22 MAJA – DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT
„Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym,
w jaki sposób obchodzi się on ze swoimi zwierzętami”
– Mahatma Gandhi
„Ten, kto wykorzystuje swą przewagę nad zwierzętami tylko dlatego,
że są one w jego mocy, jest w równej mierze potworem jak i tchórzem”
- Elen G. White
Zwierzęta są nieodłącznym elementem naszego życia. Szacunek i zrozumienie,
wyrozumiałość i poszanowanie to cechy, jakimi powinniśmy je darzyć na co dzień.
Tymczasem zbyt często zdarzają się wciąż jeszcze przypadki

okrutnego,

niehumanitarnego ich traktowania.
Dzień Praw Zwierząt w Polsce zainicjowany został przez Klub Gaja w związku
z uchwaleniem przez Sejm RP w 1997 r. Ustawy o ochronie zwierząt.

Mówi ona, że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Do czasu ustanowienia tej ustawy polskie prawo cywilne zaliczało zwierzę do
kategorii „rzeczy”. Nie brano pod uwagę ich cierpienia, nie uwzględniano potrzeb
humanitarnego traktowania i wymagań życiowych.
Pojęcie ochrony zwierząt ograniczało się do interesu ich posiadaczy, którzy byli
głównym powodem uwzględniania ewentualnych praw zwierząt.
Dlatego też dzień, od którego zaczęła obowiązywać ustawa, jest tak ważny dla
wszystkich opiekunów i miłośników zwierząt. Wyznacza on kierunki działania względem
zwierząt, ustala co można, a co jest zabronione, systematyzuje miejsce zwierząt w ludzkim
świecie.
Ustawa o Ochronie Zwierząt była pierwszym takim aktem prawnym w Polsce, który
regulował

postępowanie

człowieka

ze

zwierzętami

domowymi,

gospodarskimi,

wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi
w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi.
Przyjęcie ustawy poprzedziła największa w Polsce kampania na rzecz praw zwierząt.
W roku 2011 ustawa ta została znowelizowana, a szczególne zmiany dotyczyły
zwiększenia kar za okrutne obchodzenie się ze zwierzętami oraz zabronienia trzymania
zwierząt domowych na uwięzi w sposób zadający im ból i znacznie ograniczający ruchy
dłużej niż 12 godzin w ciągu całego dnia.
Do czego zobowiązuje ustawa:


powiadomienia schroniska, straży gminnej lub Policji o napotkaniu porzuconego psa lub
kota,



uwzględniania potrzeb zwierząt, zapewnienia im warunków życia dostosowanych
do wymagań gatunku, rasy, płci i wieku,



zapewnienia opieki lekarskiej oraz pielęgnowania zwierzęcia, które posiadamy,



zapewnienia mu odpowiedniego pomieszczenia, z dostępem światła, chroniącego przed
warunkami atmosferycznymi,



prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną tylko pod
warunkiem uzyskania specjalnego pozwolenia,



prowadzenie hodowli i chowu zwierząt zgodnie z zasadami dobrostanu, nie powodując
u nich urazów i uszkodzeń ciała,



do rozmieszczania zwierząt zgodnie z ustalonymi normami powierzchniowymi.

Czego zabrania ustawa:


zadawania, ale także dopuszczania do zadawania bólu lub cierpień, w tym okaleczeń
i bicia,



wszelkiego znęcania się,



przycinania psom uszu i ogona,



utrzymywania zwierząt domowych na uwięzi stale, przez ponad 12 godzin na dobę,



prowadzenia handlu zwierząt na targowiskach, giełdach, targach,



rozmnażania psów i kotów w celach handlowych bez posiadania zgody,



głodzenia, nie pojenia,



zabijania (poza wyjątkami, Art. 6 ust.1),



porzucania zwierząt,



organizowania walk zwierząt.

Warto tu również wspomnieć o dwóch ważnych dla zwierząt dniach:


Międzynarodowym Dniu Praw Zwierząt
i



Światowym Dniu Zwierząt.

Pierwszy obchodzony jest 10 grudnia ze szczególnym podkreśleniem roli Światowej
Deklaracji Praw Zwierząt uchwalonej 21 września 1977 roku w Londynie przez
Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia i przedstawioną UNESCO, która podpisała
Deklarację w tym samym roku.
Światowy Dzień Zwierząt natomiast obchodzony jest 4 października, w dzień
Świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Święto to zostało
ustanowione w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy
Tydzień Zwierząt trwający aż do 10 października.
Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zwierząt jest zwrócenie uwagi na
problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich
ochrony. W ciągu ostatnich 150 lat tempo wymierania ptaków i ssaków zwiększyło się aż
czterokrotnie. Utrata naturalnych siedlisk, emisja zanieczyszczeń i nielegalny handel
zagrożonymi gatunkami to podstawowe zagrożenia jakie napotykają na co dzień zwierzęta.

Zachęcam do zapoznania się z listą krajowych i światowych organizacji pracujących
na rzecz zwierząt:

https://opowiedzzwierze.pl/2018/12/11/lista-fundacji-i-organizacji/
Drodzy Wychowankowie,
róbmy wszystko, aby „nasi bracia mniejsi” czuli się z nami szczęśliwie i dobrze!
Mam dla Was propozycję…
zachęcam do zamieszczania na bursowej stronie zdjęć Waszych zwierzaków,
napiszcie o nich parę słów !

Sylwia Wieczorek

