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Dyrevenner mød op på Israels Plads
den 4. juni
En vågehval i naturlig størrelse skal bæres fra
Israels Plads i København frem til Den
Japanske Ambassade i Pilestræde. Dette skal
understrege Dyrenes Venners og andre grønne
foreningers protest mod, at Japan stadig
fanger hvaler i stort tal i Det Antarktiske
Reservat. Man påstår, at det er lovlig fangst
med et videnskabeligt formål, men alle ved, at
man ikke behøver at fange ca. 1.200 hvaler
hvert eneste år til dette formål. At kødet fra
hvalerne så ender i de japanske butikkers
kølediske understreger blot, at fangsten er
kommerciel og en grov overtrædelse af Den
Internationale Hvalfangstkommissions regler.
Protestmarchen skal også vise vores
utilfredshed med Danmarks rolle i
spørgsmålet om hvalfangst. På grund af
Danmarks afhængighed af Grønlandske og
Færøske synspunkter, har den danske
delegation de senere år konsekvent støttet
Japans synspunkter og bliver derfor – som det
eneste EU-land – betragtet som hvalernes
fjende.
Mød op den 4. juni kl. 15 og vær med til at
støtte hvalerne. Når den store vågehval er
pustet op, bærer vi den ad ruten Vendersgade

– Nørre Voldgade – Gothersgade –
Møntergade – Kr. Bernikowsgade frem til den
Japanske Ambassade i Pilestræde 61.

20.000 underskrifter imod sex med
dyr
På bare 3 måneder er det lykkedes Foreningen
at indsamle 20.000 underskrifter for et krav
om lovgivning af et forbud mod at mennesker
har sex med dyr. 15.000 underskrifter på
papirlister og 5.000 elektroniske. Det
understreger, at danskerne ikke ønsker, at dyr
kan bruges til at tilfredsstille menneskers
mere eller mindre bizarre seksuelle lyster.
Undersøgelser viser, at små 70 % af
danskerne ønsker et forbud ligesom man fik
det i Norge i januar 2010 og som man er
meget tæt på at indføre i Sverige.
Vores kampagne satte en større debat i gang i
de fleste danske medier og med artikler,
læserbreve og TV-optræden fik vi vores
budskab ud til befolkningen. Desværre er ikke
alle politiske partier på Christiansborg
overbeviste om at forbud mod sex med dyr er
den bedste måde at komme problemet til livs
på. At et forbud vil have en forebyggende
effekt – specielt for eksperimenterende unge –
turde være indlysende, men det er samtidig et
klart signal fra samfundet – et signal, som
ville klæde Danmark. I øjeblikket mangler vi
at få Socialdemokraterne med på den
dyrevenlige politiske fløj sammen med SF,
Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og
Partiet Fokus.
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Den 29. april skulle Folketinget have
førstebehandlet et beslutningsforslag om
spørgsmålet, men på grund af en langvarig
debat om økonomien, blev sagen udskudt
nogle uger. I øjeblikket er det usikkert om det
kommer til at ske på denne side af
sommerferien. Derfor fortsætter vi ufortrødent
med at samle underskrifter gennem resten af
2010.

Dyrevelfærdspartiet FOKUS
Et nyt dansk politisk parti har set dagens lys.
Christian H. Hansen, som de fleste
dyrevenner kender for hans utrættelige indsats
for dyrene, har stiftet partiet FOKUS.
Hovedpunkterne i partiets politiske program
er:
• Dyrevelfærd
• Udkantsområder
• Sundhed
• Natur
• Økologi
Men samtidig redegøres der fyldigt for øvrige
standpunkter i ”Balance – Politisk program
for partiet”, som kan downloades på
www.partietfokus.dk.
Alle landets dyreværnsforeninger har med
glæde og håb hilst partiet velkommen, og det
er naturligt – for når et politisk parti har
arbejdet for bedre dyrevelfærd som første
emne, ja, så må vi naturligvis gøre hvad vi
kan for at få partiet opstillet. Men det kræver
20.000 underskrifter, som skal indhentes efter
en meget besværlig procedure:
• Først skal man udfylde et lille skema,
som kan rekvireres på
www.partietfokus.dk eller tlf. 33 37
49 98.
• Så skal skemaet sendes til
Borgerservice i underskriverens
kommune.
• Og når skemaet kommer retur med
kommunens påtegning, så skal det
sendes ind til FOKUS, Christiansborg
Slotsplads 1, 1240 København K.

På Dyrenes Venners generalforsamling var
der stor opbakning til, at foreningen anbefaler
sine medlemmer at give FOKUS chancen for
at blive opstillet til næste Folketingsvalg. Det
betyder ikke, at man nødvendigvis vil stemme
på partiet, men at man giver det en
demokratisk mulighed for at deltage i
folketingsvalget.

