Προς την Κατάργηση της Χρήσης τους
Τι Σημαίνει αυτό στην Πράξη ;
Πιθανώς αναρωτιέσαι αν μπορείς να κάνεις κάτι για να
καταργηθεί η εκμετάλλευση των ζώων.
Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις.
Μπορείς να γίνεις χορτοφάγος (vegan). Τώρα. Η
χορτοφαγία σημαίνει ότι δεν τρως πια ούτε
καταναλώνεις με οποιονδήποτε τρόπο ζωικά προϊόντα.
Η χορτοφαγία δεν είναι απλώς μία δίαιτα· είναι μία
ηθική και πολιτική δέσμευση για την κατάργηση
της εκμετάλλευσης των ζώων σε ατομικό επίπεδο
και αφορά εκτός από το φαγητό και την ένδυση, και
άλλα προϊόντα, και άλλες προσωπικές πράξεις και
επιλογές.
Η χορτοφαγία είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να
κάνουμε όλοι σήμερα – αυτή τη στιγμή – για να
βοηθήσουμε τα ζώα. Δεν χρειάζεται ακριβή
διαφημιστική εκστρατεία, ανάμειξη μίας μεγάλης
οργάνωσης, νομοθεσία, ή ο,τιδήποτε άλλο παρά η
αναγνώριση από εμάς ότι, εάν η φράση «δικαιώματα
των ζώων» σημαίνει κάτι, τότε σημαίνει ότι δεν
μπορούμε να δικαιολογήσουμε την θανάτωση και την
κατανάλωση ζώων.
Η χορτοφαγία μειώνει τον πόνο και τον θάνατο μέσα
από τη μείωση της ζήτησης για ζωικά προϊόντα.
Αντιπροσωπεύει την απόρριψη της
εμπορευματοποίησης των μη ανθρώπινων ζώων και
την αναγνώριση της εγγενούς τους αξίας.
Η χορτοφαγία είναι επίσης μία δέσμευση για την μηβία. Το κίνημα των δικαιωμάτων των ζώων θα πρέπει
να είναι ένα κίνημα ειρήνης και θα πρέπει να
απορρίπτει τη βία απέναντι σε όλα τα ζώα –
ανθρώπινα και μη ανθρώπινα.
Η χορτοφαγία είναι η πιο σημαντική μορφή πολιτικού
ακτιβισμού που μπορούμε να κάνουμε για τα ζώα.
Και μόλις γίνεις χορτοφάγος, μπορείς να ξεκινήσεις να
ενημερώνεις την οικογένειά σου, τους φίλους σου, και
άλλά άτομα της κοινότητάς σου ώστε να μπορέσουν να
γίνουν και αυτοί χορτοφάγοι.
Εάν θέλουμε να καταργήσουμε την εκμετάλλευση των
ζώων, ένα χορτοφαγικό κίνημα είναι απαραίτητη
προϋπόθεση. Και αυτό το κίνημα δημιουργείται με την
απόφαση του ατόμου.

www.AbolitionistApproach.com
Μα πού είναι το λάθος στο να τρώμε ζωικά
προϊόντα εκτός του κρέατος ;
Δεν υπάρχει καμμία λογική διαφορά μεταξύ του να
τρώμε σάρκες και του να τρώμε γαλακτοκομικά ή άλλα
ζωικά προϊόντα. Τα ζώα που εκμεταλλευόμαστε για
γαλακτοκομικά, αυγά, ή άλλα προϊόντα υπόκεινται σε
εξ ίσου άσχημη, αν όχι χειρότερη, μεταχείριση από ό,τι
τα ζώα ‘κρέατος’ και καταλήγουν ακριβώς στα ίδια
σφαγεία και ύστερα τρώμε και τη σάρκα τους.

