.
O močni zakisanosti telesa govorimo, ko je povprečna
pH vrednost urina pod 6. Če imamo povprečne pH
vrednosti urina od 6 do 6.9, pa smo lažje zakisani.
V prvem primeru moramo zaužiti vsaj 80 %
bazičnih živil, pri lažji zakisanosti pa vsaj 70 %. Za
vzdrževanje pravilnega kislo-bazičnega ravnovesja je
razmerje med bazičnimi in kislimi živili 60:40 (v tem
primeru je treba vsak dan zaužiti vsaj 60 % bazičnih
živil).
SEZNAM KISLO - BAZIČNIH ŽIVIL
Razpredelnice kislo - bazičnih živil se lahko
razlikujejo in verjetno boste naleteli na odstopanja,
ko boste brali različne knjige ali članke o razkisanju.
Ne glede na to je dejstvo, da je treba uživati čim več
generalno bazičnih, ekološko pridelanih živil. To
so predvsem: sadje, zelenjava in kalčki, poleg tega
pa še nepredelana žita (predvsem proso, amarant
in kvinoja, ki nas ne zakisajo), stročnice ter malo
oreščkov (predvsem mandlji) in semen. Polnovredna
rastlinska prehrana z veliko svežih živil, zelene
listnate zelenjave ter že omenjenih živil vam bo
pomagala, da ohranjate optimalno zdravje in se lažje
razkisate. Živila živalskega izvora (mlečni izdelki,
meso, izdelki iz mesa, jajca in ribe), sladkor ter na
splošno močno predelana živila nas zelo močno
zakisajo.

BAZIČNA ZELENJAVA
Ječmenovi poganjki
Rdeča pesa
Mladi listi rdeče pese
Brokoli
Zelje
Korenje
Cvetača
Zelena
Mladi listi pese
Klorela
Ohrovt
Kumara
Regrat
Užitni cvetovi
Jajčevec
Fermentirana zelenjava
Česen
Stročji fižol
Grah
Koleraba
Glavnata solata
Gobe
Poganjki gorčice
Čebula
Krompir (kuhan v
lupini)
Pastinak

Stročji fižol
Paprika
Bučke
Redkev
Ogrščica
Morska zelenjava
Špinača
Spirulina
Kalčki
Sladki krompir
Paradižnik
Vodna kreša
Žitni poganjki
Divja zelenjava (koprive,
regrat, tolščak, čemaž
…)
Maitake
Daikon redkev
Regrat, koren
Šitake
Kombu
Reiši
Nori
Umeboši
Wakame
Arame
Hiziki

BAZIČNO SADJE
Jabolko
Marelica
Avokado
Banana (zrela)
Jagodičje
Robide
Melone
Češnja, kisla
Kokos, svež
Dateljni
Fige
Grozdje

Grenivka
Melona
Limona
Limeta
Rozine
Nektarine
Breskev
Maline
Rabarbara
Jagode
Mandarine
Lubenica
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POLETNA VROČINA,
NJENE PASTI IN
DOPUSTOVANJE Z
LJUBLJENČKI
Besedilo EMIL SENČAR, dr. vet. med.
Poletje se približuje in vroči poletni dnevi nam
prinašajo obilo zadovoljstva, poletnega sproščenega
dopustniškega vzdušja. Vročina in predvsem
vročinski valovi pa prinašajo tudi nevarnost za
naše hišne ljubljenčke in to predvsem velja za
pse in muce. Ti v koži nimajo žlez znojnic, razen
v šapicah. Žleze znojnice imajo važno vlogo pri
reguliranju temperaturnega stanja v organizmu. Z
izločanjem znoja pospešujejo hlajenje organizma.
Ljudje se začnejo potiti na vročini in si na ta način
uravnavajo, nižajo telesno temperaturo. Psi in tudi
muce se hladijo izključno preko jezika. V vročini
zelo pospešeno dihajo, zato imajo na široko odprt
gobček, iz katerega visi velik jezik. Jezik je vlažen
in z izparevanjem sline hladi kri, ki se pretaka v
jeziku. Jasno nam mora biti, da tak sistem hlajenja
organizma ni učinkovit pri višjih temperaturah. To
pomeni, da lahko zelo hitro zataji in pride do zelo
nevarnega pregretja organizma, tako imenovane
hipertermije in življenjske ogroženosti živali.
Izrednega pomena je, da zagotovimo v vročih dneh
svojim živalim zadostno senco oz. možnost, da se
umaknejo pred vročino. To moramo kot lastniki imeti
vedno v mislih, tudi če se neodgovorno odločimo in
pustimo psa v avtu, ko skočimo samo za trenutek v
trgovino. Ta trenutek se mimogrede lahko zavleče
za 10 ali 20 minut in če je avto na soncu, lahko
pride do pregretja psa. Če smo bili tako neprevidni
in neodgovorni, da se nam je to zgodilo, moramo
psa čim prej zaviti v mokro brisačo, da ga začnemo
hladiti, in takoj poiščemo pomoč pri veterinarju. Na
žalost zelo hitro pride do sprememb v krvi, do edema
možganov in ostalih zdravstvenih problemov, ki so
kljub zdravljenju lahko usodni za žival.
Sveža voda je prav tako življenjsko važna zadeva,
ki jo moramo zagotoviti svojim živalim v vročini.
Vodo moramo v posodici za pitje večkrat zamenjati,
da ne postane postana in polna slin. Poletni vročini
moramo prilagoditi tudi režim prehranjevanja
živali. Živali v vročini ponavadi ne jedo. Obrok jim
ponudimo najbolje pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.
Obroke lahko količinsko in s tem tudi kalorično
zmanjšamo, da dodatno ne obremenimo organizma.

To velja predvsem za starejše in bolne živali. Najbolje
je, da uporabimo briketirano suho hrano, saj se ta na
vročini ne usmradi in pokvari. Kosi mesa, drobovine
ali ostanki z mize so lahko že v 12 urah polni črvov
in hudo smrdeči. Vzrok so lahko najmanj driski,
bruhanju ali celo mnogo bolj nevarni zastrupitvi z
bakterijami, ki so se namnožile v hrani in so lahko
usodne za žival. Pse peljemo na sprehod zgodaj
zjutraj in pozno zvečer, ko se ozračje ohladi, vmes pa
samo toliko, da opravijo fiziološke potrebe.
Poleti pri marsikaterih lastnikih kosmatinčkov
prihaja do dileme, ali naj vzamejo na dopust tudi
svojega ljubljenčka ali je bolje, da ostane doma. Če
gledamo iz stališča kužka, bi dilemo razložil takole.
Kužek je zelo vdana in zvesta žival. V bistvu ne
potrebuje počitnic, kot jih pojmujemo ljudje, ki se
na počitnicah sproščamo, razvedrimo, napolnimo s
pozitivno energijo in podobno. Kužek je sproščen in
maksimalno srečen vedno, kadar je v družbi svojega
lastnika ali družine. Ti mu predstavljajo krdelo, v
katerem živi, kjer je na varnem, ljubljen, sproščen in
maksimalno uživa. To pomeni, da kadar se njegovo
krdelo premakne na počitnice, si vsekakor želi
biti zraven. Vseeno mu je, v kateri kraj gredo, na
primer na morje, važno je, da gre s svojimi lastniki,
s svojo družino oziroma, po pasje gledano, s svojim
krdelom. Vsekakor lahko kuža na dopustu tudi
maksimalno uživa, kar še posebej velja za kužke, ki
živijo v mestih, v stolpnicah in se gibljejo predvsem
po betonu in asfaltu. Slednji so presrečni, ko lahko
divjajo po travnikih nekje na deželi ali se sprehajajo
s svojim lastnikom po obmorskih, manj obljudenih
poteh. Menim, da tudi kužek potrebuje odmik od
vsakdana, in če se to zgodi z njegovimi lastniki,
družino, bo maksimalno srečen in zadovoljen.
Razjasnil bi še eno dilemo, glede kopanja kužka
v morski vodi. Morska voda ni problematična za
kopanje psov, prej lahko trdim nasprotno, da je
pravo zdravilo za celo vrsto težav s kožo, predvsem
pri težavah, ki jih povzročajo glivice. Psi, ki imajo
pogosto rdeče tačke in se med prstki ližejo, imajo
najpogosteje težave z glivicami, ki se razmnožijo po
koži in med prsti psov, ki imajo težave z alergijo.
Za take pse je morska voda celo priporočljiva, saj
ima izrazite protiglivične lastnosti. Že vsakodnevna
hoja po morski vodi privede že po nekaj dneh do
drastičnega izboljšanja bolezenskega stanja med
prsti. Rdečina se začne umirjati in kužek si prstke
bistveno manj liže. Priporočam le, da se zvečer
oziroma po vsakem kopanju v morju umije v sladki
vodi, lahko ga operemo s tušem, saj na ta način
preprečimo morebitno draženje in skelenje kože
zaradi slane vode. Ne silimo psa k plavanju v globoki
vodi, če tega noče, saj se mu morje lahko krepko
zameri. Zadostuje že, če samo hodi po vodi in se
kasneje mogoče tudi uleže vanjo.
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BOGOMILI
PRVI PRIJAT ELJI ŽIVALI IN
VEGANI NA BALKANU
Besedilo SEBASTIAN HOBLAJ
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Ali so bili Bogomili v srednjem veku
prijatelji živali in celo prvi vegani na
Balkanu? Veliko nakazuje na to, da so bili.
Iz notranjega prepričanja so se izogibali
vseh živalskih živil, kot so meso, mleko,
sir in jajca, in verjeli v enost božjega
stvarstva, o kateri je govoril že Jezus iz
Nazareta. Gibanje Bogomilov – pogosto
so se imenovali ''dobri ljudje'' ali ''dobri
kristjani'' – je nastalo v Bolgariji in se je
od 9. do 15. stoletja širilo po Makedoniji,
Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini
do Dalmacije. In še dlje: dokumentirani so
intenzivni kontakti s Katari v južni Franciji
in Italiji.

VEGANSKI NAČIN ŽIVLJENJA
BOGOMILOV IN BOŽJA ZAPOVED
''NE UBIJAJ''

zahodnimi Katari.'' (2)
Italijanski inkvizitor Rainerius Sacconi je tamkajšnje
Katare med drugim označil z naslednjimi besedami:
"Poleg tega verjamejo, da je uživanje mesa, jajc ali
sira, tudi v nujnih primerih, smrtni greh ..." (3)
Bogomilsko navdihnjene skupnosti katarjev v
južni Franciji so bile prav tako jasne: ''Ta cerkev
se vzdržuje ubijanja, niti se ne strinja, da bi drugi
ubijali. Naš Gospod Jezus Kristus namreč pravi: 'Če
hočeš priti v življenje, ne ubijaj.'," piše v katarskem
spisu Obramba Božje Cerkve iz leta 1250. (4)
Bogomili in katoličani: Nasprotniki in zagovorniki
''mesa, žrtvovanega malikom''
V katoliškem polemičnem spisu proti Bogomilom, ki
ga omenja Mandić, je podrobno obrazložena teološka
debata, kot je to bilo v tistem obdobju pogosto.
Tovrstna besedila so katoliškim pridigarjem služila
kot ''vodnik'', kako se spopasti z nauki heretikov
in kako kot "dober katoličan" z ustreznimi citati iz
Svetega pisma v smislu rimske Cerkve ovreči njihove
argumente. Poglavje ''O užitku mesa'' vsebuje
naslednji dialog v latinščini:

Toda v kaj so Bogomili verjeli in kako so živeli?
Zaradi intenzivnega preganjanja s strani pravoslavnih
in katoliških cerkvenih institucij ter vplivnežev je bila
večina materialnih ostankov tega verskega gibanja
uničena. Nekaj dokazov je vendarle ostalo v mestnih
in cerkvenih arhivih. Prikazujejo sliko ljudi, ki so se
zaradi vere dosledno izogibali živalski hrani in Božjo
zapoved "Ne ubijaj" uporabljali za vsako življenje, ki
ga je ustvaril Bog - tako za ljudi kot za živali.

