
Živali nas učijo človečnosti
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Nušin kotiček

Znanstveniki so odkrili, da so psi sposobni 
podobnih čustvenih odzivov (npr. ljubezen, 
navezanost) kot otroci.
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V Sloveniji poznamo 
kar nekaj poklicev, 
povezanih s skrbjo 
za živali: oskrbnik, 
veterinar, veterinarski 
inšpektor, biolog in 
podobno. Z varstvom 
živali se pogosto 
ukvarjajo tudi policisti 
in gasilci. Veliko 
dobrega za živali 
pa vseskozi počne 
raznolika skupina, ki 
združuje ekonomiste, 
jezikoslovce, 
naravoslovce, 
umetnike in še 
marsikoga. Kaj imajo 
skupnega?

Prav gotovo ljubezen do živali. Pa ne samo to – druži jih 
tudi ljubezen do sočloveka oziroma do vseh živih bitij, s 
katerimi si človek deli svet. Kot smo ugotovili v februarski 
številki revije Moj planet, pa ljubezen ni dovolj. Prav zato 
se ta razgibana skupina ljudi združuje v društvo za zaščito 
živali. Njegova naloga je širiti znanje o varstvu živali in 
zavedanje o pomenu razumevanja ter skrbi za drugega. Da 
lahko prostovoljci društva to znanje širijo, ga morajo seveda 
najprej pridobiti: iz knjig, na tečajih, pri delu v zavetiščih in 
na terenu.

Zakaj potrebujemo to znanje?
Marsikdo se vpraša, ali je zaščita živali res tako pomembna, 
kot pravijo. Odgovor na to vprašanje se morda skriva v skrb 
vzbujajoči ugotovitvi, da se nasilje nad sočlovekom pogosto 
začne z nasiljem nad živaljo. O tem poročajo številne tuje 
raziskave, iz katerih izhaja, da se posamezniki najpogosteje 
znašajo nad šibkejšimi od sebe. V otroštvu in mladostništvu 
so to živali, pozneje pa tudi otroci, starejši in ženske. 

Verjamem, da si želi vsak od nas živeti v varni in 
razumevajoči družbi. Če se želimo temu čim bolj približati, 
je dobro, da imamo že kot otroci možnost stika z živaljo, 
da lahko z njo razvijemo primeren odnos. Če nimamo 
domačega ljubljenčka, nam lahko na pomoč priskoči tudi 
društvo za zaščito živali.

Tudi živali imajo čustva
V Ljubljani in okolici to počne Društvo za zaščito živali 
Ljubljana, ki obiskuje tamkajšnje vrtce in osnovne šole. 
Otrokom predstavi, kaj vse vključuje odgovorna skrb za 
ljubljenčka in zakaj moramo skrbeti za čisto vse živali na 
našem planetu. V drugem delu delavnice pa imajo otroci 
možnost, da se približajo živali, ki jo pripeljejo društveni 
prostovoljci. Na delavnici z živaljo se otroci naučijo, da 
so živali zelo pametna in učljiva – pa tudi občutljiva bitja. 
Marsikdo je presenečen nad tem, da živali pokažejo, ko jih 
kaj boli, ko so srečne, žalostne ali prestrašene.

Ko preživijo nekaj časa z živaljo, so otroci pripravljeni 
narediti vse, da bi bila sita, zdrava, čista in igriva. Ko je žival 
zadovoljna, jim namreč vrača toliko lepega, da kaj takega ne 
gre zamuditi! Žival, ki ima svoje potrebe in čustva, podobno 
kot jih imamo ljudje, otroka nauči, da lahko le s sočutnim 
obnašanjem do drugega – tj. tudi do vrstnikov in družine – 
dobi to, kar potrebuje: ljubezen, varnost in razumevanje.

Ob živalih rastemo vsi
Stika z živaljo si vse bolj želijo tudi odrasli, saj je vsem 
skupno, da si želimo sprostitve, radosti, varnosti in zdravja. 
Prav zato vodniki s t. i. terapevtskimi psi obiskujejo 
bolnišnice in otroke s težavami, kjer živali pomagajo pomoči 
potrebnim pri sprostitvi in čim hitrejšem okrevanju ter 
ozdravitvi. 

Zdaj vemo, do kako pomembnega 
spoznanja nam pomagajo živali. V 
času, ko je človek vse slabše povezan 
z naravo, nas učijo, da je razumevanje, 
spoštovanje in ljubeč odnos do vsega 
živega v našem okolju prava pot do 
razumevanja, spoštovanja in ljubečega 
odnosa do sočloveka – in ne nazadnje 
tudi do samega sebe.
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