Atbrīvo!
UZŅĒMUMU
SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
PAR DZĪVNIEKU
LABTURĪBU
Patērētāju interešu
aizstāvība

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
"Uzņēmuma atbildība par savu lēmumu un
darbības ietekmi uz sabiedrību un vidi, kuru tas
apliecina ar pārredzamu un ētisku rīcību, kas
veicina ilgtspējīgu attīstību, tostarp — sabiedrības
veselību un labklājību, kurā ir ņemtas vērā
ieinteresēto personu vēlmes"

– ISO 26000 standarts

Mūsdienu patērētāji kļūst izglītotāki un atbildīgāki
par savu izvēļu ietekmi uz vidi un dzīvniekiem.
Atbildīga rīcība tiek pieprasīta arī no
uzņēmumiem, tādēļ arvien vairāk uzņēmumu
dzīvnieku labturību ietver savā KSA politikā

SABIEDRĪBA PIEPRASA

94%

cilvēku Latvijā rūp fermu
dzīvnieku labklājība /1/

74%

uzskata, ka tai jābūt labāk
aizsargātai

16 000+

parakstu petīcijai, kas aicina uzņēmumus neatbalstīt
cietsirdīgo sprostu izmantošanu /2/
/1/ Eurobarometer, 2016 /2/ www.olucena.lv

3 IEMESLI, KĀPĒC UZŅĒMUMIEM JĀATBILD
PAR DZĪVNIEKU LABTURĪBU
Uzņēmums vienmēr patērē vairāk nekā
indivīds, tātad nosaka dzīves apstākļus
daudz lielākam dzīvnieku skaitam
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Uzņēmums tiešā veidā ietekmē ražošanas
veidus un piegādes ķēdes, tādējādi var
veicināt ētiskāku produktu pieejamību Latvijas
sabiedrībai
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Mūsdienīga uzņēmējdarbība ietver arī
caurredzamu dzīvnieku labturības politiku

Politikas trūkums = risks reputācijai

Nozares līderi
ATBRĪVO!

Šie un vēl 40+ uzņēmēji Latvijā ir
pieņēmuši politiku līdz vēlākais
2025. gadam pilnībā atteikties no
sprostos dētu olu izmantošanas

DĒJĒJVISTU DZĪVES APSTĀKĻI
Iespējas
Tips

Telpa

Brīvi
staigāt

Vicināt
spārnus

Kašāties
pakaišos

Aizbēgt no
agresora

Dēt olas
privāti

Gulēt uz
laktām

Iziet ārā

Redzēt saules
gaismu

Bioloģiskā
pārtika

Sprosti
Nr. 3

Kūts
Nr. 2

13.5
vistas/m²

9 vistas/m²

Brīvie apstākļi
Nr. 1

9 vistas/m²
+ ārtelpas

Bioloģiskā
audzēšana
Nr. 0

6 vistas/m²
+ ārtelpas

Izlaid
no
sprosta!
Sprosti | tips Nr. 3
Vistas dzīvo metāla sprostos, stāvot uz režģa grīdas, ar ~A4
lapas platību katrai
Sprostos ir liegta teju jebkāda instinktīvā uzvedība
Mazkustība izraisa kaulu trauslumu un deformācijas, veicina
izteiktu agresiju un kanibālismu
Sprostu sistēmas ir daudzos stāvos, ko ir grūti pārskatīt,
tāpēc nereti mirušie putni paliek nedēļām ilgi sprostos kopā
ar dzīvajiem
Vairumā gadījumu tiek veikta vistu knābju daļēja
amputēšana bez anestēzijas, lai mazinātu traumas, kas
rodas, vistām saspiestībā un stresā knābājot citai citu
Vistas nekad netiek ārā no sprosta, neredz saules gaismu,
nejūt zemi zem kājām, neelpo svaigu gaisu
Labvēlīga vide infekciju izplatībai - nepareizi nogriezto
knābju, aplauzto nagu, traumēto kāju, saknābtās miesas,
ērču, novājinātās imūnsistēmas dēļ

ALTERNATĪVAS IR!
Kūts | tips Nr. 2
Brīvie apstākļi | tips Nr. 1
Bioloģiskā audzēšana | tips Nr. 0

RĪKOJIES
Pieņem politiku atteikties no sprostos
dētu olu izmantošanas savā uzņēmumā
līdz vēlākais 2025. gadam
27276996

DzivniekuBriviba

paula.cukura
@dzivniekubriviba.lv

www.olucena.lv

"Dzīvnieku brīvība" ir vadošā dzīvnieku aizstāvības
organizācija Latvijā ar 800+ biedriem
Starptautiskās koalīcijas Open Wing Alliance
biedrs