''Bogomil: Pravimo, da je obsojen tisti, ki jé meso,
kar je rojeno iz krvi ali jajca, in krvave stvari.

Srbski zgodovinar Željko Fajfrić piše o Bogomilih
v Srbiji v 12. in 13. stoletju: ''Niso se ukvarjali s
trgovino, temveč skoraj izključno s poljedelstvom in
rokodelstvom. Njihova oblačila so bila enobarvna,
brez močnih barv, njihova hrana pa izključno
rastlinska - prepovedani so jim bili meso, mleko,
sir in jajca. Živeli so izključno od kruha, sadja in
zelenjave.'' (1)

"Bogomili so se od začetka imenovali kristjani.
Osnova njihovega nauka je bila Nova zaveza,"
pojasnjuje Katja Papasov, poznavalka Bogomilov.
(7) Zato se med pogovorom z rimskim katoličanom
bogomil sklicuje na prvo pismo Korinčanov apostola
Pavla iz Nove zaveze. V njem je govora o "mesu,
žrtvovanem malikom", in o tem, da se ga vzdržimo:

Hrvaški zgodovinar Dominik Mandić, tudi sam
katoličan in frančiškan, opisuje veganski način
življenja Bogomilov v Bosni in Hercegovini:
''Bosanski kristjani so se strogo postili in niso jedli
ne mesa ne drugih živalskih izdelkov. To so imeli
za notranjo potrebo svoje vere, ki je bila osnovana
na božji zapovedi. Na Seznamu napak bosanskih
kristjanov iz 14. stoletja je v točki 30 zapisano:
'Obsodili so uživanje mesa in vsega, kar prihaja iz
mesa, ter trdijo, da tisti, ki jedo meso …, ne morejo
biti odrešeni.' Podobno se omenja v polemiki med
nekim rimskim katoličanom in bosanskim patrom.
Tudi v tej točki so se bosanski kristjani strinjali z

Rimokatolik: Mi pa pravimo nasprotno … da je Bog
dal ljudem jesti meso, kar je namreč razvidno iz
psalma, ki pravi: On [Bog] je nanje posipal meso
kakor prah, pernate ptice kakor morski pesek …
Potem so vsi jedli in bili siti; prinesel jim je, kar so
želeli." (6)

"Glede uživanja mesa, žrtvovanega malikom, pa vemo,
da na svetu ni malikov in da ni Boga razen Enega.
Tudi če obstajajo tako imenovani bogovi v nebesih ali
na Zemlji - in takih bogov in gospodov je veliko -,
imamo samo enega Boga, Očeta. Vse prihaja od njega
in živimo po njem. In eden je Gospod: Jezus Kristus.
Po njem je vse in mi smo po njem. Vendar vsi nimajo
tega spoznanja."
Nekateri, ki se ne morejo oddaljiti od svojih malikov,
še vedno jedo meso, ki je bilo žrtvovano malikom, zato
je njihova šibka vest umazana. Sicer nas nobena hrana
ne more spraviti pred Božjo sodbo. Če ne jemo, ničesar
ne izgubimo, če pa jemo, ničesar ne pridobimo.
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Šibki od tvojega 'spoznanja' propade, on, tvoj brat, za
katerega je Kristus umrl. Če na tak način grešite proti
svojim bližnjim in kršite njihovo šibko vest, grešite
proti Kristusu. Če bo torej kakšna hrana mojemu
bratu v vzpodbudo, ne bom sploh jedel mesa, da ne bi
bil svojemu bratu v spotiko." (8)

VERA V ENOTNOST ČLOVEKA IN ŽIVALI
TER V "NOVO ZEMLJO"

Prizor iz Stare zaveze Svetega pisma: Kajn in Abel
zažgeta jagnje kot živalsko žrtev.
Vendar pazite, da ta vaša svoboda ne bo v vzpodbudo
šibkim. Namreč če tebe, ki imaš znanje, nekdo vidi,
da ješ v templju malikov, ali ne bo njegova vest, ker
je šibka, zavedena, da bi tudi jedel meso, žrtvovano
malikom?
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V redkih spisih bogomilov in katarjev, ki so se
ohranili kljub cerkvenemu preganjanju, je mogoče
najti odmeve enotnosti stvarstva - kot v Manihejski
razpravi iz Albija v južni Franciji: "Če je vsako bitje
iz Boga dobro in je svet, kot pravijo nekateri, Božje
stvarstvo z vsem, kar je v njem - kakšen razlog je, da
ga ne bi ljubili? ... Kaj drugega pomeni 'svet', če ne
nebo, zemlja, zrak, morje in vse, kar je v njem?" (9)
Tudi umetnine bogomilskih nagrobnih spomenikov
v Bosni in Hercegovini, Stećci, vsebujejo ganljive
upodobitve, ki slutijo globoko povezavo med
človekom, naravo in vesoljem.

osvoboditev živali

citira Govor na gori Jezusa iz Nazareta:
"Sam Kristus je rekel: 'Blaženi so krotki, kajti
posedovali bodo zemeljsko kraljestvo.'" (10)

Viri

Upodobitev ženske pod polmesecem z dvema
konjema na stečku v Ljudovu med Mostarjem in
Dubrovnikom.

Stilizirano drevo s sadjem in pticami na stečku v
Donji Zgošći pri Kakanju v Bosni in Hercegovini,
severno od Visokega, nekdanjega kraljevskega sedeža
bosanskega bana - Konj s ptico na stećaku pri
Ljubinju med Mostarjem in Dubrovnikom.

Moški in ženska s konjem in ptico, ki zelo verjetno
simbolizirata dušo, na stečku pri Ljubinju v Bosni in
Hercegovini.

1. Prevod iz: Željko Fajfrić, Sveta loza Stefana
Nemanja, Grafosrem, Šid, 1998 - S. 50
2. Prevod iz: Dominik Mandić, Bosna i Hercegovina
– Svezak II, Ziral, Chicago, 1979 - S. 127
3. Prevod iz: Walter L. Wakefield, Austin P. Evans,
Heresies of the High Middle Ages, Columbia
University Press, New York, 1991 - S. 330
4. Prevod iz: Wakefield - S. 599
5. Glej polemiko - wikipedia.de
6. Prevod iz: Franjo Šanjek, Bosansko-humski
krstjani u povjesnim vrelima, Barbat, Zagreb,
2003 - S. 199 f., glej tudi Ps 78, 27 und 29 v starem
Testamentu
7. Katja Papasov, Christen oder Ketzer – die
Bogomilen, Ogham, Stuttgart, 1983 - S. 126
8. Sveto pismo v standardiziranem prevodu iz leta
1980, Univerza Innsbruck - 1 Kor 8,4-13
9. Prevod iz: Wakefield - S. 505
10. Prevod iz: Wakefield, S. 507, glej tudi S. 494:
Avtor je bil verjetno Bartolomej iz Carcassonna,
odposlanec bosanskega deda Bogomilov, ki je
deloval v južni Franciji

Viri slik
• Druženje Bogomilov ob mizi na prostem: © diebogomilen.de
• Prizor iz Stare zaveze Svetega pisma: Kajn in Abel
zažgeta jagnje kot živalsko žrtev: Julius Schnorr von
Carolsfeld, Public domain, via Wikimedia Commons
• Sadeži in plodovi: © die-bogomilen.de
• Upodobitev ženske pod polmesecem z dvema
konjema na stečku v Ljudovu med Mostarjem in
Dubrovnikom: © die-bogomilen.de
• Sterilizirano drevo s sadjem in pticami na stećaku
v Donji Zgošći pri Kakanju v Bosni in Hercegovini,
severno od Visokega, nekdanjega kraljevskega
sedeža bosanskega bana - Konj s ptico na stečku pri
Ljubinju med Mostarjem in Dubrovnikom: © diebogomilen.de
• Moški in ženska s konjem in ptico, ki zelo verjetno
simbolizirata dušo, na stečku pri Ljubinju v Bosni in
Hercegovini: © die-bogomilen.de

Ti spomeniki v bližini takratnih bogomilskih
skupnosti še danes pričajo o globoki veri "dobrih
kristjanov" v Božjo dobroto in mir - če ne na tem, pa
na naslednjem svetu. Manihejska razprava, ki vsebuje
poučne misli, ki so bile verjetno skupne bogomilom
in katarjem, v poglavju "O novi Zemlji" neposredno
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KRUTO RAVNANJE
Z ŽIVALMI ZA SIR
GRANA PADANO
Prevod GRETTA FEGIC

Italijanska organizacija za zaščito živali
Essere Animali je na kmetijah krav
molznic, kjer proizvajajo sir Grana Padano,
ugotovila pretresljive življenjske razmere
krav in teličkov. Filmski posnetki kažejo
hudo zanemarjanje in grozljive higienske
razmere: živali so prisiljene živeti v lastnih
iztrebkih in rojevati teličke. Vse polno je
mrtvih telet. Dokumentirano je bilo tudi
nasilje delavcev nad živalmi. Grana Padano
je poleg parmezana in mocarele eden
najbolj znanih italijanskih sirov, ki se ga na
svetu največ poje.
Sir Grana Padano se proizvaja v regijah Lombardija,
Benečija, Emilija-Romanja, Trentino in Piemont z
zaščiteno označbo porekla (ZOP). Za konzorcij Grana
Padana dela 129 proizvajalcev, 153 obratov za zorenje
ter 160 obratov za pakiranje in ribanje. Nemčija je
najpomembnejša država uvoznica sira Grana Padano.
Organizacija za zaščito živali Essere Animali je
objavila rezultate preiskave na kmetiji za proizvodnjo
mleka v pokrajini Bergamo, ki proizvaja sir Grana
Padano. Posnetki so pokazali hude kršitve dobrobiti
živali in nasilje delavcev nad živalmi. Konzorcij Grana
Padana pa je nato poskušal dokumentirane kršitve
ovreči kot osamljene primere.

nepredstavljive razmere zanemarjanja, kjer so živali
prisiljene živeti v ogradah, ki so preplavljene ali
tako pokrite z iztrebki, da se živali komaj premikajo.
Telički se rodijo v nehigienskem okolju, kar verjetno
prispeva k visoki stopnji umrljivosti na kmetiji. Žal
so naše preiskave pokazale, da zlorabe na kmetijah
množične reje niso le osamljeni primeri."
KRUTO RAVNANJE IN
ZANEMARJANJE TELIČKOV
Posnetki prikazujejo tudi kruto ravnanje s telički
na kmetijah za proizvodnjo mleka, zlasti nasilno
ločevanje teličkov od mater, ki sledi takoj po rojstvu.
Teličke nato zaprejo v majhne posamične bokse.
PODOBNO JE NA VEČINI KMETIJ ZA PROIZVODNJO MLEKA
Takšna praksa je zakonsko dovoljena in se izvaja
na skoraj vseh kmetijah z mlekaricami, vključno
s tistimi, ki proizvajajo mleko za italijanske
"vrhunske" izdelke, kot je Grana Padano. Različne
študije kažejo, da so živali zaradi takšnih praks
socialno prikrajšane, izpostavljene stresu in trpljenju.
"Ta najnovejša preiskava ponovno dokazuje, da
večina kmetij za proizvodnjo mleka ne spoštuje
osnovnih pravil o dobrobiti živali, temveč nasprotno,
teličke in krave obravnava kot navadno blago," pravi
Reinke Hameleers, izvršna direktorica Eurogroup for
Animals.
MOZZARELLA IMA PODOBNO TEMAČNO SKRIVNOST
Uradniki italijanskih služb za zaščito živali pogosto
najdejo nezakonito odvržena trupla pretežno moških
bivoljih mladičev. Ker ne dajejo mleka, se jih ne
splača rediti, zato jih preprosto pustijo stradati.
Tudi v Nemčiji na kmetijah za mleko kmalu po
rojstvu nezakonito odstranijo teličke, po podatkih
časopisa WELT AM SONNTAG do 200.000 telet na
leto. Predvsem moške teličke v prvih treh mesecih
življenja ubijejo ali pa poginejo kot odpadni
proizvod mlečne industrije. Na Spodnjem Saškem
in v Mecklenburgu - Predpomorjanskem je to do 16
odstotkov mladih živali.

