Dobrý deň, pani Ďurianová, Haydu, Čírová, Heringhová!
Týmto listom by sme chceli vyjadriť naše pohoršenie a nesúhlas s tým, že ste na
nedávnej módnej prehliadke predvádzali niekoľko kožušinových modelov. Zároveň by
sme Vás chceli oboznámiť s tým, ako sa tieto odevy vyrábajú, a že zvieratá za ne
zaplatia oveľa drahšie ako tí, ktorí ich kupujú - platia svojim životom a zomierajú
veľmi bolestivou smrťou.
Zvieratá chované na kožušinových farmách žijú vo veľmi zlých podmienkach, kde
nemajú možnosť správať sa prirodzene. Klietky, v ktorých nemajú dosť miesta ani na
minimálny pohyb majú dno z pletiva, takže zvieratám vznikajú na nohách bolestivé
rany. Účelom deravého dna je, aby sa klietky nemuseli čistiť a aby odtiaľ exkrementy
vypadávali na zem samé. Vznikajú im aj psychické poruchy, ktoré sú následkom
chovu v neprirodzenom a zlom prostredí. Zvieratá sa poškodzujú sami alebo
navzájom, napríklad obhrýzaním chvostov.

Predvádzal sa napríklad kožuch z činčily. Presnejšie, jeden kožuch zo stovky činčíl.
Počty týchto zvierat vo voľnej prírode klesajú, sú prispôsobené púštnemu prostrediu
a žijú sociálnym životom, dlhým niekedy až 15 rokov. Na farmách sú chované vo
vnútorných klietkach, kde sa môžu sotva otočiť. Usmrcujú sa už ako mláďatá, po pár
mesiacoch života injekciou chlorohydrátu do brušnej dutiny, alebo zlomením väzu.

+
Ďalšie modely, ktoré boli predvádzané, boli z medvedíka čistotného. Viete, odkiaľ
Vaše kožuchy pochádzajú? Viete, v akej krajine boli vyrobené? Lebo ak to bolo
napríklad v Číne, mám pre Vás nepríjemnú správu. Medvedík čistotný, ktorého
kožušinu ste na sebe mali, zomieral v strašných mukách. Predtým, než bol stiahnutý
z kože, bol buď surovo hodený o zem, alebo omráčený úderom kovovou tyčou do
hlavy. Po omráčení bol medvedík pomaly sťahovaný z kože, kým mu jeho srdce stále
bilo, niekedy aj pri plnom vedomí! Jeho holé telo bolo hodené na kopu ďalších
umierajúcich zvierat, kde dlhé minúty čakal na smrť.

+
Jeden z kožuchov, ktorý bol predvádzaný, bol z noriek. V prírode žijú samotársky,
lovia si potravu a prejdú obrovské vzdialenosti. Na farmách žijú v stiesnených
klietkach väčšinou po dvoch alebo troch, samozrejme klietka nemá pevné dno ale
pletivo, na ktorom si norky spôsobujú vážne a bolestivé poranenia. Sú zabíjané ako
mláďatá v siedmich mesiacoch, väčšinou otravou CO, alebo CO2.

+

Vrcholom promenády krutosti bol kožuch z perziana, mláďaťa karakulskej ovce. Tieto
jahniatka sú vysoko cenené pre svoju kučeravú srsť. Tá sa však po pár dňoch začne
narovnávať, preto je treba mláďa zabiť najneskôr pár dní po pôrode, niekedy
dokonca ešte kým je v matkinom bruchu. Dospelá ovca väčšinou pred smrťou porodí
3 mláďatá, so štvrtým jahniatkom v bruchu jej podrežú hrdlo asi 15 - 30 dní pred
pôrodom a mláďa vyberú.

Zvieratá na kožušinových farmách bez pochyby trpia. Sú chované v nevyhovujúcich
podmienkach a kruto zabíjané pre niečo tak zbytočné a márnotratné, ako je kožuch.
V mnohých krajinách dokonca chov kožušinových zvierat zakázali.
Vy, ako mediálne známe osobnosti ľudí určitým spôsobom ovplyvňujete. Mnohé
celebrity v zahraničí sa rozhodli využiť svoj vplyv pozitívnym spôsobom a v prospech
zvierat (viď. link: http://www.peta.org/mediacenter/ads/Print-Ads-Skins.aspx). Vy ste

ho naopak, využili tento krát na propagovanie krutého zabíjania na kožušinových
farmách a možno ste pár ľudí podnietili, aby si takýto kožuch kúpili.
Veríme, že ako ženy a matky ste natoľko súcitné, že po zistení týchto skutočností už
v budúcnosti takúto módu nepodporíte a nebudete prepožičiavať svoje telo odevom
vyrobených zo zvierat, ktoré prežili mizerný život a zomreli zdĺhavou a bolestivou
smrťou.

S pozdravom,
Silvia Čaňová a Selma de Donnová
koordinátorky kampaní Slobody zvierat

