
Bem estar animal e Democracia! Encontra  as semelhanças...

 

“Saúde e consumidores; Alimentos, bem estar dos animais (Comissão Europeia)

As actividades da Comissão Europeia neste domínio partem do reconhecimento de que os animais 
são seres dotados de sensibilidade. A finalidade geral é assegurar que os animais não sejam 
sujeitos a dores ou sofrimento evitáveis. Os proprietários ou detentores de animais são obrigados a  
respeitar exigências mínimas de bem estar. 

Isto põe o bem estar animal em pé de igualdade com outros precipícios chave ; promover a 
equidade, garantir proteção social, proteção da vida humana, combate à descriminação, promover 
desenvolvimento sustentável, assegurar a proteção do consumidor.

Ao formular e implementar a agricultura, pesca, transporte, mercado interno, desenvolvimento 
tecnológico e pesquisa,a UE e os seus membros devem, desde que os animais são seres cientes, ter 
toda a consideração para os requerimentos para o bem estar dos animais, enquanto respeita a 
legislação ou as leis administrativas e costumes dos seus membros relacionados com religião, 
tradições culturais e herança regional.”

“Quadro estratégico da UE para os Direitos Humanos e a Democracia
Os direitos humanos na política da UE

A União Europeia tem por fundamento a determinação comum em promover a paz e a estabilidade 
e agir para que em todo o mundo sejam respeitados os direitos humanos, a democracia e o Estado 
de direito. Estes princípios estão na base de todos os aspetos das políticas internas e externas da 
União Europeia.
Os direitos humanos são normas legais de aplicação universal. A democracia é uma aspiração de 
toda a humanidade. Em todo o mundo, homens e mulheres exigem viver com liberdade, dignidade e  
segurança em sociedades abertas e democráticas, assentes nos direitos humanos e no Estado de 
direito. A paz sustentável, o desenvolvimento e a prosperidade apenas são possíveis quando 
baseadas no respeito pelos direitos humanos, a democracia e o Estado de direito.



Porém, o respeito pelos direitos humanos e a democracia não podem ser consideradas conquistas 
adquiridas” Comissão Europeia

Podemos começar com a localização do “problema” do bem estar animal, na secção da Segurança 
Alimentar humana,   pela União Europeia  . 
O problema moral e ético, é  afinal“político” porque a preocupação da UE com o bem estar animal, 
nada tem a ver com a sensibilidade  dos animais, mas sim com a “sensibilidade” dos consumidores 
que podem deixar de consumir carne devido à falta de condições e violação dos direitos dos animais 
por parte  dos produtores. Outra preocupação são as doenças que se desenvolvem devido ás 
condições sanitárias dos locais de produção e abate, que além de aumentar as despesas em 
equipamento e veterinária, não evitam ou ainda aumentam o desenvolvimentos de doenças mortais 
e alérgicas nos consumidores. 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm
http://www.coppead.ufrj.br/upload/publicacoes/Maria_Souza.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm


Para manter o bem estar dos animais, muitos outros animais são torturados, manipulados e 
produzidos, para se saber como se pode melhorar o bem estar dos animais pelo qual olhamos . 
O bem estar animal é visto a partir dos interesses dos produtores e não devido às necessidades 
básicas dos animais.
As exigências mínimas são, mais espaço de cativeiro, de manuseamento, necessidades alimentares, 
direito a apoio veterinário, segurança no transporte e “morte humanitária”. O sofrimento 
desnecessário dos animais pode ser comparado ao sofrimento necessário  do “apertar o cinto”, pelo 
bem comum por exemplo. 

Podemos comparar os pintos machos, escolhidos e mortos   pela   industria dos ovos   com a morte de 
crianças na China para controlo populacional, ou a abate   de burros em santuários de cavalos   nos 
EUA, com o genocídio na Palestina para os colonatos de Israel.