ZANEMARJENE KRAVE IN TELETA, KI SO DO KOLEN
POGREZNJENI V LASTNIH IZTREBKIH: ZLORABE NISO LE
OSAMLJENI PRIMERI
Organizacija Essere Animali je objavila tudi preiskavo,
v kateri je pokazala kruto ravnanje z živalmi na
kmetiji s približno 1.000 kravami in teleti v pokrajini
Brescia.

Vsak lahko pripomore, da se preneha trpljenje živali:
ne kupujte sira Grana Padana, mocarele ali drugih
mlečnih izdelkov. Ponudba povsem rastlinskega
mleka, smetane, sira, jogurta in sladoleda je danes že
zelo bogata!

Simone Montuschi, predsednik organizacije
Essere Animali, pravi: "Prva preiskava na kmetiji
za proizvodnjo mleka v pokrajini Bergamo je
zabeležila nasilje nad živalmi, medtem ko novi
posnetki s kmetije v pokrajini Brescia prikazujejo

Freiheit für Tiere 2/2022

Viri
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ZDRAV JE SAMO TISTI ČLOVEK,
IZ KATEREGA SEVA LJUBEZEN DO
CELOTNEGA STVARSTVA: ŽIVALI,
NARAVE, MINERALOV ...”

SEBAST IAN HOBLAJ
Besedilo Stanko Valpatič

Na drugi strani naše revije imamo
že več let reklamo za Zdravo
televizijo, ker je to ena redkih
televizij, ki ima v svoji viziji
in programu med drugim tudi
zaščito živali in narave. Lahko
poveste kaj več o tem?
Zdrava televizija je od dneva
ustanovitve del svojih ciljev
in vizije usmerila v varovanje
okolja in živali, kako živeti v
sožitju z živalmi in naravo,
kako kuhati zdrave veganske
jedi, kako pomagati živalim v
stiski … Te teme so osvetljene
z vidika prakristjanske etike in
morale. Te visoke vrednote so živi
nauki svobodnega Duha, ki je to
poslanico poskušal posredovati
v vseh časih vsem ljudem po
Svojih prerokih. To je Deset
Božjih zapovedi po Mojzesu in
Govor na gori Jezusa iz Nazareta.
To je prakristjanska pot, živeta
po mnogih razsvetljenih možeh
in ženah v zgodnjem času
prakristjanstva, v srednjem veku
in po mogočni Preroški Besedi
v današnjem času. Ni slučaj, da
so v programu Zdrave televizije
določene vsebine o Mednarodnih
Gabrielinih skladih, kot dober
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primer, kako se lahko naučimo
graditi odnos do živali, narave,
zemlje ... po Jezusovem nauku iz
Govora na gori: Česar ne želiš, da
storijo tebi, tega tudi ti nikomur
ne stori. – Ali: Kar želiš, da ti
storijo drugi, to stori ti njim prvi
... Ta nauk ne velja samo za ljudi,
ampak tudi za naravo in živali.
Ko govorimo o zaščiti živali v
našem društvu, imamo vedno
v mislih čuvati življenje v vseh
oblikah ter ne namerno ubijati
ali mučiti živali za našo korist.
Isto velja za naravo. Veselimo se
takšnih oddaj, ki se dotaknejo
srca. Verjetno je vloženega veliko
truda, da nastanejo
takšne oddaje?
Da. Prav ta vizija, usmerjena na
varovanje okolja in živali, zajema
vse življenje: vse živali in vsa
kraljestva narave, kjer je eden ZA
drugega v veliki enosti. Ni delitve
živali na manj in bolj pomembne,
še manj na škodljive in koristne
živali, da bi nekatere imeli radi
kot hišne ljubljenčke, druge bi
imeli „radi“ zaradi hrane …
Zdrava televizija ima v svojem
programu veliko oddaj za

samošolanje človeka za višjo etiko
in moralo, ki zajemata vse. To
idejo in koncept pa predstavlja
naša televizija.
Bi lahko rekli, da se čuti iz
oddaj, da se trudite tudi živeti
miroljubno in ne samo govoriti
o tem?
Zdrava televizija nas dvigne na
višjo stopnjo etike in morale,
sprememba, ki bi jo morali začeti
pri nas samih. Zdrava televizija
ima vizijo pomagati vsakomur,
da se izoblikuje kot zdrav človek.
Zdrav pa je samo tisti človek,
iz katerega seva ljubezen do
celotnega stvarstva: živali, narave,
mineralov ... Korake v tej smeri se
ravno tako trudimo uresničevati
na Zdravi televiziji
Na uredništvo revije tu in tam
pride tudi kakšen odziv na
reklamo za Zdravo televizijo.
Tako je pred kratkim klicala neka
bralka naše revije in povedala:
“Zaradi gledanja dnevnih poročil
na drugih televizijah sem
postajala vse bolj depresivna.
Čeprav nisem verjela vsega, kar
so poročali, me je vedno bolj
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postajalo strah. Na srečo smo
zamenjali TV operaterja in prešli
na T2, kjer lahko gledamo tudi
Zdravo televizijo. Odločila sem se,
da bom gledala le še omenjeno
televizijo. Po nekaj mesecih se mi
je stanje popravilo in se ponovno
bolje počutim.”
Bi lahko komentirali tega in
podobne odzive, ki jih verjetno
prejemate tudi sami?
Vsi smo priče, da je v javnosti
veliko negativnih novic, ki
zagotovo ne pomagajo rešiti
problema, ampak le povečujejo
strah. Ravno zato želi Zdrava
televizija izgraditi nasprotni pol,
saj lahko nesebična ljubezen
mnogih ljudi spremeni svet
in planet Zemljo. Da mu novo
veličino – veličino pravičnosti.
Zemlja nosi toliko lepote in
dobrega. Bogato obdari tistega,
ki je to v sebi odkril. Naše
uredništvo se vedno veseli
pozitivnih odzivov gledalcev
Zdrave televizije, ki so naredili
korake in pozitivno spremenili
svoj odnos.

Za naše bralce, vsaj nekatere, bi
bilo verjetno zanimivo vedeti, kje
lahko gledajo Zdravo televizijo?
V Sloveniji je Zdrava televizija
dostopna naročnikom preko
operaterjev Telekom (na št.
680, nastavljeno mora biti na
HD kvaliteti in ne SD), T-2 (na
številki 215) in Telesat Jesenice.
Upamo, da bo kmalu možnost
gledanja tudi preko ostalih
kabelskih operaterjev. Poleg tega
je del oddaj dostopen tudi na
spletni strani Zdrave TV: www.
zdrava-tv.com v več jezikih.

Lahko malo bolj pojasnite, kaj
pomeni v današnjem času imeti
in vzdrževati televizijo?
Da … Vzdrževanje televizije je
velik projekt in izziv, saj Zdrava
televizija ne predvaja reklam
podjetjem, ki se ukvarjajo z
dejavnostmi, ki so proti živalim,
naravi in stvarstvu.
Ravno zato celotna ekipa Zdrave
televizije vlaga karseda veliko
v izgradnjo tega pozitivnega
nasprotnega pola. Želimo pa
sodelovati s podjetji, ki so za
živali, naravo in ljudi.
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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 % 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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KDAJ SE BO
KONČALO TRPLJENJE

MEDVEDOV?
Besedilo Petra Komel

V Sloveniji smo že leta priče pobijanju
zaščitene vrste živali, medvedov, katerih
trupla prinašajo ogromne dobičke vsem,
vključenim v trgovanje z njimi. Le težko
si lahko zamislimo, da v drugih predelih
sveta, kot so Kitajska, razne azijske
države in drugod, obstaja praksa mučenja
medvedov, še hujša od smrti.
V tradicionalni kitajski medicini (TKM) že tisočletja
uporabljajo medvedji žolč, ki ga vsebuje kar 396
vrst receptov TKM. Medvedji žolč je posušen žolč
žolčnika, odvzet iz črnega medveda (Selenarctos
thibetanus), rjavega medveda (Ursus arctos) ali
drugih vrst Ursidae. Metoda »pridobivanja« žolča
iz živih medvedov je skrajno kruta in nečloveška.
Imenuje se »tehnika fistule brez kapljanja«, pri
kateri v medvedov trebuh in žolčnik naredijo trajno
luknjo ali fistulo ter v žolčnik vstavijo kateter za
dnevno odvajanje žolča. Takšno črpanje žolča iz
živih medvedov je neznosno mučenje, ki jih ne ubije
v trenutku, temveč jim povzroča bolečino, hujšo od
smrti. Medvedi, ki jih desetletja izkoriščajo na ta
način, trpijo hude bolezni, kronične okužbe zaradi
tujkov in ran, duševni stres, fizične travme, uhajanje
žolča nazaj v trebuh pa povzroča veliko stopnjo
umrljivosti. Tovarn za črpanje medvedjega žolča
je na tisoče, zaradi česar so medvedi na Kitajskem
in v drugih azijskih državah postali ogrožena
vrsta. Čeprav so medvedi navedeni v Konvenciji o
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), se
nezakonita zloraba nedolžnih medvedov za velike
dobičke po vsem svetu nadaljuje.
V klinični praksi TKM uporabljajo medvedji žolč
predvsem za zdravljenje različnih bolezni jeter, kot
so fibroza, žolčna ciroza, rak jeter, ter pri boju proti
vročini, razstrupljanju, zmanjševanju vnetij, oteklin
in bolečin, kot tudi za zdravljenje preobilice jetrnega
ognja ter pordelosti oči zaradi vročine jeter. Kljub
določeni meri pozitivnega terapevtskega učinka pa
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mehanizmi delovanja še vedno niso v celoti izdelani.
Sodobna medicina medvedji žolč obsežno uporablja
za zdravljenje očesnih bolezni, hemoroidov, žolčnih
kamnov, gastritisa žolčnega refluksa, virusnega
hepatitisa, pankreatitisa žolčnih kamnov, maščobnih
in alkoholnih bolezni jeter, hepatitisa, ki ga
povzročajo zdravila, in drugih holestatskih bolezni
jeter.
Odkar so mediji pred nekaj desetletji pričeli razkrivati
trpeče življenje medvedov v kletkah za črpanje
žolča, je to pritegnilo veliko pozornost javnosti,
znanstveniki pa so pričeli iskati nadomestke za
medvedji žolč. Na žalost se jih je znanost odločila
iskati predvsem v žolču drugih vrst živali, kot
so kače, prašiči, govedo, zajci in piščanci, kar je
iz našega stališča popolnoma isto. Če bi znanost
delovala v skladu z etičnimi in moralnimi načeli ter
bi ji bilo mar za pravice živali, bi izvedla več sodobnih
temeljnih raziskav in kliničnih študij rastlinskih
nadomestkov za medvedji žolč. Na Kitajskem ima
poleg znanosti izjemno pomembno vlogo pri razvoju
nadomestka za medvedji žolč vlada, ki oblikuje
politiko. Namreč, medvedji žolč je del kitajske
medicine, s tem pa tudi del tradicionalne nacionalne
kulture, ki naj bi jo ohranjali. Tu so seveda tudi
ljudje, ki vztrajajo v svojem prepričanju, da
medvedjega žolča ni mogoče nadomestiti s kitajsko
medicino, čeprav obstaja kar nekaj tradicionalnih
kitajskih zdravilnih rastlin, ki predstavljajo
bogat vir za iskanje alternativ za medvedji žolč.
Nekatere od teh rastlin so: Dang šen (Codonopsis
pilosula (franch.)), Nannf, Xiyangshen (Panax
quinquefoliusL.) kot nadomestka za Renshen (Panax
ginseng C. A. Mey), Scutellaria baicalensis Georgi
in Huang Lian (Rhizoma Coptidis). Vsi ti ljudje, ki
menijo, da medvedjega žolča ni mogoče nadomestiti
z rastlinami, bi morali zagotoviti znanstvene dokaze
za to.

