
Můžete to 
pomoci zastavit

Brožura  popisuje  násilí,  které  může  být  nepříjemné.  Ale  ostatní
zvířata to zažívají každý den. Jsou to praktiky, které lidé podporují.
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Pokud je to násilné, pak je to naše násilí. Pokud je to nemravné, pak
je to naše nemravnost. Děje se to pro naše jídlo, naše oblečení, naší
vědu a naší zábavu. Pokud je to útlak, pak je to náš útlak. 

Jsme to my, kdo má v rukou bič. A jsme to jen my, kdo má moc jej
odložit. 

VYKOŘISŤOVÁNÍ

Nucené oplodnění krávy zneužívané pro mléko.

Vše začíná  naší  vírou,  že  ostatní  zvířata  jsou  na  světě  k  našemu
užitku.  Věříme,  že  existují,  aby  nám  sloužila.  Považujeme  je  za
objekty pro libovolné používání. 

Děláme  z  nich  naše  nástroje  –  naše  stroje  na  mléko,  naší  rodeo
zábavu. 

Protože o ostatních zvířatech míníme, že jsou zde pro nás – a protože
požadujeme  produkty  z  jejich  těl,  jsou  námi  vězněná,  nucená
pracovat, odtrhovaná od svých rodin, bitá a zabíjená. 
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VĚZNĚNÍ

Tomuto ptákovi byla sebraná možnost volnosti. 

Věznění v kterékoliv kleci, řetězu, stodole, plotu nebo vodítku bere
individuální výběr.

Ostatní  zvířata  používaná  pro  jídlo  jsou  vězněná  na  řetězech,  v
elektrických ohradnících, nádržích a malých klecích a stájích. 

Ostatní  zvířata  používaná  pro  zábavu v  cirkusech  a  zoologických
zahradách jsou držená v klecích a řetězech. Zvířata, která přirozeně
žijí volně, jsou držená v klecích a ohradách. 

Pro  testovaní  jsou  ostatní  zvířata  zavřená  v  klecích  a  vězněná  v
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nevídaných  zařízeních.  Pohyb  je  kontrolován,  takže  vědci  mohou
trýznit určitou část těla zvířete bez jeho/její cukání nebo škrábání. 

NUCENÁ PRÁCE

Obdobně  jako  věznění  bere  nucená  práce  individuální  svobodu  a
výběr. 

Koně, muly, osli nebo velbloudi jsou nucení tahat povozy a nosit lidi
a zavazadla na svých hřbetech. 

Tyto koně jsou nucení žít v lidském služebnictví.

Ostatní  zvířata  jsou  v  cirkusech  nucená  provádět  triky,  aby
uspokojila publikum. 

Krávy  používané  pro  mléko  jsou  nucené  do  cyklu  oplodňování,
rození a produkce mléka. Nuceně je oplodňujeme tak, aby měly dítě
a produkovaly mateřské mléko. Bereme jim jejich děti, abychom jim
mohli brát mléko,  které je určeno pro jejich děti.  A když je tento
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cyklus produkce u konce, znovu je nuceně oplodníme.

Nucená práce je důsledkem našeho výběru ostatní zvířata využívat.
Věříme, že existují k našemu služebnictví, takže z nich děláme naše
sluhy. 

VLASTNICTVÍ

Ostatní  zvířata  jsou  vlastněna  a  prodávána  lidmi.  Prodej  ostatním
zvířatům bere individuální výběr a roztrhává jejich rodiny a přátelské
vazby. 

Činčila, která je předurčená k lidskému vlastnictví.

Ostatní zvířata používaná pro jídlo jsou prodávána na aukcích. Nový
majitel krávy platí starému majiteli. Kráva nemá na výběr. 

Psi a kočky jsou prodávaní v obchodech, internetu nebo parkovištích.
Život  jednotlivce  je  předán  komukoliv,  kdo  zaplatí  požadovanou
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částku. 

Vlastnictví života je důsledkem používaní ostatních zvířat pro naše
záměry. Abychom z jednotlivců udělali  produkty, děláme je naším
vlastnictvím. 

FYZICKÉ NÁSILÍ

Nejodpudivějším  důsledkem  využívání  ostatních  zvířat  může  být
fyzické násilí. 

Ostatní  zvířata  používaná  pro  jídlo  jsou  často  kopaná  a  bitá  se
záměry je donutit se přesunout. 

Ostatní zvířata nucená vystupovat jsou často bitá kvůli poslušnosti.
Násilí demonstruje lidskou moc nad nelidskou obětí, nutí nelidi být
poslušnými.

