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QUÈ VOL DIR ESPECISME?
L'especisme és la discriminació de qui no pertany a una certa espècie.

La majoria dels éssers humans són especistes cap a la resta d'éssers vius, considerant que no han de ser 
respectats com a individus, o que han de ser-ho menys que els humans.

Tots els animals tenim la capacitat de patir o gaudir, de tenir por, gana, i de ser autònoms, és a dir, tenim 
interessos propis. Això passa independentment de l'espècie a la que formem part. 

Tot i això, a l'hora de respectar a la resta, és comuna la distinció radical entre humans i la resta d'animals. 
Únicament es té en compte la persona, el que suposa la discriminació cap a la resta d'animals, els no humans.

Això constitueix la discriminació arbitrària que reb el nom d'especisme.

QUÈ VOL DIR ANTIESPECISME?
L'antiespecisme és una filosofia de vida que exclou totes les formes d'explotació i crueltat animal. 

Es una posició ètica que rebutja veure la vida des d'una perspectiva antropocèntrica, una posició de combat 
contra la discriminació cap als animals no humans, considerats per la majoria de cultures com a simples 
propietats de les quals podem disposar per al nostre benefici econòmic i individual.

És una lluita que pretén enderreocar la institució de la propietat animal per ser moralment injustificlable, de 
la mateixa manera que ho va ser i ho és la propietat humana.

L'antiespecisme no busca una millora en la vida dels animals explotats, busca acabar amb les activitats que els 
exploten i retornar-los l'autonomia i la llibertat.



  

L'explotació animal es pot classificar 
en diferents sectors:

 ind stria c rnica* ú à

 ind stria pelletera* ú

ind stria de l experimentaci  amb animals* ú ' ó

 ind stria de l oci i l entreteniment* ú ' '

 ind stria de la venta d animals  mascotisme* ú ' -

 cossos de seguretat p blics i privats* ú



  

INDÚSTRIA CÀRNICA
                                                                                                            

                                                                                                              BILIONS D'ANIMALS  neixen, malviuen i moren 

                                                                                                         agònicament cada dia a arreu del planeta a mans de 

                                                                                                                           la indústria  alimentària.

                                                                                                            La seva vida, amuntegats en gàbies diminutes 

                                                                                                   i alimentats amb pinsos i antibiòtics, és miserable i cruel, 

                                                                                                            fins a la mort a l'escorxador, sense anestèsia. 

                                                                                                       És el mètode més econòmic i productiu per criar i matar els animals que després seran productes de venta, com a menjar.

SABIES QUE...

 *Per l'obtenció d'UN KILO DE CARN DE VACA, s'han utilitzat 15.000 LITRES D'AIGUA I 15 KILOS DE CEREALS.   

 *En un cultiu de 100 M2 DE SOJA  s'obtenen 5 KILOS DE PROTEÏNES que podrien alimentar a 70 PERSONES EN UN DIA; si per contra, 

  s'utilitzen per alimentar als animals de granja, només s'btindrà 1/2 KILO DE CARN, just per alimentar a  1 PERSONA AL DIA. 

 *El 80% DELS RECURSOS AQÜÍFERS es destina al consum d'animals de granja, que finalment acabaran a l'escorxador.

 *Recentment l'ONU ha avalat l'ALIMENTACIÓ VEGANA com a única forma de salvar el planeta del desastre mediambientaL.                                               

 *La PRODUCCIÓ DE CARN I LÀCTICS representa el 70 % DEL CONSUM MUNDIAL D'AIGUA DOLÇA,  el 38% DE L'ÚS TOTAL DE

                                                       LA TERRA, i el 19% DE LES EMISIONS MUNDIALS DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE.

                                                                                                             I TU QUÈ HI POST FER?

                                                                                                            L'alternativa al consum de productes d'origen animal és la DIETA VEGANA, apropiada per a quasevol etapa vital d'una persona, tal i 

                                                                                                           cam assenyala l'Associació Americana de Dietètica i una alternativa justa i ètica respecte els propis animals, el medi ambient, la           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                            distribucó dels recursos alimentaris, i una opció més sana i saludable. Pots consultar pàgines web sobre nutrició vegana.                        
                                                                                  

 



  

INDÚSTRIA PELLETERA
La cria i matança d'animals per obtenir la seva pell és extremadament cruel. 

Milions d'animals moren per aquest caprici absurd i innecessari, per motius merament estètics.

