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ATAK KLONÓW. WOJOWNICY KLATEK W CAŁEJ EUROPIE.

Europejski Tydzień Akcji „Koniec Epoki Klatkowej” rozpoczął się w Polsce. Fundacja
Compassion Polska, wraz z fundacją Viva i Otwarte Klatki połączyły siły i organizują wydarzenia
w 19 miastach Polski. Celem jest zebranie miliona podpisów pod Inicjatywą, która ma na celu
zakaz hodowli klatkowej. Główne wydarzenie odbędzie się w Warszawie w sobotę 11 maja
w Barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki o godzinie 13:00. Pojawi się na nim sama aktorka
Zosia Zborowska w wersji… zmultiplikowanej!

Ponad 150 organizacji organizuje wydarzenia i happeningi w całej Europie, które potrwają do
12 maja. Zachęcają w nich obywateli Unii Europejskiej, by zostali „Wojownikami Klatek” i
pomogli położyć kres hodowli klatkowej zwierząt na całym kontynencie. Na stronie
http://bit.ly/WojownikKlatek można przeobrazić się w Wojownika Klatek i podjąć wyzwanie,
które polega zachęceniu przyjaciół i rodziny do podpisania Inicjatywy. Celem Inicjatywy Koniec
Epoki Klatkowej jest położenie kresu nieludzkiemu traktowaniu zwierząt hodowlanych
trzymanych w klatkach. Na tę chwilę Inicjatywa osiągnęła już prawie 900 tysięcy podpisów, z
wymaganego 1 miliona.

Organizacje europejskie mają czas do września na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów
obywateli UE pod Inicjatywą. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego. Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej. Jeśli Inicjatywa
się powiedzie, może w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor
hodowlany, mając największy wpływ na życie zwierząt w historii Europy.

Inicjatywa: www.koniecepokiklatkowej.pl
Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, która powstała 50 lat temu
w Wielkiej Brytanii i której celem jest zakończenie przemysłowego chowu zwierząt. CIWF zmienia prawo, pomaga
wprowadzać firmom lepsze rozwiązania, konsumentom dokonywać etycznych wyborów i publikuje materiały pokazujące,
jak traktowane są zwierzęta hodowlane.
Wizją naszej organizacji jest świat, w którym zwierzęta hodowlane takie jak króliki, świnie, krowy czy kury będą
traktowane ze współczuciem. Marzy nam się świat, w którym zwierzęta będą hodowane z dostępem do słońca i trawy,
gdzie będą mogły spędzać czas ze swoimi towarzyszami i wyrażać naturalne zachowania. Świat, w którym zwierzęta nigdy
nie będą zamykane w klatkach.