resničen. Dejstvo pa je, da bo kljub temu preteklo še
veliko časa, da se črpanje medvedjega žolča ustavi.
Potrebnih je še veliko znanstveno primerjalnih
raziskav, predvsem pa bi morala znanost delovati
etično in iskati nadomestke za medvedji žolč
v rastlinah in ne žolču drugih živalskih vrst. K
večjemu ozaveščanju lahko pripomorejo tudi društva
za pravice živali in mediji. Tudi v Sloveniji se za
zdravljenje nekaterih jetrnih in žolčnih bolezni,
kot so raztapljanje holesterolskih žolčnih kamnov
v žolčniku, zdravljenje gastritisa zaradi refluksa
žolča, zdravljenje primarne biliarne ciroze in
bolezen jeter, ki je povezana z boleznijo, imenovano
cistična fibroza, uporablja zdravila, ki vsebujejo
ursodeoksiholno kislino, ki jo sestavlja živalski žolč.
Rastlinskih alternativ za ursodeoksiholno kislino pa,
kot je videti, žal ni na voljo.

Viri
https://www.hindawi.com/journals/
ecam/2016/4305074/
Navodilo za uporabo zdravila Ursofalk

Industrija medvedjega žolča prinaša ogromne
dobičke, zato bi odobritev rastlinskega nadomestka
za medvedji žolč zmanjšala tržno povpraševanje po
njem. Da bi za vedno ustavili mučenje medvedov v
kletkah za črpanje žolča, bi si morali znanstveniki
močno prizadevati za iskanje rastlinskih
nadomestkov medvedjega žolča. Na Kitajskem in v
drugih azijskih državah še vedno preveč ljudi slepo
verjame v redka in draga tradicionalna zdravila,
predvsem zaradi zgodovine in tradicionalne kulture.
Ljudje bi morali razumeti, da črpanje medvedjega
žolča iz živih medvedov ni zaščitilo teh čudovitih
živali, temveč so izpostavljene neverjetni bolečini in
trpljenju. Spreminjanje mišljenja ljudi, da sprejmejo
rastlinski nadomestek medvedjega žolča, bi bil tako
prvi korak, ki bi potreboval prepričljive znanstvene
dokaze v podporo. Farmakološki učinek nadomestka,
ki je boljši od pravega medvedjega žolča, je možen in
49

JEŽI V NEVARNOST I
NOVI SOVRAŽNIKI JEŽEV
Prevedla BLANKA PREZELJ

50

osvoboditev živali

Robotske kosilnice, motorne kosilnice in
podobno, zaradi vse večje izgube njihovih
prvotnih habitatov število ježkov že leta
upada.
Dr. Antje Oldenburg: Kdor ob prvih milih
spomladanskih večerih mirno sedi na vrtu in posluša
šume noči, jih lahko sliši, kako kokotajo in pihajo ali
šelestijo v grmovju, cmokajo z ustnicami in sopihajo:
ježki so zapustili svoja varna prezimovališča. Po
približno petih mesecih zimskega spanja romajo
naokoli po svojem revirju in iščejo žuželke, hrošče,
strigalke, črve in gosenice. Toda ljubke bodičaste
živali so v nevarnosti. Zaradi vse večje izgube
njihovih prvotnih habitatov – bogato strukturiranih,
raznolikih polj z živimi mejami, drevesi, potmi,
goščavami, grmovnicami in vrstno bogatimi
travniki – število ježkov že leta upada. Namesto
v naravi ježi zdaj živijo v človeških naseljih, po
možnosti v vrtovih, ki so podobni naravi, v parkih
in travniških sadovnjakih. Glavna težava zanje je
razdrobljenost njihovega življenjskega prostora zaradi
gostega cestnega omrežja: vsako leto avtomobili
povozijo okoli pol milijona ježkov. Druga grožnja je
neprekinjen trend pustih prodnatih vrtov in na kratko
pokošenih trat, v katerih ježi ne najdejo ne dovolj
hrane ne primernih spališč in gnezdišč. Poleg tega so
priljubljeni jedci žuželk izpostavljeni še enemu viru
nevarnosti, s čedalje večjo uporabo motornih kosilnic,
robotskih kosilnic in trimerjev.

MOTORNE KOSILNICE IN ROBOTSKE KOSILNICE,
KI VOZIJO PONOČI, SO KRIVE ZA SMRT
MNOGIH JEŽKOV.
V nasprotju s splošnim prepričanjem se ježki ne
prehranjujejo z mišmi, ptičjimi jajci in odpadlim
sadjem, temveč predvsem s hrošči, strigalkami,
ličinkami, črvi, stonogami in polži. Ker so žuželke in
členonožci, ki so ježeva najljubša hrana, v očiščenih
pokrajinah in enoličnih vrtovih veliko redkejši kot v
naravi podobnih habitatih brez pesticidov, je spekter
hrane za ježe v glavnem omejen na črve in polže vmesne gostitelje njihovih notranjih parazitov.

CENTRI ZA JEŽE IMAJO POLNE ROKE DELA
Posledično vse pogosteje v poletnih mesecih pa do
nastopa zimskega spanja sprejemajo v centrih za
ježe te živali, ki so množično zbolele za infekcijami
s pljučnimi glistami, črevesnimi lasnimi glistami in
črevesnimi metljaji. Drobne okrogle črve prenašajo
tako imenovani polži s hišico in lahko pri ježih
povzročijo kašelj, težko dihanje, apatijo in hujšanje
ter v najslabšem primeru celo smrt.
Z vse večjo uporabo motoriziranega vrtnega orodja,

kot so freze, kosilnice, motorne kosilnice in robotske
kosilnice, so priljubljeni žužkojedi izpostavljeni
še enemu viru nevarnosti, ki prinaša vse več
poškodovanih ježev na postaje za ježe, reševalne
centre in zavetišča za živali po vsej Nemčiji.
Obrambna strategija, ki je bila uporabljena že
tisočletja, postane za ježa past: v primeru nevarnosti
se živali zvijejo v negibno kroglo bodic, tako da so
njihov obraz, trebuh in okončine skriti in zaščiteni
z ostrimi iglami, s trdno postavljenimi konicami.
Čeprav se lahko uspešno ubranijo pred plenilci, kot
so kune, dihurji, lisice in jazbeci, nimajo nobene
možnosti zaščite pred motornim vrtnim orodjem.
Poleg tega uporabljajo motorne freze lastniki vrtov,
oskrbniki in upravljavci stavb prav tam, kjer si ježi
postavljajo svoja spališča in gnezdišča, in sicer pod
grmovjem, na robovih žive meje in v zapuščenih,
zaraščenih kotih.
Medtem ko so spomladi in poleti na ježeve postaje
pripeljali le nekaj pomoči potrebnih ježkov, ki so se
poškodovali pri obračanju komposta z vilami za gnoj
ali jih je ugriznil pes, organizacije za zaščito živali
beležijo vse več ježkov s tipičnimi vzorci poškodb.
»Živali imajo globoke ureznine v predelu hrbta,
včasih so izpostavljene tudi večje površine,« pravi
Karolin Schütte iz postaje za zaščito divjih živali in
vrst v Sachsenhagnu na Spodnji Saški, in opisuje
poškodbe svojih pacientov. »Rane so pogosto že
vnete ali okužene s črvi,« dodaja veterinarka.
Ocenjuje, da je približno tretjina pripeljanih
živali tako hudo poškodovanih, da jih
je treba nemudoma evtanazirati.
Še ena tretjina pogine kljub
zdravljenju in intenzivni
negi, tako da na koncu lahko
največ vsakega tretjega ježa
spustimo nazaj v naravo.
Med nove sovražnike ježkov
spadajo tudi robotske kosilnice.
Naprave, ki jih oglašujejo
kot pridne pomočnike,
uporabljajo predvsem
na zasebnih vrtovih,
kjer ure in ure krožijo,
pobijajo žuželke, pajke,
polže, dvoživke, plazilce
in male sesalce.
Čeprav proizvajalci
v navodilih
za uporabo
opozarjajo, da
bi morale
robotske
kosilnice
delovati
podnevi
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in pod nadzorom, delujejo avtonomne naprave
pogosto ponoči. Tako ne prispevajo le k zmanjševanju
biotske raznovrstnosti, ampak ogrožajo tudi nočne
živali, ki se sprehajajo po travniku pri iskanju hrane.
»Poškodbe, ki jih povzročijo robotske kosilnice,
so še posebej krute,« pravi Karin Oehl, ki že od
leta 1973 vodi postajo za ježe v Pulheimu (Severno
Porenje - Vestfalija). »Razrezane zgornje čeljusti in
nosovi, manjkajoče oči, razkriti možgani,« razlaga
prva dama - negovalka ježev, in dodaja: »V devetih
dneh sem imela tukaj na postaji enajst ježkov, ki so
poginili ali morali biti evtanazirani. Tega nihče več ne
prenese.«
Karin Oehl že skoraj 50 let rešuje poškodovane ježke.
Strokovnjakinja za ježe vsako leto ozdravi več kot
400 poškodovanih ježev. Leta 2022 želi 77-letnica
zapreti vrata svoje ježeve postaje - kosti ne morejo
več sodelovati.
Medtem ko je bil v prvih letih poudarek na prevzemu
bolnih, osirotelih ali v jeseni prelahkih mladih ježkov,
se je oskrba teh živali zdaj razvila v celoletno delo
s polnim delovnim časom, ki zahteva visoko raven
medicinskega in negovalnega strokovnega znanja
ter fizično in psihično pripravljenost prostovoljcev,
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa poteka
v zasebnih domovih z omejenimi zmogljivostmi.
K temu sodijo še posveti, seminarji, predavanja in
šolske prireditve na temo varstva narave in vrst
nasploh ter še posebej varstva ježkov.
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NACIONALNA PLAKATNA KAMPANJA:
PRENEHAJTE Z NOČNO UPORABO ROBOTSKIH
KOSILNIC!
Da bi opozorila o veliki nevarnosti nočne uporabe
robotskih kosilnic in pozvala k previdnemu ravnanju
z motoriziranim vrtnim orodjem, je Organizacija
prijateljev živali (Tierfreunde Rhein - Erft 2021)
informativno vključila medije in pričela skupaj z
Negovalno postajo za ježe Pulheim in Postajo za
pomoč ježem nacionalno plakatno kampanjo, ki
je naletela na velik odziv in se bo nadaljevala tudi
letos. Na izbiro so štirje zgovorni plakati z različnimi
dizajni, ki pod geslom »Samo izklopi!« pozivajo k
izogibanju nočni uporabi robotskih kosilnic.
Vsi, ki bi želeli sodelovati v akciji in lepiti plakate
v trgovinah, drevesnicah, cvetličarnah, lekarnah,
zdravniških ordinacijah, hranilnicah ali javnih
zgradbah, lahko plakate prenesete s spletne strani
Prijatelji živali Tierfreunde Rhein-Erft ali jih naročite
kot barvne tiske.
»Upamo, da bomo dosegli čim več lastnic in
lastnikov vrtov in jih spodbudili k bolj skrbnemu
ravnanju z naravo,« pravi Renate Könen iz
Tierfreunde Rhein-Erft in povzame svojo motivacijo,
»ker smo v preteklosti žal zaman poskušali stopiti
v stik s trgovinami s strojno opremo in proizvajalci,
da bi jih seznanili s tem problemom in bi tako lahko
skupaj poiskali rešitve.«
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Nestrupeni, naravni vrtovi z avtohtonim grmovjem
in živimi mejami, cvetoči travniki namesto kratko
striženih trat ne pomagajo le ježkom, ampak
na splošno prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti.
Vsakdo naj bo zelo previden pri uporabi motornega
vrtnega orodja na svojem vrtu, da ne ogrozi ježkov,
mladih ptic in drugih živali. In, prosimo, več poguma
pri urejanju vrtov, več divjine: nestrupeni, naravni
vrtovi z avtohtonim grmovjem in živimi mejami,
cvetoči travniki namesto kratko ostriženih trat,
divje vitice in kupi listja ne pomagajo le ježem,

