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Historyczny dzień dla zwierząt hodowlanych: pod Europejską 

Inicjatywą Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej” podpisało się ponad  

1,5 miliona osób 

 

Zbieranie podpisów pod największą do tej pory europejską inicjatywą na rzecz dobrostanu 

zwierząt właśnie dobiegło końca. Przez okres 12 miesięcy, do 11 września do godz. 23:59,  

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej” zebrała ponad 1,5 miliona 

podpisów. To jeden z najważniejszych w historii dni dla zwierząt hodowlanych. W Polsce 

inicjatywę podpisało ponad 80 000 osób, choć ostateczna liczba głosów wciąż jest liczona. 

Autorem inicjatywy oraz pomysłodawcą całkowitego unijnego zakazu jest organizacja 

walcząca o los zwierząt hodowlanych – Compassion Polska. 

 

Celem inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej” jest zakończenie stosowania klatek w hodowli 

zwierząt w całej Unii Europejskiej. Ponad 300 milionów świń, kur, królików, kaczek, 

przepiórek i cieląt jest więzionych w klatkach w całej Europie. W większości są to klatki 

niewzbogacone i jest w nich stłoczonych zbyt wiele zwierząt, niemających możliwości 

swobodnego poruszania się. Klatki to całkowicie niepotrzebne okrucieństwo. 

 

Zmienianie warunków życia zwierząt hodowlanych to wspólny wysiłek, w którym autor zakazu 

- organizacja Compassion Polska połączyła siły ze 170 organizacjami pozarządowymi z całej 

UE, w Polsce z fundacją Viva, Otwarte Klatki, fundacją Alberta Schweitzera, OTOZ, Basta oraz 

Klubem Gaja. Stowarzyszenia zajmujące się ochroną środowiska, prawami konsumentów i 

prawami zwierząt utworzyły międzynarodową koalicję, aby poderwać do akcji obywateli z 

każdego zakątka kontynentu. 

 

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wspólnego zwycięstwa. Niewiele europejskich inicjatyw 

obywatelskich osiąga wymagany próg miliona podpisów. Zebranie ponad 1,5 miliona 

podpisów oznacza, że Komisja Europejska nie może zignorować tego, jak wielkie znaczenie  

dla obywateli i obywatelek UE ma dobrostan zwierząt hodowlanych – mówi prezeska 

fundacji Compassion Polska i reprezentantka Komitetu Europejskiej Inicjatywy „Koniec Epoki 

Klatkowej”, Małgorzata Szadkowska. 

 

Przez ostatni rok kampania mająca na celu zebranie wymaganego miliona podpisów (taka 

liczba jest oficjalnym wymogiem UE) obejmowała wydarzenia w krajach UE, współpracę ze 

wpływowymi posłami i posłankami do Parlamentu Europejskiego i znanymi osobami (m.in. z 

aktorką Basią Kurdej-Szatan, aktorem Mateuszem Damięckim, influencerką i foodbloggerką 
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Martą Dymek - Jadłonomią), śledztwa dotyczące hodowli klatkowej cieląt, królików i świń 

(śledztwa zostały także przeprowadzone w Polsce) oraz uruchomienie cyfrowej platformy 

aktywistycznej „Wojownik Klatek”. W Polsce projekt stał się szczególnie widoczny po dużej 

kampanii billboardowej w warszawskim metrze, który zasięgiem objął nie tylko stacje metra, 

ale także wszystkie wagony na obu liniach oraz dodatkowo 36-metrowy billboard w centrum 

miasta. 

 
 

Nie mam wątpliwości, że dzisiaj przekroczyliśmy metę największej inicjatywy politycznej w 

historii działań na rzecz dobrostanu zwierząt hodowlanych – mówi Szadkowska – Walka o 

uwolnienie zwierząt z klatek jeszcze się jednak nie zakończyła. Teraz czas na to, aby Komisja 

Europejska wprowadziła zmiany, których żądają obywatele i obywatelki. Czas epoki 

klatkowej dobiega końca i właśnie powiedzieliśmy jasno: „dość okrucieństwu wobec 

zwierząt” – mówi Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska.  
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