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Ochranári sa dištancujú od teroristických metód!  
 
V posledných dňoch sa v slovenských médiách vyskytli viaceré informácie o možnom 
prepojení teroristického útoku v Košiciach s agendou ochrany práv zvierat. Ide o prípad 
bombového útoku na prevádzku nadnárodnej siete rýchleho občerstvenia z konca roku 2011.   
 
My predstavitelia slovenských mimovládnych environmentálnych organizácií a občianski 
aktivisti dlhodobo aktívni v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany práv zvierat 
chceme jednoznačne vyjadriť náš zásadný nesúhlas s týmto činnom.    
 
Odmietame  použitie násilia na presadzovanie agendy ochrany prírody a práv zvierat. Ohroziť 
nástražným výbušným systémom životy a zdravie ľudí nie je možné považovať za čin 
skutočného ochrancu zvierat. Skutoční ochrancovia zvierat totiž rešpektujú etické a morálne 
princípy, ktoré by im nikdy nedovolili v mene ochrany zvierat a životného prostredia ohroziť 
život, alebo zdravie iných živých bytostí. Takýto čin je v príkrom rozpore s  princípmi, na 
ktorých stojí moderné environmentálne hnutie. 
 
Sme presvedčení, že tento čin priamo ohrozuje dobré meno a výsledky dlhoročnej činnosti 
desiatok organizácií a tisícov ľudí, ktorí dennodenne svojou profesionálnou i dobrovoľníckou 
prácou zlepšujú a chránia životné prostredie, zachraňujú opustené a týrané zvieratá a zvyšujú 
občianske povedomie o ich právach.    
 
Veríme, že zlepšenie stavu životného prostredia, ako aj väčšie akceptovanie a rešpektovanie 
práv zvierat sa dá dosiahnuť iba na základe rozhodnutí, ktoré vzídu z otvoreného 
demokratického procesu, na základe slobodného rozhodnutia občanov.  
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1) Juraj Rizman, riaditeľ - Greenpeace Slovensko 
2) Juraj Smatana, konateľ - Klub Strážov  
3) Kristína Mangová, koordinátorka kampaní - Sloboda zvierat  
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18) Daniela Stašeková, OZ Priatelia zvierat Prešov 
19) Martin Štoffa, výkonný riaditeľ – Via Iuris 
20) Lesanka Blažencová, koordinátorka - Združenie Slatinka 
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29) Katarína Rajcová, koordinátorka - Pre prírodu, Trenčín 
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35) Ladislav Ďurkovič, novinár a zakladateľ Slobody zvierat 
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