ampak na splošno prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti.

vi r i
1. Informacijska in plakatna kampanja:
www.tierfreunde-rhein-erft.de.
2. Več informacij o ježih in ustvarjanju naravnih
vrtov: Pro Igel e.V.: www.pro-igel.de
3. Interesna skupina Hedgehog Protection e.V.:
www.igelschutz-ev.de
4. Freiheit für Tiere 2/2022

delavnica

POLETNO GRAJENJE ZAVETIŠČ
ZA ŽIVALI V GOZDOVIH
V poletnem času bo Društvo za osvoboditev živali
izvedlo brezplačno grajenje zavetišč za živali v gozdovih, da
bodo imele tudi živali v času zime ali dolgotrajnega dežja
mesto za varen in topel oddih.

KAKO LAHKO POMAGATE?
• Dovolite, da postavimo zavetišče.
Za gradnjo potrebujemo dovoljenje lastnikov gozdov.
Gradnjo in vse potrebno izvrši društvo.
• Postanite prostovoljci pri delu
• Namenite donacijo za pomoč pri izpeljavi projekta

ŽIVALI NAM BODO HVALEŽNE.
KONTAKT: 031/499-756
info@osvoboditevzivali.si
www.osvoboditevzivali.si
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NIKOLI NI BILO DOVOLJENO
UBIJAT I IN JEST I ŽIVALI
Besedilo STANKO VALPATIČ
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Odlomek iz naše brošure Dejstva proti lovu
Omenjeno brošuro je društvo izdalo leta
2017 in je prevod posebne izdaje nemške
revije Freiheit für Tiere, ki v originalu nosi
naslov Fakten gegen die Jagd. Pobuda
za prevod in izdajo te publikacije so bila
med drugim tudi mnoga pisma in klici na
naše društvo, v katerih ste iskali razlage in
utemeljitve, ki bi vzdržale trditev, da lov ni
potreben. Še posebej zato, ker je v javnosti
veliko razprav in razlag, ki še vedno
zagovarjajo lov kot edini način reševanja
konfliktov med divjimi živalmi in ljudmi.
Pravi ljubitelji živali poznamo resnico, da narava
ne potrebuje lovcev za ohranjanje ravnovesja. Žal
pa še vedno večina ljudi verjame lažem lovskega
lobija, ki tako še vedno uspeva v javnosti uveljavljati
svoje bizarne in nelogične razlage, kako so lovci
pomembni za živali in naravo. Nedopustno je, da
lovci obiskujejo šole ter tako že otrokom perejo
možgane in jih delajo za norce. Še bolj pa je žalostno
in nedopustno, da sta šolski sistem in program
naravnana že v osnovi tako, da otroke usmerjata
k ubijanju živali in uničevanju življenja v drugih
oblikah. In potem imamo to, kar že dolgo vemo:
od uboja živali le še malo manjka do uboja človeka.
Otroke se poneumlja, da je nujno jesti meso, da je
potrebno upoštevati izmišljene, lažne in nelogične
prehranske smernice samooklicane stroke, ki
dela za kapital, svoj žep, ter še z drugimi lažnimi
strokovnjaki na pomembnih cerkveno-državnih
položajih tvori uničevalsko mašinerijo za naravo,
živali in ljudi. Zaradi takšnih strokovnjakov in
znanstvenikov človeštvo tone v vse večje težave,
ne da bi to opazilo. Kajti še vedno verjamemo v ta
cerkveno-državni sistem, ki naj bi bil celo narejen po
Božji volji oziroma tako, kot je učil in živel Jezus iz
Nazareta. Spoštovani, pa res lahko verjamete, da je
bil Jezus lovec, mesar ali ribič? Jezus je bil za življenje
v vseh oblikah in čisti pacifist. Torej je edina resnica,
ki velja za celotno zgodovino in današnji čas, da nam
nikoli ni bilo dovoljeno ubijati in jesti živali.
Knjižico Dejstva proti lovu najdete na naši spletni
strani, lahko pa vam jo pošljemo tudi po pošti v
tiskani obliki. Želimo si, da bi knjižica prišla v roke
vsem, ki iščejo resnico o tem, kaj lov pravzaprav
povzroča v naravi, ter morda odvrnila mlade ljudi
od tega, da bi pristopili k lovcem. Morda bo njena
vsebina spodbudila vzgojiteljice v vrtcih in učiteljice
v šolah, da bodo razmislile o tem, na kakšen način
bodo poklic lovca predstavile otrokom. Brošura ni

namenjena razpihovanju sovraštva do lovcev ali
zagovornikov lova, temveč le ozaveščanju ljudi, da so
dejanja nasilja do živali nedopustna, kar je potrebno
spremeniti.
Čeprav so v knjižici navedeni podatki iz Nemčije,
je v Sloveniji in drugod po svetu zelo podobno, le
število ubitih živali je drugačno, odvisno pač od
velikosti države in števila živali, ki živijo na njenem
ozemlju. Ker je Slovenija veliko manjša od Nemčije,
je sorazmerno nižje tudi število živali, ki jih lovci
ubijejo ali ranijo. V Sloveniji npr. lovci letno pobijejo
približno 100.000 divjih živali. Kljub vztrajnim
propagandnim aktivnostim lovskih združb postaja
podoba lovcev vedno manj priljubljena: sprehajalci,
lastniki psov, jahalci, gorski kolesarji lovcem ne
dovolijo več njihovega zmerjanja in ogrožanja;
protestirajo proti motenju miru v mestnih parkih,
na pokopališčih, v bližnjih rekreacijskih območjih
kot tudi proti množičnim odstrelom na pogonih.
V časopisih lahko vedno znova beremo, da so lovci
pomotoma zamenjali ljubezenske pare v koruznem
polju ali svoje lovske tovariše ali ponije na pašniku z
divjimi prašiči – to lahko marsikoga zunaj v naravi
krepko prestraši –, slišali pa smo tudi o strelih na
sprehajališčih ali kroglah, ki zadenejo avtomobile.
Vedno znova šokirajo poročanja o mrtvih ali ranjenih
zaradi uporabe lovskega orožja, na primer: »Lovec
ustrelil svojo ženo«, »Lovec ustrelil svojega
tekmeca«, »Lovec v prepiru ustrelil soseda«.
Organizacije za pravice živali vedno znova odkrivajo
kršitve proti zakonom za zaščito živali, pri lovu s
pogoni in prigoni, kot tudi z lovom v ogradi, kjer na
pol udomačene živali streljajo za denar. Poleg tega
ima 99,7 odstotka prebivalcev druge prostočasne
dejavnosti kot pa streljanje in ubijanje živali. Lovski
lobi trdi, da je lov v naši kulturni krajini potreben.
Brez lovcev bi srne in jeleni pojedli ves gozd in
divji prašiči opustošili polja. Brez lovcev bi se divje
živali preveč razmnožile – lovec prevzema vlogo
iztrebljenih velikih roparskih živali. A ko se volk in
ris ponovno povrneta, lovci zahtevajo odstrel, ker
bi bili revirji požrti do praznega in seveda tudi zato,
da bi zaščitili prebivalstvo pred temi »nevarnimi
roparji«. Seveda bi bilo brez lova prebivalstvo
ogroženo tudi zaradi kužnih bolezni, kot so lisičja
trakuljavost, steklina (ki se v Nemčiji ne pojavlja
več), garjavost in kuga. Sicer pa so lovci priznani
naravovarstveniki. Kdor tega ne razume, je naravi
odtujen meščan. Poleg tega je lov »strast« in zato
bi morali imeti razumevanje. Trdijo, da je človek
po naravi lovec in da je lovski nagon prirojen, kar
je laž. Glavni urednik nekega lovskega časopisa je
pred kratkim celo zahteval, da bi moral biti lov – kot
na primer sokolarstvo – priznan kot nematerialna
svetovna kulturna dediščina. Lov je dediščina
človeštva in »biti človek pomeni biti lovec« (Heiko
Hornung in Wild und Hund 3/2016, Editorial). Na
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njihovo nesrečo vedno manj ljudi verjame zgodbam
lovcev o njihovi pomembni vlogi pri ravnotežju v
naravi. Zlasti zato, ker številni biologi in zoologi
javno opozarjajo, da se narava na področjih brez
lova sama regulira – in da je zato lov nepotreben.
Ravno nasprotno: lov ne regulira, ampak ustvarja
neravnotežje. Z lovom se ustvarjajo nadštevilni
staleži pri nekaterih vrstah živali, predvsem pri srnah
in divjih prašičih, medtem ko so druge vrste živali
zaradi lova ogrožene (prof. dr. Josef H. Reichholf:
Warum Jagd? Folgen des Jagdes für Menschen,
Tiere4, Pflenzen und Landschaften. TIERethik 2013/2.
Prof. Carlo Consiglio: Vom Widersinn der Jagd. Verlag
Zweitausendundeins, 2001).
Združenje za varstvo divjadi v Nemčiji ocenjuje, da
lovci v Nemčiji letno pobijejo čez 9 milijonov živali.
Kajti: število zadetkov pri »lovu v gibanju« (živali
lovci preplašijo in pri njihovem begu ustrelijo) je
izredno nizko. Na ta način je 70 odstotkov živali
»le« obstreljenih in lahko pobegnejo. Te živali
poginejo v mukah po urah ali dneh. Tudi pri lovu
na vodne ptice je zaradi razpršilnega delovanja
šiber več ptic »le« ranjenih kot pobitih. V mnogih
zveznih deželah je uporaba svinčenih šibrovk še
vedno dovoljena. Svinec je strupena težka kovina, ki
ima na naše okolje kot tudi zdravje hude posledice.
Nemški lovci letno izstrelijo nepredstavljive količine,
več kot 1.000 ton svinčenih šiber. Čeprav Nemško
združenje lovcev (Jagdschutzverband) meni, da je
večina teh izstrelkov izstreljena na stojiščih, je njihov
predstavnik Torsten Reinwald priznal, da najmanj 120
ton pristane v naravi (Belastetes Wildfleisch: Blei im
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Magen: SPIEGEL online, 24. 12. 2012). S svinčenimi
šibrovkami so zastrupljena tla in vodovje. Po besedah
Združenja za varstvo divjadi Nemčije se s svincem
zastrupljeno hrano zastrupi in umre okrog 300.000
živali. Vsak tretji belorepi orel v Nemčiji umre
zaradi zastrupitve s svincem (Tote Seeadler: Jeder
Dritte stirbt an Blei. SVZ, 20. 1. 2016. Antwort des
Umweltministeriums in Mecklenberg-Vorprommern
auf eine kleine Anfrage aus der CDU-Fraktion).
Nekaj sto tisoč ptic, med njimi kormoranov, črnih
lisk, labodov grbcev, šoj ter tudi psov in mačk ni
sistematično navedenih v lovskih statistikah, kot
ugotavlja Združenje za varstvo divjadi Nemčije.
Poleg tega »lovci uporabijo« okrog 100.000 rac
za izobraževanje lovskih psov, kot poroča nemška
Zveza za varstvo živali (Spor zaradi izobraževanja
lovskih psov z živimi živalmi. Der Westen, 23. 8.
2011). Srne in divji prašiči so pogosto le obstreljeni.
Lovci uporabljajo tako imenovane ekspanzijske ali
deformacijske izstrelke, ki povzročajo ogromne
rane. Ekspanzijski izstrelki so tako konstruirani,
da se pri udaru v telo zaradi protipritiska tkiva
»gobasto« razširijo. Plosko pritisnejo na telo, pri
tem pa potisnejo tkiva narazen, raztrgajo in razkosajo
organe in kosti živali. Pri izstopu iz telesa povzročijo
za pest velike rane. Z raztrganimi notranjimi organi
in raztrganimi pljuči žival ne umre takoj. Izkrvavi
ali se zaduši. Zadeta žival pri svojem begu preteče
še večstometrske razdalje. Zaradi strelov v pljuča,
ki niso takoj smrtni, bežijo mnoge srne še dolge
razdalje, preden umrejo. Druge bežijo s prestreljenimi
okončinami, z raztrganimi notranjimi organi, ki
visijo iz telesa, s katerimi se pri begu zapletajo

