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Jane Goodall a ďalších 140 vedcov a vedkýň vyzývajú EÚ na ukončenie klietkových
chovov
Medzinárodná skupina vedcov a vedkýň zaslala tento týždeň Európskej komisii list na podporu európskej
občianskej inicia vy Koniec doby klietkovej. Medzi odborníkmi a odborníčkami, ktorí dokument podpísali,
je etologička a ochrankyňa prírody Dr. Jane Goodall, Ph.D., DBE, Posol mieru OSN a zakladateľka Jane
Goodall Ins tute. List vyzýva Európsku komisiu na postupné ukončenie používania všetkých klietok v
chovoch zvierat.
Viac ako 140 vedcov a vedkýň, vrátane 15 odborníkov a odborníčok zo Slovenska, zaslalo EÚ list na podporu
európskej inicia vy občanov a občianok Koniec doby klietkovej, ktorá získala 1,4 milióna podpisov. Vedci a
vedkyne vyzývajú EÚ, aby ukončila používanie klietok v chovoch tzv. hospodárskych zvierat. Dr. Jane Goodall,
ktorá ukončenie používania klietok verejne podporuje, svoj podpis okomentovala: "Väčšina ľudí dnes chápe,
že vtáky sú vnímavé bytos . Chovali sme sliepky zachránené z priemyselných veľkochovov a každá z nich mala
jedinečnú osobnosť. Všetky prejavovali emócie, ako je radosť či strach. Napredujúci vedecký výskum to
dokazuje, a niet pochýb o tom, že život v malej klietke spôsobuje veľké utrpenie. EÚ musí konať v prospech
miliónov sliepok a ďalších zvierat, s ktorými sa takto kruto zaobchádza."
Napriek tomu, že Zmluva o fungovaní EÚ uznáva zvieratá ako cí ace bytos , je v individuálnych a skupinových
klietkach po celej Európe väznených viac ako 300 miliónov prasiat, sliepok, králikov, husí, kačíc, prepelíc a
teliat. Väčšina klietok je úplne holých, zvieratá sú v nich s esnené a nemôžu sa voľne pohybovať, často
dokonca ani zmeniť polohu, vystrieť si konča ny či roz ahnuť krídla. Vedecký výskum ukazuje, že klietky majú
vážne nedostatky z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat (v liste sa o nich píše podrobnejšie).
Odklon od klietkových chovných systémov a ich náhrada komerčne životaschopnými alterna vami, by
priniesol zásadný posun v celom našom potravinovom a poľnohospodárskom systéme a zlepšil by životy
stovkám miliónov zvierat ročne.
"Sme hrdí na to, že máme na svojej strane svetoznámu doktorku, biologičku Jane Goodall a ďalších vedcov a
vedkýň, aj zo Slovenska, ktorí si želajú ukončenie klietkových chovov. Často to ž počúvame, že naša
požiadavka nie je vedecky podložená," uviedla Silvia Čaňová, koordinátorka kampane Koniec doby klietkovej
zo Slobody zvierat, a dopĺňa: "List vedcov a vedkýň dodáva váhu inicia ve, ktorá získala podporu 1,4 milióna
občanov EÚ (takmer 30- síc občanov a občianok Slovenska), 170 európskych organizácií, desiatok
europoslancov a europoslankýň i Európskeho výboru regiónov. Obrovské množstvo zvierat po celej Európe
každý deň zbytočne trpí v stredovekých klietkach a to je v 21. storočí neprijateľné. Veríme, že Európska
komisia sa zaviaže k vytvoreniu legisla vy, ktorá dobu klietkovú raz a navždy ukončí. "
“Podpora, ktorú inicia va Koniec doby klietkovej ale aj požiadavka ukončiť krutosť klietkového chovu
miliónov zvierat ročne od vedcov a vedkýň získala, je jasným signálom, že klietkový chov zvierat musíme
konečne a de ni vne v rámci celej Európskej únie zakázať. Iba tak dokážeme ukončiť zbytočné utrpenie,
ktoré zvieratá v tomto chove zažívajú,” dodáva Mar n Smrek z organizácie Humánny pokrok.
