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Większość dorosłych Polaków i Polek popiera zakaz hodowli klatkowej.
Czeka nas europejski zakaz?
Według europejskiego sondażu YouGov, ankietowani mieszkańcy Unii Europejskiej popierają
wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych. Jak podaje fundacja Compassion
Polska, zakaz popiera także 63% dorosłych Polaków i Polek. Możliwość oparcia hodowli zwierząt
wyłącznie na systemach bezklatkowych potwierdza również najnowszy raport ekspertów
Parlamentu Europejskiego.
Europejski sondaż YouGov został przeprowadzony na zlecenie fundacji Compassion Polska, Animal Equality,
Four Paws, Humane Society International – Europe, WeMove Europe i World Animal Protection Netherlands.
Jego wyniki pokazują, że postulaty złożonej w październiku Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec
Epoki Klatkowej”, cieszą się szerokim poparciem wśród ankietowanych mieszkańców Polski i całej Unii
Europejskiej:
•
•
•

71%1 dorosłych Polaków i Polek (średnia w krajach UE objętych badaniem: 73%) zgodziło się z
twierdzeniem, że trzymanie zwierząt hodowlanych w klatkach jest okrutne wobec zwierząt
Zakaz hodowli klatkowej zwierząt hodowlanych popiera 63% dorosłych Polaków i Polek (średnia w
krajach UE objętych badaniem: 64%), zaś sprzeciwia się mu 26% z nich (średnia w krajach UE
objętych badaniem: 29%).
74% dorosłych Polaków i Polek zgadza się z twierdzeniem, że Unia Europejska powinna realokować
fundusze rolnicze i wspierać finansowo odchodzenie od klatkowych systemów hodowli zwierząt
(średnia w krajach UE objętych badaniem: 74%)

- Wyniki sondażu potwierdzają to, co mogliśmy już podejrzewać zbierając niemal 1,4 miliona podpisów2 pod
naszą Europejską Inicjatywą Obywatelską – komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion
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Wszystkie dane liczbowe, o ile nie podano inaczej, pochodzą od YouGov Plc. Całkowita liczebność próby wyniosła 21948 osób
dorosłych w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce (reprezentatywna próba 1001 osób), Rumunii, Holandii, Belgii, Grecji,
Czechach, Szwecji, Portugalii, na Węgrzech, w Austrii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Chorwacji, Litwie, Słowenii, Łotwie i
Estonii. Badanie zostało wykonane w okresie od 8 września do 5 października 2020 r. Ankiety zostały przeprowadzone online. Liczby
otrzymały jednakową wagę dla każdego kraju, aby uzyskać ich "średnią" wartość.
Badanie w Polsce zostało wykonane w dniach 22-25 września 2020 roku. Danym liczbowym w Polsce nadano adekwatną wagę i są
reprezentatywne dla wszystkich dorosłych Polaków i Polek (w wieku 18+).
Sondaż został również przeprowadzony w 3 najmniejszych państwach członkowskich Unii Europejskiej (na Cyprze, Malcie, w
Luksemburgu). Przeprowadzenie badań w tych krajach w ramach odpowiedniej próby nie było możliwe, więc dane nie były
reprezentatywne. Ta zmniejszona liczebność próby nie wykazuje jednak żadnej różnicy w stosunku do wyniku ogólnego. Badania te
zostały
wyłączone
z
danych
liczbowych,
o
których
mowa
w
niniejszym
komunikacie.
Przed wypełnieniem ankiety, respondenci otrzymali do przeczytania następujący tekst wprowadzający: „W Unii Europejskiej ponad
300 milionów zwierząt hodowlanych (m.in. kury, świnie, króliki, kaczki, gęsi, cielęta itd.) przeznaczonych do hodowli na żywność jest
trzymanych w klatkach. Niektórzy ludzie argumentują, że ograniczanie naturalnego ruchu zwierząt poprzez trzymanie w klatkach jest
nieuzasadnione. Inne osoby twierdzą, że klatki są niezbędne do ekonomicznej gospodarki rolnej, ponieważ pozwalają na hodowanie
zwierząt na dużą skalę. W jakim stopniu zgadzasz się lub nie zgadzasz z każdym z poniższych stwierdzeń?”
Pełne wyniki sondażu można znaleźć na stronie YouGov.
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Trwający dwanaście miesięcy proces weryfikacji przeszło dokładnie 1 397 113 podpisów. Źródło: Compassion Polska,
https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2020/10/koniec-epoki-klatkowej-zlozylismy-prawie-14-miliona-podpisow
www.ciwf.pl
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Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej” - Nadszedł już czas na
Koniec Epoki Klatkowej. Chce tego większość z nas: zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Empatia wobec
zwierząt jest tym, co łączy nas ponad wszystkimi podziałami.
To, że hodowla zwierząt oparta wyłącznie na systemach bezklatkowych jest jak najbardziej możliwa,
potwierdza wydany w ubiegłym tygodniu raport ekspertów Parlamentu Europejskiego. Eksperci Parlamentu
Europejskiego stwierdzili, że hodowla zwierząt w systemach alternatywnych ma pozytywny wpływ na
zachowanie, psychikę i dobrostan zwierząt, zwłaszcza w odniesieniu do kur i świń. Raport Parlamentu UE
zaznaczył także, że przejście na inne sposoby hodowli nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój w
kontekście ekologicznym.
- Przyjęcie ustawodawstwa na szczeblu UE (tj. europejskiego zakazu hodowli zwierząt w klatkach) wydaje się
najbardziej obiecującym sposobem na osiągnięcie 100% zmiany w kierunku bezklatkowej hodowli w
perspektywie długoterminowej – podkreślają autorzy raportu.
Raport powstał w odpowiedzi na postulaty zawarte w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Koniec Epoki
Klatkowej”. Autorzy Inicjatywy, czyli fundacja Compassion in World Farming razem ze swoim polskim
oddziałem Compassion Polska, domagają się wprowadzenia unijnego zakazu hodowli klatkowej. Inicjatywę
poparło niemal 1 400 000 obywateli i obywatelek UE. Możliwa zmiana dotyczyłaby ponad 340 milionów3
zwierząt hodowanych w systemie klatkowym w krajach Unii Europejskiej – w tym prawie 42 milionów
zwierząt hodowanych w Polsce.

3

Źródło: Compassion Polska, https://www.ciwf.pl/kampanie/koniec-epoki-klatkowej/europa-bez-klatek-jak-blisko-jestesmy/

Compassion Polska jest częścią międzynarodowej organizacji Compassion in World Farming, której misją jest zakończenie
przemysłowego chowu zwierząt.
Compassion Polska działa na rzecz systemu produkcji żywności, który będzie dbał o dobro zwierząt, szanował środowisko i zdrowie
ludzi, a także będzie uczciwie oznakowany. Organizacja walczy o zmiany prawne, prowadzi śledztwa i publikuje ich wyniki, pokazując,
jak traktowane są zwierzęta hodowlane. Wizją Compassion jest świat, w którym zwierzęta takie jak króliki, świnie, krowy czy kury nie
będą zamykane w klatkach, świat, gdzie wszystkie zwierzęta będą traktowane ze współczuciem, hodowane z dostępem do słońca i
trawy, z uwzględnieniem ich naturalnych zachowań i potrzeb społecznych.
Fundacja powstała ponad 50 lat temu w Wielkiej Brytanii i działa obecnie w 13 krajach w Europie i na świecie.

