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Avalik arvamus karusloomakasvatusest on kergesti manipuleeritav, sest väga
vähesed inimesed on selle loomkasvatusvaldkonnaga vahetult kokku
puutunud. Kui veiseid ja sigu ning nende pidamist on enamik rahvast elu
jooksul näinud, siis karusloomadega on kokku puutunud väga vähesed.
Seetõttu ei saa ka eeldada, et avalikkus võiks olla selle teemaga kursis.
Peamiselt saab elanikkond sellest, keda ja kuidas meil karusloomafarmides
kasvatatakse, teada meedia vahendusel. Seetõttu on neid asjaolusid vaja
arvestada ka avalikiku arvamuse uurimisel ning mitte esitada nö kallutatud
küsimusi. See on aga 2014.aastal läbi viidud uuringutes mitmel korral
juhtunud, kui on küsimusi esitatud metsloomade puuris pidamise kohta.
Tegelikult ei hoita farmi puurides kinni metsloomi, nagu see on tihti
loomaaedades, vaid kümnete põlvkondade jooksul puuris kasvamiseks
kohanenud loomi, kes üldjuhul ei jääks looduses ellu.
Avalikku arvamust mõjutavad loomulikult ka pildid ja videolõigud haigetest ja
vigastatud loomadest, keda loomade suure hulga puhul mõnikord ikka ette
tuleb ning keda loomakasvatajate poolt ravitakse. Selliste piltide levitajad ei
võta arvesse, et tegelikult on iga haige või viga saanud loom farmi omanikule
kahju, mida püütakse igati vältida.
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Ebatõeste või tendentslikult valitud materjalide levitamine meedias, püüdega
avalikku arvamust muuta karusloomakasvatuse suhtes negatiivseks, mõjub väga
halvasti farmide personalile , nende perekonnaliikmetele ja tegelikult kogu
kogukonnale. Selliste andmete levitamine varjutab karusloomaksvatajate tegeliku
suhte oma hoolealustega, sest seda tööd ei saa teha ilma loomaarmastuseta!
Vähemalt 400 eestlast töötab alaliselt Soome karusloomafarmides ning see arv
kasvab pidevalt. See ei saa olla Eesti huvides, kui nendle läheb lisa nende hulgast,
kes praegu töötavad meie farmides.
AS Balti Karusnahk tellis 2014.aasta sügisel avaliku arvamuse uuringu, millest
selgus, et hoolimata viimastel aastatel meediasse paisatud negtaiivset hoiakut
tekitavatest (manipuleerivast) informatsioonist, ei näe enamik rahvast
karusloomakasvatust probleemsena, kui kõik nõuded on täidetud. Peamine
probleem on informeerituses ja vahetu kokkupuute puudumises. AS Balti
Karusnahk on hakanud seda lünka täitma, avades internetiportaali
www.baltikarusnahk.ee , ettevõte on avatud ajakirjandusele, juhatuse liikmed on
avaldanud artikleid kohalikes ajalehtedes ning teist aastat korraldatakse avatud
uste päevi.
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