
Španělé zveřejnili dokument o farmách s prasaty  
 
 
   V červenci tohoto roku aktivisté španělské Igualdad Animal / Animal Equality zveřejnili výsledky dvouleté 
investigace španělských farem s prasaty. Jejich nový dokument Granjas de Cerdos (Pig Farms) zachycuje to, co 
viděli.  
   Dokument můžete shlédnout ve španělské nebo anglické verzi, a to zde: http://vimeo.com/13122374 (anglická 
verze) a http://vimeo.com/11862518 (španělská verze). V 45 minutách vás (nás) dokument provede typickým 
životem jednoho prasete od narození až po popravu. 

 
   Od srpna 2007 do května 2010 dokumentovalo šedesát aktivistů život 
a smrt prasat ve Španělsku, jež je čtvrtým největším „výrobcem“ masa z 
prasat. Navštívili 172 farem a jatek, z nich 167 bylo vybráno náhodně, 
zbylé byly farmy, jež obdržely různá ocenění zaručující kvalitu. Natočili a 
nafotili přes 200 hodin záznamu a 2 600 fotografií. Jedná se o dosud 
největší rešerši zneužívání zvířat ve Španělsku. Byli svědky nespočetných 
výjevů kanibalismu, viděli zmrzačená, na infekce umírající prasata, viděli 
matky rodící svoje děti do vlastních výkalů, viděli matky pojídající vlastní 
mláďata, viděli rutinní ubíjení slabých selat o podlahu. 

 
   Každá fotografie a každý záběr ukazují utrpení. Kanibalismus, 
infekce, otevřená zranění, zmrzačení, psychická devastace, zcela běžné týrání zvířat ze stran zaměstnanců, těžko 
spočitatelná mrtvá zvířata – to vše v „bio“ i ve velkokapacitních farmách – zakončeno naprostým popřením práv 
těchto cítících bytostí: jejich popravou na jatkách. Více než 40 milionů prasat každý rok jen ve Španělsku čeká 
stejný osud. V České republice jsou to též statisíce a miliony. 

 
   Každá z těchto dokumentací je důkazem toho, že zachycené podmínky nejsou v žádném případě ojedinělými 
případy: systematické zneužívání a týrání zvířat je běžnou praxí na všech farmách. 
   Respektujte zvířata, staňte se veganem či vegankou. 
 
 

Dokument v angličtině: vimeo.com/13122374. 
Dokument ve španělštině: vimeo.com/11862518. 
 
Trailer k dokumentu: vimeo.com/11862375.  
Fotografie: flickr.com/photos/igualdadanimal/collections/72157605815420541 
Stránky Granjas de Cerdos: granjasdecerdos.org.  
 
Stránky organizace: igualdadanimal.org, animalequality.net.  
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