Det Fynske Dyrskue
Hjælp os et par timer
Igen i år vil Dyrenes Venner være at finde på
Det Fynske Dyrskue, som afholdes fra fredag
d. 11. juni til og med søndag d. 13. juni.
Dyrevennerne vil udbrede kendskabet til
dyreværnsarbejdet og foreningens kampagner.
Der vil bl.a. blive samlet underskrifter for at
få et forbud mod menneskers seksuelle
omgang med dyr samt uddelt forbrugerguides
til æg, kød og mælk. Vi har brug for alle
mand, så kontakt Jeanne Friis på mail: jeannefriis@post.tele.dk eller på tlf: 66 17 91 36
hvis du har mulighed for at hjælpe os et par
timer en af dagene.

Livsstilsmesse i Forum
Fredag d. 8. oktober til og med søndag d. 10.
oktober afholdes livsstilsmesse i Forum i
København. Også her vil Dyrenes Venner
være på pletten med vores budskab om, at det,
der er sundt for dyrene også er sundt for
menneskene. Kan du hjælpe os med at
bemande standen så kontakt allerede nu
Asta Kjærulff på mail: astafranz@yahoo.dk
eller på tlf: 70 27 37 17.

Møde i Hvalfangstkommissionen
Hvalfangstkommissionen (IWC) har
præsenteret sit forslag til den fremtidige
hvalfangst. Der lægges op til, at dokumentet
skal vedtages ved enstemmighed på det
kommende IWC møde i slutningen af juni, og
det vil så være gældende de næste 10 år.
Forslaget betyder fangst af op til 1829 hvaler
pr år de næste ti år. Det vil være Japan som
denne kvote adresseres til, men Korea vil
uden tvivl kræve en genoptagelse af

2

kommerciel fangst og forsøge at få del i
kvoterne.
Forslaget signalerer med andre ord fuld
legalisering og anerkendelse fra IWC af den
fangst som Japan, Norge og Island har
foretaget til trods for fangstforbudet, som
trådte i kraft i 1986. Hvalfangstkonventionens
tekst er desværre forældet og fyldt med huller,
som har muliggjort de tre landes fangst til
trods for forbudet. Nu lægges op til en
”løsning af problemet” ved at IWC godkender
landenes fangst, herunder japansk fangst i
Antarktis reservatet, et reservat som Danmark
var med til at vedtage i 1994. Dyrenes Venner
er imod enhver form for fangst i Antarktis
reservatet eller andre reservater.

-

Det er tillige foruroligende, at forslaget til en
kommerciel fangst ikke baseres på udregning
af kvoter ved anvendelse af den vedtagne
matematiske model, som skal sikre, at vi ikke
igen ser hvalbestandene mindskes. Tillige er
det dybt nedslående, at der ikke tages hensyn
til dyrevelfærd i forbindelse med
fangstmetoderne.
Dyrenes Venner vil med din hjælp kæmpe
for, at Danmark stemmer mod forslaget og
engagerer sig i arbejdet for dyrevelfærd - også
for havets pattedyr.

Generalforsamling i Dyrenes Venner
17. april 2010
Det fulde referat kan læses på foreningens
hjemmeside.
Beretning fra formanden
- Kampagnen for at få et forbud mod
sex med dyr forløber godt, og der er
nu samlet over 15.000 underskrifter.
Maxi Zoo har samlet over 500
underskrifter, men også dyrlægerne
har samlet mange. Indsamling af
underskifter løber året ud.
- Kampagne om FN deklaration for
dyr. DV har indsamlet yderligere godt
3.000 underskifter udover de, der blev
afleveret til WSPA sidste år.
- Ægkampagnen. Fra 2012 skal alle
bure være berigede, men DV finder, at

