Dyrenes	
  Venner	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Rørholmsvej	
  5	
  
Høsterkøb	
  
2970	
  Hørsholm	
  
Tlf.:	
  70273717	
  
dv@dyrenes-‐venner.dk	
  
	
  
NYHEDSBREV	
  	
  NR.	
  52	
  
Oktober	
  /	
  November	
  2014	
  
16. årgang
Stop sexuelt misbrug af dyr
For 4 år siden forsøgte vi at få indført en lov i
Danmark, som forbyder, at mennesker har
sex med dyr. Det lykkedes ikke, men vi
lovede hinanden, at vi ikke ville give op. Så
derfor sætter vi nu igen alle kræfter ind for at
få et forbud. Denne gang står Dyrenes
Venner ikke alene med budskabet, idet vi er
gået sammen med de andre foreninger fra
paraplyorganisationen DOSO.
Den 24. september blev følgende
pressemeddelelse udsendt:
Under titlen ”Stop sexuelt misbrug af dyr”
sætter Dyrenes Venner og DOSO - med 22
danske dyreværnsforeninger i ryggen – fokus
på at få ændret lovgivningen, så det ikke
længere er tilladt at have sex med dyr.
Den 1. april 2014 indførte Sverige et totalt
forbud, men Danmark halter bagud, og det
skal der gøres noget ved.
Et stort flertal af den danske befolkning
(76 %) ønsker et forbud indført, men et flertal
af politikerne er uenige. De henholder sig til,
at Dyreværnsloven er dækkende, såfremt
dyret lider skade ved den seksuelle akt.
DOSOs formand, Peter Mollerup, har
gennem flere år arbejdet politisk for at få
ændret lovgivningen. Han mener ikke, at
Dyreværnsloven er dækkende fordi:

-

Sex med dyr meget sjældent bliver
opdaget. Det er kun de
allernærmeste, der er klar over de
seksuelle aktiviteter, men da det er
tilladt, så foretager de sig ikke noget.
Et forbud ville animere familie, venner
og naboer til at være aktive – f.eks. at
gå til politiet. Med et forbud mod
seksuelle aktiviteter, ville et snapfoto
med mobilen eller en video være
bevismateriale, idet det er selve
handlingen, der er forbudt.

-

Rigspolitiets undersøgelse og
dyrlægernes indberetninger er ikke
fyldestgørende i sager om sex med
dyr. Hvis dyret lider overlast og
bringes til en dyrlæge, er det ekstremt
vanskeligt for dyrlægen at bevise, at
de fysiske og psykiske skader
stammer fra seksuelle aktiviteter.

-

Vi ved, at befolkningen helst så et
forbud indført. DOSO tæller ca.
130.000 medlemmer og
støttemedlemmer, og det er på deres
vegne, vi nu endnu engang forsøger
at få fokus på det urimelige i, at man
kan foretage seksuelle overgreb mod
dyr, uden at det får nogle
konsekvenser, slutter Peter Mollerup.
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Nye undersøgelser viser, at dyr har et
følelsesliv, som på mange punkter kan
sammenlignes med menneskers. Dyr kan
ikke sige fra, når deres værdighed og
integritet krænkes. De seksuelle aktiviteter
ledsages ofte af angst, smerte og lidelse for
dyrene, ligesom man fra undersøgelser ved,
at mange dyr skades psykisk og fysisk – især
ved gentagen eller længere tids misbrug.
DOSO opfordrer fødevareminister Dan
Jørgensen til at iværksætte hurtige initiativer,
så man i Danmark kan få en lov, der forbyder,
at mennesker har sex med dyr. Ligesom man
har i både Sverige og i Norge.
Kampagnen slår denne gang på mange
strenge, og der har været utrolig stor aktivitet
hos Dyrenes Venner og en arbejdsgruppe,
som er blevet sammensat og suppleret med
gode kræfter udefra.
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Der fremstilles underskriftlister,
postkort til Ministeren, plakater,
klistermærker og en brochure.
Der indsættes helsiders avisannoncer
i de store dagblade.
Der udføres gade-events med
mennesker i dyrekostumer, og
samtidig optages der korte filmindslag
til You-Tube.
Der udsendes plakater og
underskriftlister til dyreklinikker,
dyrehandlere og rideskoler.
Der foretages en Gallupundersøgelse
om den danske befolknings holdning
til spørgsmålet.
Der foretages lobby på Christiansborg
og hos fødevareminister Dan
Jørgensen.
Der indsamles underkifter via de
elektroniske medier.
Alle de sociale medier tages i brug
(Face Book, Twitter) inkl. blogge og
You Tube.
Der skrives læserbreve og andre
debatindlæg.
Der foretages intens pressekontakt.

