
 
 

CIWF vítá přerušení exportu živých hospodářských zvířat z 
Austrálie do Egypta, které následovalo po odhalení extrémního 

utrpení těchto zvířat 
26. 2. 2005  

 
Zveřejnění nejotřesnějších záběrů kdy vůbec natočených na jatkách v  

australském zpravodajském poradu "60 Minutes" donutilo vládu Austrálie k  
přerušení vývozu živých hospodářských zvířat do Egypta. Původní investigace  

organizace Animals Australia za asistence Compassion in World Farming (CIWF)  
následovala po zjištění CIWF během předchozích průzkumů. 

  
CIWF a její podporovatelé z celého světa vítají přerušení vývozu dobytka z  

Austrálie do Egypta. Tento krok následuje po dlouholeté kampani proti  
neutěšené situaci stovek tisíc ks dobytka a milionu ovcí, jenž jsou  

přinucena, navzájem namačkána, absolvovat otřesnou cestu přes celý svět z  
Austrálie na Blízký východ za účelem svého zabití. Po příjezdu na konečné  

místo pak musí zakusit zacházení na jatkách a způsob zabití, které by nebylo  
povoleno v Austrálii, a které patří mezi to nejvíce nepředstavitelné, v  

tomto případe v Káhiře. 
  

Poté co organizace CIWF v minulých dnech žádala premiéra australské vlády, aby 
ustali s vývozem zvířat do Egypta, CIWF nyní žádá Austrálii, aby vývozy živých  

hospodářských zvířat ukončila natrvalo. Utrpení zvířat způsobené jejich  
přepravou nesmí být tolerováno. Neexistuje žádný dobrý důvod proč nemohou  

být zvířata poražena v Austrálii, kde jejich welfare může být zajištěno a  
exportováno již jen maso. 

  
Záběry a podmínky na jatkách v Káhiře byly minulý týden prezentovány  

veterinárním představitelům Egypta a vlastníkům jatek a to během jednodenní  
konference  v Káhiře o přepravě a porážení. 

Konference se také zúčastnili egyptské organizace pro welfare zvířat, které  
v Egyptě vedou kampaň za vznik a zavedení legislativy na ochranu zvířat a  

také odborníci na islámské zákony, kteří krutosti také odsoudili. 
  

Zatímco Austrálie debatuje o budoucnosti vývozu živých hospodářských zvířat,  
je jisté, že neexistují žádné omluvy pro pokračování posílání zvířat do  

země, která nemá schválené ani zavedené žádné předpisy na ochranu zvířat. 
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Pro další informace kontaktujte: 

Ms. Kerry Burgess on tel: +44(0)1730 237 372 or +44 (0)7787 148759 
Mr. Laurence Stephenson on: +44 (0) 1730 264 208 ext 236 or +44 (0)7771 

926005 
  

V CR kontaktujte: 
Společnost pro zvířata - z. o. CSOP 

Dita Michaličková 
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www.spolecnostprozvirata.cz 
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