 
 

http://www.megafone.inf.br/textos/1389-genocidio-e-limpeza-etcnica-na-palestina.html
http://mundoequestre.blogspot.pt/2012/03/madeleine-pickens-wild-horse-sanctuary.html
http://mundoequestre.blogspot.pt/2012/03/madeleine-pickens-wild-horse-sanctuary.html
http://www.frigoletto.com.br/geopop/contpopchina.htm
http://www.frigoletto.com.br/geopop/contpopchina.htm
http://vista-se.com.br/redesocial/massacre-gigantesco-de-300-mil-pintos-na-russia/
http://vista-se.com.br/redesocial/massacre-gigantesco-de-300-mil-pintos-na-russia/
http://vista-se.com.br/redesocial/massacre-gigantesco-de-300-mil-pintos-na-russia/
http://www.outraspalavras.net/2013/01/10/o-bem-comum-como-maior-valor-social/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/61218/nobel-da-economia-arrasa-sucesso-da-austeridade-em-portugal#.UXizIMo5DZ4
http://www.infoescola.com/medicina-veterinaria/eutanasia-em-animais/
http://expresso.sapo.pt/portugal-processado-por-maltratar-as-galinhas=f701460
http://expresso.sapo.pt/portugal-processado-por-maltratar-as-galinhas=f701460
http://www.aviagro.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=127:maquina-corte-de-bicos-qlyon-debeakerq&catid=88:diversos-equipamentos-avicolas&Itemid=228


As exigências mínimas exigidas aos proprietários dos animais não impede a sua exploração e 
sofrimento desnecessário, porque a partir do cativeiro que é desnecessário, essa “lei” já está ser 
violada. Primeiro porque para criar as condições para produzir animais, é necessário uma 
quantidade enorme de destruição ambiental que afetará tanto milhões de animais com a destruição 
do seu habitat, das suas águas e dor de biliões de seres vivos.
Ora também se pode comparar isso com as condições mínimas que se oferece aos trabalhadores, 
onde cada vez as condições são mais “bonitas e pacificas”, mas na realidade as condições permitem 
uma exploração mais lucrativa para os proprietários/patrões.
O bem estar animal não vai parar com a exploração de animais para espetáculos, onde são 
manipulados fisicamente e psicologicamente para exercerem a sua função o mais rentável possível, 
tal como os desportistas ou artistas de circo, que são dopados, passam por sofrimento desnecessário, 
tem uma vida controlada pelos seus proprietários e são ambos “domesticados” para obedecer e viver 
em paz. Os que falham em manter os níveis ditados pelos proprietários são violentados ( treino para 
animais de circo/ cargas policiais sobre manifestantes), abandonados (animais abandonados quando 
deixam de ser férteis/ indivíduos abandonados quando não se encaixam) , ou mortos ( como os 
animais “ com raiva ou agressivos” ou indivíduos problemáticos (os subversivos/ “terroristas”).

 

Para se manter o bem estar dos animais de companhia, milhares são torturados e mortos dentro de 
outro tipo de bem estar animal, que se impões devido ao desenvolvimento cientifico. Tal como para 
manter democracias, mantêm-se outros povos em ditaduras. Testam-se produtos farmacêuticos, 
táticas de controlo social, comida  e criam-se novas classes sociais noutros povos, para melhorar a 
exploração e controlar os seus efeitos nos indivíduos desejados humanos ou não da “sua população 
naciobal”.
Podemos comparar os grupos de bem estar animal com os sindicatos, fundações de solidariedade ou 
grande parte das ONG e religiões. 
O bem estar animal tal como a democracia não vai conseguir parar com os abusos e as violações 
legais. Como se organizam lutas de cães, cavalos, touros, galos, etc..., também se organiza 
constantemente confrontos entre raças, crenças, grupos e indivíduos, mas sempre educados para não 
atacar o proprietário. Os cães de luta são comparáveis ou movimentos populares instigados pelos 
superiores a combater por um ideal. Os cães de caça são ensinados como os exércitos. Os golfinhos 
são utilizados como os bombistas suicidas, os porcos como   vitimas   de guerra.  

 

http://www.horadopovo.com.br/2009/julho/2779-03-07-09/P8/pag8a.htm
http://www.horadopovo.com.br/2009/julho/2779-03-07-09/P8/pag8a.htm
http://www.horadopovo.com.br/2009/julho/2779-03-07-09/P8/pag8a.htm
http://megacurioso.com.br/teorias-da-conspiracao/35899-golfinhos-assassinos-teriam-escapado-da-marinha-ucraniana-diz-jornal-russo.htm
http://megacurioso.com.br/teorias-da-conspiracao/35899-golfinhos-assassinos-teriam-escapado-da-marinha-ucraniana-diz-jornal-russo.htm
http://www.pmi.com/pt_pt/our_products/research_and_development/pages/animal_testing.aspx
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=63013
http://www.rrecinella.com.br/artigo.asp?id=36
http://www.rrecinella.com.br/artigo.asp?id=36
http://mohumana.esenviseu.net/Recursos_Educativos_Doc/Doping.pdf
http://www.observatorioeco.com.br/ministerio-do-meio-ambiente-avalia-o-uso-de-animais-em-espetaculos/
https://osha.europa.eu/pt/seminars/emerging-psychosocial-risks-related-to-osh/speech-venues/speeches/precarious-work-and-new-forms-of-employment.-concepts-evidence-and-impact-on-health
http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166-1185895645304/4044168-1185895685298/010CausasDesmatamentoAmazoniaBrasileira.pdf


