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NIEDZIELNY PROTEST: 103 000 TWEETÓW, 21 JĘZYKÓW, DZIESIĄTKI 
TYSIĄCY PROTESTUJĄCYCH 

 

W niedzielę 14 czerwca 2020, organizacja zajmująca się zwierzętami - Compassion Polska 

(compassion = współczucie) po raz piąty zorganizowała dzień akcji przeciwko długodystansowym 

transportom żywych zwierząt. W tym roku, z oczywistych względów związanych z pandemią, 

globalny protest przeniósł się po raz pierwszy całkowicie do Internetu: nie przeszkodziło to jednak w 

działaniach i w niedzielę zaprotestowało w sumie 36 krajów.  

Przy wsparciu organizacji z całego świata urządzono tzw. Twitterową burzę i masowo zaapelowano, 

żeby natychmiast wprowadzić zakaz transportu żywych zwierząt i zamienić go na handel mrożonym 

mięsem. W Polsce partnerami akcji Compassion zostały organizacje Viva oraz Otwarte Klatki. 

Compassion Polska podała, że całkowity zasięg Twitter-stormu, jaki organizacja wywołała  

globalnie w niedzielę na social mediach to 31,1 miliona, a wysłanych zostało ponad 103 000 

Twittów w 21 językach!  

Do globalnego protestu w social media dołączyły także trzy polskie aktorki. Paulina Holtz, Maja 

Ostaszewska i Magdalena Popławska na swoich social media przypominały o wielogodzinnej, czasem 

wielodniowej, gehennie zwierząt wywożonych z Polski.  

 

 
 



  
 

 

 

 

„Regularne śledztwa i kontrole transportów potwierdzają, że nie da się zapewnić przewożonym 

zwierzętom ochrony ani opieki, a materiały z tych śledztw pokazują przerażający obraz. Polska jest 

jednym z największych eksporterów młodziutkich cieląt w UE. Ponadto wywozimy konie na koninę 

do Włoch, świnie do Holandii, a w okresie przed wielkanocą jagnięta na rzeź. Wiele z nich nie dożywa 

celu tych koszmarnych podróży. Handel żywymi zwierzętami jest zbędny i powinien zostać 

zamieniony na handel mięsem. Zwierzę to nie towar, który można przerzucać czy ładować na 

ciężarówki jak kartony” – skomentowała prezeska Compassion Polska, Małgorzata Szadkowska. 

 

Organizacja Compassion Polska od lat walczy od zakaz transportowania żywych zwierząt. Aktywistom 

udało się doprowadzić już do zlikwidowania dopłat do eksportu żywych zwierząt poza Unię 

Europejską. W marcu b.r., w odpowiedzi na kilometrowe korki powstałe na granicy polskiej z 

powodu pandemii i zatrzymanie transportów ze zwierzętami, organizacja Compassion Polska 

przeprowadziła spektakularną akcję – natychmiastową wysyłkę listów do Komisji Europejskiej z 

apelem o zatrzymanie transportów na czas pandemii. W efekcie do Komisji trafiło ponad 15 000 

listów od ludzi apelujących o zaprzestanie tego procederu. W najbliższy piątek 19 maja odbędzie się 

głosowanie w Komisji w kwestii transportowej, czego efektem może być nowopowstała komisja 

śledcza.  

 

WIĘCEJ O KAMPANII: https://www.ciwf.pl/kampanie/transport/ 

https://www.ciwf.pl/kampanie/transport/