Ακριβώς ο ίδιος πόνος και ο ίδιος
θάνατος υπάρχει σε ένα ποτήρι
γάλα, σε ένα παγωτό, ή σε ένα
αυγό όπως και σε μία μπριζόλα.
Το να διατεινόμαστε ότι υπάρχει ηθική διαφορά μεταξύ
του να τρώμε σάρκες και να τρώμε γαλακτοκομικά,
αυγά, ή άλλα ζωικά προϊόντα είναι εξίσου ανόητο όσο
το να διατεινόμαστε ότι υπάρχει ηθική διαφορά μεταξύ
του να τρώμε μεγάλες αγελάδες και μικρές αγελάδες.
Εφ’ όσον περισσότερο από το 99% του πληθυσμού
πιστεύει ότι είναι αποδεκτό να καταναλώνουμε ζωικά
προϊόντα, τίποτε δεν θα αλλάξει για τα ζώα.
Λοιπόν…
Η απόφαση είναι δική σου. Κανένας δεν μπορεί να την
πάρει για σένα. Αλλά εάν πιστεύεις ότι οι ζωές των μη
ανθρώπινων ζώων έχουν ηθική αξία, τότε μπορείς να
σταματήσεις να συμμετέχεις στην θανάτωση ζώων,
οσοδήποτε ‘ανθρώπινη’ και εάν είναι η μεταχείρισή
τους.
Πάρε μέρος στο κίνημα της κατάργησης της
χρήσης των ζώων. Γίνε χορτοφάγος. Είναι εύκολο
να γίνεις χορτοφάγος. Και είναι το πιο σωστό
πράγμα που μπορείς να κάνεις για τα ζώα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα The Abolitionist Approach στη διεύθυνση
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Ζώα: Η Ηθική μας Σχιζοφρένεια
Λέμε ότι παίρνουμε τα ζώα στα σοβαρά.
Όλοι συμφωνούμε ότι είναι ηθικά λάθος να
προκαλούμε ‘αχρείαστο’ πόνο και θάνατο στα ζώα.
Αλλά τι εννοούμε με αυτό;
Ό,τι άλλο και να εννοούμε, σίγουρα εννοούμε ότι
είναι λάθος να προκαλούμε πόνο και θάνατο στα
ζώα μόνο και μόνο επειδή μας ευχαριστεί, επειδή
μας βολεύει, ή επειδή απλώς έτσι έχουμε συνηθίσει.
Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης ζώων—
σχεδόν όλο—μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από την
ευχαρίστηση, τη διασκέδαση, την άνεση, ή τη
συνήθειά μας.
Τα περισσότερα ζώα που σκοτώνονται,
σκοτώνονται για φαγητό. Σύμφωνα με τον
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (Food and
Agriculture Organization – FAO) των Ηνωμένων
Εθνών, οι άνθρωποι σκοτώνουν περίπου 53
δισεκατομμύρια ζώα – δηλαδή 53.000.000.000 – για
φαγητό κάθε χρόνο και στον αριθμό αυτό δεν
μετράμε τα δισεκατομμύρια ψαριών και άλλων
θαλάσιων ζώων που σκοτώνουμε.

145 εκατομμύρια...…θανατώνονται κάθε μέρα
6 εκατομμμύρια.........θανατώνονται κάθε ώρα
100.000…….....……....θανατώνονται κάθε λεπτό
1.680…..…..θανατώνονται κάθε δευτερόλεπτο
Και αυτός ο αριθμός αυξάνεται και θα διπλασιαστεί
στο δεύτερο μισό αυτού του αιώνα.
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Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτή τη σφαγή;
Δεν μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε
επικαλούμενοι το ότι πρέπει να τρώμε ζωικά
προϊόντα για λόγους υγείας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν
είναι απαραίτητο να τρώμε ζωικά προϊόντα. Κάθε άλλο - όλο και περισσότερο η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι
τα ζωικά προϊόντα βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία.
Δεν μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε
επικαλούμενοι ότι είναι κάτι ‘φυσικό’ διότι οι
άνθρωποι τρώνε ζώα για χιλιάδες χρόνια. Το ότι
κάνουμε κάτι για πολύ καιρό δεν το κάνει ηθικά σωστό.
Οι άνθρωποι υπήρξαν ρατσιστές και σεξιστές για αιώνες
και τώρα αναγνωρίζουμε ότι ο ρατσισμός και ο σεξισμός
είναι ηθικά λάθος τοποθετήσεις.
Δεν μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε
επικαλούμενοι την αναγκαιότητά της για την
παγκόσμια οικολογία. Υπάρχει αυξανόμενη συμφωνία
μεταξύ των επιστημόνων ότι η κτηνοτροφία είναι
καταστροφική για το περιβάλλον.
★Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας
(Food & Agriculture Organisation - FAO), η εκτροφή ζώων
παράγει περισσότερα αέρια θερμοκηπίου από ό,τι η χρήση
καυσίμων σε αυτοκίνητα, φορτηγά, και άλλα οχήματα που
χρησιμοποιούνται για μεταφορές.

