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Do Posłów Rzeczypospolitej Polskiej

oświad czen ie

W imieniu zdecydowanej większości obywateli RP wyrazamy stanowczy protest
przeciwko działaniom Rządu zmierzającym do za|ega|izowania w Po|sce zarzynania
zwierząt bez uprzed n iego ogłuszen ia.

obecna wiedza naukowa W petni potwierdza opańą na zdrowym rozsądku ocenę uboju
rytualnego jako okrutnego procederu, w którym W petni przytomne i przeraŻone zwierzę
jest krępowane W ce|u poderznięcia gardła, a następnie pozostawiane W agonii na czas
Wykrwawiania (truvający nawet do kiIku minut). Potwierdzają to wszystkie raporty
przygotowane ostatnio przez międzynarodowe grupy ekspeńow m.in. powołane przez
Europejski Urząd Bezpieczeństwa Zywności i Komisję Europejską (rapoń Dia|re|), a takŻe
deklaracje Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii oraz Polskiego Towarzystwa
Eto|ogicznego, zrzeszającego badaczy zachowań i psycho|ogii zwierząt. Podczas gdy
Żaden uboj na ska|ę przemysłową nie jest całkowicie humanitarny i naraŻa niektore
osobniki na ostre cierpienia Wskutek nieprawidłowości (brak nadzoru, niedbalstwo itp.), to
kaŻdy przypadek uboju przez podrzynanie gardła i wykrwawianie bez pozbawienia
świadomościjest równowazny Stosowaniu wobec zwierzęcia przedśmiertnych tortur.

okrucieństwo uboju rytua|nego budzi zorganizowane społeczne protesty przynajmniej od
połowy X|X w. kiedy to w Ang|ii Kró|ewskie Towarzystwo opieki nad Zwierzętami (RSPCA)
pozwało gminy zydowskie o znęcanie się nad zwierzętami. Proceder szechity został
zabroniony w Szwajcarii i Saksonii w końcu X|X wieku, a dopiero w |atach trzydziestych
XX wieku zaczął byÓ wykorzystywane jako narzędzie propagandy antysemickiej. W
Europie uboj bez ogłuszania jest obecnie zabroniony w Szwajcarii, Szwecji, Norwegii,
|s|andii, Liechtensteinie i de facto (zezwo|enia nie są udzie|ane) w Luksemburgu, a W
większości innych krajow pod|ega ograniczeniom i ścisĘ kontro|i przez państwowe słuzby
weterynaryjne. Dlatego przedstawianie wszelkiego sprzeciwu wobec szechity jako
naś|adowania nazistow jest kłam|iwym i oszczerczym zabiegiem propagandowym.
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Knruawe obrzędy naruszające pubIiczne poczucie mora|nej przyzwoitości
nieuchronnie wywołują niechęć do uprawiających je 9rup. Narzucenia okrutnego
procederu opartego na starozytnych przesądach wywołuje narastające oburzenie w
wie|u krajach Europy, zatruwa zbiorowe świadomości spoteczeństw i przyczynia się
do nasilenia nastrojow antysemickich i antyislamskich.

Ape|ujemy do Posłow o kierowanie się moralną wraz|iwością i sumieniem przy
głosowaniu nad zmianą ustawy, będącej probą narzucenia wszystkim obywate|om
RP akceptacji masowego zadawania przedśmiertnych męczarni zdo|nym do
odczuwania bolu i strachu istotom zabijanym d|a naszych korzyści' Taka zmiana
oznaczałaby powazny regres cywi|izacyjny traktowania zwierząt w porównaniu ze
standardami, jakie w Po|sce udało się dotychczas Wypracować ponad wsze|kimi
podziałami poIitycznym i.

Z powaŻaniem

Przewodniczqcy Po|skiego Towarzystwa Etycznego: prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

''T^ańę* C*-a
Z-ca P rzewod n iczqcego PoIskiego Towa rzystwa Etycznego: dr Dorota Probucka

ś,..,.,.L-. (?,., & oŁ*-.

Cztonek Zarzqdu PoIskiego Towarzystwa Etycznego: dr hab. prof. UP Le.szek PvrPrur' vr 

T;:'[^ Frro^U

Członek Zarzqdu Po|skiego Towarzystwa Etycznego: dr Ewa Czerwińska.Jakimiuk