pr o t i l o v u

in za seboj puščajo dele telesa, po katerih potem
sledilci prepoznajo, za katero obstreljeno žival gre.
Sledenje – če je sploh izvedeno – traja pogosto ure
ali dneve. Mnoge živali najdejo šele po nekaj dneh,
potem, ko so zaradi ran v mukah poginile. Nekatere
živali ne umrejo zaradi ran, temveč zaradi tega, ker
s prestreljeno čeljustjo ne morejo jesti. Poleg tega se
pri pogonih in prigonih živali razkropijo in tako se
porušijo njihove socialne strukture. Mladiči izgubijo
svoje starše, zato so prav tako zapisani smrti. Tudi
celoletni lov na lisice ima za posledico, da v mesecu
maju in juniju številni mladiči v brlogu poginejo
zaradi lakote in žeje, ker je bila doječa samica - mati
ustreljena.
Združenje veterinarjev za varstvo živali: Pri pogonih
in prigonih 70 odstotkov divjih živali ne umre takoj.
Po podatkih združenja veterinarjev za varstvo živali
več kot 70 odstotkov divjih živali, še posebej pri
prigonih, ne umre takoj, temveč zaradi strelov utrpijo
hude poškodbe čeljusti, trebuha, okončin. Raziskave
odkrivajo, da je pri prigonih le tretjina divjih prašičev
ubitih takoj s smrtnim strelom v področje lopatic,
prevladujoča večina pa je »le obstreljena s streli v
trebuh in druge dele telesa, na primer v čeljusti ali
okončine«. 60 odstotkov obstreljenih srn je ranjenih
s strelom v trebuh (Tierärztliche Vereinigung für
Tierschutz, TVT-Nachrichten, 2/2011). Mučenje
živali pri pogonih in prigonih obsoja tudi nekaj
pogumnih lovcev. Tako je predstavnik za stike z
javnostmi lovske zveze v Aachnu in lovski svetovalec
Karl-Heinz Kuckelkorn kritiziral z besedami, da je
vrsta lova, kot je prigon, več kot vprašljiva s stališča

varstva živali. Divjad vznemirijo in naganjajo v
smeri proti strelcem. »Mimo strelcev živali panično
bežijo. Padejo mnogi streli, a še zdaleč ni vsak strel
dokončen. Mnoge živali so le ranjene in poginejo
pozneje v hudih mukah nekje v goščavi, ali pa so
jim odstreljene okončine, ali pa pohabljene tekajo
naokoli.« (Karl-Heinz Kuckelkorn: »Jagd ist eine
Frage von Ethik und Moral« Aachener Zeitung, 21.
10. 2010) Bernd Krewer, gozdar in vodnik sledilcev,
ki s svojimi psi išče živali, ki so bile pri lovih
obstreljene, da jim zada smrtni strel, je že pred 20
leti napisal: »Lahko smo zadovoljni, da take stvari
ne pridejo prepogosto v javnost, kajti drugače bi
naši upravičenosti, da smo varuhi narave, zelo slabo
kazalo.« O svojih izkušnjah ta strokovnjak na svojem
področju poroča naslednje: »Okrog 100 sledenj sem
opravil s svojimi psi. Zelo pogosto lovec ne more
navesti niti, kako je divji prašič stal med streljanjem,
ali je torej streljal v levi ali desni del telesa. Streljal je
v temno gmoto, pri kateri se ni dalo prepoznati, kje je
spredaj in kje zadaj.« (Bernd Krewer: Über Hirsche,
Hunde und Nachsuche: Neudamm-Neudamm,
1998, 2. Auflage, str. 80, str. 85) Da so divje živali
redkokdaj pravilno zadete in da jih lovski psi žive
razkosajo, si medsebojno odkrito priznavajo lovci
v svojih medmrežnih komunikacijah. V javnosti in
uradnih objavah lovskih združenj se redno zatrjuje,
da so živali takoj mrtve, ko jih ustrelijo, da so umrle
brez bolečin in da strela niso niti slišale. Vodnik
sledilcev Bernd Krewer ne verjame, da bo resnica
dolgo ostala v tajnosti.
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PRAVNA ZAŠČITA
ZVERI – TRN V PETI
OBLASTI?
Besedilo Metka Pekle

Medvedi in volkovi so v Evropi ogrožena
in strogo zaščitena živalska vrsta,
zato so pri nas varovani z evropsko in
slovensko zakonodajo zaradi širšega,
ne le slovenskega interesa po ohranitvi
teh živalskih vrst. Bernska konvencija,
ena izmed mednarodnih pogodb, ki jih
je podpisala Slovenija, izpostavlja, da
prostoživeče živalstvo pomeni naravno
dediščino.
Za ohranjanje naravne dediščine po Ustavi skrbi
država. Slovenska zakonodaja prepoveduje streljanje
zaščitenih vrst živali, razen v izjemnih primerih, ko
posamezna žival kljub zaščitnim ukrepom povzroča
konflikte z napadi na ljudi, domače živali ali s
poškodovanjem premoženja.
Vlada lahko določi ekološko pomembna območja, ki
so tudi habitati ogroženih ali mednarodno varovanih
vrst, in pripravi ukrepe in mehanizme za varstvo
območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor ima v ta namen na
razpolago več možnih ukrepov, od razlastitvenih
postopkov preko zelenih koridorjev do zaščitenih
območij.
Obsežnih sklenjenih gozdnih kompleksov, ki bi v
celoti zadovoljili energijske potrebe rjavega medveda
(in s tem potrebe po gibanju), v Sloveniji ni. Ti so bili
namreč razdrobljeni in presekani z nepremišljenimi
prostorskimi posegi.
Nemogoče je, da ne bi občasno in na določenih
območjih prihajalo do konfliktov z zvermi. A to
ne pomeni, da sme oblast zaščiteno živalsko vrsto
samovoljno spreminjati v lovno. Naloga države je, da
prebivalstvo ozavešča in oskrbi s potrebnim znanjem,
prizadetim pa nudi ustrezno pomoč. Če so izčrpani
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vsi drugi možni ukrepi, je to lahko tudi izredni
odstrel posamezne konfliktne živali.
Raziskovalna projekta DinAlpBear in SloWolf sta
dokazala, da streljanje živali, tudi zveri, ni edina
možna rešitev. Izpostavila sta učinkovitost zaščitnih
ograj, ki so jih razdeljevali živinorejcem v okviru
obeh evropskih projektov. Evropska unija omogoča
subvencije za 100-odstotno pokritje vseh s tem
povezanih stroškov. Obstaja vrsta ukrepov, s katerimi
lahko država sobivanje z zvermi podpira, namesto da
ga dodatno ruši z utrjevanjem prepričanja med kmeti,
da je pavšalni odstrel stotih ali dvestotih medvedov
edina rešitev za njihove težave.
Veliko konfliktov z medvedom je nenevarnih za
človeka; pogosto gre za njegovo pojavljanje ob robu
naselij in lažne napade. O tem pričajo izkušnje
intervencijske skupine Zavoda za gozdove RS, ki je
s svojimi metodami dela večino primerov rešila že s
pogovori; s tem se je vrsto let hvalilo Ministrstvo za
okolje in prostor. Delovanje intervencijske skupine, ki
je bilo v vseh pogledih ocenjeno kot zelo učinkovito,
je bilo ukinjeno sredi epidemije, julija 2021. Zakaj
pravzaprav je odstopila prepotrebna skupina
strokovnjakov in kaj so na ministrstvu ukrenili v
zvezi s tem, javnost do današnjega dne ni izvedela.
Žalostno dejstvo zadnjih let delovanja oblasti je, da
slovenska država dejansko uvaja lov na zavarovani
živalski vrsti. To se je najintenzivneje dogajalo od
leta 2019 naprej.
Leta 2019 je z interventnim zakonom dovolila
odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Zakon, na čigar
protiustavnost je že pred njegovim sprejetjem
opozarjala zakonodajno-pravna služba DZ, je aprila
2020 zaradi kršitve ustave razveljavilo Ustavno
sodišče RS.
Kot v posmeh sodstvu se je istočasno že pripravljala
novela zakona o interventnem odstrelu 220
medvedov in 30 volkov v letu 2021. Na to potezo
oblasti se je odzvalo 31 nevladnih organizacij v
Sloveniji z javnim pismom Evropski komisiji in
Evropskemu parlamentu, v katerem so se zavzele za
takojšnji moratorij na odstrel zveri.
Agencija RS za okolje se na civilno družbo ni ozirala.
Junija je izdala dovoljenje za odstrel 115 medvedov do
konca septembra 2020, ki je veljalo le nekaj mesecev,
dokler ni njegove izvedbe do svoje dokončne
odločitve zadržalo Upravno sodišče.
Skoraj istočasno je začela nov postopek za izdajo
dovoljenja za odstrel 220 medvedov do konca
septembra 2021.
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Kljub odločbi Upravnega sodišča o zadržanju odstrela
so v letu 2020 ubili 99 medvedov in 14 volkov
oziroma križancev med volkom in domačim psom
(poročilo MMC RTV SLO).
Februarja naslednje leto je Ministrstvo za okolje in
prostor z odločbo potrdilo odstrel 220 medvedov.
Mesec dni pozneje je bilo tudi to dovoljenje na
Upravnem sodišču zadržano do dokončne odločitve
sodišča.

