V Bruselu se slavil úspěch evropské občanské iniciativy Konec doby klecové
V úterý 8. 10. 2019 se v srdci Evropské unie, Bruselu, setkali členové neziskových organizací, poslanci
Evropského parlamentu a občané EU, aby společně oslavili ukončení úspěšné evropské občanské
iniciativy s názvem Konec doby klecové. Té se podařilo překročit hranici 1,5 milionu hlasů, a ukázat
tak jasně Evropské komisi a Evropské radě, že téma zrušení klecových chovů je pro veřejnost
palčivým problémem, kterým je nutné se neodkladně zabývat.
Oslavu zorganizovala mezinárodní organizace Compassion in World Farming (dále CIWF) při příležitosti
uzavření sběru podpisů k evropské občanské iniciativě (dále EOI) Konec doby klecové. Ta získala celkem
1 617 405 podpisů, čímž se stala doposud nejvýznamnější kampaní ve prospěch hospodářských zvířat.
Místo shromáždění označovala nepřehlédnutelná 10metrová socha prasnice s názvem „Ode to the
Pig” symbolizující svobodu zvířat.

Oslava se uskutečnila v samém srdci EU, na promenádě mezi budovami Evropského parlamentu a
Evropské rady naproti Schumanovu kruhovému objezdu, v jehož středu byl umístěn 18metrový
kruhový poutač se zprávou „Ukončete klecové chovy, pro zvířata!” Dvě obří obrazovky, přenášející
program oslavy, byly viditelné ze všech okolních budov.

Je to vůbec poprvé, co se sjednotilo 170 organizací na ochranu zvířat, životního prostředí a práv
spotřebitelů z celé Evropy, aby společně bojovaly za lepší život pro hospodářská zvířata.
Během dvouhodinového programu zazněly z pódia projevy zástupců nevládních organizací a také
řady europoslanců. Jako první vystoupil Philip Lymbery, generální ředitel mezinárodní organizace
CIWF, která EOI iniciovala, organizovala a koordinovala: „Zvládli jsme to! Dali jsme se všichni
dohromady – jako přátelé, kolegové, ochránci zvířat. A víte co? Porazili jsme systém! Dokázali jsme
zmobilizovat Evropu, aby řekla ne klecím! Před rokem jsme uvažovali, jestli přijmeme výzvu:
uspořádat evropskou občanskou iniciativu za konec klecí pro hospodářská zvířata. To vůbec není
snadný úkol, protože většina iniciativ v minulosti skončila neúspěchem. Tvrdá práce tím však dnes
nekončí - nyní musíme EOI proměnit v realitu prostřednictvím prosazení potřebné legislativy.“
Martina Stephany, ředitelka oddělení pro hospodářská zvířata a výživu v organizaci Four Paws, uvedla:
„Tato evropská občanská iniciativa ukázala, že se občané napříč zeměmi EU velmi zajímají o to, co se
děje v živočišném průmyslu. Budeme pokračovat i nadále v naší práci, dokud nedosáhneme svého cíle
a klece nebudou v celé Evropě zakázány." (Další prohlášení zástupců nevládních organizací v části
„Poznámky pro redakce“.)
Poslanci Evropského parlamentu přisuzují evropské občanské iniciativě veliký význam a její výsledek
je podnětem pro jejich okamžitá jednání.
Eleonora Evi, poslankyně Evropského parlamentu, místopředsedkyně Animal Welfare Intergroup a
spolupředsedkyně Cage-Free Working Group, řekla: „Dnes oslavujeme rekordní úspěch. Více než 1,6
milionu občanů z celé Evropy řeklo nahlas a jasně: Chceme dostat zvířata z klecí, a to hned teď! Spolu
s dalšími poslanci Evropského parlamentu zajistíme, aby Evropská komise přestala ignorovat
požadavky svých občanů a aby tyto chovy zakázala.“
„EU prohlašuje, že má nejvyšší standardy pro životních pohodu hospodářských zvířat. Ta jsou ale přitom
stále zavíraná do klecí. Stovky milionů hospodářských zvířat trpí. Život v klecích jim znemožňuje
přirozené chování. Je nejvyšší čas, aby Evropská unie vstoupila do 21. století. Mučení nevinných a
vnímajících bytostí musí jednou provždy skončit,“ prohlásila Anja Hazekamp, poslankyně Evropského
parlamentu, předsedkyně Animal Welfare Intergroup a spolupředsedkyně Cage-Free Working Group.
Jedním z nejemotivnějších zážitků celé oslavy bylo vystoupení Italky Angeliny Berlingò na vozíčku,
která sama nasbírala víc než 2 000 podpisů: „Pro mě osobně je úžasné být součástí velkého úspěchu
této kampaně. Výsledek této iniciativy přináší naději na lepší svět pro lidi a zvířata. Jsem tu dnes
proto, abych znovu zvolala: Ukončeme dobu klecovou!”
Poznámky pro redakce:
Obrazová dokumentace je k dispozici zde.
Pro více informací prosím kontaktujte Romanu
Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil:778 000 288

