
Oni si vybrat nemůžou, ale my ano.

Veganství je spravedlivé.

Vánoční jatka ryb, stejnějako jakékoli jiné zabíjeníkdykoli v roce, je špatné.Každá ryba a každé jinézvíře je osobnost a jejichživot je důležitý.
Každý rok jsou miliardy životůbezejmenných zvířat zničeny pod našimarukama. Stejně jako my, i oni chtěli samirozhodovat, jak žít vlastní život. Každézvíře, ať je to kapr, váš pes nebo vaše dítě,je bytost, je někdo. Všichni máme právonebýt něčí majetek, něčí věc, a brát tohleprávo druhým je nespravedlivé. Náš životmá vlastní hodnotu nezávislou na tom,nakolik užiteční jsme jiným.
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