in ugotovila, ali medvedka res ogroža ljudi. Sedaj je
rešitev ministrstva vedno – odstrel.
In zdaj? Koliko medvedov bo po tihem ustreljenih
letos, medtem ko se bo čakalo na dokončno odločitev
Upravnega sodišča? In ministrstvo? Bo pripravljeno
sprejeti sodbo ali jo bo ignoriralo kot že toliko let?

Leta 2021 so do julija postrelili že 128 medvedov in 4
volkove (poročilo MMC RTV SLO).
Julija je odstopila celotna intervencijska skupina
ZGRS, kar je pomenilo zelo slabo novico tako za
zavarovano vrsto kot za ljudi, ki živijo na območjih
prisotnosti medvedov. Javnost je bila brez pravega
pojasnila z odstopom intervencijske skupine samo
seznanjena.
Novembra je Upravno sodišče zavrglo pritožbi zoper
odstrel medvedov, predviden v letih 2020 in 2021, ker
sta potekla roka za odstrel, zato tožnik (Društvo za
osvoboditev živali) ni mogel več izkazovati pravnega
interesa za vodenje upravnega spora. Do takrat je bilo
pobitih krepko preko 200 medvedov.
In letos, v letu 2022? Konec februarja je Ministrstvo
za okolje in prostor pohitelo z izdajo novega
dovoljenja za odstrel še večjega števila medvedov,
in sicer 222. Nekaj tednov pozneje, točneje 24. 3.
2022, je Upravno sodišče ustavilo izvajanje odločbe
ministrstva.
V manj kot enem mesecu (od 2. 3. do 24. 3. 2022)
je Ministrstvu za okolje in prostor ter lovcem
uspelo ubiti 85 medvedov na podlagi Dovoljenja.
Da ne omenjamo odločbe za izredni odstrel, izdane
februarja 2022, ki je dovolila odstrel iz nujnega
razloga, razloga, ki bi vsakemu normalnemu človeku
zlomil srce. Naj citiramo: “Dne 13. 2. 2022 ob
19:55 je bil na železniški progi […] povožen mladič
rjavega medveda. Upravljalec lovišča je povoženega
medveda dne 13. 2. 2022 dostrelil, ko ga je nameraval
odpeljati, je ugotovil, da je v bližini samica. Samica
se z območja, kjer je ležal dostreljen mladič, ni
umaknila tudi dne 14. 2. 2022.” Ministrstvo za
okolje in prostor je izdalo ustno odločbo za izjemni
odvzem z odstrelom medvedke, ki se je zadrževala
na tem mestu. Nujni razlog je bila žalujoča mama
medvedka, ki ji ni bilo jasno, zakaj njen mladič
več ne vstane. Šlo je za dovolitev odstrela, kjer v
postopek izdaje dovoljenja ni bila vključena nobena
nevladna organizacija, temveč je bilo vse dovoljeno s
strani Ministrstva za okolje in prostor preko telefona.
Če bi interventna skupina obstajala, bi verjetno na
podlagi protokola sorazmerno postopala z ukrepi
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Recepti Vege & Dobro
Solata iz rdeče pese
Sestavine za 2 osebi:
•

3 kuhane rdeče pese

•

1 čebula

•

1 jabolko

•

3 kisle kumarice

•

100 ml iBi-neza rastlinski namaz

•

50 ml vode

•

1 žlička sladkorja

•

2 žlici kisa

•

jušna začimba Lebe Gesund (Sapori)

•

poper

Tel: 01 505 57 99

Priprava:
Kuhano rdečo peso narežite na majhne kocke in jo dajte v
skledo. Sesekljajte čebulo in kumare. Jabolko olupite, odstranite sredico in ga narežite na kocke. Vse skupaj dodajte pesi.
Zmešajte z iBi-nezo, vodo in kisom ter začinite jušno začimbo
in poprom.

Poletne testenine
Sestavine:
•

paradižnikova omaka

•

400 g špagetov

•

4 paradižniki

•

4 žličke bazilikinega pesta Vege & Dobro

Priprava:
Skuhajte 400 g špagetov.
Segrejte 1 kozarec omake za špagete.
4 paradižnike razrežite na rezine in na hitro
popražite na olju ter dodajte baziliko.
Zmešajte testenine z omako, porazdelite na
krožnike in okrasite s paradižnikom.
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www.vege-dobro.com

Vege-Burger
Sestavine (za 4 burgerje):
•

4 bombete

•

1 paket »Vege polpete Vege & Dobro«

•

1 kozarček »Namaz iz čičerike Vege & Dobro«

•

1 čebula

•

1 velika rdeča paprika

•

listi solate

Priprava:
Bombete: Razpolovimo jih in notranjo stran na
suho opečemo (npr. na plošči ali v ponvi).

Priloga: Olupimo in razpolovimo čebulo, polovico
narežemo na obročke, drugo polovico pa na kockice. Narežemo papriko in operemo solatne liste.
Bombetne polovice namažemo z namazom iz čičerike, na to potresemo čebulne kockice in razporedimo rezine paprike. V plasteh sledijo Vege polpet,
čebulni obročki, paprika in solata. Na vrh poveznemo drugo polovico bombete.
Variacija: V maso za pleskavico dodamo 2-3 žlice
»Čemaževega pesta Vege & Dobro« in tako dobimo poseben, Čemažev burger! Namesto Vege polpet lahko uporabite »Žitni Gurme Vege & Dobro«

Burger: Vsebino Vege polpet stresemo v skledo in
prilijemo 150-200 ml vroče vode, dobro premešamo in pustimo stati 5 minut (prav nič pa ne bo
narobe, če bo stalo malo dlje časa). Nastalo maso
razdelimo na 4 dele in iz njih oblikujemo 4 krogle.
Postavimo jih v ponev z nekaj vročega olja. Z naoljeno segreto žlico ali ploščato kuhalnico jih večkrat pritisnemo, da dobijo obliko tanjših polpet. Na
obeh straneh jih zlatorumeno popečemo.

Vege čevapčiči s prilogo
Sestavine za 4 osebe:
•

1 zavitek »Vegepleskavica Vege & Dobro« kot
masa za čevapčiče

•

olje za peko

•

priloga po želji (pomake, kruh, pomfrit,
krompirjeva solata...)

Priprava:
Vsebino Vegepleskavice stresemo v skledo, prilijemo 150-200 ml vode, dobro premešamo in pustimo stati 5 minut. Z vlažnimi rokami iz mase oblikujemo približno 2 cm debele čevapčiče. Damo jih
v ponev na vroče olje. Zlato-rumeno zapečemo.
Serviramo vroče s prilogo po želji. Vege čevapčiči
teknejo hladni ali topli, npr. skupaj z raznimi pomakami, kruhom, pomfritom, krompirjevo solato...
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Besedilo Demitrij Osterman, dr. vet. med.

NATALIJA MAUKO, BRASLOVČE,
SPRAŠUJE:
Vedno več ljudi ima izkušnje, da živali dobro vplivajo na
njihovo počutje. Nekateri pravijo, da celo zdravilno.
Kaj pa vi mislite o tem?
Prisotnost živali v človekovi neposredni bližini
nedvomno pozitivno vpliva na človeka. Bržkone gre
za vez, ki se je tkala v človeku tisočletja, prav tako
pa so bile tudi divje živali še kako pomemben del
človekovega življenja, še preden je udomačil psa
in ovco. Danes vemo, da psi in mačke neposredno
vplivajo na izboljšanje zdravstvenega stanja človeka,
npr. znižujejo krvni pritisk, uravnavajo stres in
predvsem mnogim ljudem osmišljajo vsakodnevno
življenje. Ta učinek je dandanes znanstveno dokazan
in sploh ne gre več dvomiti o tem, da je življenje z
živalmi za človeka boljše kot brez njih.
Ali pravi, prijateljski odnos do živali koristi razvoju otrok?
Vsekakor. Prisotnost živali v otrokovi bližini vse
od njegovega rojstva pomembno vpliva na otrokov
psihični razvoj. Dokazano izboljšuje kognitivne
funkcije otroka, predvsem pa vzpostavlja in goji
odnos onkraj besede, ki je otroku v prvem letu še
kako blizu. Otrok, ki odrašča skupaj z živalmi, ima
večjo stopnjo sočutenja, seveda z odnosom, ki je
prepleten s starši, kajti ti so tisti, ki dajejo osnovne
smernice in umestijo žival v družinsko dinamiko.
Vendar je pri tem vseeno potrebno poudariti, da so
živali v prvi vrsti odločitev in odgovornost odraslih
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članov družine, otroci pa sobivajo z njimi, ne pa
prevzemajo odgovornost za njih.
Ali tudi živali potrebujejo skrb, nego in urejeno okolje?
Se dandanes sploh še lahko sprašujemo o tem?
Vsekakor da!
Ali je dobro oz. skoraj nujno razmisliti in vse dobro
analizirati, preden si nabavimo kakšno žival?
Razmisliti vsekakor, analizirati pa ne preveč, saj
je z živaljo podobno kot z otrokom, nikoli se ne
moreš 100 % pripraviti na vse, kar prinaša. Iskreno
se moramo predvsem vprašati, čemu in zakaj bi
radi imeli žival, ter vedeti, da to ni zgolj zabava in
prijetnost, temveč tudi obveza in odgovornost, kar pa
odrasel in odgovoren človek sprejme brez problema,
saj ve, da je to del življenja kot takega.
Doma imamo zajčka, ki ima kraste po ušesu, posledično
povešeno uho, vidi se, da ga moti. Kako mu pomagati?
Vaš kunec ima zajedalce (garje) v ušesih in to ga
seveda zelo moti. Bo treba obiskati veterinarja.

