Wiedz co kupujesz-nie kupuj futra!
Co roku tysiące zwierząt umiera w męczarniach aby potem przerobiono je na ubrania
dla miłośników futer. Proszę państwa, mamy dla was szkokującą wiadomość: okazuje
się, że futerka nie rosną na drzewach. Zabijanie zwierząt jest niesprawiedliwością,
morderstwem kontynuowanym przez zachcianki. Jeśli ci ludzie wiedzieliby co na sobie
noszą, jeśli zobaczyliby film jak futra, które sprawiają im tak wielką radość są robione to
być może coś by się zmieniło. Większość futer pochodzi od dzikich zwierząt takich jak lisy,
ale część jest z psów i kotów. Czy możecie sobie wyobrazić w jakich warunkach one
żyją? HSUS (Humanitarne Stowarzyszenie Stanów Zjednoczonych) wydobyło na światło
dzienne jeden z najgorszych sekretów przemysłu modowego: zabijanie kotów i psów na
wyrób futer. Co roku dwa miliony kotów i psów żyjących w fatalnych warunkach jest
pozbawianych wszystkich praw, które się im należą. Większość z nich nie ma domów, ale
inne są utrzymywane wyłącznie dlatego, że są przeznaczone na futra. Psy są zabijane w
najgorszy możliwy sposób. Podcina im się gardła i zostawia aż się wykrwawią lub gorzej,
są bite na śmierć. Koty wcale nie mają lepiej, zazwyczaj są wieszane z metalowych
okręgów. Takie rzeczy dzieją się w wielu państwach m.in. w Korei, Australii I Wielkiej
Brytanii. Jednakże ten fenomen najbardziej szaleje w Chinach, które wypadły najgorzej
w badaniach HSUS. Nie jest to coś z czego powinny być dumne
Koty i psy dorastają na farmach w północnych Chinach; zimna pogoda lepiej
zachowuje jakość ich skór. Od 5 do 300 psów i około 70 kotów mieszka na każdej takiej
farmie. Każda rodzina może mieć swoje własne zwierzę, a kiedy nadejdzie zima mogą je
zabić I sprzedać ich futro I skóry na najbliższym targu. Bywało, że psy zostawały
znalezione w małych klatkach otoczonych przez martwe ciała innych psów. Te psy
zazwyczaj chowane są do czarnych worów, a potem zabierane do rzeźnika zdala od
farmy.
Co robi Europa
Włochy są pierwszym państwem na świecie gdzie prawnie zakazano psie I kocie futra.
LAV zaczeło domagać się działania od Parlamentu Europejskiego. 19 czerwca 2007 roku
Parlament zatwierdził zakaz importu i reklamowania futer z kotów i psów w państwach
europejskich. 25 listopada został nazwany „Fur-Free Day” czyli „Dniem Bez Futer” i jest
promowany przez Petę, jedną z największych organizacji walczących o prawa zwierząt.
Dowiedz się więcej na: http://www.isfoundation.com/node/1153#sthash.9dOk0mUx.dpuf
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