UNA NOVA PROPOSTA
Els humans hem utilitzat i utilitzem els altres animals com a recursos. Hem decidit que no tenen
interessos propis, que el seu patiment no existeix o que no té valor, i que fins i tot el mes trivial dels
nostres desitjos està per damunt dels seus interessos. La nostra societat no els reconeix com a
individus amb capacitat de sentir. No respecta els seus drets a la vida, a la llibertat i a la integritat.
La seua identitat, el seu patiment, el seu desig de viure no compten quan es decideix
convertir-los en menjar, en vestit, en objectes per a la investigació o en instruments de diversió.
Mai són qui haurien de ser; són matèria primera transformada en beneficis als escorxadors i els
vaixells de pesca, a les tendes de roba, als laboratoris d’investigació, als circs, als zoos, a les places
de bous...
La majoria de la població no és conscient de la vida a la que són condemnats milions i milions
d’animals. Les diverses indústries d’explotació animal s’esforcen per a mostrar-se com a eines per
a un ús “natural” i “legítim” dels animals, amb preocupació pel seu màxim “benestar”. Ens
asseguren que el seu “producte” té totes les garanties que podem exigir, i pot ser consumit sense cap
mena de preocupació.
Però aquesta conclusió no s’ajusta a la realitat. Per exemple, la carn de vedell és de petits
tancats en caixons, on no es podem moure durant els seus quatre miserables mesos de vida, durant
la que reben una alimentació pobra en ferro per a garantir la tendresa de la seua carn. Naixen per a
que sa mare done la llet que trobem a la tenda, líquida o en forma de iogurt o formatge. Cap
mamífer “dona llet” sense motius. La majoria d’aquestes vaques tindran tres o quatre vedells i abans
de complir els 5 anys acabaran, per la “caiguda de productivitat”, convertides en les hamburgueses
dels establiments de menjar ràpid. En llibertat, uns bòvids com aquests podrien viure fins a 25
anys.
Tota la resta d’animals utilitzats pels humans viuen en situacions similars a la de les vaques
lleteres i els seus petits. Molta gent ha començat a mirar més enllà de les prestatgeries de la tenda, a
dins de les gàbies del circ, darrere la porta tancada del laboratori. A més de la injustícia patida pels
altres animals a mans dels humans, hem vist un planeta malalt per la desaparició de molts individus
d’altres espècies terrestres i marines, per la contaminació com la que generen els purins de la
indústria porcina, per la destrucció de boscos i espais verges destinada, entre altres, per a la
producció de soja, majoritàriament transformada en pinso per a animals de granja.
També hem vist la injustícia comesa amb altres humans. Les indústries d’explotació animal
són ineficients: contaminen, malbaraten recursos, acaparen inversió pública i generen “productes” a
l’abast de molt pocs. I, front a tot això, podem optar per la més senzilla de totes les revolucions:
només hem d’elegir la nostra roba, el nostre lleure o el plat del nostre menú d’altra forma.
Actualment, als Països Catalans hi ha diverses organitzacions animalistes i/o protectores dels
altres animals, i molta més gent que no forma parts de cap d’elles. Considerem que hem d’establir
una plataforma per al debat i per la coordinació d’accions conjuntes i iniciatives específiques, que
generen una major mobilització a favor de propostes que compten o poden comptar amb un fort
recolzament social.
Destaca, en aquest sentit, la mobilització antitaurina. S’han impulsat nombroses iniciatives
per a reclamar la fi de la tortura a les places de bous, i s’han organitzat grans manifestacions. Però
hem de coordinar totes aquestes iniciatives per a que compten amb el suport de la majoria social a la
que representen. Aquesta i altres iniciatives han de ser el punt de partida de la nostra plataforma, i
d’una nova etapa del moviment animalista.

