VO C Ê S A B E O Q U E

É ESPECISMO?

Você provavelmente acha que é errado discriminar alguém por causa do seu sexo ou
da cor da sua pele. Mas o que dizer quando prejudicamos quem pertence a uma espécie diferente da nossa? Tratar os animais injustamente por causa da espécie a que
pertencem é uma forma de discriminação bastante comum, chamada de especismo,
que muitos animais sofrem atualmente.
É injusto prejudicar outros humanos por causa do seu sexo ou da cor da sua pele. Não é
igualmente injusto prejudicar animais simplesmente porque pertencem a uma espécie
em vez de outra? Os animais não humanos (observemos que seres humanos também
são animais) são criaturas sensíveis capazes de sofrer ou desfrutar. Não deveria a forma
como tratamos outros indivíduos basear-se em fatores relevantes como, por exemplo, se
é possível que sejam prejudicados ou beneficiados pelas nossas ações?

O QUE IMPORTA NÃO É A INTELIGÊNCIA:

É O SOFRIMENTO

Respeitamos um indivíduo quando tentamos ajudá-lo e não o prejudicar. Muitas pessoas aceitam que devemos respeitar cães e gatos, e não lhes causar danos. Porém,
outros animais também são capazes de sofrer. Não deveríamos respeitá-los também?
Há pessoas que dizem que não deveríamos respeitar animais porque são menos inteligentes que nós. Mas muitos seres humanos possuem capacidades intelectuais menores,
devido a doenças, acidentes ou fatores congênitos. É claro que não deveríamos discriminar
ou prejudicar esses seres humanos. Isso mostra que quando se trata de respeitar alguém, o que importa não é a inteligência. O que importa saber é simplesmente se as
nossas ações podem causar-lhe um dano ou se podemos dar-lhes alguma ajuda.

O QUE PODEMOS FAZER?
Podemos ajudar a prevenir o sofrimento e a morte de animais decidindo não
apoiar sua exploração. Aprenda sobre o
veganismo e outras formas de se opor
à exploração de animais em nosso site:
www.respeito.org
Os animais que vivem na natureza também enfrentam diﬁculdades em situações
nas quais poderíamos ajudá-los. Muitos
sofrem devido a fatores como doenças,
condições climáticas extremas, desastres
naturais, desnutrição, acidentes e ferimentos. Podemos ajudá-los promovendo a preocupação com animais selvagens e apoiando resgates de animais em necessidade.
Fazendo isso, estaremos contribuindo para
acabar com todas as discriminações injustas,
incluindo o especismo.

Gostaria de aprender mais sobre como ajudar os animais?
Visite-nos em: www.FimDoEspecismo.org
www.facebook.com/EticaAnimalPortugues
www.twitter.com/EticaAnimalPt

