PETA BO POHABILA »JAGNJE« PRED AVSTRALSKIM KONZULATOM,
MEDTEM KO SE BOJKOT AVSTRALSKE VOLNE NADALJUJE

Bojkot se nadaljuje, saj predstavniki volnarske industrije niso prišli na pogajanja za
izboljšanje razmer ovcam.
V Ljubljani bodo lani PETE, oble eni v ov je kostume s »krvavimi« zadnjicami, z
oponašanjem krutega postopka, imenovanega »mulesing« (odiranje na živo), ki ga uporabljajo v avstralski
volnarski industriji, živahno protestirali v odgovor na zavrnitev volnarske industrije, da bi upoštevala
pomemben sporazum, sklenjen med PETO in vode o skupino proizvajalcev volne, s katerim bi bilo doseženo
takojšnje zmanjšanje števila pohabljenih jagnjet in kon ana PETINA mednarodna kampanja.
Z velikim plakati s podobami krvave ih ovac in z napisi »Avstralija: Ustavite pohabljanje jagnjet« bo PETIN
protest uradno nadaljeval bojkot avstralske volne.
Datum: petek, 28. oktober 2005
as: 12.00 (to no opoldne)
Kraj: pred avstralskim konzulatom, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Ta dogodek v Ljubljani je eden izmed številnih protestov, ki ta teden potekajo po vsem svetu in zaznamujejo
nadaljevanje PETINEGA mednarodnega bojkota avstralske volne po razglasitvi moratorija v avgustu. Bojkot se
nadaljuje, saj sta dve veliki skupini volnarske industrije, Australian Wool Innovation (AWI) in Wool Producers,
gladko zavrnili pomemben sporazum, ki sta ga sklenila PETA in Društvo avstralskih proizvajalcev volne
(Australian Wool Growers Association – AWGA), da z njim dosegla reforme glede prevoza živih ovac in
zmanjšanje števila pohabljenih jagnjet v volnarski industriji.
Sporazum med PETO in AWGO vsebuje asovni na rt za postopno prenehanje pohabljanja z odiranjem na živo
(kjer se koža in meso z zadnjega dela ov jega hrbta reže z vrtnimi škarjami) in bi pomenil konec prevoza živih
ovac v dežele, ki ne dosegajo avstralskih standardov za dobrobit živali.
AWI in ostale skupine v 45-dnevnem roku moratorija niso po ele ni esar drugega kot kritizirale navedeni
sporazum, in to kljub rotenju velikih trgovskih podjetij (Benetton (po protestih v Ljubljani in Mariboru ter
drugod po svetu je tudi Benetton prenehal s kupovanjem volne pri doti nih volnarjih), Gap Inc, Liz Claiborne,
Lands’ End, L. L. Bean, Eddie Bauer, Jones Apparel Group, Nordstrom, Ann Taylor), ki so vsa izrazila
podporo sporazumu PETA-AWGA in zanimanje za novo, bolj humano znamko volne, ki bi jo ustvaril
sporazum.
Nova znamka bo trgovska podjetja po vsem svetu oskrbovala z volno ov erejcev, ki so del strukturiranega
na rta za kon anje »mulesinga« in prevoza živih živali v države, ki ne dosegajo avstralskih standardov za
dobrobit živali.
»Volnarska industrija je imela na voljo 45 dni za preu evanje sporazuma, a ni naredila ni esar drugega kot
blebetala o svojih prizadevanjih za dobrobit živali,« je izjavila PETINA upravna direktorica za Evropo,
predsednica Ingrid E. Newirk. «Samo vprašanje asa je še, kdaj bodo AWI in Wool Producers spoznali, da
volne ne bodo mogli prodati, dokler ne bodo prenehali z mu enjem ovac in jagnjet.«
Za ve informacij obiš ite: www. SaveTheSheep.com
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