★Τα εκτρεφόμενα ζώα χρησιμοποιούν το 30% της
συνολικής επιφάνειας της γης. Στην επιφάνεια αυτή
περιλαμβάνεται αρδεύσιμη γη ίση με το 33% της παγκόσμιας
αρδεύσιμης γης.
★Η εκτροφή ζώων οδηγεί σε αποδάσωση αφού τα δάση
αποψιλώνονται για να δημιουργηθεί χώρος για βοσκοτόπια,
και σε σοβαρή και διάχυτη υποβάθμιση του εδάφους λόγω
της υπερβόσκησης, της συμπίεσης, και της διάβρωσης του
εδάφους.

★Η εκτροφή ζώων είναι μία τεράστια απειλή για τα όλο και
μικρότερα παγκόσμια αποθέματα νερού. Αυτό διότι
απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού για να παραχθεί
τροφή για τα εκτρεφόμενα ζώα, η διάχυτη υπερβόσκηση
διαταράσσει τον κύκλο του νερού, και η κτηνοτροφία
αποτελεί μία σοβαρή πηγή μόλυνσης των υδάτων.
★Τα ζώα καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη από όση
παράγουν. Για κάθε κιλό ζωικής πρωτεΐνης που παράγεται,
τα ζώα καταναλώνουν περίπου 6 κολά φυτικής πρωτεΐνης
από σιτηρά και χορτονομή.

