KAŽOKĀDAS
PA G ĀT N Ē
DZ Ī V N I E K U ĒTI K A
MŪSDIENU
SA B I E D R Ī BĀ

Socioloģiskās aptaujas jau ilgstoši rāda, ka
vairums Eiropas Savienības iedzīvotāju uzskata
par nepieņemamu dzīvnieku audzēšanu un
nogalināšanu kažokādu ieguvei.
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“Izraisīt dzīvnieku
ciešanas un nogalināt tos
mazsvarīgu, pat triviālu
iemeslu dēļ nevar būt
morāli attaisnojami. Tas ir
pretrunā ar Nīderlandes
sabiedrības ētikas
normām.”
Nīderlandes ekonomikas
ministrija (2016)
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Kažokādas ir mazsvarīga modes prece, kurai mūsdienās ir
pieejamas dažādas alternatīvas. Arvien vairāk cilvēku uzskata,
ka nedrīkst pakļaut dzīvniekus ilgstošām ciešanām sabiedriski
nenozīmīga mērķa dēļ, tādu kā kažokādas mēteļi un modes
aksesuāri.
Visā pasaulē pieaug sabiedrības informētība par to, ka ir
nepieciešami juridiski ierobežojumi dažādu industriju darbībai.
Mūsdienu sabiedrībā likumam vajadzētu atbilstoši atspoguļot
sabiedrības ilgstošo pretestību kažokzvēru audzēšanai un izmaiņas
ētiskajos uzskatos par dzīvniekiem un izturēšanos pret tiem.

“Kažokvēru audzēšana
nav savienojama ar cieņu
pret dzīvību. Dzīvniekus
nevajadzētu iznīcināt bez
pietiekama pamatojuma,
kas saistīts ar sabiedrisko
labumu.”
Lielbritānijas Lauksaimniecības
ministrija (2000)
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 ustrija: 81% Austrijas pilsoņu uzskata, ka
A
ir nepareizi nogalināt dzīvniekus kažokādas
produktu ieguvei (Integral Survey/Four Paws,
2014)
Beļģija: 86% atbalsta aizliegumu audzēt
kažokzvērus (Ipson/GAIA, 2012)
Horvātija: 73% piekrīt, ka Horvātijā dzīvnieku
audzēšanu kažokādām vajadzētu aizliegt ar
likumu (SPEM Communication Group, Animal
Friends Croatia, 2006)
Čehija: 82% Čehijas pilsoņu neatbalsta
dzīvnieku nogalināšanu kažokādu ieguvei
(FOCUS Marketing and Social Research/
Svoboda Zvirat, 2017)
Dānija: 55% dāņu ir pret kažokādu ražošanu
(YouGov, 2017)
Igaunija: 69% nosoda dzīvnieku audzēšanu
un nogalināšanu kažokādu ieguvei (National
omnibus survey by Kantar Emor/LOOMUS,
2016)
Francija: 51% Francijas pilsoņu domā, ka
kažokzvēru audzēšanu vajadzētu izbeigt
(Ipsos/OneVoice, 2017)
Vācija: 86% Vācijas pilsoņu uzskata, ka
nogalināt dzīvniekus kažokādas produktu
ieguvei ir nepareizi (Integral/Four Paws
Germany, 2014)
Itālija: 91% Itālijas pilsoņu ir pret darbībām,
kas saistītas ar kažokādu ražošanu,
izmantojot dzīvniekus (EURISPES “Italy
Report”, 2015)
Latvija: 64% Latvijas iedzīvotāju neatbalsta
kažokzvēru audzēšanu un nogalināšanu
(SolidData/Dzīvnieku Brīvība, 2015)
Lietuva: 67% Lietuvas pilsoņu uzskata,
ka ir nepieņemami audzēt un nogalināt
kažokzvērus (Vilmorus, Tušti narvai, 2016)
Nīderlande: 84% Nīderlandes iedzīvotāju
uzskata kažokzvēru audzēšanu par
nepieņemamu (Motivaction/Bont voor
Dieren, 2015)
Norvēģija: 68% norvēģu domā, ka
audzēt kažokzvērus ir nepareizi (Infact/
Dyrevernalliansen, 2014)
Polija: 66% domā, ka nevajadzētu atļaut
audzēt lapsas, jenotsuņus un ūdeles to
kažokādu ieguvei. Vecuma grupā no 18 līdz
35 gadiem 70% atbalsta aizliegumu. (Instytut
Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS)
Homo Homini/Otwarte Klatki, 2015)
Zviedrija: 78% uzskata, ka kažokādas ūdeļu
audzēšanai būros nevajadzētu būt atļautai
(Demoskop/Djurens Ratt, 2014)
Šveice: 80% Šveices iedzīvotāju uzskata, ka
ir nepareizi nogalināt dzīvniekus kažokādas
produktu ražošanai (Integral/Four Paws,
2014)
Lielbritānija: 74% domā, ka izmantot
dzīvniekus kažokādas ieguvei modes
industrijas vajadzībām ir nepareizi (YouGov,
Four Paws Uk, 2014)
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