Opice je přivázaná ke stolu, aby na ní mohly být prováděné pokusy. 
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Při rodeu jsou ostatní zvířata fyzicky napadaná pro lidskou zábavu.
Ostatní zvířata využívaná pro testování jsou infikovaná nemocemi,
záměrně deprivovaná nebo spalovaná.  

Fyzické násilí je důsledkem našeho výběru ostatní zvířata využívat
pro jejich těla a práce. Abychom je mohli využívat, potřebujeme je
mít  pod kontrolou.  Abychom dosáhli  kontroly,  používáme fyzické
násilí. 

ZABÍJENÍ

Ostatní zvířata umírají, když chceme, aby zemřela.

V krámu vystavěné kusy zabitých zvířat.

Zabíjíme desítky miliard ostatních zvířat, abychom jedli jejich těla. 
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Když krávy přestanou produkovat dostatečné množství mléka, jsou
zabité.  Když  slepice  přestanou  produkovat  dostatečně  vajec,  jsou
zabité – dokonce v biochovech a někdy v domácích chovech jsou
slepice zabíjené.                                                              

Kvůli produkci kůží jsou krávy zabíjené. Kvůli produkci kožešiny
jsou zabíjení norci, lišky, psi mývalovití nebo činčily. 

Zabíjíme ostatní zvířata při testovaní produktů na jejich očích nebo
kůži.  Zabíjíme  nechtěné  kočky  a  psy  nejen  v  útulcích.
Demonstrujeme si svou moc lovem ostatních zvířat.

Zabíjení  je  důsledkem  našeho  výběru  ostatní  zvířata  využívat.
Abychom  „sklízeli“  jejich  těla,  ukončujeme  životy  nesčetně
jednotlivců. 

ZNEHODNOCENÍ

Nepozastavujeme se nad tím, když ostatní zvířata umírají. 

Jezdíme rychle a často a přejíždíme ostatní zvířata. Přemýšlíme jen
málo o jejich mrtvolách na silnicích. Pokud by to byly mrtvoly lidí,
byli bychom šokovaní.

Věříme,  že  lidé  jsou  důležitější  než  ostatní  zvířata,  a  šíříme  toto
přesvědčení  naší  řečí  a  kulturou.  Nazýváme  ostatní  zvířata  „to“.
Používáme slovo „zvíře“ jako nadávky,  dokonce i  když jsme také
zvířata.

Toto je speciesismus (druhová nadřazenost). Speciesismus nám říká,
že veškerý popsaný útlak je v pořádku. Říkáme, že „Oni/Ony jsou
jen zvířata.“.  Speciesmus polehčuje rozporu, když vidíme někoho v
kleci po celý jeho/její  život,  nebo když je oplodňujeme bez jejich
svolení. 
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Tato žába byla zabitá autem. 

Speciesismus je důsledkem našeho výběru ostatní zvířata využívat.
Chceme je používat, ale cítíme se špatně při jejich používání – takže
si říkáme, že si to zasluhují, že je potřebné, aby to tak bylo. 

Ale nemusí to tak být.

VEGANSTVÍ

Veganství není jen strava, ale je to životní styl. Veganství znamená
žít bez využívání ostatních zvířat.

Vegan je člověk, který:

♥ odmítá konzumaci masa, živočišného mateřského mléka a vajec 

♥ odmítá nosit kůže ostatních zvířat 
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♥ odmítá testování na ostatních zvířatech 

♥  odmítá  využívání  ostatních  zvířat  v  cirkusech  a  zoologických
zahradách.  

♥ dělá vše, co má v silách pro ukončení lidského útlaku ve všech
jeho formách

Může se to jevit idealisticky, ale veganství není nemožné, je to naše
volba. 

Veškeré naše využívání ostatních zvířat je naší volbou. Děláme to,
protože jsme uvěřili, že je to tak správné nebo potřebné. Ale mnozí
lidé,  kteří  oponují  těmto  zvykům  a  vírám,  jsou  důkazem,  že
využívání ostatních zvířat není nutností.

Takže 

Kdo umírá?
Kdo profituje?
Kdo platí?

ZDROJE

Pro více informací: 

goveg.cz
otevrioci.cz
veganskaspolecnost.cz
michalkolesar.net
269life.cz
veganotic.cz
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V brožuře jsou mimo jiné použité fotky projektů:

forfreelife.eu
pravdazazdi.cz

Brožura byla zpracovaná podle brožury kolektivu L.O.V.E. (Living
Opposed to Violence and Exploitation).
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Zpracoval antispeciesista 
antispeciesista.blogspot.cz
antispeciesista@gmail.com
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