
           OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT

                                                  Animals

Rada Krajowa
ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia

tel./fax: (+58) 550 43 73, e-mail:biuro@otoz.p  l  

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000069730

DEMONSTRACJA PRZECIWKO UBOJOWI ZWIERZĄT BEZ 
UPRZEDNIEGO OGŁUSZENIA – CZWARTEK, 11.07.2013 r., 

godz. 15:00, Sejm RP

Organizatorzy: Polskie  Towarzystwo Etyczne,  OTOZ Animals,  Fundacja 
VIVA, Fundacja Mondo Cane, Fundacja IUS ANIMALIA, Klub Gaja

Szanowni Państwo,

W najbliższy  czwartek  ponownie  wyrazimy  swój  sprzeciw  wobec  próby  zalegalizowania 
uboju zwierząt w rzeźniach bez uprzedniego oszołomienia.

Głosowanie w tej sprawie planowane jest na piątek 12.07.2013, dlatego już po raz czwarty 
spotykamy się pod Sejmem RP, aby stanowczo zaprotestować takim bestialskim praktykom. 

Zależy nam na tym, by przekonać Parlamentarzystów, że tzw. ubój rytualny w formie takiej, 
jaką usiłuje się wprowadzić w Polsce, jest czymś niegodnym, sprzecznym z powszechnym 
poczuciem etyki, oraz że stanowi on istotny regres kulturowy. 

Argumentacja za dozwoleniem takiego uboju jest następująca: producenci mięsni mają stracić 
rynki zbytu, a ich pracownicy – miejsca pracy. Jednakże ubój bez ogłuszania jest nielegalny 
od 1.01.2013 r.  -  a  do tej  pory nikt  nie  stracił  z  tego powodu pracy i  nie  upadło  żadne 
przedsiębiorstwo,  zaś  według oficjalnych  danych  Ministerstwa Rolnictwa,  bilans  eksportu 
wołowiny, liczony w zysku netto, wzrósł znacząco w stosunku do ostatniego roku1!

Nie  ulega  wątpliwości,  że  ci,  którzy  lobbują  za  ponowną  legalizacją  uboju  rytualnego, 
świadomie usiłują wprowadzić społeczeństwo oraz Posłów na Sejm RP w błąd, manipulując 
danymi. Nie może być tak, kiedy 65 procent społeczeństwa (sondaż z maja br.) jest przeciwne 
legalizacji  uboju  rytualnego,  to  Państwo  wbrew  woli  narodu,  a  zgodnie  z  interesami 
kilkunastu właścicieli rzeźni jednak zalegalizuje ten haniebny proceder.

Przypomnijmy, że pierwotnie przyzwolenie na ubój bez uprzedniego oszołomienia od samego 
początku  opierało  się  na  działaniach  sprzecznych  z  prawem,  niekonstytucyjnych  oraz 

1 http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/brak-uboju-rytualnego-a-eksport-i-ceny-
stabilne,44913.html

file:///C:/Documents%20and%20Settings/PawelBiuro/Pulpit/biuro@otoz.pl


zwyczajnie  nieetycznych.  Gdyby  teraz  doszło  do  usankcjonowania  takiego  procederu, 
oznaczałoby to tragiczny krok wstecz nie tylko w kwestii  ochrony zwierząt w Polsce, ale 
również kryzys zaufania do instytucji publicznych oraz państwa polskiego jako takiego.
Serdecznie zapraszamy Państwa na ostatnią demonstrację,  która odbędzie się w najbliższy 
czwartek. Mamy szczerą nadzieję, że nasza obecność na manifestacji oraz poparcie znanych 
postaci życia publicznego, wyrażone w liście otwartym do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz 
staną  się  impulsem  dla  reprezentantów  Narodu,  aby  dokonali  w  piątkowym  głosowaniu 
właściwego wyboru.
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