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Цим листом міжнародна зоозахисна спільнота звертається до українського парламенту
з проханням проголосувати за співчуття та припинити жорстокість до тварин. Ми
закликаємо вас підтримати законопроєкт 2802: заборонити примусове годування
та заборонити виробництво фуа-гра по всій країні.
У розпал пандемії, зараз ідеальний момент для роздумів над причинами, які зробили цю
глобальну кризу реальністю. Разом нам потрібно побудувати нову систему цінностей щодо
догляду та безпеки як людей, так і тварин.
Примусове годування - одна з найжорстокіших практик в тваринництві. Примус живої істоти
їсти неприродно велику кількість їжі спричиняє величезні фізичні та психічні страждання. Для
отримання фуа-гра металеву трубку вставляють в глотку тварини 2-3 рази на день протягом
2-3 тижнів, залежно від виду птиці, яка використовується.
Багато країн вже заборонили виробництво фуа-гра і все більше рухається до визнання методу
примусового годування незаконним. Ми сподіваємось, що Україна вирішить приєднатися до
цих прогресивних країн, які сприяють добробуту тварин, а не продовжуватиме страхітливі
практики, що належать минулому.
Україна має можливість репрезентувати себе як країна, що покращує стандарти добробуту
та реагує на занепокоєння суспільства, підтримуючи законопроект 2802. Це буде суттєвим
кроком не лише для тварин, але і для репутації української промисловості.
Наша організація рада підтримати цей крок України щодо покращення добробуту тварин.
Ми просимо парламент України проголосувати за тварин і припинити жорстокість!
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