osvoboditev živali

ZAKAJ ŽELIM, DA
LJUDJE PRENEHAMO
JESTI MESO?
Besedilo DRAGOLJUB BLAGOJEVIĆ

Zakaj odvrnem pogled ali pospešim
korak, ko hodim mimo mesnih izdelkov v
trgovinah? Zakaj se mi stemni pred očmi,
ko vidim kamione, polne živali? Zakaj me
preplavi žalost, ko vidim žival, zaprto v
kletki?
Zame se je pot do veganstva začela, ko sem gledal
kri na svojih rokah in opazoval, kako jo zemlja pije
na lep sončen dan, na dvorišču družinske kmetije.
Trenutek zatem je zavest zapuščala otroško življenje;
ko je izdihoval pod mojimi rokami. Gledal sem
mamo, kako dezorientirano hodi in joče, ignorira
večerno žitno hrano pred sabo. Pot se je začela
tudi, ko sem prvič stopil v klavnico in gledal trupla,
obešena na kavljih, lobanje na enem kupu, srca in
drugi organi na drugem. Kri, ki odteka v svoji globoki
temni barvi skozi dobro speljane kanale. Nekje na
koncu sosednjega hodnika močan krik; glasen zvok
borbe za dih in neritmično kaotičen odmev udarcev
v beton. Zatem ostane smrtna tišina, ki jo lahko
zajameš s prsti. Vrste živali, ki so ujete v kletkah
pred vhodom, napeto poslušajo, čakajo. Lahko
občutiš njihov strah v pogledih na sebi, ko hodiš
mimo.
Spomnim se svoje roke, ki je šla čez vrat konja z
ostrino noža. Miren je bil. Nekako pripravljen na
smrt. Žalosten izraz, ampak pogumno pripravljen.
Nekako se zdi, da ve, kaj sledi, ko stopiš predenj.
Ampak, ne glede na ta hraber videz me je še vedno
zabolel zvok v ušesu, ki ga je nato zakričal. Verjetno
ne moreš mimo eksistencialnih strahov, ko čutiš, da
ti zmanjkuje zraka. Mogoče tudi ta psihični teror, ko
vidiš lastno kri.
»Ah, pretiravaš – to je žival. Ona nima toliko
miselnosti. Ona ne ve.« Mogoče. Nisem prepričan,
kaj je žival v svoji esenci. Ampak mi je težko
ignorirati poteze izrazov in čustva v očeh, ki se
lahko preberejo tudi v vsakem človeku. Kako lahko
ti je, človek, ignorirati miselnost, vrednost čustev in
življenja v enem konju, ampak imaš toliko mnenj, ko
neznana oseba ustreli psa? Jasno ti je. Samo težko je

»ZAME SE JE POT DO VEGANSTVA
ZAČELA, KO SEM GLEDAL KRI NA
SVOJIH ROKAH IN OPAZOVAL,
KAKO JO ZEMLJA PIJE
NA LEP SONČEN DAN,
NA DVORIŠČU DRUŽINSKE
KMET IJE.«
priznati in upravičiti, kaj plačuješ, po čem sprašuješ,
kaj želiš. Kdo je v ozadju tvojega okusnega, izjemno
dekoriranega kosa mesa, nad katerim se ti cedijo
sline? Ali je bilo v ozadju tega pohlepa bitje, ki
je ljubilo svojo mamo? Se igralo in raziskovalo
življenje, sledilo svojim instinktom k sreči in miru?
Je želelo svobodo? Verjetno niti sanjalo ni o peklu,
ki ga je človek zanj namenil - v zelo kompleksnem
mehaničnem obratu, narejenem, da ga ubije,
razreže in proda za kaprico človeka, ki je izgubljen v
hedonizmu in samocentriranosti.
Če živali mislijo, da Bog obstaja – človek je
njihov Satan.
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Naj ti bo. Jaz ne bom del tega. Ne bom zaprl oči in
negiral mehko srce jagnjeta. Inteligenco prašiča.
Plemenitost konja. Srčnost krave in piščančevo željo
po letenju. Nehal bom jesti meso. Nehal jih bom
izkoriščati, jih imeti za svoje sužnje. Nehal jih bom
vezati na verige in zapirati v kletke, kjer spijo v
lastnem blatu, na mrzlih betonskih tleh. Želim, da so
svobodne in srečne. Ne želim jim bolečine in solz.
Človek, ne reci: »Jaz pa kupujem samo domače
meso od kmeta.« On ne ljubi svojih živali, ki jih ima
namen ubiti. Ne šepeta jim v uho in jih boža, medtem
ko jim reže grlo ali zabije svoj stari nenaostren nož v
njihovo srce. On se smeje, slika se zraven zakola za
svojo zmago, pije alkohol in se pri vsem tem veseli.
Smrt je smrt. Mogoče je manj terorja v tem, da lahko
pogledaš v nebo, ko počasi toneš v pozabo. Ne vem.
Ne bi kontempliral tega. Kaj točno tehtamo tukaj, ko
se vprašamo, katera smrt je bolj humana? Lepša ali
karkoli že ...
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»Jaz rabim meso, da mi rastejo mišice in da sem
zdrav.« Zanimiva teorija. Živel sem v vaseh Indije in
v skupnostih, kjer niso nikoli okusili mesa. Ta izjava
ne drži v praksi. Potrebno je samo malo 'googlanja'
in da si ne zatiskaš oči pred resnico zaradi komforta.
Ni ona tako daleč. Danes je ponujena vsakomur, ki
vpraša po njej.
Tvoji predniki niso vedeli, kaj počnejo. Življenje ali
smrt sta bila takrat v igri. Zelo malo morale je takrat
v mislih. Kot v vsaki vojni želiš biti ti ta, ki preživi.
Ti imaš na voljo vse, da bi lahko izbral vrlino in mir.
Poznaš zakone semena in zemlje. Znaš pridobiti
hrano brez tega, da je v njenem ozadju horor.
Izberi mir, harmonijo, srečo za vse. Ne ignoriraj
tragične zgodbe o življenju in smrti živega bitja v
kosu mesa, v katerem iščeš kratkotrajen užitek.
Veliko nas je tukaj, ki bi ti radi podali roko in ti želeli
pomagati na tej poti. Na tebi je.

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.
TANJA RIBIČ

__________________________________
(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 1 % dohodnine, po
tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanec lahko
posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % itd. ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more
presegati 1 % 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 1 % 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 praviloma 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. Če ste za leto 2020 že oddali vlogo in bi radi namenili društvu več, je potrebno ponovno oddati
vlogo, kar je možno za leto 2020 storiti še do 31. maja 2021.
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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

MARIBOR

Vege&Dobro, trg. z živili za zdravo življenje
Celovška c. 87, Ljubljana, T: 031/681-426

Ajda, ekološka trgovina
Glavni trg 23, Maribor, T: 02/250-20-23

Kalček, ekološka trgovina
Trubarjeva cesta 15, Ljubljana, T: 01/433-01-18

Biotopic, ekološka trgovina, Europark
Pobreška cesta 18, Maribor, T: 08/205-59-80.

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

Loving Hut, veganska restavracija
Gosposvetska cesta 43a, Maribor, T: 070/631-502

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

Madal Bal trgovina Sewa, Vetrinjska ulica 12,
Maribor

Loving Hut Express, vegan fast food
Ljubljana Vič, Koprska ulica 72, T: 070/631-500

CELJE

108 (Loving Hut), veganska restavracija,
Ajdovščina 7, 1000 Ljubljana T: 068/126-970
Madal Bal trgovina, Stari trg 11, Ljubljana
Madal Bal trgovina, Trubarjeva cesta 30, Ljubljana
Biovera, ekološka trgovina,
Galjevica 9, Rakovnik-Rudnik, Ljubljana,
T: 051/750-108

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

Vitacare, ekološka trgovina,
BTC – hala A

GORNJA RADGONA

Živa Center, bio veganska trgovina
Tomačevo 27, Ljubljana, T: 08/205-24-86

Bajka, ekološka trgovina in prevajanje
Panonska ulica 8, Gornja Radgona, T: 02/564-88-58
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IZOLA
Terrasan, ekološka trgovina
Kristanov trg 1, Izola, T: 059/033-66

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

KOPER
Supersok, trgovina s sveže pripravljenimi sokovi
za s seboj; Pristaniška 2, Koper T: 031/640-614.
Trgovina Natura
Pristaniška ulica 2, Koper, T: 05/627-67-49

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

LENDAVA
Sanovita, trgovina
Mlinska ulica 6F, Lendava, T: 02/578-81-06

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
Naša bauta,
Slovenska ulica 49, Murska Sobota, T: 041/831-275

NOVO MESTO

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

NOVA GORICA
Sadje zelenjava Valentinčič-Štekar,
Štekar Sonja s. p.
Ul. Gradnikove brigade 61, Nova Gorica,
T: 05/302-4166
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
Vitalina Natura trgovina
Bratuževa ulica 1, Šempeter pri Gorici,
T: 030/223-366.

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
VEGEvita, trgovina z veganskimi izdelki iz ekološke
pridelave, Ljubljanska cesta 40, 2310 Slovenska
Bistrica, T: 031 333 986

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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GOVOREČA VESOLJNA ENOST
Kozmični nauk- in učbenik iz šolanja Božanske Modrosti
V tej knjigi boste izvedeli, tisto, česar religije, filozofi in znanost ne morejo razumljivo pojasniti namreč velike povezanosti življenja.
Knjiga „Govoreča vesoljna enost“ bralcu postopoma odpira bistveno drugačen pristop do življenja. Beseda resnice
nas vodi v razsežnosti vesoljne komunikacije vsega bivanja.
Našli boste odgovore na vprašanja, na katera verska učenja
doslej niso dala odgovora, od velikega poka do vprašanja,
zakaj obstajajo odvisnosti, naravne nesreče in umori.
Odlomek iz knjige:
Živali se ne bojijo umreti. Zelo pa jih je strah, ali so celo panične, preden jih človekova roka nasilno usmrti. Čutijo in občutijo,
kdaj jih bo doletela usoda, kdaj bodo izročene klavcu. Pri ljudeh,
ki jedo meso sobitij, obstaja določeno izparevanje, kar pomeni
določen vonj, ki ga živali registrirajo. „Vonj po ubiti živali“ zanje
ni le opozorilni signal; marsikatero žival zagrabi panika in napade. Večkrat poglejmo v oči živalim, ki jih bodo odgnali h klavcu. Mogoče boste takrat prenehali jesti kose živalskih trupel.

Živeti z živalmi in z njimi skleniti pristno prijateljstvo pomeni: imeti prave, zveste prijatelje. Živali
ljubijo druženje z ljudmi, ki jim lahko zaupajo.
Knjigi je priložen tudi avdio-CD z dvema meditacijama iz božanske zavesti.
1. »Cveti«, virtualni sprehod
2. »Naša resnična Bit«, meditativni kozmični
pogled
336 str., s številnimi barvnimi fotografijami, trda
vezava, redna cena 28,00 €.
Cena z 10 % popustom 25,20 €
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Naročila:
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www.gabriele-zalozba.com

