SVĚTOVÝ DEN HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT – 2. ŘÍJEN
Byl stanoven na den výročí narození Mahátmy Gándhího.
A proč vlastně?
Největší množství zvířat použije člověk pro své nasycení: ročně „jen“ v České republice
SKONČÍ NA JATKÁCH:
 přes 3 miliony prasat ,
 přibližně 140 milionů kuřat, slepic a krůt,
 skoro 300 tisíc ks hovězího dobytka
 a kolem 3 milionů ptáků vodní drůbeže.
Celosvětově je to více než 50 MILIARD
hospodářských zvířat – ROČNĚ USMRCENÝCH PRO SPOTŘEBU LIDÍ
A právě většina hospodářských zvířat - díky nám lidem - žije ve špatných podmínkách. Většina slepic
snášejících vejce je trvale uvězněna v malých klecích, většina prasat se mačká v malých kotcích na
železobetonové podlaze, prasnice jen rodí a rodí selata v kotcích, ve kterých se ani nemohou otočit,
krávy jsou nuceny dojit více a více mléka a jejich vemena tak nabírají neuvěřitelných rozměrů, brojleři
stráví svůj krátký 35–40 denní život zavřeni v halách bez oken a čerstvého vzduchu... Tohle jsme jim
připravili my, lidé!
Avšak každý z nás to může změnit:
Jako spotřebitelé, konzumenti a zákazníci máme velkou moc ovlivnit, jaké maso a vejce budou v
obchodech převládat. Zda cenu za levné produkty budou i nadále platit svým utrpením zvířata, či zda
spotřebu masa a vajec omezíme a dopřejeme si menší množství kvalitních produktů od zvířat žijících
v lepších podmínkách a snad i šťastnějších.




Můžeme omezit spotřebu masa nebo jej přestat jíst úplně.
Můžeme nakupovat potraviny z ekologického zemědělství a volného chovu.
Můžeme protestovat proti chovu zvířat v intenzivních podmínkách: u ministra, svých
poslanců a senátorů a poslanců EP, EU.

Starejme se dobře o své zvířecí mazlíčky doma a přemýšlejme než nakoupíme potraviny živočišného
původu o tom, z jakého chovu pocházejí.
Mají platit za levné živočišné potraviny svým utrpením zvířata, nebo raději připlatíme za lepší
podmínky pro jejich život?
"Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na
ochranu." František z Assisi
"Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty" Mahátmá Gándhí
"Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než
zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky." Mahátmá Gándhí
"Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí." Mahátmá
Gándhí
"Podle mého mínění není jehněčí život o nic méně drahocenný než život lidského tvora. Člověk by si neměl brát
jehněčí život v zájmu lidského těla. Měl by naopak bránit tyto bezmocné tvory, čímž by i chránil člověka od
lidské krutosti." Mahátmá Gándí
"Jediný způsob, jak žít, je nechat žít." Mahátmá Gándhí„Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou
věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.“ Mahátmá Gándhí

SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA – z. o. ČSOP, www.spolecnostprozvirata.cz, 2008

Jejich životy jsou v našich rukou.
Dávají nám svoji svobodu, svá těla, co jim dáme my?

