22 MAJA – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT
„Dzień upalny, psia buda i pies na łańcuchu
Kilka kroków opodal miska pełna wody.
Ale łańcuch za krótki i pies nie dosięga.
Dodajmy do obrazka jeszcze jeden szczegół:
nasze o wiele dłuższe i mniej widzialne łańcuchy,
dzięki którym możemy swobodnie przejść obok”.
Wisława Szymborska „Łańcuchy”

Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla podkreślenia wagi, przyjętej
przez polski parlament, Ustawy o ochronie zwierząt w 1997 roku. Ustawa określała ogólne
zasady ochrony, transportu i uboju zwierząt oraz zasady wykorzystywania zwierząt do celów
rozrywkowych i ochrony zwierząt wolno żyjących. Od 1997 roku w obliczu prawa zwierzę
przestało być rzeczą, a stało się istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje
wszystkich ludzi do humanitarnego traktowania zwierząt (Rozdział 1, art. 5.), a organy
administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie
w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi
docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich
autonomię. Jako istoty żywe i zdolne odczuwać cierpienie powinny być traktowane tak,
aby tego cierpienia nie odczuwały. Pamiętajmy o tym każdego dnia!
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Pełen tekst Ustawy o Ochronie Zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. dostępny jest min. na stronie
Fundacji Niechciane i Zapomniane: http://niechcianeizapomniane.org/ustawa-o-ochroniezwierzat/.
Od wielu lat Dzień Praw Zwierząt jest doskonałą okazją do podejmowania lokalnych działań
przez wolontariuszy. W wielu miastach w Polsce co roku odbywały się pikniki i różne
wydarzenia związane z tym właśnie dniem. Jak wiemy, tegoroczna rzeczywistość jest inna,
ale o tym dniu z pewnością należy pamiętać.
Dlatego też zachęcamy Was do skorzystania z propozycji online przygotowanych
przez organizację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!:
https://www.facebook.com/Viva.Interwencje/?fref=mentions&__tn__=K-R
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Jeżeli los zwierząt nie jest Ci obojętny, a kwestie obrony ich praw są dla Ciebie ważne,
podpisz petycję, aby DAĆ GŁOS ZWIERZĘTOM W UNII EUROPEJSKIEJ!
Organizacje działające na rzecz praw zwierząt w UE, w tym Viva, domagają się,
by w strukturach unijnych mogło funkcjonować stanowisko Komisarza/Komisarki UE
ds. zdrowia, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Do wprowadzenia tej zmiany
nie są wymagane żadne poprawki do Traktatu Europejskiego, wszystko zależy od woli
politycznej, a ta zależy od mobilizacji obywatelek i obywateli Unii Europejskiej.
Więcej możesz przeczytać na: https://vege.com.pl/…/europa-moze-przemowic-glosemzwierza…/
#EUforanimals
EUforAnimals
Green Rev Institute
Nowa Fala Aktywizmu
Fundacja Alberta Schweitzera
✍Podpisz petycję na: https://www.euforanimals.eu/pl
🔊 Udostępnij w swoich social mediach już teraz!

Jak można jeszcze uczcić Dzień Praw Zwierząt?
Co można zrobić, by dzień ten nie był tylko kolejnym hasłem wpisanym w kalendarz?
Zostań Obrońcą Zwierząt online. Pomagaj i reaguj na krzywdę zwierząt nie wychodząc
z domu. Masz szanse stać się częścią grupy osób, które nie przechodzą obojętnie wobec
cierpienia zwierząt. Poświęcają kilka minut tygodniowo, aby pomóc w walce o zwierzęta.
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Jak to działa?
Podejmujesz krótkie 1 minutowe akcje w internecie. Piszesz komentarze w social mediach,
podpisujesz petycje, piszesz maile do firm, aby zmieniły swoje nastawienie względem
zwierząt. W ten sposób możesz pomagać każdego dnia. Wierzymy, że los zwierząt nie jest
Ci obojętny. Dołącz do Obrońców Zwierząt: https://obroncyzwierzat.pl/.
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