Šonkovou,

zástupkyni

CIWF

v

ČR:

Evropská občanská iniciativa (EOI) Konec doby klecové byla ukončena 11. září 2019 a za 1 rok získala
více než 1,6 milionů podpisů. To je jeden z nejvýznamnějších úspěchů v dosavadní historii hnutí za
ochranu hospodářských zvířat. EOI sdružuje více než 170 organizací z celé EU, které sdílejí stejný cíl
zbavit EU jednou provždy všech klecových chovů hospodářských zvířat. EOI iniciovala, organizovala a
koordinovala mezinárodní nevládní organizace CIWF - Compassion in World Farming (Soucit ve
světovém zemědělství). V ČR jsou v EOI zapojeny tyto organizace (dle abecedy): Hlas zvířat,
Home4Pets, Nadace na ochranu zvířat, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku,
Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Slepice v nouzi, Společnost pro zvířata a Svoboda zvířat.
Oficiální registraci EOI naleznete zde. Pro více informací o kampani Konec doby klecové navštivte
www.konecdobyklecove.cz
Země s nevyšším počtem podpisů nasbíraných online (podpisy na papírových formulářích se ještě
shromažďují a sčítají):
• Německo: 478 535 podpisů
• Nizozemí: 158 407 podpisů
• Španělsko: 105 732 podpisů
• Francie: 105 063 podpisů
• Itálie: 87 769 podpisů
V ČR se podařilo nasbírat více než 50 tisíc podpisů. Přesný údaj bude znám po sečtení všech podpisů
na papírových formulářích, které se stále ještě shromažďují.
Evropská občanská iniciativa je oficiální nástroj přímé demokracie EU, na základě níž je možné změnit
evropskou legislativu. Každý podpis prochází procesem ověření podle poskytnutých osobních údajů.
V ČR je pro ověření vyžadováno číslo občanského průkazu či cestovního pasu. Po obdržení konečného
počtu ověřených podpisů, který musí dosáhnout minimálně 1 milionu, Evropská komise iniciativu
pečlivě prozkoumá a do 3 měsíců po obdržení iniciativy podnikne tyto legislativou stanovené kroky:
• Zástupci Komise se setkají s organizátory, aby mohli podrobně vysvětlit požadavky vznesené
ve své iniciativě.
• Komise vydá formální odpověď, v níž uvede, jaké kroky navrhne v reakci na občanskou
iniciativu, případně důvody, proč tak neučiní.
• Iniciativa bude mít v Evropském parlamentu plenární slyšení, po kterém může následovat
hlasování.

Odkaz pro více informací o soše „Ode to the Pig”: www.odetothewilderness.com
Citace zástupců nevládních organizací:
Reineke Hameleers, ředitelka Eurogroup for Animals: „Jsme neuvěřitelně hrdí a těší nás, že jsme svědky
obrovského úspěchu šesté EOI, která vyzývá k odstranění klecí z celého živočišného průmyslu. Její
načasování je perfektní, jelikož nový Evropský parlament a Komise právě převzaly kormidlo a my
věříme, že názor více než 1,6 milionu občanů budou brát velmi vážně. “

Nicole van Gemert, výkonná ředitelka organizace Foodwatch: „Z velké části určují nadnárodní
společnosti a lobbisté to, co dostaneme na náš talíř. Demokratické rozhodování a transparentnost
prostě nejsou možné. Spotřebitelé mají právo žádat, aby zvířata v potravinářském průmyslu byla
chována humánně. Tato občanská iniciativa je důkazem toho, že společně se můžeme postavit a
bojovat za právo na zdravou, bezpečnou a poctivou produkci potravin. “
Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) založil v roce 1967 britský
chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední
mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy
a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve
Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České
republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více o CIWF naleznete zde.

