
Nu există o diferenţă semnificativă între consumul 
de carne, lapte sau folosirea oricăror alte produse 
de origine animală. Animalele exploatate pentru 
lapte, ouă sau celelalte produse sunt tratate la fel 
de rău, dacă nu chiar mai rău, decât cele crescute 
pentru carne, şi sfârşesc în acelaşi abator, după 
care noi, oamenii, oricum le consumăm carnea. 

Susţinem că luăm în serios cauza animalelor. 
Suntem de acord cu toţii că este greşit din Suntem de acord cu toţii că este greşit din 
punct de vedere moral să provocăm suferinţă 
sau moarte animalelor, în absenţa necesităţii. 
Dar ce anume vrem să spunem prin asta? 
Indiferent ce altceva mai înseamnă, trebuie să 
însemne că este greşit să producem moarte şi 
suferinţă animalelor doar pentru că găsim vreo 
placere sau distracţie în a face asta, sau doar placere sau distracţie în a face asta, sau doar 
pentru că este convenabil, sau doar din 
obișnuință. 
Însă la baza exploatării animalelor stau, în 
mare parte, tocmai plăcerea, distracția, 
confortul sau obișnuința.
Majoritatea animalelor sunt omorâte pentru 
mâncare. Conform Organizaţiei  pentru 
Alimentaţie şi Agricultură (FAO), oamenii ucid 
53 de miliarde de animale – 53,000,000,000 – 
doar pentru mâncare, asta fără a include peștii 
şi celelalte animale marine.

Iar acest număr este în creştere şi se va dubla 
în cea de-a doua jumătate a secolului.
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celor menționate aici. 

Un pahar cu lapte, o 
îngheţată sau un ou produc 
la fel de multă suferință și 
moarte ca și o friptură.



Nu doar că folosim animalele cu diverse scopuri care nu 
pot fi considerate “necesare”, dar le tratăm în moduri pe 
care le-am cataloga drept tortură, dacă ar fi fost implicați 
oameni.
Există legi privind bunăstarea animaleloExistă legi privind bunăstarea animalelor, care ne cer să 
tratăm animalele într-un mod “uman”, dar aceste legi 
sunt lipsite de sens, fiindcă animalele sunt considerate 
proprietatea omului, bunuri care nu au altă valoare decât 
cea pe care le-o atribuim noi. Din punct de vedere 
juridic, ființele non-umane nu diferă în niciun fel de 
mașini, mobilă sau alte obiecte pe care le deținem.
Întrucât animalele au statutul de bunuri, oamenilor li se Întrucât animalele au statutul de bunuri, oamenilor li se 
permite să se folosească de acestea oricum doresc și 
să le provoace suferințe cumplite.

Majoritatea organizațiilor de protecție a animalelor din 
Europa și Statele Unite ale Americii afimă că 
îmbunătățirea legislației pentru bunăstarea animalelor 
sau ameliorarea standardelor privind tratamentul aplicat. 

Aceste organizații militează pentru metode de 
sacrificare mai “umane”, cuști mai mari etc. Unele 
organizații consideră că, prin îmbunătățirea 
tratamentului aplicat animalelor, exploatarea lor se 
va sfârși la un moment dat sau, cel puțin, se va 
reduce semnificativ. 
Dar este aceasta într-adevăr soluția? Cu siguranță, Dar este aceasta într-adevăr soluția? Cu siguranță, 
nu. 
Realitatea economică demonstrează că reformele 
privind bunăstarea nu schimbă în niciun fel lucrurile 
sau determină doar îmbunătățiri minore. Industria 
ouălor produce la fel de multă suferință găinilor, 

Soluția constă în abolirea exploatării animalelor, nu 
în reglementarea ei. Soluția constă în 
conștientizarea faptului că, așa cum recunoaștem 
că orice ființă umană, indiferent de trăsăturile ei 
particulare, are dreptul fundamental de a nu fi 
tratată ca proprietate, trebuie să recunoaștem că 
orice ființă care simte are același drept.

•Conform Organizaţiei  pentru Alimentaţie şi Agricultură 
(FAO), creșterea animalelor generează o cantitate de 
gaze cu efect de seră mai mare decât benzina folosită la 
alimentarea mașinilor, camioanelor și altor mijloace de 
transport.

•30% din suprafața Pământului este utilizată pentru •30% din suprafața Pământului este utilizată pentru 
creșterea animalelor, 33% din terenul arabil fiind folosit 
pentru cultivarea hranei necesare animalelor.

•Creșterea animalelor determină defrișări masive, 
suprafețele ocupate de pădurile fiind transformate în 
pășuni, precum și o degradare accentuată a solurilor, 
cauzată de pășunatul intensiv, tasare și eroziune.

•Creșterea animalelor reprezintă o amenințare majoră la •Creșterea animalelor reprezintă o amenințare majoră la 
adresa resurselor de apă, aflate oricum în scădere. 
Pentru producerea hranei animalelor din ferme sunt 
necesare cantități mari de apă, iar creșterea acestora 
este o sursă de poluare a apei.

•Animalele consumă mai multe proteine decât produc. •Animalele consumă mai multe proteine decât produc. 
Pentru fiecare kilogram de proteină animală se consumă 
peste 6 kilograme de proteine vegetale din cereale și 
furaje.

•Pentru producerea unui kilogram de carne de vită sunt •Pentru producerea unui kilogram de carne de vită sunt 
necesari peste 100.000 de litri de apă, în timp ce un 
kilogram de făină necesită aproximativ 900 de litri de 
apă.


