Hospodářská zvířata v EU vás
potřebují
Připojte se k naší celoevropské kampani, která požaduje, aby
Evropská komise zakázala používání klecí pro hospodářská
zvířata. Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy
usilujeme o sjednocení občanů Evropské unie proti krutosti
a chceme zaslat Evropské komisi jasnou zprávu: Evropané
chtějí vysvobodit slepice, prasata, králíky a všechna další
zvířata z klecí!

Ukončíme dobu klecovou
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Klecové
velkochovy
jsou zlý sen,
který můžeme
ukončit

PODEPIŠTE PETICI - online NEBO si stáhněte, vytiskněte a
podepište petiční formulář. Motivujte k podpisu také svou rodinu
a přátele.
Úspěšná Evropská iniciativa vyžaduje 1 MILION PODPISŮ.
Stáhněte si zdarma materiály ke kampani zde:
www.konecdobyklecove.cz a pusťte se do boje proti
klecím – v práci, na rušné ulici, kdekoli jsou lidé!
SDÍLEJTE SVÉ AKCE - na Facebooku, Twitteru a Instagramu.
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PŘIHLAŠTE SE - k odběru novinek o kampani
na www.konecdobyklecove.cz
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KONEC DOBY
KLECOVÉ
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Hospodářská zvířata jsou vnímající bytosti, schopné prožívat celou škálu
emocí, jako je radost, strach, bolest a utrpení. Učí se ze svých zkušeností,
dovedou řešit problémy a vytvářejí mezi sebou úzké sociální vazby podobné přátelství u lidí.
Klecový chov je nehumánní systém, který zvířata příliš omezuje,
znemožňuje jim následovat mnohé přirozené instinkty a je bezútěšným
odrazem stavu naší společnosti.

NOSNICE
Nosnice v tzv. „obohacených klecích” stráví
celý svůj život za kovovými mřížemi, v těsném
prostoru s dalšími slepicemi. Nemohou volně
běhat, protřepávat křídla, hledat si potravu,
popelit se ani cítit svěží vzduch nebo sluneční
paprsky.

KRÁLÍCI
Králíci stráví celý život v klecích. Klece bývají jen
holé drátěné pletivo bez podestýlky či jiného
obohacení, kde není prostor, aby se králíci mohli
vleže natáhnout, vzpřímeně sednout ani udělat
jediný skok.

KACHNY A HUSY
Většina kachen a hus chovaných pro foie gras (ztučnělá játra) stráví poslední dva
týdny svého života v těsných klecích, zatímco předtím měly většinou přístup do
venkovního výběhu. Klece bývají velmi malé
s drátěnou podlahou bez jakékoli podestýlky
nebo pevné podlahy pro odpočinek.
Nejenže jsou zavřené v kleci, ale také jsou
násilně překrmované velkým množství potravy,
aby se jejich játra zvětšila až na desetinásobnou
velikost oproti normálnímu stavu, což jim
způsobuje nesmírné utrpení.

KŘEPELKY
Křepelky v klecích se nemohou věnovat většině
svých přirozených činností, jako je běhání, popelení
a shánění potravy. Jeden z nejzávažnějších
problémů křepelek v kleci z hlediska welfare
je spojen s jejich vrozenou úlekovou reakcí. V
ohrožení křepelky vzlétnou rychle vzhůru, aby
unikly nebezpečí. Tato reakce se v klecových
chovech spouští velmi snadno a ptáci, kteří při ní
narážejí hlavou do stropu klece, se mohou poranit.

JAK VELKÉ JE UTRPENÍ ZVÍŘAT V KLECÍCH V ČESKÉ REPUBLICE?
PRASNICE
Většina ze 12 milionů prasnic v EU stráví téměř
polovinu každého roku svého života v kleci:
v kovovém kotci během březosti a v porodní
kleci během kojení selat.
Prasnicím v klecích jsou odepřeny sociální
kontakty s ostatními prasnicemi, nemohou
se v kleci ani otočit, rýt, stavět hnízdo a musí
kálet tam, kde leží. Prasnice po porodu může
pečovat o svá selátka jedině tak, že je kojí skrz
mříže své klece.
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Více než 300 milionů
hospodářských zvířat
po celé Evropské unii
musí strávit celý svůj
život ve vězení
stísněných, holých
klecí. Mnoho dalších
milionů zvířat prožije
v kleci značnou část
svého života.
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Je čas ukončit dobu klecovou

