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Barbarisk slagtning af dyr på Gadhimai Festival
Baggrund
Verdens største festival for ofring af dyr, Gadhimai, afholdes hvert 5. år i det sydlige Nepal, helt
præcist i måneden Mangsir (November / December). Under denne månedlange festival slagter
man over en kvart million dyr på brutal vis for at tilbede gudinden, Gadhimai. Dyrene importeres fra
hele Nepal og fra Indien og håndteringen af disse dyr er grusom. Selve offerceremonien strækker
sig over to dage og begynder med at templets overhoved/ øverste præst udfører rituelle ofringer
kaldet Panchabali. Disse omfatter ofring af hvide mus, duer, haner, ænder, svin og vandbøfler. I år
vil denne ofring finde sted den 28. og 29. november.
Gadhimai Festivalen har sin oprindelse i det 18. århundrede med en feudal godsejer, Bhagwan
Chaudhary og en landsbyhealer med speciale i den hinduistiske okkulte, Dukha Kachadiya.
Bhagwan Chaudhary var fængslet i Makwanpur fængsel for 260 år siden. Under hans
fængselsophold drømte Chaudhary, at hans problemer ville blive løst, hvis han lavede en
blodofring til Gadhimai, med andre ord, hvis han ofrede dyr. Umiddelbart efter sin løsladelse fra
fængslet tog Chaudhary imod råd fra Kachadiya. Ifølge traditionen tonede et lys frem i en lerkrukke
på tidspunktet for Chaudharys ofring, og den blodige ofring begyndte - og har fortsat hvert femte år
i de sidste 265 år.
Millioner af mennesker fra Indien strømmer til festivalen for at omgå love imod ofring af dyr i deres
egne stater. Titusinder af bøfler dræbes i store åbne arenaer. Her får de først skåret haserne over,
så de ikke kan bevæge sig, inden de halshugges. Tusindvis af geder, grise, høns og andre dyr
bliver også slagtet på festivalen. Gadhimai og andre ofringsfestivaler støttes nu til dags af den
nepalesiske regeringen, hvoraf Gadhimai festivalen i 2009 modtog over 340.000,00 kr./ €
36,500.00.
Dyrevelfærd
Transport
Mange af de dyr, der slagtes/aflives på Gadhimai festivalen er sandsynligvis blevet transporteret
over meget lange afstande. Det er almindeligt kendt/accepteret, at lang transporttid er ekstremt
stressende for dyrene. Undersøgelserne af (frivillige/uvildige) dyrevelfærdsorganisationer over hele
verden har også vist, at denne transportform kan være ekstremt grusom. Dyrene er stuvet
sammen i vogne med ringe eller ingen adgang til mad eller vand i op til flere dage ad gangen.
Ventetid
De 250.000 dyr, der må lade livet på Gadhimai Festival, samles først i store grupper som
forberedelse til slagtning. De titusinder af bøfler holdes i en kæmpe arena mange dage inden
festivalen med yderst begrænset adgang til mad og vand. Ikke blot vil dyrene lide som følge af
utilstrækkelig mad og vand, men ydermere er de omgivet af ukendte dyr i et overfyldt miljø, hvilket
er yderst belastende for bøflerne/dyrene. I enhver situation, hvor dyr indgår i et stressfyldt og
overfyldt miljø over en længere periode, vil dyrenes modtagelighed over for sygdom hurtigt øges,
særligt i de tilfælde, hvor dyrene er blandt dyr fra andre dyrehold og dyr fra andre lande.
Slagtning
På Gadhimai festivalen slagtes dyr ved halshugning. Under festivalen er det ikke muligt at holde
dyrene i en passende forvaring inden slagtning, og rapporter har informeret
om/dokumenteret/oplyst, at nogle af dyrene får skåret haserne over, så de ikke kan bevæge sig,
inden de halshugges. En sådan immobilisering vil ikke kun være yderst smertefuld, men vil
endvidere medføre et meget højt stress- og angstniveau, eftersom dyret pludselig ikke er i stand til
at bevæge sig. Desuden antydes det i rapporter, at det i mange tilfælde ikke er muligt at halshugge
dyrene i med en enkel og hurtig bevægelse, hvorfor dyrene i stedet bliver skåret i halsen adskillige
gange, indtil hovedet er adskilt fra kroppen. Dette vil forårsage ekstrem smerte og angst, indtil det
punkt, hvor dyret mister bevidstheden.

