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Et skridt i den rigtige retning
Som beskrevet i Nyhedsbrev 42 træder ny
EU-lovgivning i kraft 1. januar 2012 for
forbedrede forhold for burhøns. Ægproducenterne i de 27 EU-medlemslande har
haft hele 12 år til at omlægge deres
produktion til de såkaldte berigede bure.
Disse berigede bure giver burhønsene 25 %
mere plads at udfolde sig på, mulighed for
sand-badning, rede og siddepind. Der er
stadig tale om burhøns, men forholdene vil
med de berigede bure være væsentlig
forbedrede for millioner af høns i hele EU.
Derfor er det et skridt i den rigtige retning.
Et skridt frem - to skridt tilbage…?
Men selv disse få forbedringer kæmper flere
EU-lande kraftigt imod, og til dato vides ikke
om alle medlemslande vil følge lovgivningen.
Der er derfor stor sandsynlighed for, at mange
æg på markedet også efter d. 1. januar 2012
vil være fra de traditionelle golde bursystemer.
Vi beder dig derfor endnu engang sende et
postkort for at hjælpe de mange millioner af
burhøns i Europa. Send gerne flere
underskrevne kort sammen – så sparer du på

portoen. Flere kort kan bestilles på
www.dyrenes-venner.dk og tlf: 70 27 37 17.
Tak for din hjælp, der er med til at sikre at
loven gennemføres og dyrene får bedre
forhold.
Danske fødevareproducenter
Dyrenes Venner har kontaktet nogle af de
førende fødevareproducenter i Danmark for at
få tilsagn om, at de ikke vil bruge æg fra
traditionelle, golde (og forbudte) bure efter
d. 1. januar 2012. Foreningen har også bedt
alle fødevareproducenterne om, at benytte
lejligheden til helt at gå væk fra bur-æg og
fremover udelukkende benytte æg fra bur-fri
systemer. Til dato har Tulip Food Company
(inkluderer Tulip, Danish Prime, Steff
Houlberg, Mou, Den Grønne Slagter og Gøl),
Bisca A/S (inkluderer Karen Volf) samt
Kraft Foods Danmark bekræftet, at de ikke
vil bruge æg fra golde bursystemer efter loven
træder i kraft.
Foreningen venter stadig svar fra flere
fødevareproducenter.
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Høring om sex med dyr på
Christiansborg
Folketingets Retsudvalg havde indkaldt til
høring om sex med dyr den 18. august i
Landstingssalen på Christiansborg. Udvalgets
medlemmer ville gerne høre argumenterne for
og imod en lov om et forbud mod at
mennesker har sex med dyr. Desværre var der
kun 3 medlemmer tilstede: Christian H.
Hansen, Fokus, Benny Engelbrecht,
Socialdemokraterne og René Christensen,
Dansk Folkeparti.
Peter Sandøe (Det Dyreetiske Råd) og Arne
Skjoldager (Den Danske Dyrlægeforening)
kom med det sædvanlige argument imod et
forbud - nemlig at Dyreværnsloven er
dækkende, hvis man under den seksuelle akt
udsætter dyret for lidelser. Derfor behøver vi
ikke en særlov om et generelt forbud. Til dette
er der kun at sige, at Dyreværnsloven dækker
ikke krænkelse af dyrets værdighed, og
samtidig skal man huske på, at så godt som
alle seksuelle overgreb på dyr foregår
hemmeligt og skjult. Derfor kommer politiet
næsten aldrig i kontakt med aktiviteterne. Og
de mennesker som er tæt på og som kunne
reagere imod (naboer, arbejdskammerater,
familie)foretager sig ikke noget, fordi sex
med dyr jo ikke er forbudt i Danmark.
Roger Pettersson, som har arbejdet intenst for
et forbud i Sverige, fortalte, at i Sverige går
alle instanser ind for et forbud mod sex med
dyr: Samtlige politiske partier i det svenske
parlament, den svenske Jordbrugsminister,
Dyrlægeforeningen og alle involverede
organisationer. Loven vedtages meget snart
og træder i kraft 1. januar 2012.
Dyrlæge Michala Bandier fortalte, at
dyrlægerne kun sjældent konsulteres af
sexmisbrugerne, selv om de har forvoldt dyret
skade, og hvis de gør det, angiver de en anden
årsag til skaderne. Endvidere kan det være
svært for dyrlægerne at påvise skaderne, selv
om dyret har været udsat for stress, angst og
lidelse. Og det kan være forbundet med store

lidelser, fordi dyrene ved langt de fleste
overgreb slet ikke er ”parat” til samleje, idet
de kun er i løbetid en kort tid hvert år.
Peter Mollerup fra Dyrenes Venner tog
modstandernes 10 mest anvendte argumenter
mod et forbud og tilbageviste dem punkt for
punkt. Han omtalte blandt andet den enorme
interesse der er for dette emne på Internettet.
På hjemmesiden chatrum.dk afvises
gennemsnitlig 40 personer hver dag, fordi
disse personer ønsker at komme i kontakt med
personer, som har sex med dyr.
Efter indlæggene var der en livlig debat, som
blev styret dygtigt af Retsudvalgets formand,
Peter Skaarup. Konklusionen af dagens møde
må være, at selv om dyrevenner vandt dagens
høring, så vil der gå lang tid, før vi her i
Danmark får et forbud. Dyrenes Venner vil
kæmpe videre, og vi er overbevist om, at vi
nok skal sejre til sidst.