Og så skal vi naturligvis også bede om din
hjælp. Du kan samle underskrifter på de
vedlagte lister og sørge for at Ministeren får

tilsendt en masse postkort. Hvis du løber tør
for materiale, kan du bestille mere på
www.dyrenesvenner.dk (Bestil materialer),
sende en mail eller et brev eller ringe til
70273717.

Succes i Øksnehallen
Atter i år havde Dyrenes Venner en stand på
Sundheds- og Livsstilsmessen i Øksnehallen
i dagene 26. – 28. september. Det er
fantastisk at opleve, at så mange danskere
tropper op, og dejligt at opleve den positive
indstilling til dyrevelfærd, som netop dette
segment af befolkningen har. Ja, man
flokkedes nærmest om vores stand, for at få
lov til at skrive under på kravet om en lov i
Danmark., som forbyder, at mennesker har
sex med dyr. Således lykkedes det at
indsamle næsten 1.100 underskrifter på de få
dage.
Også andre af Dyrenes Veners mærkesager
skabte interesse – specielt vores tidligere
kampagne mod salg og brug af foie gras og
vores kamp for, at der ikke bliver genindført
kommerciel hvalfangst.
Stor tak til foreningens næstformand Asta
Kjærulff og Signe Moesby, som måtte yde en
ekstra stor indsats på standen, da vi i høj
grad manglede frivillige til at hjælpe os.

Landsindsamling til vildtlevende
katte
Dyrenes Dags Komité har i år valgt at starte
en landsindsamling til fordel for de
vildtlevende katte.
Derfor er der vedlagt et indbetalingkort, som
kan bruges, hvis du ønsker at støtte arbejdet
for kattene. De indsamlede midler skal
bruges til et større forsøgsprojekt, hvor man
indfanger katte, neutraliserer samt vaccinerer
dem og genudsætter de sunde og raske katte
hos foderværter.
De danske dyreværnsforeninger anslår, at
der i Danmark findes 400.000 herreløse
katte. Tallet er måske endda lavt sat, ingen
kender det korrekte antal, men umiddelbart
vurderes det, at der bliver flere og flere
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vildtlevende katte år efter år.
Hverken kommuner, politiet eller andre
instanser har ansvaret for at sørge for at
holde bestanden af herreløse katte nede.
Mange af kattene lever en kummerlig
tilværelse, de er overladt til sig selv og deres
egen uvisse skæbne. Hver sommer meldes
der om killinger efterladt i
sommerhusområder, ved boligblokke,
alderdomshjem, ved supermarkeder – alle
steder, hvor kattene har en chance for at
finde den mindste rest af mad. Flere steder er
kattene uvelkomne, men mange dyrevenlige
borgere bekymrer sig om dem, uden at kunne
finde hjælp til at gøre noget for de herreløse
dyr.
Dyrenes Dags Komité håber inderligt, at du
vil være med til at støtte op om denne
landsindsamling, der virkelig vil kunne gøre
en forskel. Hvis alle bidrager en smule, kan
landsindsamlingen gøre en markant forskel
og forbedre de vildtlevende kattes
kummerlige kår.

Rosa på Rundtur
I august kom kæmpekyllingen Rosa på besøg
i København, og Dyrenes Venner tog godt
imod hende. Tre frivillige fra kampagnen
LabellingMatters bemandede på skift Rosakostumet og fulgte med rundt til 20 forskellige
EU lande i løbet af 39 dage, hvilket svarer til
en slagtekyllings levetid.
Kampagnens mål er, at EU skal mærke
kyllingekød på samme vis, som æg mærkes
efter produktionsmetode. Når det går op for
forbrugerne, hvordan slagtekyllinger
opdrættes for at skaffe billige lørdagskyllinger, vil der forhåbentlig blive større
efterspørgsel efter kød, hvor kyllingen har
haft bedre forhold. På samme vis som det
skete, da æg ved EU-lovgivning blev mærket.
Mange forbrugere kunne i dag ikke drømme
om at købe bur-æg, og den øgede
efterspørgsel efter økologiske og frilands-æg
har medført, at millioner af æglæggende
høner har fået bedre forhold.

Kvickly sælger ikke længere bur-æg, og
senest har Irma-kæden valgt ikke at bruge
buræg i alle Irmas egne varer.
Slagtekyllinger lever idag en trist tilværelse,
som – heldigvis – ikke varer mere end en god
måneds tid. Kyllingerne er avlet til at have
ekstrem hurtig vækst, og dette giver bl.a.
dyrene ben- og hjerteproblemer. Vi tror, at en
ærlig og reel mærkning af kyllingekød, kan
have stor effekt for slagtekyllinger i hele EU.
Derfor mødte kyllingudklædte frivillige fra
Dyrenes Venner,Rosa foran Rundetårn i
København og hjalp med at gøre
opmærksom på sagen. Følg kampagnen
fortsat og skriv under på kravet om Ærlig
Mærkning på www.dyrenesvenner.dk

