
LJUDJEZA.ORG, Ljudje za eti�no kulturo,  

vabimo na uli�no akcijo proti izdelavi in nošenju naravnega 
krzna, ki se bo odvijala 18. novembra 2005 ob 12. uri na križiš�u 
Jur�i�eve in Gosposke ulice  v Mariboru. 

Protest je sestavljen iz uli�nega performansa, v katerem sodeluje pevec 
Sebastian, lokalnim aktivistkam/-om pa se bodo pridružili tudi aktivisti 
PETE, mednarodne organizicije za pravice živali, ter Prijatelji živali 
(Prijatelji životinja) iz Zagreba, slednji s prenosnim video ekranom. 

Na svetu je vsako sekundo ve� kot ena žival ubita samo za krzno. To pomeni okrog 101 000 živali na 
dan in 40 milijonov na leto. Približno 30 milijonov živali je gojeno na farmah, 10 milijonov jih še 
vedno polovijo v naravi. Naš namen je prikazati, da uboj zaradi krzna nikdar ne more biti moralno 
upravi�en in dovoljen.  

Vse ve� držav ES je sprejelo zakonodajo oz. je v postopkih omejitve ali prepovedi krznarskih farm. V 
Angliji, na Nizozemskem ter v Švici je v zadnjih 15 letih prodaja krzna padla za 90 %. Na osnovi javne 
morale so krznarske farme povsem prepovedane v Angliji in na Škotskem. Tako kot marsikatera druga 
industrija se tako tudi trgi in farme selijo v Azijo. S protokolom ES iz leta 1999 so države dobile vso 
odgovornost za polno obravnavo dobrobiti živali, ravno tako tudi odvezane roke za uvedbo ustrezne 
zakonodaje. ES nima mo�i, da bi vsiljevala obstoje�e regulative; za to smo odgovorni državljanke in 
državljani sami. Naj ta kelih ne gre mimo nas. Gibanja za zaš�ito živali potrebujejo javno podporo, da 
bi dosegla zakonske spremembe.                

Farme in trgovine s krznom niso v skladu s pravo vrednostjo živali ter spoštovanjem do njih. Kdor trdi, 
da ima rad živali, nosi pa krzno, je hipokrit. Gojenja in umora živali zaradi krzna ljudje ne moremo 
opravi�iti. Krzno je za naš �as in kraj povsem nepotreben, neekološki in shizofren artikel. Je normalno, 
da posameznik svoj ugled izkazuje s simbolom, ki je splošno ter javno znano produkt trpljenja in 
zlorabe? Ne, ni normalno! To je perverzno. Ob dejstvu, da tovrstna mentaliteta ostaja dopuš�ena in 
nezaznamovana, ne smemo ostati mirni. Sleherna raziskava javnega mnenja v ZDA in ES kaže, da ve� 
kot 2/3 ljudi podpira prepoved izdelave in prodaje živalskega krzna. �as je, da ta stališ�a udejanimo v 
spremenjenem odnosu do živali na splošno, predvsem pa s prenehanjem praks, ki so nepotrebne in 
nasilne.  

Re�i, da ima nekdo svobodo in pravico, da nosi krzneno obla�ilo, je dajanje družbene pravice za 
krutost in trpljenje. Mnogo danes že prepovedanih in opuš�enih praks se je v preteklosti zagovarjalo 
ravno s tem. Ne dopustimo, da nam trpljenje katerega koli �ute�ega bitja zleze pod kožo!                                                                     

Prepri�ani smo, da je potrebno z izdelavo, prodajo in uporabo krzna kon�ati. Naj komercialni in tržni 
interes ne ostane imun na javno moralno ob�utljivost. Farme obstajajo zaradi brezvestnih ljudi. �e bi ti 
le pomislili, preden bi  kupili tako dragocen del živali, industrija krzna ne bi obstajala. 
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