Aquests animals viuen en gàbies del seu mateix tamany, impedint-los qualevol moviment i causant-los comportaments anormals com l'automutilació, 

per les condicions de vida a que són sotmesos, fins l'hora de morir.  Els mètodes més comuns són l'electrocució per la boca, anus o vagina, l'asfixia, 

el trencament del coll, o inclús el despell quan encara són vius.  Les maneres més utilitzades per poder obtenir les pells el menys malmeses possible.

SABIES QUE... 

 *Més de 40 MILIONS D'ANIMALS MOREN CADA ANY (la mateixa població humana de l'estat espanyol) assassinats agònicament i despellats per fer articles de pell.

 *Per elaborar UN SOL ABRIC DE PELL, es necessiten els següents nombres d'animals:

-12-15 Linxs

-10-15 Llops/Coyots

-15-20 Guineus

-60-80 Visons

-27-30 Mapatxes

-10-12 Castors

-60-100 Esquirols

-120- 150 Xinxilles

 *L'ESTAT ESPANYOL és el PRIMER CONSUMIDOR de pell de la Unió Europea. 

 *La XINA és la PRINCIPAL EXPORTADORA DE PELL, per tant, un dels països on més animals són criats o segrestats dels seus hàbitats naturals per ser despellats.

I TU QUÈ HI POTS FER?

No compris productes fets de pell, ni de pell tractada, com el cuir o la llana. Hi ha milers d'alternatives sintètiques, inclús moltes semblants a la pell natural i a la llana.

Recorda que la pell no només es troba en articles cars i sofisticats , també es troba en roba de preus assequibles, sabates, bambes, moneders, collarets i polseres, rellotges, guants, entre d'altres. 



  

INDÚSTRIA DE L'EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS
L'experimentació amb animals i vivisecció (dissecció d'animals vius), es realitza amb diferents finalitats.

La militar, per probar gasos tòxics o noves armes.

L'experimentació amb finalitats comercials, el famós “testado dermatológicamente” per probar cosmètics, maquillatges, productes d'higiene
personal, protectors solars, dentífrics, detergents, herbicides, pesticides, pintures, tabac, menjar per animals domèstics, et c.

I l'experimentació amb finalitats farmacèutiques i mèdiques, per probar els tractaments experimentals, els efectes de medicaments i vacunes.

Cada dia de la vida d'aquests animals es un dia d'agonia. Estan tancats en gàbies día i nit, i només surten de les gàbies per fer un altre 
experiment, que cada vegada els tortura més, o els mata directamemt. Aquests experiments poden durar mesos, setmanes, dies o minuts.

SABIES QUE...

 * Més de 100 MILIONS D'ANIMALS són utilitzats CADA ANY en EXPERIMENTS DE LABORATORI per tot el món. 
    Aproximadament uns 11 MILIONS anuals a la UNIÓ EUROPEA.  Uns 626.598 a l'ESTAT ESPANYOL.

 * La COSMÈTICA, la INDÚSTRIA QUÍMICA, la FARMACOLOGIA, els ESTUDIS PSICOLOGICS i l'EXÈRCIT 
    són els sectors més habituals d'experiments amb animals. 

 * Als CONILLS se'ls apliquen SUBSTÀNCIES CORROSIVES DE COSMÈTICA ALS ULLS i 
    PRODUCTES DE NETEJA  SOBRE LA PELL prèviament afeitada 
 * Als GOSSOS se'ls FRACTUREN ELS OSSOS i se'ls DISECCIONA EL VENTRE 
 * Als RATOLINS I RATES se'ls INDUEIXEN MALALTIES, se'ls INJECTEN SUBSTÀNCIES 
    CONTAMINANTS i són obligats a INGERIR TÓXICS 
 * Amb els PORCS  es PROVEN EXPLOSIUS  
 * Als SIMIS se'ls utilitza per TRACTAMENTS O ESTUDIS PSICOLÒGICS 
 * Als GATS se'ls introdueixen ELECTRÒDES AL CERVELL.

I TU QUÈ HI POTS FER?

- No compris productes de marques que experimentin amb animals, pots robar llistats d'aquestes marques a webs com Defensa Animal, Apan,
 Equanimal, Adda, ... Boicoteja les empreses que utilitzen aquests mètodes tant sanguinaris.
  
- Compra a botigues BIOLÒGIQUES on cap producte està testat en animals, o busca productes a la botiga habitual que portin el segell oficial de: 

- Fes-te tu mateixa els productes que necessitis, com el sabó, la pasta de dents, el lleixiu, ... És una molt bona manera de ser més autosuficient i de gastar-te menys diners.

- Compra i utilitza els medicaments el menys possible, sempre estan experimentats en animals, i mira d'utilitzar vies més naturals i a l'hora més saludables pel teu cos.



