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Popredné potravinárske spoločnosti vyzvali EÚ, aby ukončila dobu klietkovú

Dnes (17. marca 2021) zaslali popredné potravinárske spoločnosti z celej EÚ spoločný list Európskej
komisii a poslancom Európskeho parlamentu, v ktorom požadujú postupné ukončenie používania
klietok pre chov zvierat, počnúc obohatenými klietkami pre nosnice.
Nadnárodné reťazce a producenti ako Nestlé, Unilever, Inter IKEA Group, ALDI Nord, Barilla Group,
Ferrero, Jamie Oliver Group, Fattoria Roberti, Le Groupement Les mousquetaire a Mondelēz
International spoločne podpísali list, ktorý zdôrazňuje, že zámer ukončiť používanie obohatených
klietok pre nosnice je silne odôvodnený, najmä na úrovni celej EÚ, a dodávajú že "systémy bez klietok
sú rozšírené, ekonomicky životaschopné a sliepkam poskytujú lepšie životné podmienky".
Signatári tiež upozornili, že revízia legislatívy o welfare (životnej pohode) zvierat, ktorá sa v súčasnosti
pripravuje, je ideálnou príležitosťou na ukončenie klietkových chovov zvierat v celej EÚ - počnúc
nosnicami v klietkach. Uviedli tiež: "Sme pripravení a ochotní zdieľať naše odborné znalosti a podieľať
sa na dosiahnutí tohto cieľa."
"Mnoho spoločností už má náskok, pretože vo svojich dodávateľských reťazcoch postupne ukončili
používanie klietok. Budúcnosť bez klietok je reálna a niektoré progresívne spoločnosti sú toho
dôkazom už teraz," uviedla Olga Kikou, vedúca CIWF EÚ a zástupkyňa európskej iniciatívy občanov
(EIO) End the Cage Age/Koniec doby klietkovej. "EÚ teraz musí tento náskok dohnať a zrevidovať
legislatívu pre hospodárske zvieratá (smernica 98/58 /ES), aby používanie krutých klietok pre všetky
druhy hospodárskych zvierat skončilo."
List schvaľuje ciele EIO Koniec doby klietkovej, ktorá požaduje ukončenie používania klietok v chove
všetkých hospodárskych zvierat v EÚ. EIO spustila 11. septembra 2018 organizácia Compassion in
World Farming a spojila svoje sily so 170 európskymi mimovládnymi organizáciami (vrátane Slobody
zvierat). O rok neskôr získala iniciatíva 1,4 milióna overených podpisov a stala sa prvou úspešnou
európskou iniciatívou občanov v oblasti ochrany hospodárskych zvierat.
V celej EÚ je každý rok väznených v klietkach viac ako 300 miliónov sliepok, prepeličiek, husí a kačíc
na foie gras, králikov na mäso, prasníc a teliatok.

Výzvu na ukončenie používania klietok v chovoch hospodárskych zvierat v EÚ adresovalo EK minulý
mesiac aj 140 vedcov na čele s poprednou biologičkou Jane Goodall.
Silvia Čaňová, koordinátorka kampane, Sloboda zvierat: „Iniciatívu Koniec doby klietkovej podpísalo
aj 30-tisíc občanov Slovenska a sme radi, že naše volanie po Európe bez klietok podporilo túto jar nie
len 140 popredných vedcov ale aj významní producenti potravín. Na rade je Európska komisia, aby
pripravila legislatívu, ktorá kruté klietky v poľnohospodárstve postaví mimo zákon.“
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Poznámky pre médiá:
1. List je adresovaný:
- predsedníčke Európskej komise Ursule von der Leyen
- podpredsedovi Fransovi Timmermansovi, zodpovednému za Zelenú dohodu pre Európu
- podpredsedníčke Věre Jourovej, zodpovednej za hodnoty a transparentnosť
- komisárke Stelle Kyriakides, zodpovednej za zdravie a bezpečnosť potravín
- komisárovi Januszovi Wojciechowskimu, zodpovednému za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
- predsedom Poľnohospodárskeho a Petičného výboru Európskeho parlamentu, Norbertovi Linsovi a
Dolors Montserrat.
2. Celý list tu: https://www.ciwf.it/media/7444461/food-businesses-letter-to-eu.pdf
3. Sloboda zvierat, o.z. vznikla v roku 1992. V roku 2020 prijala SZ Bratislava a jej 23 regionálnych
útulkov spolu 6856 psov a mačiek v núdzi. Ide o zvieratá odchytené z ulíc a tiež odobraté z dôvodu
zlej starostlivosti a týrania. 4843 zvieratám našli nový domov prostredníctvom domácej / zahraničnej
adopcie. Okrem priamej záchrany zvierat sa OZ venuje vzdelávaniu verejnosti 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.