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~ Koniec ~

Celé znenie listu a úplný zoznam signatárov je k dispozícii tu.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Silviu Čaňovú, silviacano635@gmail.com, T: +421911403247 alebo
Mar na Smreka, mar n.smrek@humannypokrok.sk, T: +421948315807

Poznámky pre redakcie
1. Sloboda zvierat, o.z. vznikla v roku 1992. V roku 2020 prijala SZ Bra slava a jej 23 regionálnych
útulkov spolu 6856 psov a mačiek v núdzi. Ide o zvieratá odchytené z ulíc a ež odobraté z dôvodu
zlej starostlivos a týrania. 4843 zvieratám našli nový domov prostredníctvom domácej / zahraničnej
adopcie. Okrem priamej záchrany zvierat sa OZ venuje vzdelávaniu verejnos formou programov pre
MŠ, ZŠ a SŠ a kampaní. V roku 2019 Sloboda zvierat presadila zákon zakazujúci výcvik a verejné
vystupovanie divožijúcich zvierat v cirkusoch.
2. Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskos a udržateľnos . Sme hlasom zvierat, bránime ich
slobodu a budujeme udržateľný svet bez krutos . Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na
Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Združenie je členom
globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej pro klietkovému chovu sliepok, medzinárodnej
organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu a najväčšej zvieracoprávnej
koalície v EÚ – Eurogroup for Animals. V roku 2019 presadilo združenie zákaz kožušinového chovu na
Slovensku.
3. Compassion in World Farming - Súcit vo svetovom poľnohospodárstve (CIWF) založil v roku 1967
britský chovateľ dojníc, ktorý bol znepokojený rozvojom priemyselných veľkochovov. Dnes je CIWF
popredná medzinárodná organizácia na ochranu hospodárskych zvierat, odhodlaná ukončiť
priemyselné veľkochovy a docieliť humánne a udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín.
Ústredie má v Spojenom kráľovstve, kancelárie vo Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Belgicku
a USA a svojich zástupcov v Českej republike, Nemecku, Španielsku, Švédsku, Číne a Juhoafrickej
republike. Viac o CIWF nájdete tu.
4. Etologička, antropologička a ochrankyňa prírody Jane Goodall, Ph.D., DBE, zakladateľka The Jane
Goodall Ins tute a Posol Mieru OSN, je považovaná za poprednú svetovú autoritu vo výskume
šimpanzov. Dlhodobo sa intenzívne zaoberá problema kou ochrany a životnej pohody zvierat a
založila globálnu organizáciu pre ochranu prírody a voľne žijúcich zvierat The Jane Goodall Ins tute.
5. List vedcov bol zaslaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen, podpredsedovi
Fransovi Timmermansovi, zodpovednému za tzv. Green Deal - Zelenú dohodu pre Európu, komisárke
Stelle Kyriakides, zodpovednej za zdravie a bezpečnosť potravín a komisárovi Januszovi
Wojciechowskemu, zodpovednému za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
6. Od roku 2018 vedie Compassion in World Farming koalíciu 170 organizácií z celej Európy, na
podporu európskej inicia vy občanov Koniec doby klietkovej. Počas jednoročného obdobia,
stanoveného na zber podpisov, získala inicia va 1,4 milióna overených podpisov od občanov vo
všetkých členských štátoch EÚ. Na Slovensku inicia vu podpísalo 29 413 ľudí. 2. októbra 2020 boli
podpisy odovzdané Európskej komisii, ktorá čoskoro rozhodne o ďalšom postupe . O ciálnu
registráciu inicia vy nájdete tu.
7. Viac informácií o používaní klietok pre hospodárske zvieratá nájdete v našej tu, viac o inicia ve
Koniec doby klietkovej v správe.
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8. Fotogra e a videá z klietkových chovov v EÚ sú k dispozícii tu.

