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Simplitatea Protecției Necuvantatoarelor

În aceasta  scrisoare, colectivul clasei a 7-a va prezenta statutul animalelor și aspirația către

dobândirea statutului de entități cu drepturi. Vom releva concepții pe de-o parte, divergente, pe

de-o parte elemente complementare. Vizam detalierea opiniei  colective, demonstrată prin

argumentele expuse și prin exemplele din text despre comportamentul animalelor.

Pentru introducerea termenului de “entitate cu drepturi”, aproape de statutul de “persoana”,

considerăm necesar să scriem despre accepțiunea de acestor termene în diverse viziuni. În

perspectiva europeană, de exemplu, persoana este o minte sănătoasă, într-un corp sănătos,

ilustrând concepția despre persoana care are rațiunea necesară pentru deciziile și pentru

acțiunile pe care le emite. În perspectiva extrem orientală, este subliniată în mod tradițional

expresia care include sufletul, mintea și corpul , o referire la suflet care aparține de domeniul1

metafizicii, un lucru ce nu poate fi simțit, dar este specific ființelor umane. Discuțiile

contemporane transcend convingerile tradiționale, astfel că subiectivitatea statutului de

persoană, a ițelor complicate ale minții umane, este inclusă în caracteristicile sufletului

metafizic. Dar când apare sufletul în mecanismele umane? Răspunsul apare printr-o cercetare

empirică încă din 1901, a doctorului Duncan MacDougall, care a demonstrate că sufletul

uman are masă și este prin urmare măsurabil- cântărește corpurile muribunzilor în secundele

dinaintea trecerii în neființă, apoi secunde în urma întâmplării și susține că sufletul avea doar

21 de grame.2

Propun în discuție statutul prezent al animalelor la nivelul statului român. Momentan, este

universal acceptat statutul de unealtă. Drepturile animalelor este ideea conform căreia

intereselor de bază ale animalelor ar trebui să li se acorde considerare similară intereselor

ființelor umane. Animalele trebuie văzute ca persoane legale și membre ale comunității

2 Weighing Human Souls – The 21 Grams Theory, https://www.historicmysteries.com/the-21-gram-soul theory/.

1 A sound soul dwells within a sound mind and a sound body, din originalul ” 健全なる魂は ,健全なる精神と ,健
全なる肉体に宿る”,
https://www.reddit.com/r/souleater/comments/5ch02f/meaning_of_a_quote_a_sound_soul_dwells_within_ a/.



morale, nu ca proprietăți; de asemenea, nu trebuiesc folosite ca mâncare, îmbrăcăminte,

subiecte de cercetare sau ca divertisment. Nicio instanță din teritoriul României nu va3

contesta statutul de animal de companie/laborator/ferma pentru categoria necuvantatoarelor

pentru că animalele sunt incapabile de a fi ființe sociale sau de a face alegeri morale și nu pot

fi, așadar, privite ca posesoare de drepturi. Mai mult de atat, doar oamenii au îndatoriri, adica

responsabilitati care deriva in mod natural din drepturile omului.

Din punctul nostru de vedere, animalele nu pot avea încă statutul de persoană, chiar dacă sunt

în lanțul trofic alături de oameni, cu o inteligență ridicată și cu abilități specifice oamenilor.

Părerea noastra a fost formată în urma unei perioade de trei luni în care am adunat date de pe

internet, răspunsuri identificate in paginile https://www.gov.uk/, https://animalequality.org.uk/.

Considerem că socializarea, raportarea la o altă persoană reprezintă un fenomen specific unui

grad mai profund de trăire, care nu poate fi găsit la animalele din anul 2022, dar credem

destul de mult că animalele ar trebui să primească în curând drepturi, chiar și în lipsa

inventiilor inedite pe care nu le vor îndeplini niciodată la nivelul neuronal uman.4

Dorim sa adresăm acest eseu către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor

(ASPA), în speranta ca autoritatea menționată va putea castiga în dezbateri cu reprezentanții

statului român ori cu instanțe judecătorești, drepturi pentru animale.

4 Lobsters, octopus and crabs recognised as sentient beings,
https://www.gov.uk/government/news/lobsters-octopus-and-crabs-recognised-as-sentient-being.
Animal Sentience To Be Recognised In UK Law,
https://animalequality.org.uk/news/animal-sentience-recognised-uk-law/.

3 „Animal rights”, Enciclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/animal-rights.
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