As leis legislativas para o bem estar animal violam o bem estar animal natural, como a leis de 
trabalho, saúde natural dos trabalhadores é violada e  a sua “saúde proletária” é adaptada às 
necessidades do patrão/proprietário.

È impossível manter o bem estar animal democraticamente e respeitar as “culturas e tradições 
populares” de certas áreas europeias ou mundiais. Não se pode considerar bem estar animal quando 
se aceita a castração ou mutilação de partes do animal para o manter na condição de servidor, como 
não se pode aceitar a castração   de indivíduos   em outras culturas, não se deve aceitar a mutilação 
para melhorar a sua imagem ou performance, como não se deve aceitar a mutilação de um membro 
por roubo, ou aceitar o “stick” do Jockey de corrida, como não se deve aceitar as chicot  adas   nas 
mulheres muçulmanas por “traição aos bons costumes”. 
Podemos comparar a morte de animais de “ maneira humanitária” com a pena de morte por injeção 
letal, como também não se deve aceitar a eletrocussão de animais para peles, como também não 
devemos aceitar a morte de condenados humanos por choques elétricos.

Outro problema do bem estar animal são os excedentes, toda a industria animal tem excedentes uns 
são reutilizados outros são mortos. O estrume por exemplo à muito é utilizado para adubar os 
terrenos agriculas, mas coisas piores se passam, na industria do leite o excedente era o Vitelo, dai o 
mercado da carne vitelo. Nos cavalos de raça, para não se mexer no mercado de valores, cria-se 
outro mercado, o da carne de cavalo, assim não se mexe na especulação e o mesmo cavalo começa a 
valer menos, para poder ser comprado e não dar mais despesa ao seu antigo proprietário e dar lucro 
ao seu novo proprietário que está num mercado que vai retirar lucro de um animal que ia dar 
despesa. O mesmo se passa com a classe média e baixa da sociedade democrática de hoje os 
“excedentes” são despesa para o estado então criam-se  fundações, abrigos, instituições solidárias 
que vai lucrar com  a sua “desvalorização”. 

 
 

http://expresso.sapo.pt/sem-mao-de-obra-barata-nao-ha-emprego-diz-belmiro-de-azevedo=f794560
http://www.scml.pt/
http://www.casapia.pt/
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.precariosinflexiveis.org/?cat=6
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2951123
http://www.aptaregional.sp.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=119&Itemid=284
http://www.wspabrasil.org/latestnews/2007/Nova-York-proibe-eletrocussao-de-animais.aspx
http://visao.sapo.pt/arabia-saudita-mulher-apanhada-a-conduzir-vai-ser-chicoteada=f624690
http://visao.sapo.pt/arabia-saudita-mulher-apanhada-a-conduzir-vai-ser-chicoteada=f624690
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2911545
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2911545


Os estados democráticos  como o bem estar animal aproveitam as “violações” dos animais 
sensíveis, para criar novas formas de exploração, mais sensíveis e menos violentas.
As leis que permitem a exploração dos animais  preocupam-se tanto com o seu bem estar como as 
políticas europeias se preocupam com 99% da população europeia e com 100% de outros povos, a 
não ser de forma manter o controlo da revolta, epidemias ou “radicalização” das ideias de proteção 
animal ou humana.
Porque se aceitam guerras, poluição, genocídios e ecocidos, pela mesma razão que se aceitam que 
se aceitam matadouros, extinções e tortura e assassinatos contra os animais, porque faz parte da 
“nossa cultura”, e das nossas necessidades, conforme os proprietários.

