IZJAVA VRHUNSKIH SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV O LOVU NA PTICE
Slovenci se lahko s ponosom pohvalimo s kulturno in naravno dediščino naše države. Živimo v izredno
lepi deželi z mnogimi območji ohranjene narave. Pomemben del naše naravne dediščine so živa bitja,
med katerimi imajo ptice s svojo barvitostjo in priljubljenostjo med ljudmi prav posebno vlogo.
Šport in rekreacija sta človeških dejavnosti, ki veljata za pravični, dobronamerni in družbeno koristni.
Vrhunski šport igra vidno družbeno vlogo, saj povezuje državljane pri spodbujanju njihovih reprezentanc,
klubov in posameznikov na največjih tekmovanjih in s tem dviguje nacionalno zavest in ponos.
Vrhunski športniki se dobro zavedamo načel pravičnosti in neškodovanja kot osnovnih vodil športa.
Športniki vseh panog in disciplin na programu Olimpijskih iger, pa tudi neolimpijskih športov, stremimo k
izvajanju naših aktivnosti na način, ki kar se le da malo škoduje okolju, še posebno pa se izogibamo
vznemirjanju živali.
Menimo, da smo ob ponosnem branjenju barv naše države na največjih tekmovanjih širom po svetu
lahko dober zgled tudi pri obravnavanju pomembnih tem na domačih tleh, ki zadevajo širšo družbo.
Takšne odločitve namreč niso pomembne le znotraj države, temveč kažejo sliko o nas tudi v tujini.
Spodaj podpisani športnice in športniki smo odločno proti kakršnemu koli enačenju lova in posledično
ubijanja ter vznemirjanja živali s športom. Ker se zavedamo pomena ohranjene narave, ki je naša skupna
dediščina in mednarodna prepoznavnost, ne podpiramo lova ptic v Republiki Sloveniji brez jasno
opredeljenih in strokovno argumentiranih ekoloških razlogov. Ubijanje ptic za zabavo nikakor ne sodi v
koncept delovanja sodobnega človeka 21. stoletja, zato podpiramo pobudo Preprečimo lov na ogrožene
vrste ptic, objavljeno na spletnem portalu za aktivno državljanstvo Tretji člen.
Želimo si, da bi bile ptice, še posebno ogrožene vrste ptic selivk, v naši deželi dobrodošle. Upamo, da
bodo pri nas tudi v prihodnosti našle življenjsko pomembne kotičke, kjer se med dolgo selitveno potjo
lahko v miru odpočijejo in si naberejo zalog za nadaljnjo pot. Ob vsakodnevnih napornih treningih
namreč tudi nam srečanje s katero od zanimivih, lepih in redkih ptic polepša dan.
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