14 kwietnia 2007
do: Żaneta Berus
Dyrektor Zarządzający 

My niżej podpisani jesteśmy oburzeni faktem, że EXPO pozwala na organizowanie na swoim terenie targów promujących zabijanie zwierząt dla rozrywki.
Co prawda w Polsce myśliwstwo jako takie nie jest zakazane, lecz w założeniu ma utrzymywać równowagę w ekosystemach, a wiadomo, że większość z tych ludzi zabija zwierzęta nielegalnie, ponadto istnieje cała rzesza myśliwych - hobbystów, którzy polują tylko dla własnej przyjemności.
Uważamy, że promowanie myśliwstwa jako formy wypoczynku, rekreacji i sposobu na życie jest po prostu nieetyczne, a w momencie gdy na całym świecie prowadzona jest kampania przeciw polowaniom na foki w Kanadzie i przeciw wielorybnikom z Japoni, Norwegii i Islandii - niestosowne. 



Odpowiedź dn. 16 kwietnia 2007:

Szanowna Pani,
 
Bardzo dziękujemy za mailowy list w sprawie targów HUBERTUS.
 
Prywatnie  daleka jestem od wszelkich aktów przemocy, a jedyne polowania, na jakie się wybieram to z aparatem w ręku.
 
Natomiast moje wewnetrzne przekonania nie muszą pokrywac się ze sposobem prowadzenia biznesu i wyboru takiego czy innego sposobu spędzania czasu przez innych ludzi.
 
Nie wiem wiele o mysliwych hobbystach, natomiast nie mogę zarządzać firmą bazująć tylko na emocjach.
 
W ten sposób np. mogłabym nie przyjąć targów solaryjnych bo stwarzają groźbę zachorowań na raka, czy też targów win i alkoholi ponieważ mogą tym samym propagowac naduzywanie trunków.
 
Każdy z nas, we własnym sumieniu powinien przeanalizowac z czym sie zgadza lub nie i najwyzej nie odwiedzać takich imprez, gdzie te wartości są w jakikolwiek sposób wg jego mniemania zachwiane.
 
 Jestem przekonana, iż będziecie państwo jednak mogli wybrac się na jedną z pozostałych imprez, które odbywają się w znanym i lubianym przez społeczeństwo warszawskie obiekcie EXPO XXI.
 
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony Internetowej www.expoxxi.pl
 
 
Z poważaniem,
 
 
Żaneta Berus
Dyrektor Zarządzający 


16 kwietnia 2007
do: Żaneta Berus
Dyrektor Zarządzający 

Dziękujemy bardzo, ale z pewnością nie wybierzemy się na żadną z organizowanych wystaw EXPO, bez względu na temat wystawy.
W przeciwieństwie do Pani mamy zasady moralne, których nie łamiemy, pod żadnym pretekstem.
Porównanie zabijania do możliwości zachorowania na raka czy nadużywania alkoholu jest wystarczającym wyrazem Pani podejścia do tematu.
Dzięki takim ludziom toczą się wojny na świecie, panuje głód i bieda - ponieważ każdy widzi np. w handlu bronią swoje zyski, nie zło jakie wyrządza.

Przepraszam, ale bez poważania
nadawcy poprzedniego maila