Dyrenes Venners aktiviteter efterår
2011
23-25/9 (alle dage kl. 10-18)
Sund Livsstils messe i Øksnehallen i
København (tæt på Hovedbanegården). Kom
og besøg Dyrenes Venner på vores stand nr.
739, hvor vi bl.a. vil fortælle om Dyrenes
Venner og foreningens arbejde, oplyse om
dyrevelfærd generelt, uddele materiale,
indsamle underskrifter - og så har vi
konkurrencer hver dag. Har du lyst til at
hjælpe med at stå på standen så skriv til
tj@dyrenes-venner.dk eller ring på tlf. 70 27
37 17. Når du er frivillig på messen får du
gratis adgang samt gæstekort til dine venner.
Vi står altid mindst 2 personer på standen ad
gangen, og du vil få en grundig introduktion i,
hvordan det foregår.
30/9 kl. 15 - 18
Frivillighedsdagen i Korsgadehallen,
Korsgade 29, 2200 Nørrebro
http://frivillighedensdag.dk
Her kan du finde Dyrenes Venner, og få en
snak om, hvad du kan gøre som frivillig.
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5/11 kl. 10 – 16
Dyreværnskonference om landbrugsdyr på
KVL Life i København.
.
Vi glæder os til at se jer til nogle af vores
aktiviteter i efteråret. Har du forslag til
aktiviteter i andre byer f.eks. Århus og
Odense til næste år, så hører vi gerne fra dig.
Send en e-mail til tj@dyrenes-venner.dk eller
ring på tlf. 70 27 37 17.

Dyrevelfærdskonference på KVL
lørdag den 5. november 2011
Dyrenes Venner ønsker at være med til at
oplyse den danske befolkning om dyrevelfærd
- specielt hvordan vi som mennesker kan få
optimal glæde af dyrene, og hvordan vi som
forbrugere kan være med til at tage et ansvar
for, at landbrugsdyr kan få et bedre liv både i
Danmark og den øvrige Verden.
Dyrenes Venner har derfor for tredje gang
besluttet at afholde en
dyrevelfærdskonference, som - med
udgangspunkt i faglige indlæg af sober
kvalitet - kan skabe debat, både blandt
konferencens deltagere og ude i det øvrige
samfund. Vi ønsker, at dyrevelfærd bliver
taget seriøst, og i år rettes fokus mod
landbrugsdyrene under overskriften:
Produktionsdyr eller husdyr – hvorfor må
dyrene betale prisen?
Konferencen foregår kl. 10 - 16 i det store
auditorium på Det Biovidenskabelige Fakultet
(KVL), hvor der er plads til 120 personer.
Dyrenes Venner vil i løbet af konferencen
være vært for en frokost, som udelukkende
består af vegetariske og økologiske produkter
– både når det gælder mad og drikke.
Endeligt program udsendes senere til alle
medlemmer af Dyrenes Venner.
Mød op og bliv klogere og vær med til at gøre
en forskel.

Dyrenes skytshelgen – Frans af
Assisi
Til minde om dyrenes skytshelgen Frans af
Assisi markerer dyreværnsorganisationer
verden over Dyrenes Dag den 4. oktober.
Frans af Assisi blev født i 1182 i Assisi, og
han blev døbt Pelietro di Berbardone. Han var
søn af en velhavende klædehandler og levede
i sin ungdom et usselt liv med druk og
kvinder. Som 23-årig blev han meget syg, og
denne sygdom forløste en spirituel lettelse.
Forfærdet over sine oplevelser af sult,
spedalskhed, fattigdom og nødlidende
mennesker og dyr viede han sit liv til at tjene
Gud og blev omvandrende prædikant med
henblik på at sprede evangeliet og hjælpe
dem, der havde behov for hjælp. Han
helbredte blandt andet mishandlede dyr. Lidt
efter lidt tiltrak "Broder Frans" sig et større
antal disciple, og herved dannedes
Franciskaner-ordenen i år 1209.
Frans af Assisi huskes i dag bedst for sin
kærlighed til alle levende og lidende
skabninger - både mennesker og dyr. Han
undlod aldrig at forsvare dyrene i sine
prædikener - de dyr, som han kaldte for sine
"udmyge små brødre". Frans af Assisi døde
den 4. oktober 1226. To år efter sin død blev
han helgenkåret, og ligger begravet i krypten
under San Francesso i Assisi.

