
CIERPIENIE NA CZTERECH ŁAPACH

Zwierzęta  mogą  cierpieć.  Żal  może  nam się  robić  tylko  na  myśl  o  umierających, 
żyjących w biedzie ludziach. A zwierzęta? Co z tego, że umierają? Przecież są gorsze. My 
nie chodzimy na czterech Łapach, nie mamy ogona, umiemy mówić, a nie szczekać,  ani 
miauczeć. Jesteśmy lepsi. Po co bronić jakichś „futrzaków"? Po co, skoro żyją krócej? Po co 
skoro nie myślą? Często zapominamy, że mimo wszystko czują. Również ból.

Tysiące  zwierząt  futerkowych  ginie  na  fermach.  Żyją  w  małych,  często  zbyt 
wąskich klatkach. Zjadają siebie nawzajem, odgryzają sobie ogony. Są zabijane prądem 
elektrycznym,  przez  złamanie  karku  i  zagazowywane.  Karmione  mięsem  zabitych 
wcześniej  zwierząt  pomieszanym  z  mąką.  Często  odzyskują  przytomność  podczas 
obdzierania ze skóry. Te urodzone na fermach mogą nigdy nie dotknąć ziemi. Cierpią w 
miejscach,  które  przypominają  obozy koncentracyjne  dla  zwierząt.  Giną  jedynie  dla 
kaprysu ludzi. Są zabijane, żeby było zrobione z nich futro. Jak patrzysz na futro, to 
pewnie nie zdajesz sobie sprawy, że jest to trumna np. 60 norek. Inaczej  nie można 
nazwać tego puszystego kawałka materiału. Czemu ciągle używamy futer  naturalnych? 
Można je zastąpić tyloma tkaninami... Zresztą cierpią tylko zwierzęta. Co  z tego, że 
giną  i  żyją  w  okropnych  warunkach,  ludzie  na  wojnach  też  umierają?  Norki  i  inne 
zwierzęta zdychają, aby jakaś pani mogła pochwalić się, że stać ją na nowe futro. W 
innych krajach pokazanie się w futrze to poważna „wpadka". W Polsce ciągle „szpan".

Transport koni do Włoch. Tyle kilometrów i żadnego postoju. Brak wody do picia, 
bo lepsze jest  suche mięso.  Koń, który raz upadł,  nigdy już nie wstanie.  Ogłuszenie 
ciosem metalowego bolca między oczy  nie  jest  zbyt  skuteczne,  budzą się  w czasie 
zarzynania. Transporty śmierci. Po co je zmieniać? Przecież krowy i świnie  też zabija 
się, a później zjada. Tak, tylko jest różnica w przewożeniu ich do ubojni oddalonej o 
kilkadziesiąt kilometrów, a drogą prowadzącą przez kilka krajów. Pomijając fakt, że koń 
nie jest uznawany tradycyjnie za „nasz obiad". Każdy może jeść koninę, Włoch, Polak 
czy Rosjanin, ale niech te zwierzęta będą przewożone w „ludzkich" warunkach. Niech 
będą zabijane tak, aby jak najmniej cierpiały. Możemy im tyle zapewnić, prawda?

Zwierzęta mogą być zabijane, ale kiedy pokazywane są filmy z transportu koni, 
czy z ferm futrzarskich, to najłatwiej jest zamknąć oczy. Nie patrzeć i za chwilę kupić 
futro.  W  Polsce  nie  ma  żadnych  akcji  informacyjnych.  Nikogo  nie  interesują  nasi 
czworonożni przyjaciele. Nikt nie wie, że futer nie zdziera się tylko z norek i wiewiórek. 
To samo może spotkać czasem psa albo kota. Kiedy pokazywane są plakaty  czy filmy, 
odzywają się głosy protestu. Nie przeciw takiemu traktowaniu zwierząt, ale  przeciw 
drastycznym  zdjęciom.  Trzeba  je  pokazywać,  przede  wszystkim  po  to,  aby  ludzie 
wiedzieli, co się dzieje. Może się zgodzą na to, ale muszą wiedzieć, jak to się odbywa. 
Może dalej nie będą się dla nich liczyć zwierzęta i będą myśleć o ludziach  ginących na 
wojnie albo tylko o sobie. Jest też możliwe, że coś zmienią. Możliwe, że już więcej nie 
założą  futra,  albo,  że  wpłacą  pieniądze  dla  fundacji.  Ważne,  żeby  się  dowiedzieli. 
Zwierzęta, może nie zawsze małe i bezbronne, ale nie obronią się same. Nie dysponują 
bronią,  prądem elektrycznym. Jedynie zębami i pazurami.  Nie przeczę,  że ginie wiele 
bezbronnych kobiet i dzieci w Iraku, czy gdziekolwiek indziej, l to jest ważne, ale równie 
ważne są żywe istoty, którym tylko ludzie mogą pomóc.

Nikt nie zmieni Twoich poglądów za Ciebie. Nie interesuje Cię, co się dzieje ze 
zwierzętami  i  koniec?  Trudno.  Nie  obchodzi  Cię  zabijanie  dla  kaprysu,  chociaż 
zobaczyłeś zdjęcia i film. Nic nie poradzę. Zastanów się tylko, jakbyś się czuł, gdybyś był 
zamknięty w klatce, hodowany dla swojej skóry, a później w okropny sposób zabity, żeby 



zwierzę mogło uszyć z Ciebie płaszcz. Mamy szczęście, że umieramy we własnych skórach 
i  że  nie  jesteśmy przewożeni  w ciasnych ciężarówkach;  bez  jedzenia,  bez  picia,  bez 
powietrza. Aby na koniec obudzić się podczas zarzynania.
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POKOCHAJ FUTRZAKI NIE 
KUPUJ ICH ŚMIERĆ!!
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