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Kožušina je krutá, v EÚ ju nechceme! 

Postavme sa proti legitimácií kožušinového priemyslu. Pridajte sa k nám a pomôžte podpisom 
petície presvedčiť Európsku komisiu, aby vyradila kožušinové zvieratá z kompetencií nového 
európskeho referenčného centra pre welfare zvierat. 

Predstavte si, aké by bolo prežiť celý život 
v malej drôtenej klietke, ktorej plocha je 
niekoľkonásobne menšia, ako priestor, 
v ktorom by ste žili, ak by ste boli 
slobodný. Kožušinové zvieratá sú 
chované v takýchto podmienkach od 
narodenia až do porážky. Obklopené 
hlukom, pachmi a pohľadom na ostatné 
zvieratá, napriek tomu, že ich prirodzený 
spôsob života je samotársky. Sú neustále 
stresované podmienkami prostredia 
a ostatnými zvieratami a na koniec 
usmrtené obzvlášť krutým spôsobom.  
 
Všetko len preto, aby mohol z ich kožušiny vzniknúť luxusný módny doplnok. Nepoužívať pravé 
kožušiny je však stále populárnejšie a k tejto iniciatíve sa pridalo už 988 svetoznámych značiek. Sú 
dôkazom, že kvalitné a humánne alternatívy kožušín dnes existujú. Problematike kožušinových zvierat 
sa dlhodobo venujeme aj v našej kampani. 
  
Osem členských štátov už kožušinové farmy zakázalo, v ďalších sa o zákaze rokuje. Väčšina Európanov 
je striktne proti chovu zvierat na kožušiny. Európska komisia napriek tomu v novembri oznámila, že 
druhé európske referenčné centrum pre welfare zvierat sa bude okrem sliepok a králikov venovať aj 
kožušinovým zvieratám. Na rozdiel od hospodárskych zvierat, divo žijúcim zvieratám nie je možné na 
farmách zabezpečiť optimálne podmienky na život a preto žiadame Európsku komisiu petíciou o ich 
vyradenie z kompetencií plánovaného referenčného centra. Našim cieľom je vyzbierať 500 000 
podpisov. 
 
"Norky a líšky chované na európskych kožušinových farmách nie sú domestikované. Tieto zvieratá sú 
prirodzene plaché a absolútne nevhodné na farmový chov. Zmeny sfarbenia a kvality srsti 
u experimentálne domestikovaných zvierat sú nekompatibilné s nárokmi kožušinového priemyslu, kde 
sa kladie najväčší dôraz na farbu, kvalitu a veľkosť kožušiny. Potreby nedomestikovaných zvierat 
nemôžu byť na farmách naplnené." (Pickett & Harris: The Case Against Fur Factory Farming, A Scientific 
Review of Animal Welfare Standards and ‘WelFur’, 2015.) 
 
Európske referenčné centrá (prvé vzniklo v roku 2018 a zaoberá sa welfare prasiat) zabezpečujú 
členským štátom podporu pri výkone oficiálnych kontrol zvierat a pomáhajú šíriť správne pracovné 
postupy. Poskytujú odborné rady a technickú expertízu, navrhujú metódy hodnotenia a spôsoby 
zlepšenia štandardov pre welfare zvierat.  
 
Pre hospodárske zvieratá je vytvorenie referenčného centra dobrou správou. Na druhej strane, zahrnúť 
do jeho kompetencií divo žijúce zvieratá by odobrilo praktiky krutého a dnes už zbytočného 
kožušinového priemyslu. Je nezmyselné investovať peniaze z daní občanov do kožušinových fariem, ak 
si ich väčšina v EÚ vôbec nepraje. 
 
Selma de Donnová, Sloboda zvierat 
Kontakt: dobrovolnici.sz@gmail.com  

https://furfreeretailer.com/
http://slobodazvierat.sk/kampane/divozijuce-zvierata/ony-bez-kozucha-nepreziju/
https://www.furfreealliance.com/fur-bans/
https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/EU_Commissioner_Vytenis_Andriukaitis_Fur_is_cruelty_EU_keep_out_1
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-ref-centre_en
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