Landsindsamlingen
Hvert år indsamler Dyrenes Dags Komité
penge til hjælp for de mennesker, som ikke
har råd til at gå til dyrlægen med deres
skadede dyr. Dyrenes Venner er medlem af
Komiteen, så derfor er der i dette nyhedsbrev
vedlagt et indbetalingskort.
Dyrenes Dag fejres i år ved at alle foreninger,
som er medlem af Dyrenes Dags Komité og
DOSO, samles i Ebeltoft - dels for at markere
sammenholdet mellem danske dyrevenner og
dels for at uddele Dyrevelfærdsprisen til en
person, som har ydet en ekstraordinær indsats
for dyrene.
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Dyrenes Venner på Facebook.
Vidste du, at du nu kan finde Dyrenes Venner på
Facebook. Hvis du har en personlig profil på
Facebook, kan du gå ind på
www.facebook.com/Dyrenesvenner, og trykke på
”synes om” knappen. Her har vi jævnligt nyheder
om vores arbejde, muligheder for at skriver under
på forskellige underskriftsindsamlinger, billeder
fra vores aktiviteter samt nyheder om, hvad der
sker i det internationale dyreværnsarbejde – dog
primært hvad Dyrenes Venner er med i. Vi glæder
os til at se dig derinde 

Jagtsæsonen går i gang
De fleste har på denne tid af året oplevet at
støde på forvirrede og halvtamme fugle, der
f.eks. går rundt på landevejen uden at ænse
faren fra trafikken. Det er de såkaldte skydedyr, som er sat ud i naturen for at blive skudt
på af mennesker, der finder det fornøjeligt.
Det drejer sig om mere end 1 million fasaner,
agerhøns og ænder, der avles og opdrættes for
derefter at blive sat ud i naturen med det
eneste formål at agere levende skydeskiver for
jægerne.
Dyrenes Venner finder det helt uacceptabelt,
at avle, opdrætte og udsætte dyr for at
mennesker kan have fornøjelse af at dræbe
dem. Det er etisk uforsvarligt, hvilket Det
Dyreetiske Råd også udtalte i sin rapport fra
2010. Vi opfordrer derfor Miljøministeren til
at forbyde udsætning af skydedyr, og vi beder
dig hjælpe os og dyrene ved at sende vedlagte
postkort.

Konferencen ”I aktion for dyrene”
TAFA (Taking Action for Animals)
Dyrenes Venner har denne sommer været
repræsenteret ved den årlige TAFA (Taking
Action for Animals) i Washington D.C.,
USA. TAFA er en dyreværnskonference, der
afholdes af Humane Society of United States,
som er USA’s største dyreværnsorganisation
(www.humanesociety.org/).
Konferencen varede fredag til søndag, og var
fyldt med oplæg og workshops om alt inden
for dyreværn. Målet var især at får større

inspiration, viden og redskaber inden for
emnet landbrugsdyr, da vi i Dyrenes Venner
afholder Dyreværnskonference 5. november i
år om netop dette emne (se mere andet steds i
dette nyhedsbrev).
Udover workshops om landbrugsdyr deltog vi
også i workshops omkring livet som
dyrevenlig forbruger, undervisning af børn og
unge i dyrevenlig adfærd, internationale
forhold for forsøgsdyr, samt hvordan man kan
hjælpe/støtte mennesker i lokalområdet via
ganske simple virkemidler. F.eks. behøver
husdyr ikke nødvendigvis at skifte hjem ved
forandringer i ejernes liv.
Udover workshops var der også spændende
indlæg af flere både kendte og mindre kendte
dyreaktivister og dyrevenner samt en stor
messe med kun dyreværnsorganisationer som
udstillere. Hele besøget har været meget
lærerigt og spændende, og vi glæder os meget
til at vise jer nogle af resultaterne på vores
Dyreværnskonference i november.
Udgifter til dyreværn
I Dyrenes Venner beder vi ofte vores
medlemmer om at hjælpe os ved at sende
breve og postkort. Vi ved godt, at portoen er
steget kraftigt, og at dette kan have
indflydelse på, om man får sendt protesten.
Vi har holdt medlemskontingentet på 100,- kr.
årligt bl.a. for, at vores medlemmer også har
mulighed for at gøre en aktiv indsats for
dyrene. Og protestkortene virker og gør dybt
indtryk på de respektive ministre, som
Dyrenes Venner fremfører dyreværnssagerne
for. Derfor håber vi, at du fortsat vil hjælpe os
ved at sende breve og kort. Man kan mindske
udgifterne ved at sende flere underskrevne
kort samlet i en kuvert og sende det som Bpost. Tak for din hjælp.

Redaktion:
Thirajane Jacobsen, Bibi og Peter Mollerup
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