Delfiner smiler – hjerter græder
På Kultorvet i København kunne man
mandag d. 1. september møde Dyrenes
Venner og deltage i en fredelig markering
mod de årlige drab på delfiner i Taiji, Japan.
Det var foreningen De Vilde Delfiner, der igen
i år protesterede mod Japans fortsatte
slagterier af delfiner, som dokumenteret i den
Oscar-belønnede film 'the Cove'.
Dyreværnsforeninger over hele verden
markerer hvert år, at det er den 1. september,
at drabene igen begynder på delfinerne ved
øen Taiji i Japan. Disse drab foregår et halvt
år frem, og ca. 20.000 delfiner må lade livet
årligt. De dyr, der overlever, sælges til bl.a.
delfinarier og går her en trist skæbne i møde.
Lad være med at tage i delfinarierne fordi:
Fangne delfiner verden over kommer fra
steder som Taiji i Japan. Her fanger man dem
i en bugt. Derefter kommer repræsentanter
fra zoologiske haver og delfinarier verden
over og udvælger de delfiner, der mest ligner
Flipper - fra den legendariske amerikanske
tv-serie fra 1960'erne. For det er dem, folk vil
se. De resterende delfiner bliver slagtet
brutalt - det gælder også de små
babydelfiner (kalve). Kødet bliver solgt til
menneskeføde, f.eks.som hestekød og som
hvalkød. Derudover er delfinkødet forurenet
og forgiftet.

3

Du kan lige pludselig være indirekte skyld i
delfindrab, hvis du vælge at besøge et
delfinarium eller en zoo med delfiner. Lad
være med at lægge penge sådanne steder
for uden penge, vil de være nødt til at
lukke...Delfiner i fangenskab er i dag en
millionindustri, selv om interessen for
delfinarier ser ud til af være dalende.
Følgende er almindelige erfaringer fra
delfinarier verden over. De er indsamlet af
Flippers træner, Ric O'Barry - før verdens
højest betalte delfintræner - nu verdens mest
ihærdige forkæmper for at stoppe delfinarier.
Delfinarier er dyrplageri fordi:
• I det fri lever delfiner 30 til 40 år
måske mere. I fangenskab er
levetiden kun 5-6 år.
• Dødsårsagerne i delfinarier er ofte
hjertestop, infektioner, brækkede
rygrade og selvmord.
• Delfiners primære "syn" er deres
højtudviklede sonarsystem. I bassiner,
kan de ikke bruge deres sonar, der
preller af på væggene. De mister
evnen, som hvis man
isolationsfængslede mennesker i et
tomt lille rum med spejlvægge.
• De kunster, man ser i lukkede
delfinarier, er generelt ikke naturlig
adfærd for delfiner. Kunsterne
tillæres. Det foregår ved hjælp af
belønning med mad og via sanse
deprivation (sanse undertrykkelse).
• Delfiner i delfinarier er ikke autentiske.
I en såkaldt god sags tjeneste
forvandles de til klovne og
hjælpemidler. En stor del af deres
adfærd i delfinarier er tillært- og i givet
fald basis for fejlagtigt oplysning og
undervisning om deres natur. Vil man
opleve delfiner, skal det gøres på
dyrenes betingelser - i naturen.

250.000 dyr slagtes på festival
Hvert 5 år afholdes den månedlange
Gadhimai Festival i Nepal. Her slagtes op
mod 250.000 dyr som ofring til gudinden
Gadhimai efter en tradition fra det 18.
århundrede. Dyrene importeres fra hele
Nepal og Indien og transporteres over store
afstande i dage og uger til offer-festivalen,
hvor de slagtes i store åbne arenaer. Mange
af de større dyr får skåret haserne over først,
så de ikke kan bevæge sig før de
halshugges, mens tusinder tilskure ser på.
Ofringerne er forbudte i mange Indiske
delstater, og derfor valfarter også millioner af
indere til festivalen. Udover det etiske
spørgsmål om rimeligheden af at dræbe dyr
som led i religiøse ofringer, så er der store
dyrevelfærdsmæssige problemer i forbindelse
med transporten, opstaldingen og
håndteringen af dyrene under festivalen - ikke
mindst den brutale slagtemetode. Den
nepalesiske regering støtter festivalen
økonomisk uden tanke på alle de mange dyrs
lidelser.
Dette vil Dyrenes Venner og
dyreværnsorganisationer over hele verden
ændre. Sammen med den nepalesiske
dyreværnsorganisation Animal Welfare
Network Nepal protesterer vi derfor overfor
den nepalesiske regering, og opfordrer
regeringen til at stoppe økonomisk støtte til
denne og lignende ofrings-festivaler. Du kan
hjælpe ved at skrive under på protest via
foreningens hjemmeside
www.dyrenesvenner.dk.

Redaktion:
Bibi og Peter Mollerup
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