OTVORITVENI GOVOR NA SHODU DRUŠTVA ZA OSVOBODITEV ŽIVALI

DOBER DAN VSEM IN RES IZ SRCA DOBRODOŠLI!
Verjamem, da sem ta trenutek med ljudmi, ki imajo resnično radi živali in
ki jim je mar.
ZLO NE POTEBUJE ZA SVOJ TRIUMF NIČ DRUGEGA, KOT TO, DA DOBRI LJUDJE NE
NAREDIJO NIČESAR.
Zato sem danes tukaj in vem , da ste zato tukaj tudi vi.
KADAR SMO LJUDJE ZELO JEZNI, ŽALOSTNI IN OGORČENI, REŠUJEMO PROBLEME ZELO
OSTRO. IN LAHKO BI REKLA, DA JE TALE SHOD ENA IZMED TAKŠNIH OBLIK
IZRAŽANJA. Zato vas vse skupaj vabim, naj ta shod ne izzveni v
senzacionalistično srečanje zagrizenih vegetarjancev (kot ga bodo
absolutno nekateri želeli prikazati), pač pa naj bo to, kar je v resnici
v svojem bistvu. Srečanje ljudi, ki se ne obrnejo stran, ker je udobneje,
pač pa želijo za boljši svet nekaj storiti.
ta shod je oster....
vsem prisotnim novinarjem želim sporočiti, da to ni skupina blaznežev, ki
ekstremistično opozarjajo nase, pač pa skupina ljudi, ki imajo v živalsko
problematiko, tako globok vpogled, da so od žalosti in nemoči izbrali
takšen način klica na pomoč
- želeli vzbuditi pozornost.
SAMA SEM SE ODZVALA VABILU, ČEPRAV ŽAL NISEM VEGETARIJANKA. Občudujem vse
tiste, ki ste ta korak že storili. sama želim verjeti, da se pomikamo k
boljšemu svetu in če je to res, bomo verjetno nekega dne vsi
vegetarianci. do takrat pa ... je na žalost še dobršenj del poti.
Rada bi poudarila, da je vegetarianstvo skrajno prava, ampak za mnoge
močno preskrajna oblika. Je torej dober cilj, ampak začeti t ne moremo
pri vrhu (idealu), pač pa pri temeljih. Pomeni - spremeniti je potrebno
odnos!!!
Ni bistveno samo, ali je neka žival ubita, za prehrano morda je še hujše,
da teliček preden ga zakoljejo nti enkrat ne vidi sonca, ne poskusi sveže
trave. Da je privezan na tako kratki verigi, da se ne more niti
vzravnati, da piščance gojijo v tako majhnih kletkah, da se ne morejo
niti ganiti, ker gibanje pomeni izgubo prirasta, nadalje, ... da pri
transportih živine - ta prispe na cilj žejna, lačna, premražena ali
pregreta, dostikrat s polomljenimi nogami, ... ker se je pri priganjanju
na tovornjak pač mudilo in je bilo pri roki nekaj malo premočnih palic za
priganjanje. .... to vidite se meni zdi strašnejše od smrti.
Grozno je , da smo ljudje pripravljeni zaradi mode in lepote zamižati na
obe očesi. Ali je res vredno, da zato, da bom imela kakšno gubo manj v
grozovitih muhah (ki jih zdajle res ne bi opisovala) v poskusnih
laboratorijih umirajo miljoni živali. Najbolj žalostno pri vsem pa je,
da že nekaj časa obstajajo enako zanesljivi nadomestni poskusi, pri
katerih niso potrebne smrti in trpljenja. Ob tej priložnosti vas
prosim, da si na spletnih straneh društva za osvoboditev živali
pregledate seznam proizvajalcev, ki testirajo na živalih in vas javno
pozivam, da ne kupujete njihovih izdelkov. Kupujte izdelke "čistih"
znamk, ki so ravno tako naštete.

Ljudje moramo spoznati, da živali niso igrače. Da so živa bitja, ki
čutijo in ki slej ko prej odrastejo. Tisoči živali so zavrženi na cestah,
njihov edini greh pa je to, da so odrasle.
Živali čutijo. imajo čutnice, čutila in čustva. nekdo, ki zlahka prezre,
da je žival lačna, žejna, prestrašena, v bolečinah ali prezebla bo
zlahka spregledal tudi potrebe sočloveka. Živali nas učijo brezpogojne
ljubezni in zaupanja in so naš največji test človečnosti. .....test na
katerem človeštvo vedno znova pade.
...... želim nam, da bi imeli v prihodnosti moč, voljo, modrost in
pogum, gradit svet, ki bo lepši.
Saša Lendero

