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Vabilo na performans pobude LjudjeZa.org proti zlorabi živali v 
krznarski industriji 

 
 
Neformalna pobuda za etično kulturo LjudjeZa.org že nekaj let z mirnimi in zanimivimi protestnimi 
performansi slovensko javnost med ostalimi tematikami globalne pravičnosti opozarja tudi na 
problematiko človekove uporabe živalskega krzna. 
 
Letošnjo kampanjo proti krznu, s katero se pridružujemo številnim mednarodnim živalo- in 
okoljevarstvenim organizacijam, pričenjamo s performansom, ki bo potekal v petek, 24. novembra 2006, 
ob 12. uri na stičišču Gosposke ulice in Ulice 10. oktobra v Mariboru. Performans bo izveden s 
sodelovanjem hrvaške organizacije Prijatelji životinja (Prijatelji živali) iz Zagreba. 
 
Aktivistke in aktivisti bodo s svojimi telesi simbolično prikazali odlaganje živalskih trupel kot etično-
ekološki problem ter s sporočili opozorili na veliko škodo, ki jo krznarska industrija povzroča vsem 
prebivalcem Zemlje: tako neposredno vpletenim živalim kot naravi in človeku.  
 
Statistični podatki v večini evropskih držav kažejo, da približno dve tretjini Evropejk in Evropejcev 
nasprotujeta nošenju krzna oziroma podpirata prepoved krznarskih farm v svojih državah (natančne 
podatke ponujajo spodaj navedene internetne povezave). 
 
Slovenija je oktobra 2003 prepovedala uvoz izdelkov iz kapičastih in sedlastih tjulnjev. Evropski 
parlament je septembra 2006 na pobudo petih evropskih poslancev, med katerimi je bila tudi slovenska 
evroposlanka Mojca Drčar Murko, sprejel pisno deklaracijo o prepovedi uvoza krzna in ostalih 
proizvodov iz vrst kapičastih in sedlastih tjulnjev v države članice EZ. Deklaracija pomeni prvi ključni 
korak k sprejetju potrebne zakonodaje. Avtor resolucije, švedski predstavnik zelenih v Evropskem 
parlamentu, Carl Schlyter pravi: "Industrijska raven lova na tjulnje vključuje natančno dokumentirano, 
dosledno in nesprejemljivo raven okrutnosti. S podpiranjem prepovedi uvoza tjulnjih proizvodov izraža 
Evropski parlament vidno nasprotovanje svojih državljanov komercialnemu lovu na tjulnje.” Menimo, da 
predstavlja navedena resolucija modro in etično potezo Evropskega parlamenta, ki je rezultat močnih 
živalovarstvenih in okolijskih gibanj, a žal omejena le na eno vrsto, ki je žrtev divjega lova. 
 
Farmska vzreja živali za krzno je družbeno in gospodarsko dejstvo, ki v večinskem prebivalstvu vzbuja 
razumljiv moralni odpor. Na osnovi le-tega je že veliko evropskih držav krznarske farme zakonsko 
omejilo ali povsem prepovedalo. 
 
Potrošnike glasno pozivamo, naj premislijo o svojem odnosu do krzna, ozavestijo svoje navade ter svoje 
odločitve usmerijo k etično sprejemljivim smotrom. 
 
 
Oseba za stike na akciji: LjudjeZa.org 
Urška  Breznik 
Tel. št.: 051 389 734 
 
Več informacij na: 
http://infurmation.com/campaigns.html 
http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=972 
http://www.furisdead.com 


