Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!
Emocjonalna akcja przeciwników myślistwa
podczas Spalskiego Hubertusa
8 i 9 października br. odbył się Hubertus Spalski - największa plenerowa impreza myśliwska i
jeździecka w Polsce. Ukoronowaniem obchodów święta myśliwych było polowanie zbiorowe, a po nim
pokot.
8 i 9 października br. odbył się Hubertus Spalski - największa plenerowa impreza myśliwska
i jeździecka w Polsce. Ukoronowaniem obchodów święta myśliwych było polowanie
zbiorowe, a po nim pokot. Po rozpoczęciu rytuału na plac z wyłożonymi ciałami
upolowanych zwierząt weszli aktywiści i przytulili się do zabitych zwierząt. Ta pełna emocji
akcja to wyraz niezgody na krwawe hobby i tworzenia złego prawa dla wybranych. W Sejmie
trwa bowiem nowelizacja Prawa Łowieckiego, które utrwala status quo myśliwych kosztem
ludzi i przyrody. Dla powstrzymania lobby myśliwych powstała specjalna petycja.

Podpisz apel: Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej
Jak napisali myśliwi o Spalskim Hubertusie - "najciekawszą częścią sobotniego programu będzie
pokot, który odbędzie się na placu przy stawie. Pokot to bardzo malownicza tradycja wykładania
upolowanej zwierzyny na placu, odgrywania sygnałów na trąbce odpowiednio do ilości upolowanych
zwierząt różnych gatunków i inne tradycyjne myśliwskie rytuały." W atmosferze festynu martwe
zwierzęta oglądali nie tylko dorośli ale i dzieci, w tym nawet kilkuletnie. Bliskość śmierci jest dla
nich szokująca, nierzadko zaczynają płakać.
W kulminacyjnym momencie rytuału na plac pokotu weszło kilku aktywistów, którzy przytulili się do
ciał zabitych zwierząt. Ta pełna emocji akcja to wyraz niezgody na krwawe hobby i tworzenia złego
prawa przez myśliwych dla myśliwych.
Przypomnijmy, że w Sejmie trwa nowelizacja Prawa Łowieckiego, której inicjatorem jest ministermyśliwy Jan Szyszko. Sposób procedowania ustawy jest skandaliczny: zlekceważono społeczeństwo,
praworządność i wymogi ochrony przyrody.
Od 2014 roku ignorowane są społeczne postulaty zmian dla zwiększenia bezpieczeństwa ludzi,
ochrony przyrody oraz wyeliminowania cierpienia zwierząt, m.in.:
zabezpieczenia konstytucyjnego prawa własności, umożliwiającego wyrażenie sprzeciwu
właścicieli działek na polowania na ich ziemi
odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych co najmniej na 500 metrów, dla wzmocnienia
bezpieczeństwa osób postronnych
wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach w celu zabezpieczenia najmłodszych przed
przypadkowym postrzeleniem i uczestnictwem w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i śmierci
zwierząt. * wprowadzenia zakazu polowań zbiorowych, których efektem jest wiele rannych,
postrzelonych zwierząt oraz płoszenie gatunków objętych ochroną
wprowadzenia zakazu dokarmiania zwierząt, jako przyczyny niekontrolowanego wzrostu
populacji zwierząt i konfliktów z rolnikami
wprowadzenia zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej, szkodliwej dla środowiska i
Nie dla ludzi.
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Postulaty nie tylko nie doczekały się uwzględnienia, ale zostały zatajone przed Radą Ministrów, która
nie mając pełnej wiedzy o nastrojach społecznych, skierowała projekt pod obrady Sejmu. Tymczasem
nowelizacja prawa łowieckiego, które pamięta czasy komuny, jest konieczna dla ucywilizowania
myślistwa w Polsce - podniesienia standardów ochrony przyrody, praw dzieci i całego społeczeństwa.
Nie ma zgody na Rzeczpospolitą Myśliwską! Prosimy o podpisanie specjalnego apelu o wstrzymanie
prac nad ustawą dla lobby myśliwskiego.
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