  

INDÚSTRIA DE L'OCI I L'ENTRETENIMENT
Desde fa segles l'ésser humà utilitza i explota animals per dur a terme activitats anomenades d'”oci entreteniment” on la majora d'aquests animals són engabiats, domats, 
maltractats i segrestats del seu medi natural, gairebé totes amb un denominador comú, el negoci sense escrúpols.

Els exemples més comuns d'aquestes pràctiques són la TAUROMÀQUIA, els CIRCS AMB ANIMALS, les “CORRIDES” de toros, les BARALLES DE GALLS, SERPS I GOSSOS, 

 CARRERES DE CAVALLS I DE GOSSOS, la PESCA I LA CAÇA ESPORTIVA, les FESTES TRADICIONALS on es torturen animals, i els ZOOLÒGICS i AQUARIS, sempre 
camuflats sota la falàcia de la conservació de les espècies.ç

SABIES QUE...

 *Els zoològics, circs i aquaris perden tot el seu encant quan són analitzats en profunditat. 

Robats dels seus hàbitats en boscos i oceans, encadenats, engabiats i forçats a realitzar actes confusos, 
absurds i moltes vegades dolorosos , ELS ANIMALS SÓN habitualment ENTRENATS 
MITJANCANT L'ÚS DE FUETS I PICANES ELÈCTRIQUES, COPS AMB BARRES DE FERRO, 
MORRIONS, CADENES i la PRIVACIÓ D'ALIMENTS. 

Per als animals, els circs representen un malson especialment difícil de tolerar.

 * Els animals obligats a viure en captiveri desenvolupen comportaments anormals com automutilació,
el balanceix constant i repetitiu, donar voltes sobre si mateix, canibalisme i agressivitat.

 * Molts dels gossos utilitzats a les baralles són
gossos robats de cases i de protectores d'animals,
dòcils i fàcilment entrenables, inclús de vegades 
utilitzats com a presa fàcil per entrenar un gos de 

raça destinat a baralles.

I TU QUÈ HI POTS FER?

No creis demanda d'aques tipus d'activitats ni negocis. No portis les teves filles als zoològics ni a circs on exhibeixin animals.

Ensenya als més petits a gaudir d'un medi natural salvatge, que aprenguin de la natura, que no gaudeixin mirant animals engabiats.

Intenta proposar a l'AMPA de la teva escola que en comptes d'excursions al Zoo les facin a un Parc Natural o a la muntanya.

Intentem crear consciència, que els menuts no vagin a un riu i la seva il·lusió sigui pescar una granota i endur-se-la a casa, que la seva il·lusió sigui veure-la en llibertat.



  

INDÚSTRIA DE LA VENTA D'ANIMAls
El concepte milenari d' ”animal de companyia” s'ha anat ampliant amb els anys.
Inicialment es van domesticar els llops grisos, que van acabar convertits en el que coneixem per gossos. Després van ser els gats, i ja 

fa bastantes dècades els animals salvatges o exòtics, com els micos, certes aus, les tortugues, iguanes, serps, cocodrils, cobayes, eri ços…

Però són sobretot els gats i els gossos els animals de companyia per exel·lència, desde fa més de 15.000 anys. 

Van començar a ser esclavitzats amb funcions de protecció i detecció de preses, fins que es van convertir en un caprici estètic, i van comen çar a explotar els creuaments 
genètics per aconseguir diferents races i morfologies.  Aquests animals fa milenis que són criats en captivitat, la majoria en llibertat ja no saben sobreviure.

El cas dels animals exòtics o silvestres és un fenòmen relativament modern, i abarca un gran nombre d'espècies diferents, segons la regió, la moda del moment i la demanda.
Aquests animals són raptats del seu hàbitat, de maneres molt brutes, transportats amb mitjans precaris (de baix cost) causant la mort a molts d'aquest individus; els que 
sobreviuen a la captura i al viatge, són venuts com a caprici humà, més conegut com  a “MASCOTA”. 
Pateixen molt a causa del canvi d'hàbitat, els afecta psicològicament el canvi brutal que suposa passar de viure en llibertat i amb la resta de la familia a viure engabiats i sols.
Agafen malalties ja que no sabem quines necessitats ni ambientals ni alimetàries requereixen, i la gran majoria moren al cap de pocs anys, si no són abandonats abans.

SABIES QUE...

 *El “Programa Regional de Vida Silvestre de Costa Rica” va revelar que més del 95% DELS ANIMALS SILVESTRES comercialitzats PROVENEN DIRECTAMENT DEL BOSC.
 