-

-

-

denne forbedring fortsat er
utilstrækkelig, og opfordrer derfor i
æg-brochuren forbrugerne til at købe
økologiske æg eller æg fra fritgående
høns.
Hvaler. Danmark bør støtte
opretholdelse af moratoriet, samt at
dette respekteres. Hvis en mindre
fangst tillades, skal den baseres på den
vedtagne matematiske model RMP.
Hvalreservatet i Sydatlanten skal
fortsat støttes, og Japans fangst i
Antarktis reservatet skal ophøre. DV’s
involvering i lancering af delfinfilmen
THE COVE, og at vi bragte filmens
hovedperson Ric O’Barry til landet,
var en stor succes med megen
medieomtale. DV skal sammen med
de andre danske organisationer deltage
i et møde i maj med
Udenrigsministeriets hvalkommissær.
Den 4. juni er der hvaldemonstration,
hvor vi bærer den oppustelige hval
gennem dele af Strøget og frem til den
japanske ambassade, hvor vi afleverer
en protestskrivelse. Norge har sat som
mål at fange 1286 vågehvaler i år. DV
deltager i en internet-baseret protest
overfor Norge. DV deltog i februar i
Geneve i en international rettergang
imod hvalfangst, og var her en af
anklagerne med emnet dyrevelfærd.
Cirkusdyr. DV er imod anvendelse af
vilde dyr herunder elefanter og søløver
i cirkus og har protesteret over dette til
Justitsministeriet. Vi vil intensivere
dette arbejde.
Rævefarme. Det var en succes, at et
totalt forbud blev vedtaget, selvom
udfasning godt nok først træder i kraft
om 14 år for heltidsfarmere og om 7 år
for deltidsfarmere.
Minkfarme. DV glæder sig over at
kontrollen og forholdene er blevet
bedre.
EU-importforbud for sælskind. Dette
er en succes, og kun oprindelige
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folkeslags fangst er undtaget fra
importforbudet.
- Jagt. Det Dyreetiske Råd, hvor DV’s
formand er medlem, beskæftiger sig
fortsat med emnet.
- DOSO. De 15 dyreværnsorganisationer har etableret et godt
samarbejde og har haft mange sager til
høring fra Justitsministeriet.
- Dyrevelfærdskonference. En
vellykket konference om dyreforsøg
blev med 75 deltagere afholdt
november 2009.
- Dyrenes Dag. Ved arrangementet
oktober sidste år fik gruppen
Gråzonekattene dyrevelfærdsprisen
2009.
- Muskelhunde. Formanden
orienterede om regeringens forslag til
forbud mod 13 hunderacer, samt det
arbejde DV og andre organisationer
gør for i stedet at sikre at folk, der
anskaffer hund, har den fornødne
viden og kunnen.
- DV deltager i flere af
Justitsministeriets arbejdsgrupper.
Beretningen godkendtes med applaus.
Kontingent fortsat 100,- kr. årligt.
Mie Hultengren har på grund af
familieforøgelse valgt at udtræde af
bestyrelsen.
Formanden takkede Mie for den store indsats
i bestyrelsen og overrakte hende en gave for
indsatsen. DV glæder sig over, at Mie
fortsætter som aktiv i foreningen.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Peter Mollerup, formand
Asta Kjærulff, næstformand
Poul-Erik Hansen, kasserer
Thirajane Jacobsen, bestyrelsesmedlem
Bibi Mollerup, sekretær

Påskeæg på Strøget
I forbindelse med Påsken uddelte Dyrenes
Venners aktivitetsgruppe Kolibris
håndlavede, eksklusive, chokoladepåskeæg på
Strøget i København. Også foreningens

forbrugerguide ”Hvilket ÆG vælger du?”
kom de glade Strøg-gæster til gavn.
Brochuren viser forskellene på
produktionsmetoderne – for eksempel: Hvor
meget plads har en skrabehøne i forhold til en
fritgående høne / burhøne / økologisk høne og
hvilke høns er det, der får skåret noget af
næbbet af? Brochuren kan også bestilles hos
foreningen.
Arrangementet var en stor succes: æg og
brochurer blev revet væk og fik forhåbentlig
flere forbrugere til at støtte en dyrevenlig ægproduktion.

Underskrifter fra Erotik-messe
I Valby-hallen blev der i begyndelsen af året
afholdt en stor erotik messe. Dyrenes Venner
tog af sted og stillede op foran indgangen for
at samle underskrifter til kampagnen Forbyd
Sex med Dyr. Der var stor interesse fra
messegæsterne, der bl.a. blev chokerede over,
at det ikke i Danmark er forbudt at bruge dyr
på bordeller, og dyrevennerne fik på et par
timer samlet rigtig mange underskrifter til
kampagnen.
Hvis du vil hjælpe dyrene ved at deltage i
arrangementer som disse, kan du kontakte
Asta Kjærulff på mail: astafranz@yahoo.dk
eller på tlf: 70 27 37 17.
Tak til:
• Kolibri Chokolade – Holte Stationsvej
8 – 2840 Holte – 45 42 19 48 - for
lækre, håndlavede chokoladepåskeæg
til brug ved Aktivitetsgruppens
arrangement i forbindelse med
’Hvilket ÆG vælger du’-kampagnen.
• SB Emballage – SCA Packaging
Denmark A/S. – Kratbjerg 304 – 3480
Fredensborg – 48 48 36 00 – for hjælp
og assistance i forbindelse med
transport af den oppustelige hval.
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