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15. februar 2007 
 
 

Vabilo na medijsko akcijo 

NAJ PUST ODŽE NE TUDI KRZ NO 
 
 
 

V okviru tradicionalne pustne povorke vas predstavniki in predstavnice neformalne pobude LjudjeZa.org v 

soboto, 17. februarja 2007, ob 11. uri vabimo na Krekov trg v Ljubljani na povsem neobičajno medijsko 

akcijo: NAJ PUST ODŽENE TUDI KRZNO. 

 
Zbirališče udeležencev bo ob 11. uri na Krekovem trgu v Ljubljani. Od 11.30 bomo sledili pustni povorki po 
Stritarjevi ulici do Prešernovega trga in od Prešernovega trga po Wolfovi ulici do parka Zvezda. Ob 
predstavnici pobude LjudjeZa.org Jadranki Juras sta svojo podporo napovedali tudi aktualna slovenska mis Iris 
Mulej in sanjska ženska Nina Osenar. 
 
Branka Vičar, LjudjeZa.org: “S priključitvijo tradicionalni slovenski pustni prireditvi, ki še zmeraj ohranja 
svoj značaj, želimo prikazati, da nekatere tradicije v času spremenijo svoj kontekst. Tradicije, ki temeljijo na 
trpljenju in izkoriščanju, v današnjem času niso več potrebne. Nastopil je čas, da se pričnejo nadomeščati z 
drugimi, etično sprejemljivejšimi potmi, ki bodo sčasoma postale tradicije same po sebi.” 
 
Pustni aktivisti in aktivistke predstavljamo 2/3 javnega mnenja široko po Evropi, ki nošenju krzna in farmski 
vzreji živali za krzno nasprotujeta. Krzno je proizvod, ki v civilizirani družbi 3. tisočletja nima več prostora. 
Živimo v času, ko nam je dostopnih več kot dovolj informacij in brezhibne argumentacije za prepotrebno 
odpravo tega nepotrebnega in brezsmiselnega proizvoda. 
 
Zaposlene v krznarski industriji pozivamo, naj razmislijo o preusmeritvi svoje dejavnosti in najdejo moralno 
sprejemljivejše načine za zaslužek. Nastopil je čas, ko smo se kot družba pričeli spraševati, ali sta smrt in 
krutost opravičljivi v imenu mode. Na nelagodje in nasprotovanje javnosti se je nedavno odzval tudi znani 
modni kreator Calvin Klein in sprejel odločitev, da bo do pomladi leta 2008 iz svoje kolekcije krzno v celoti 
umaknil. S to odločitvijo je Calvin Klein postal le še eden v nizu modnih kreatorjev z vizijo modnega 
oblikovanja, ki ne vključuje krzna (Jay McCarroll, Kenneth Cole, Duckie Brown, Ralph Lauren, Stella 
McCartney, Vivienne Westwood ...). 
 
Medijem bomo na razpolago za izjave med 11.00 in 11.30 na Krekovem trgu, od 11.30 pa vabimo k 
spremljanju povorke. 
 
 
Oseba za stike na akciji: 
Branka Vičar, LjudjeZa.org 
tel. št.: 031 387 688 
 
Strokovno mnenje bo podal: 
Jurij Pivka, univ. dipl. biol. 
tel. št.: 051 326 058 


