Avalik arvamus ja teadmised looma heaolu kohta Hiinas
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1. Sissejuhatus
Toiduks kasvatatavad loomad moodustavad maailmas enamuse, keda inimene peab.
Alates 1990. aastate lõpust on Hiina olnud peamine loomsete saaduste tootja ja
eksportija. Hiina elanikkonna vaateid looma heaolule ei mõisteta nii hästi kui seda
Euroopas. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et heaolu kontseptsioonid võeti MandriHiinas kasutusele suhteliselt hiljuti – 1990-ndate alguses. Loomakasvatust on Hiinas
tabanud mitu suurt taudipuhangut, nagu SARS, linnugripp, suu- ja sõrataud ning
viimati sigade Aafrika katk, mis põhjustas suure hulga loomade likvideerimise
tarneahelast, millel oli looma heaolu aspektist suur mõju. Looma heaolu parandamine
võib aidata kaasa nimetatud haiguspuhangute ärahoidmise. Hiinas läbi viidud küsitlus
näitas, et umbes kolmandik üldsusest oli teadlik looma heaolust. Looma heaolu kui
ühiskondlik debatt on Hiinas veel varajases arengufaasis.
2. Uurimistöö eesmärgid
Nimetatud hinnangute uuringu eesmärk oli mõista hiina tarbijate teadmisi ja käitumist
looma heaolu osas. Lisaks oli eesmärgiks teha kindlaks tarbijate huvide
rakendamine, et tulevikus mõjutada kõrge heaoluga loomakasvatuse arengut.
3. Uurimistöö metoodika
Küsimustiku ja uurimismeetodi kiitis heaks Austraalia Queenslandi ülikooli
inimuuringute
eetikakomitee
(#
2019001811).
Küsimustik
koosnes
küsimustekogumitest, millele vastused valiti kahel 5-pallisel Likerti skaalal. Need
sisaldasid üldist suhtumist looma heaolusse, põhjusetest hoolitamaks loomade eest
ja mõningaid olulisemaid heaolu aspekte.

Ajavahemikus august kuni september 2019 võeti küsimustiku raames
ühendust kokku 2170 inimesega.
4. Tulemused
Uuringust selgus, et arusaam looma heaolust Hiinas on paranenud, toetades
märkimisväärselt eluslooduse kaitset. Ligi pool vastanutest polnud kunagi
kuulnud terminist "looma heaolu", mis ei tähenda tingimata, et hiinlased ei
hooli loomade heaolust.
Vastajad olid üldiselt nõus, et loomad peaksid enne söömist olema
surmatud. See on tõend, et julgustada pingutusi elusloomade tarbimise
keelamiseks, vähendamaks loomade kannatusi ja parandada looma heaolu.
5. Kokkuvõte
Hinnangute osa läbi viidud uuring näitas, et arusaam looma heaolust on
Hiinas paranenud, kus märkimisväärne osa vastajatest toetas looma heaolu
edendamist. Uuring näitas toidu maitsele omistatud tähtsust ja
tehistingimustes toodetud loomse toidu ohutust ning nende võimalikke
seoseid selle toidu tootmise ja looma heaoluga.
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