
Obvestilo medijem 
 
 
S prevezami �ez o�i aktivisti protestirajo proti Benettonu zaradi okrutnosti nad avstralskimi ovcami. 
 

BENETTON: SLEP ZA MU�ENJE ŽIVALI 
 
PETA želi, da navedeni prodajalec preneha uporabljati avstralsko volno, vse dokler se mutilacije in transport živih 
ovac ne prenehajo. 
 
S prevezami �ez o�i in transparenti z napisom 'Benetton: slep za mu�enje živali' bodo meš�anke in meš�ani 
Ljubljane, aktivistke Društva proti mu�enju živali Koroške, aktivisti Društva za osvoboditev živali in njihove 
pravice ter aktivisti zagrebške organizacije Prijatelji životinja (Prijatelji živali) tudi v Sloveniji podprli veliko 
svetovno kampanjo PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Aktivistke in aktivisti se bodo zbrali 
pred Benettonovo prodajalno na sti�iš�u Cankarjeve in Slovenske ulice v Ljubljani v torek, 29. marca 2005, 
med 12. in 13. uro. 
  
Mesec marec je mesec mednarodnih protestov proti Benettonu. Zagrebška organizacija Prijatelji živali bo po uspešni  
podpori aktivistom v Pulju, na Reki, v Sarajevu, Budimpešti in Beogradu podprla tudi svoje sodelavce v Ljubljani in 
Mariboru. V tej akciji želijo potencialnim kupcem po prenosnem TV-ekranu prikazati šokanten videoposnetek z 
naslovom Skrita sramota Avstralije ter deliti letake, s katerimi protestirajo proti srhljivi zlorabi jagnjet in ovac v 
avstralski volnarski industriji. S tem bi verigo prodajaln pozvali, naj preneha s prodajo obla�il, izdelanih iz avstralske 
volne, vse dokler se odvraten postopek, imenovan »mulesing«, pa tudi transport živih ovac ne ukineta. 
  
»Mulesing« je okrutna mutilacija, pri kateri avstralski farmarji z vrtnimi škrajami in brez uporabe anestetikov jagnjetu 
odrežejo del zadnjice, da bi na enostaven na�in prepre�ili napade muh, iz jaj�ec katerih se izležejo �rvi, ki najedajo 
ovce. Metodo uporabljajo kljub dejstvu, da obstajajo tudi bolj izpopolnjeni in humani na�ini za nadzor muh. Kadar 
kvaliteta njihove volne ni ve� na najvišjem nivoju, pošljejo milijone ovac na Srednji vzhod. Transportirajo jih na 
odprtih ladjah z ve� nadstropji v vseh vremenskih pogojih. Mnoge bolne in ranjene ovce, s katerimi ravnajo kot s 
tovorom, enostavno zme�ejo v morje ali pa žive zmeljejo v strojih za mletje. Mnoge ovce, ki to iz�rpavajo�e 
potovanje preživijo, so povsem pri zavesti, kadar jim prerežejo vrat. 
 
Po veliko prošnjah avstralskim oblastem, naj te zlo�ine ustavijo, je PETA sredi okrobra napovedala mednarodni 
bojkot avstralske volne in že prejela podporo prestižnih prodajaln Abercrombie & Fitch, New Look, George in 
J. Crew. 
 
»United Colors« oz. »Združene barve« Benettona postajajo krvavo rde�e, ko si Benetton maže svoje roke s krvjo 
milijonov ovac. 
  
PETA kupce naproša, naj bojkotirajo Benetton, vse dokler le-ta ne obljubi, da bo prenehal z uporabo avstralske volne. 
Z namenom obvestiti javnost o Benettonovem podpiranju okrutnosti namerava PETA bombardirati Benetton z oglasi 
in protesti širom po svetu. Vse dodatne informacije, posnetek o zlorabi ovac Skrita sramota Avstralije pa tudi 
fotogalerijo o volni, klanju in transportu ovac lahko najdete na medmrežnih straneh 
www.UnitedCrueltyofBenetton.com in www.prijatelji-zivotinja.hr. 
 
Stiki:  
Bernard V. Franoli�, Prijatelji životinja, GSM: ++385 98 1980 713, prijatelji.zivotinja@inet.hr 
Maja Pan, ljudjeza.org, GSM: 031 750 630, majaz@wildmail.com 
 
Ljubljana, 25. 03. 2005 
 


