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Šokujúci dokument z exportu živých zvierat z EÚ do
Turecka
Po odhalení otrasných podmienok počas transportu zvierat a porážky vyzývajú
organizácie na ochranu zvierat Európsku komisiu na okamžité zastavenie všetkých
transportov živých zvierat z krajín Európskej únie do Turecka. Výzva je o to
naliehavejšia, že obchod so živými zvieratami medzi EÚ a Tureckom prekvitá!
Päťminútový dokument “Without Care” (nakrútený pozorovateľmi organizácií
Compassion in World Farming, Eyes on Animals and Animal Welfare Foundation) je
svedectvom o hrubom obchádzaní nariadení EÚ o transporte a porážke a hrubom
rozpore s medzinárodnými štandardmi o ochrane zvierat.
Film tu: http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a6d678f5d5f72aa71a1
Film ukazuje zvieratá počas transportu z EÚ, natlačené v preplnených kamiónoch a
vyslané na cestu k tureckej hranici, kde čakajú dlhé hodiny, niekedy dokonca dni, na
znečistenej podstielke, bez vhodnej vody a potravy, pričom počas cesty dosahujú
teploty extrémne hodnoty (v jednom z nákladných áut bolo nameraných 58 °C). Vo
filme vidieť býka, ktorého po kontrole na hranici nakladajú do nákladného auta napriek
tomu, že zjavne nie je na nakládku pripravený, a ďalšieho, ktorý zo zúfalého hladu
žerie výkalmi nasiaknutú podstielku. Šokujúce sú zábery z tureckého bitúnku
nakrútené organizáciou Animals Australia. Vidieť na nich ovcu s podrezaným hrdlom
zavesenú za nohu dolu hlavou, pričom zviera je stále pri plnom vedomí. Takáto
porážka je v rozpore s medzinárodnými nariadeniami Svetovej organizácie pre zdravie
zvierat o ochrane zvierat počas porážky.
Zvieratá pochádzajú z viacerých členských štátov EÚ vrátane Maďarska, Bulharska,
Rakúska a Grécka.
Informácie sú znepokojujúce o to viac, že obchod so živými zvieratami medzi EÚ a
Tureckom nabral minulý rok na obrátkach. Len počas prvých 6 mesiacov tohto roka
bolo z EÚ do Turecka vyvezených takmer 600 000 oviec, čo je viac ako dvojnásobok
celkového ročného exportu za rok 2010. Export hovädzieho dobytka z EU do Turecka
predstavoval v 1. polroku 2010 viac ako 100 000 kusov zvierat. Podľa odhadov
absolvovalo tento rok transport milión živých zvierat.
Peter Stevenson, politický poradca CIWF, vraví: To, čo vidíme vo filme Without Care je
systematické porušovanie európskych zákonov o transporte zvierat a ignorovanie
medzinárodných štandardov o porážke, ku ktorým je Turecko zaviazané. Je ťažké
pozerať to, a ešte ťažšie akceptovať, že nebolo vyvinuté žiadne úsilie s cieľom zastaviť
tieto praktiky, a to aj napriek úplne očividným dôkazom, že bolo porušených množstvo
EÚ predpisov. Vyzývame Komisiu na okamžitú akciu, ktorá zastaví exporty živých
zvierat z EÚ do Turecka. Komisia sa jednoducho nemôže obrátiť chrbtom a zatvoriť
pred dôkazmi oči, za tieto zvieratá je predsa Európska únia zodpovedná.
Organizácie na ochranu zvierat vrátane Slobody zvierat sú presvedčené, že tento druh
obchodu by mal byť úplne ukončený najmä preto, že vzdialenosti a klimatické

podmienky sú natoľko extrémne, že nie je možné garantovať ani minimálne štandardy
na ochranu zvierat. Je to zbytočný a krutý obchod a mal by byť nahradený
humánnejšou alternatívou - obchodom s hotovým mäsom.
Sloboda zvierat sa zasadzuje za skrátenie transportov živých zvierat na maximálne 8
hodín a zúčastňuje sa európskej kampane 8 hours: http://slobodazvierat.sk/Zastavmedialkove-transporty-zvierat-8-hodin-a-D.182.0.html a
http://www.slobodazvierat.sk/Peticia-8-hodin.185.0.html. Zároveň žiada úplné zrušenie
transportov živých mláďat. Info: Mgr.Kristína Mangová, 0903 731 594