★Απαιτούνται περισσότερα από 100.000 λίτρα νερού για να
παραχθεί ένα κιλό βοδινού, και περίπου 900 λίτρα για να
παραχθεί ένα κιλό σιταριού.
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Επειδή τα ζώα καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη από
όση παράγουν, τα σιτηρά που θα έπρεπε να
καταναλώνονται από ανθρώπους καταναλώνονται από
ζώα. Έτσι, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, η
κτηνοτροφία καταδικάζει πολλά ανθρώπινα όντα σε πείνα.
Η μόνη δικαιολογία για να προκαλούμε πόνο και θάνατο σε
53 δισεκατομμύρια ζώα το χρόνο είναι επειδή παίρνουμε
ευχαρίστηση από το να τα τρώμε· επειδή μας βολεύει να τα
τρώμε· επειδή έχουμε συνηθίσει να τα τρώμε.
Με άλλα λόγια, δεν έχουμε απολύτως καμμία καλή
δικαιολογία.
Η σκέψη μας για τα μη ανθρώπινα ζώα είναι συγκεχυμένη.
Πολλοί από μας ζούμε, ή έχουμε ζήσει, με ζώα συντροφιάς,
όπως σκύλους, γάτες, κουνέλια, κ.λπ. Τα αγαπούμε αυτά τα
ζώα. Είναι σημαντικά μέλη των οικογενειών μας. Πενθούμε
όταν πεθαίνουν.
Αλλά καρφώνουμε πηρούνια σε άλλα ζώα, τα οποία δεν
διαφέρουν καθόλου από τα ζώα που αγαπούμε. Αυτό δεν
βγάζει
Η Μεταχείριση που Κάνουμε στα Ζώα
Όχι μόνο χρησιμοποιούμε ζώα για διάφορους σκοπούς οι
οποίοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘απαραίτητοι’,
αλλά τα μεταχειριζόμαστε με τρόπους που θα μπορούσαν
να θεωρηθούν βασανιστήρια εάν κάναμε το ίδιο σε
ανθρώπους.
Υπάρχουν νόμοι για την ευημερία των ζώων που απαιτούν
να φερόμαστε στα ζώα ‘ανθρώπινα’, αλλά αυτοί οι νόμοι
είναι κενοί περιεχομένου διότι τα ζώα είναι
ιδιοκτησία· αποτελούν οικονομικά αγαθά που δεν έχουν
άλλη αξία εκτός από την αξία που εμείς τους δίνουμε. Για
τον Νόμο, τα μη ανθρώπινα ζώα δεν διαφέρουν καθόλου
από τα αυτοκίνητα, τα έπιπλα, ή κάθε άλλο περιουσιακό
στοιχείο που έχουμε στην κατοχή μας.
Επειδή τα ζώα είναι ιδιοκτησία, γενικά επιτρέπουμε στους
ανθρώπους να χρησιμοποιούν ζώα για οποιοδήποτε σκοπό
θέλουν και έτσι να επιβάλλουν φρικτά μαρτύρια στα ζώα.
Γιατί να μην φτιάξουμε Καλύτερους Νόμους και
καλύτερες Προδιαγραφές για τις Επιχειρήσεις του
Κλάδου;
Οι περισσότερες οργανώσεις για την προστασία των ζώων
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη υποστηρίζουν ότι η λύση στο
πρόβλημα της εκμετάλλευσης των ζώων είναι να
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βελτιώσουμε τους νόμους για την ευημερία των ζώων
ή να πιέσουμε τον βελτιώσουμε τους νόμους για την
ευημερία των ζώων ή να πιέσουμε τον κλάδο ώστε να
βελτιώσει τα στάνταρντς μεταχείρισης των ζώων.
Αυτές οι οργανώσεις προωθούν πιο ‘ανθρώπινες’
μεθόδους σφαγής, πιο ‘ανθρώπινα’ συστήματα
εγκλεισμού όπως π.χ. μεγαλύτερα κλουβιά, κ.λπ.
Κάποιες από αυτές τις οργανώσεις υποστηρίζουν ότι
με το να βελτιωθεί η μεταχείριση, η χρήση των ζώων
θα λάβει τέλος κάποια στιγμή, ή τουλάχιστον θα
μειωθεί σημαντικά.
Η οικονομική πραγματικότητα είναι τέτοια που οι
όποιες αλλαγές για την ευημερία των ζώων οδηγούν
τελικά σε μικρές, ή και καθόλου, βελτιώσεις. Ένα αυγό
‘ελευθέρας βοσκής’ περιέχει το ίδιο μαρτύριο όσο και
ένα συμβατικό αυγό.

Το να χαρακτηρίζουμε την εκμετάλλευση των
ζώων ως πιο ‘ανθρώπινη’ ενθαρρύνει τον
κόσμο να νιώσει πιο άνετα για την χρήση των
ζώων και αυτό με τη σειρά του ενθαρρύνει
την συνεχιζόμενη κατανάλωση ζωικών
προϊόντων, και μπορεί ακόμη και να αυξήσει
το καθαρό μαρτύριο και τον θάνατο.
Επιπλέον, δεν υπάρχει απολύτως καμμία απόδειξη ότι
οι αλλαγές στην ευημερία θα δώσουν τέλος στη χρήση
των ζώων ή έστω θα την μειώσουν σημαντικά. Έχουμε
νόμους για την ευημερία των ζώων για περισσότερα
από 200 χρόνια και αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε
περισσότερα ζώα και με πιο φρικτούς τρόπους από
οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία.
Ποια Είναι η Λύση;
Η λύση είναι να καταργήσουμε την εκμετάλλευση των
ζώων, όχι να την μεταρρυθμίσουμε. Η λύση είναι να
αναγνωρίσουμε ότι, όπως αναγνωρίζουμε σε κάθε
άνθρωπο, ασχέτως των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών
του, θεμελιώδες δικαίωμα να μην είναι περιουσία
κάποιου άλλου ανθρώπου, έτσι θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι κάθε ενσυναίσθητο (με
δυνατότητα αντίληψης - sentient) μη ανθρώπινο
ζώο έχει και αυτό το ίδιο δικαίωμα.

