
Verejné zhromaždenie za ochranu tuleňov – piatok 13.3. o 15:30, Námestie SNP, Bratislava 

Európska verejnosť so znepokojením sleduje bezcitné zabíjanie státisícov tuleních mláďat 
vykonávané v rámci každoročnej sezóny komerčného lovu tuleňov. Bezbranné tulene sa stávajú 
obeťami brutálnych lovcov, ktorí ich zabíjajú údermi takzvanými hakapikmi alebo streľbou z diaľky. 
Biela panenská príroda zostáva po nájazdoch lovcov posiata množstvom tiel tuleňov, stiahnutých z 
kože priamo na lade. Iba v samotnej Kanade bolo za posledných desať rokov takto zabitých vyše 
2 miliónov tuleňov.  

Táto krutosť musí skončiť! 

Na nátlak európskej verejnosti sa v týchto týždňoch v Európskom parlamente rozhoduje o prijatí 
zákazu obchodu s výrobkami z tuleňov na celom území EÚ. Prijatie tohto zákazu by znamenalo 
stratu významného trhu pre odbyt výrobkov z tuleňov a podľa mnohých odhadov by prinieslo 
koniec najväčšej zabíjačky morských cicavcov na svete. 

Európsky parlament, Európska komisia a Rada ministrov EÚ zvažujú prijatie polovičného riešenia, 
ktoré by umožnilo pokračovanie komerčného lovu tuleňov v krajinách, ktoré tvrdia, že lov na ich 
území je humánny. V rozpore s tvrdeniami vlád dotknutých krajín, ochrancovia zvierat sú každý rok 
svedkami hrubého porušovania predpisov takzvaného humánneho zabíjania. Dlhoročná prax 
ukázala, že charakter komerčného lovu tuleňov neumožňuje uplatnenie týchto predpisov ani 
kontrolu ich dodržiavania. Jedinou možnosťou ochrany týchto nádherných zvierat je úplný zákaz 
ich komerčného lovu a zákaz obchodu s výrobkami z nich. 

Vyzývame slovenských poslancov Európskeho parlamentu, ministra životného prostredia 
SR Jána Chrbeta a komisára Jána Figeľa, aby sa neuspokojili s polovičným zákazom a aby pri 
rozhodovaní o tejto dôležitej európskej legislatíve presadzovali úplný zákaz obchodu s výrobkami z 
komerčného lovu tuleňov, bez výnimiek. 

Pozývame vás na verejné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v piatok 13. 3. 2009  o 15:30 
na námestí SNP v Bratislave, a na ktorom: 

- budeme informovať verejnosť o krutosti voči tuleňom prostredníctvom infostánku, letákov, 
videoprojekcie a príhovorov rečníkov  

- budeme podpisovať petície za prijatie celoeurópskeho zákazu dovozu a predaja výrobkov 
z tuleňov, ktoré odovzdáme ministrovi ŽP, našim poslancom v Európskom parlamente a 
komisárovi Jánovi Figeľovi 

- v závere sa z námestia SNP všetci presunieme pred Ministerstvo ŽP, kde odovzdáme 
ministrovi Jánovi Chrbetovi symbolického plyšového tuleňa a požiadame ho o podporu 
úplného zákazu obchodu s výrobkami z tuleňov v EÚ 

Príďte vyjadriť svoj názor na krutosť voči zvieratám! 

Vaša Sloboda zvierat


