Republika Zwierząt powstanie w Krakowie
„Wolność, Równość i Zwierzeństwo” – pod takim hasłem w środę, 4 października o godz. 9.30 pod
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie zgromadzą się przedstawiciele różnych
gatunków, by utworzyć symboliczną Republikę Zwierząt. Dlaczego właśnie w tym miejscu i czasie? 4
października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Wtedy również w WSA odbędą się rozprawy
czterech właścicieli gruntów, którzy domagają się wyłączenia swoich nieruchomości z obwodów
łowieckich.
„Wolność, Równość i Zwierzeństwo” – pod takim hasłem w środę, 4 października o godz.
9.30 pod Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie zgromadzą się
przedstawiciele różnych gatunków, by utworzyć symboliczną Republikę Zwierząt. Dlaczego
właśnie w tym miejscu i czasie? 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Wtedy
również w WSA odbędą się rozprawy czterech właścicieli gruntów, którzy domagają się
wyłączenia swoich nieruchomości z obwodów łowieckich.
Obywatele pól i lasów – lisy, sarny, dziki i jelenie zgromadzą się tego dnia przed Sądem, by okazać
swą solidarność z ludźmi, którzy nie chcą, by na ich polach świstały śmiercionośne kul myśliwych.
Na kilka godzin zwierzęta utworzą własne niepodległe państwo, wolne od polowań, okrucieństwa i
krzywdy wyrządzanej im przez tych, dla których zwierzę znaczy tyle, co trofeum powieszone na
ścianie.
Za zwierzętami wstawią się przedstawiciele koalicji Niech Żyją! (do której należy również
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot), którzy przez swoją obecność w tym miejscu
chcą zwrócić uwagę na absurdy współczesnego łowiectwa oraz sprzeciwić się zamienianiu Polski w
„rzeczpospolitą myśliwską”.
Jak mówią organizatorzy happeningu: „Nie zgadzamy się na sytuację, w której wszystkie dzikie
zwierzęta w naszym kraju traktowane są jak własność wąskiej grupy społecznej, a prywatne pola i
łąki jak strzelnica i magazyn ołowiu zarazem”.
Dodają, że do wielu zupełnie nieakceptowalnych zapisów w prawie łowieckim (dopuszczanie udziału
dzieci w polowaniach, stosowanie toksycznej amunicji ołowianej, możliwość strzelania w odległości
już 100 m od zabudowań), Ministerstwo Środowiska chce dodać możliwość polowania na gatunek do
tej pory chroniony w Polsce – łosie.
Krakowska Republika Zwierząt to próba pokazania, że polowania w obecnym kształcie są
anachronizmem, a wraz z rozwojem refleksji etycznej i wiedzy ekologicznej powinny one ustępować
miejsca znacznie bardziej świadomym i etycznym sposobom gospodarowania populacjami. Nie dla
Rzeczpospolitej Myśliwskiej!
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1211382825634691/.
Osoba kontaktowa:
Monika Stasiak, tel. 516 827 053
Anna Płaszczyk, tel. 515 779 060
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