Olhar para um camião de transporte de animais vivos, é como olhar para uma carruagem de 
prisioneiros ou militares, ambos estão a li para manter o lucro e ambos são descartáveis e 
substituíveis. 
Olhar para um rebanho nos prados, é como ver pessoas na praia, parece tudo bonito, mas por detrás 
desse bom momento, pode estar um terror para muitos indesejável. 
Quando existe um confronto entre ou com populares alguém esta a ganhar dinheiro. Os primeiros a 
ganhar são as forças de segurança, depois os cientistas, os políticos aproveitam e os capitalistas 
vendem. O mesmo se passa no mundo da exploração animal,se os animais guerreiam   até   dar   
despesa, mutilam-se, mecaniza-se o manuseamento ou “melhora-se” as condições de cativeiro a 
nível   de segurança.   Ganham os cientistas, as corporações de apoio à agro-industria.

 

O bem estar animal não vem para libertar os animais de   sofrimento     desnecessário  , vem para os 
manter em cativeiro sobre as ordens dos seus proprietários.
A democracia também não vem para nos libertar, vem para nos manter em cativeiro sobre as ordens 
dos proprietários. Com a “Crise” e Portugal como cliente do FMI (nosso dono), a democracia tem o 
mesmo trabalho no Ministério da Agricultura, Pescas e Energias para o bem-estar animal, como o 
Ministério do Interior ou da Saúde tem para com o bem estar do povo.
A esta comparação entre o tratamento para com os animais e o tratamento que os democratas e os 
nosso proprietários ( corporações) nos oferecem é chamada de especismo.
O especismo é também comparado ao racismo por Judeus que passaram nos campos de 
concentração nazis. 

http://www.onca.net.br/arquivos_onca/2013/02/entrevista-com-charles-patterson/
http://www.onca.net.br/arquivos_onca/2013/02/entrevista-com-charles-patterson/
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/7pq.php?tema=QNqYlzb9V5MKfshOuilsjHuYuWYHX3i2CZgYYE_rTCc
http://dangerousminds.net/comments/accelerating_future_free_range_is_bullshit
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http://dangerousminds.net/comments/accelerating_future_free_range_is_bullshit
http://borntobewild.no.sapo.pt/criacaoanimais.htm
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http://borntobewild.no.sapo.pt/criacaoanimais.htm
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2229120&seccao=Norte
http://planetafala.blogspot.pt/2013/03/especismo-e-ecocidio.html


O desequilibro entre a cultura da superioridade humana sobre os resto da vida, até a sua (religião) e 
a cultura primitiva na base da equidade mantêm um desequilíbrio desumano  e de exploração do 
homem sobre o homem e do homem sobre a  natureza. 

A cultura democrática mantém o homem separado da natureza, seu proprietário e seu “mestre”. 
O numero de animais vivos produtivos é mantido controlado para controlar as especulações e os 
lucros, produção a mais baixa os preços e desmascarar a destruição provocada pela produção, pela 
quantidade necessária para manter a procura, produção menos aumenta os preços provocando crises 
que vão descredibilizar a paz social e democrática.

A mensagem é: Quando vires um animal a ser explorado, um campo de monocultura, um 
cidadão a gritar por direitos, uma violação dos direitos humanos coletiva, pergunta: Que está 
a pensar o proprietário? No que ele ouve existe diferença entre os “runhidos” dos animais e os 
meus gritos e as minhas apelações?

Se não te preocupa a vida dos animais, preocupante com os proprietários aprendem a manipular-te!
Acredita se se acabar com a exploração animal, muito pouca exploração restará, já que poder que os 
proprietários conseguem devido ao monopólio alimentar, cairia e com ele os seu impérios que tanta 
exploração, destruição e morte provocam em todos os elementos vivos da terra. 

A primeira hierarquia de exploração foi sobre os animais, onde o homem inventou e produziu 
maneiras de criar e desenvolver animais para consumo e trabalho. Que mais tarde usou para 
“domesticar” outros homens para trabalho. Hoje conseguem manter essa exploração, muito se 

http://osimpactosambientais.blogspot.pt/
http://exploracaodohomem.wordpress.com/


deve à Democracia, quando apoia o progresso e a política económica, optando por uma 
política repressiva.

As soluções democráticas para os problemas dos mais desfavorecidos são Campos de refugiados, 
prisões, fronteiras, confrontos, rotulagem e abandono.

Especismo e Democracia são Fascismo! Pensa nisso!!!

     “ O destino dos animais é muito mais importante para mim do que o medo de parecer 
ridículo” Èmile Zola

“ Esta sociedade é uma pirâmide em que a carência da maioria alimenta o luxo de uma 
minoria”- Povo


