ЗАЩО ТРЯБВА ДА
ЗАБРАНИМ ЗАВИНАГИ
ЦЕННИТЕ КОЖИ В ЕС?

1 578
В ЕС ВСЕ ОЩЕ ИМА*

ДЕЙСТВАЩИ ФЕРМИ
ЗА ЦЕННИ КОЖИ

С

11 МИЛИОНА

ЗАТВОРЕНИ В КЛЕТКИ ЖИВОТНИ

ФЕРМИТЕ ЗА КОЖИ В ЕВРОПА :
ЗАБРАНЕНИ / ЗАТВОРЕНИ
ПАРЛАМЕНТАРЕН ДЕБАТ
ЧАСТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛНО
РЕГУЛИРАНЕ
ФЕРМИТЕ ЗА КОЖИ СА

ЗАБРАНЕНИ САМО

В НЯКОЛКО ДЪРЖАВИ В ЕС
В ЕДНА ФЕРМА ЗА КОЖИ МОЖЕ
ДА СА ЗАТВОРЕНИ НАД**

500 000 ЖИВОТНИ
Предимно норки, лисици, енотовидни кучета и чинчили. Норките са
най-разпространеният вид, който се отглежда и убива с цел добив на
ценни кожи в ЕС.

Въпреки, че 14 държави от ЕС вече са въвели закони за забрана или постепенно
затваряне на фермите за кожи, в други държави те продължават да функционират и
продават продукцията си в ЕС и извън границите му. Също така, няма действаща забрана
върху продажбите на ценни кожи, което значи, че всеки може да продължава да купува
кожени изделия или дрехи от Европа и други големи производители на ценни кожи като
Китай.

ЖИВОТ

СМЪРТ
ЖЕСТОКА

В СТРАДАНИЕ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ, АКО

1 МИЛИОН

ГРАЖДАНИ ПОДПИШАТ ПЕТИЦИЯТА
Европейската гражданска инициатива (ECI) е официална
петиция, която се изпраща до и валидира от Европейската
комисия. Ако е достигнат необходимият брой подписи по държави
и са изпратени 1 000 000 валидни подписа, Европейската
комисия трябва да отговори на основните искания:

Това са жестоките методи, чрез които животните са убивани заради тяхната козина.
Прилагат се в условия на минимален или никакъв контрол и проверки за спазване на
съществуващите правила***
» Норките обикновено се убиват чрез обгазяване с въглероден двуокис (CO2) или
въглероден окис (CO)
» Лисиците и енотовидните кучета се убиват с ток през устата и ануса
» Чинчилите се убиват с инжекция хлорал хидрат или чрез прекършване на врата

1. ЗАБРАНА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ЦЕННИ КОЖИ
2. ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБАТА
НА ЦЕННИ КОЖИ

Смъртта на животните се потвърждава на случаен принцип,
а това означава, че някои от тях са одирани живи.

С тази петиция ние имаме реален шанс да подложим на обсъждане тези
законодателни промени и нещо повече - въвеждането им във всички държави от ЕС.
По примера на предишни успешни инициативи, ние знаем, че това може да бъде една
решителна стъпка към забраната на ценните кожи завинаги. Това означава, че Вие
можете да промените хода на историята за животните!
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За съжаление, етикетите върху дрехите ви могат да
бъдат подвеждащи. Разследване, проведено през
2017 г. в 10 държави от ЕС откри многобройни
нарушения на законодателството, свързано с
обозначаването на истинска животинска кожа;
върху 68% от проверените стоки не бе поставено
коректно описание.
Това означава, че дори когато сте решили да не поддържате жестоката
индустрия на ценните кожи, може да се окаже, че несъзнателно го правите.

КЛИКТЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗРАЗИТЕ
СВОЯТА ПОЗИЦИЯ И ДА ДАДЕТЕ СВОЯ

ПОДПИС СЕГА

...И ДА, ВАШИТЕ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ
Източници:
*

По данни, събрани от Fur Free Alliance от независими източници през 2021

**

EИзчисленията за броя на животните са направени от Anima International във ферма за норки в Полша.
https://animainternational.org/blog/goreczki-investigation

*** https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2016/08/welfare_animals_kept_for_fur_production.pdf
**** https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2019/06/Mislabelling-and-Consumer-Protection.pdf