 * Catalunya, Madrid i Andalusía tenen el percentatge d'animals de companyia abandonats més elevat. S'estima que a l'estat espanyol  CADA 5  MINUTS S'ABANDONA 1 GOS.
 
* Una TORTUGA CAPTIVA difícilment supera els TRES ANYS DE VIDA. En estat SALVATGE podria viure MÉS DE 40 ANYS. 

 *En el procés de captura, transport i venta, poden MORIR fins al 80% DELS INDIVIDUS. Això significa que per cada animal que arriba viu al mercat, nou han mort pel camí. 

 * El TRÀFIC IL·LEGAL D'ANIMALS salvatges suposa el SEGON MÉS GRAN DEL MÓN, tan sols és superat pel tràfic d'armes.

I TU QUÈ HI POTS FER?

- NO COMPRIS gossos o gats. ADOPTA'N. A les protectores i refugis n'hi ha milions, 
  que han sigut abandonats i que esperen una nova oportunitat per viure dignament.

- Denuncia els comerços on exhibeixen els animals amb els que fan negoci.

. Si adoptes un animal cuida'l, respecta'l, i no l'abandonis. Ës un més a casa.

. No compris animals exòtics o salvatges, ells volen viure a casa seva no a la teva.

. NO PAGUIS PER UNA VIDA. NO AUGMENTIS L'ESCLAVITUT.



  

ANIMALS DELS COSSOS DE SEGURETAT PÚBLICS I PRIVATS
Gossos i cavalls són els animals utilitzats pels cossos de seguretat, tant públics com privats.

Les empreses de vigilància de trens i metros utilitzen gossos per fer d'acompanyants dels agents de seguretat.  Gossos que viuen permanentment tancats en gàbies, d'on tan sols 

surten per entrenar i per fer les rondes de vigilància per trens i túnels, lligats a una cadena, amb morrió de ferro, i sense cap ni un estímul perquè no es desconcentrin.

Els cossos de seguretat de l'estat, la Policia i l'Exèrcit, també utilitzen gossos, per fer redades policials, per rastrejar persones, detectar droga i explosius, i per intimidar. Aquests 

gossos també viuen engabiats i entrenats de formes cruels per que aprenguin a fer la feina que els hi han imposat i perquè siguin eficients.

La Policia també utilitza cavalls per patrullar i per actuar a les manifestacions, aquests cavalls són ensenyats a aguantar situacions 

de molta tensió i agressivitat, moltes vegades són ferits degut als violents enfrontaments entre la Policia i les manifestants.

SABIES QUE...

 * Aquests animals SÓN ENTRENATS A DETECTAR DROGA MITJANÇANT EL CONSUM FORÇAT d'aquestes substàncies, per tal de crear en ells un cert grau d'addicció i fer 

 que les trobin amb  més facilitat i rapidesa.
 
 * NO REBEN CAP MENA D'ESTÍMUL D'AFECTIVITAT només reben ensinistraments basats en el càstig violent. L'únic que han après a la vida és a OBEÏR ORDRES.

 * Empreses privades com la SECURITY DOGS es dediquen a CRIAR I ENSINISTRAR GOSSOS per treballs concrets, A DEMANDA DEL CLIENT, com la protecció personal, 

 guardaespatlles,  reforç de vigilància,  detecció d'explosius, busca-persones i intervenció.
 
  Un cop ensinistrats a gust del client són llogats o venuts, com a  producte de seguretat.

  I TU QUÈ HI POTS FER?

- No contractis mai serveis de gossos de vigilància, existeixen moltss sistemes tecnològics com les alarmes, els gps localitzadors, els detectors de moviment, els guardaespatlles

- No permetem que les empreses de seguretat i els cossos de seguretat de l'estat criin i esclavitzin més animals per fer funcions que haurien de fer els agents, per això cobren.



  

LA SUPERIORITAT DE LES ESPèCIES éS, IGUAL QUE LA 
SUPERIORITAT D'UNA RAçA O D'UN SEXE,  UNA COnsTRUCCIó 

SOCIAL I NO BIOLòGICA,  FORMULADA I UTILITZADA PER 
SOSTENIR  RELACIONS DE PODER JERàRQUIQUES

ELS ANIMALS EXISTEIXEN AL MóN PER LES SEVES PRòPIES 
RAONS, NO VAN SER FETS PER A L'éSSER HUMà DE LA 

MATEIXA MANERA QUE ELS NEGRES NO VAN SER FETS PER 
ALS BLANCS, NI LES DONES PER ALS HOMES
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