
Campaigns 

Why? 

What do we do? 

Through campaigns we aim to raise public awareness of animal welfare issues and achieve 

lasting change through lobbying of key stakeholders. 

How can you help? 

•Register as a member at only €1.67 per month 

•Tell us if you want to become a volunteer to help in campaigning 

activities 

•Do you have any fundraising ideas? Let us know!  

Get in touch 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@CretanAnimalWelfare.org 

Stop Circus Suffering 

Animals should not live in captivity and performing in 

a circus  where cruel training methods are often used. 

CAWG actively supported the pursuit of national     

legislation resulting in many local bans on circuses 

with animals. 

Cage Free Eggs 

Hens should not live in battery cages. We know hens 

are sentient beings and they should be allowed to   

express their natural behaviour.  We inform            

consumers about ethical eggs and are promoting 

‘Cage Free’ as part of the Good Egg Awards and are 

lobbying companies to join. 

Universal Declaration on Animal Welfare 

CAWG believes that animals matter, not only on a local 

level but also on a global level.  Sign the WSPA petition 

if you agree. Visit www.AnimalsMatter.org. 
 





Εκστρατείες 
Γιατί; 

Τι κάνουμε; 

Με τις εκστρατείες στοχεύουμε στην ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν 

την ευημερία των ζώων και στην επίτευξη βιώσιμων αλλαγών μέσω της πίεσης που 

ασκείται στους αρμόδιους φορείς. 

Πώς να βοηθήσετε; 

•Γίνετε μέλος με συνδρομή μόνο €1.67 μηνιαίως 

•Πείτε μας αν θέλετε να γίνετε εθελοντής σε δραστηριότητες 

εκστρατειών 

•Έχετε ιδέες για εξεύρεση πόρων; Μοιραστείτε τις μαζί μας!  

Επικοινωνία 

www.CretanAnimalWelfare.org 

Email: info@FilozoikiKritis.gr  

Τσίρκο με Ζώα 

Τα ζώα δεν θα έπρεπε να ζουν σε αιχμαλωσία και να 

εκτελούν παραστάσεις σε τσίρκο όπου συχνά 

χρησιμοποιούνται απάνθρωποι τρόποι εκπαίδευσης. 

Η ΦΚ υποστήριξε ενεργά την επίτευξη εθνικής 

νομοθεσίας που είχε ως αποτέλεσμα πολλές τοπικές 

απαγορεύσεις των τσίρκο με ζώα.  

“Ηθικά” αυγά 

Οι κότες δεν θα έπρεπε να ζουν σε κλωβούς 

εκτροφής. Γνωρίζουμε πως είναι αισθητήρια όντα και 

θα έπρεπε να έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν  

την φυσιολογική τους συμπεριφορά. Ενημερώνουμε 

τους καταναλωτές για τα “ηθικά” αυγά και 

προωθούμε την χρήση αυγών ελευθέρας βοσκής και 

βιολογικής παραγωγής στις εταιρείες ως μέρος των 

Good Egg Awards. 

Παγκόσμια Διακήρυξη 

Η ΦΚ νοιάζεται για τα ζώα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο 

αλλά και σε παγκόσμιο.  Υπογράψτε κι εσείς την 

ιστοσελίδα της WSPA αν συμφωνείτε  

www.AnimalsMatter.org. 




