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Oktober / November 2015
18. årgang
Vind et weekendophold
Et medlemskab af Dyrenes Venner koster
kun 100 kr. Giv det som gave og deltag i
lodtrækningen om et weekendophold i
Danmark på økologisk B&B. Den perfekte
værtindegave, julegave, mandelgave,
kalendergave osv.
Dyrenes Venner har brug for medlemmer: Jo
flere vi er, des mere kan vi udrette for dyrene.
Brug vedlagte kupon/gavekort og overrask
dine venner og din familie med et års
medlemskab. Ring på 70 27 37 17 eller mail
dv@dyrenes-venner.dk hvis du vil bruge flere
gavekort.
Antal
Det er ikke udelukkende antallet af
mennesker med et fælles ønske, der har
betydning for om f.eks. en dyrevelfærdsdebat
bliver til bedre dyrevelfærd i sidste ende. Der
skal arbejdes med kløgt, vedholdenhed og
ofte i mange år for at opnå resultater.
Ligesom i mange andre sammenhænge
spiller personlige relationer også en stor rolle:
Kan man stole på hinanden under
forhandlinger? Er der erfaring for saglighed
fra modparten? Hvad skal der til for at
modparten kan/vil levere? Hvordan er
modpartens renommé? Hvordan omgås man
under forhandlinger? Alle faktorer, der i høj
grad bidrager til resultatet, og som kræver
dygtige forhandlere med medmenneskelig

forståelse, pli og realitetssans, og som altid
holder målet for øje.
Men antallet af mennesker, der samlet
udtrykker en holdning har ofte stor betydning
for, om et dyrevelfærdsemne overhovedet
kommer på forhandlingsbordet. Derfor bruger
Dyrenes Venner og andre organisationer bl.a.
underskriftindsamlinger, postkortprotester og
demonstrationer. Vi danner også
samarbejdsfællesskaber med andre
foreninger som for eksempel i DOSO, hvor
vores fælles antal af medlemmer har
betydning for vores gennemslagskraft, både
når vi sammen kører kampagner og dermed
involverer alle medlemmer, og når vi
eksempelvis afgiver høringssvar. Antallet af
mennesker, der stiller samme krav, gør
opmærksom på samme problem, ønsker
ændringer – selve antallet af mennesker kan
være afgørende for, om en sag overhovedet
bliver taget op af beslutningstagere.
Sammen
Dyrenes Venner er ikke en stor forening målt
på antal medlemmer. Vi har nu i 17 år ligget
nogenlunde stabilt på ca. 1000 medlemmer af
foreningen. Men Dyrenes Venner er en
vægtig og betydningsfuld forening målt på
resultater og indflydelse. Sammen har vi
opnået store sejre for dyrene: Forbud mod
rævefarme, forbud mod sex med dyr, forbud
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for lystfiskere mod brug af levende agn, frie
søer i løbeafdelingen og meget mere. Vi er
stolte over, at en så lille forening, der
udelukkende baserer sig på frivillige kræfter,
kan opnå så meget. Og vi er dybt
taknemmelige over for vores medlemmer, der
gennem årene har bakket os op.
Vi har brug for medlemmer og håber, at du
igen vil støtte os ved at bruge vedlagte
kupon/gavekort. På forhånd tak.

Dyrenes Venner på Danmarks
største sundhedsmesse
Sund Livsstilsmesse i Øksnehallen i
København
Mens nogle måske stiller spørgsmålstegn ved
sammenhængen mellem en
dyrevelfærdsorganisation og en sund
livsstilsmesse, finder vi det derimod åbenlyst:
Dyrenes Venners er funderet på en holistisk
grundtanke, hvori menneske, dyr og miljø
dybest set optræder som ligeværdige
partnere, der er gensidigt afhængige af
hinanden. Vi tror på vigtigheden af at
behandle alt levende med respekt og
omtanke, og er af samme grund store
fortalere for et begrænset kødindtag samt et
økologisk valg. Vi oplever det dybt
problematisk, når indtjening går forud for
dyrevelfærd, hvad enten det handler om fx
burhøns, konventionelt svinekød eller
sødmælkskalve, og vi ønsker at oplyse
forbrugeren om realiteterne ved produktion af
vores fødevarer. Alt for mange er ikke klar
over, hvilke lidelser dyrene har måtte
gennemgå, inden de havner på vores
spisebord. Der er mange gode grunde til at
tage et bevidst valg ved køledisken.
Vi har været på messen i 7 år og har
igennem alle årene oplevet stor opbakning
blandt de besøgende. Vi oplyser om
foreningens værdier og arbejde, herunder
vores forskellige kampagner, der hver i sær

sætter fokus på de vilkår, vi som
landbrugsland, forbrugere og politikere byder
dyrene. Mange år har vi indsamlet
underskrifter, der sidenhen er blevet anvendt
i lobbyarbejde for at påvirke politikerens
beslutning hen imod en mere dyrevenlig
tankegang. Vores seneste kampagne ”Forbyd
sex med dyr” modtog utrolig mange
underskrifter under forrige messe, hvilket
uden tvivl var medvirkende til kampagnens
succes: Forbuddet blev indført 1. juli 2015.
Vores kampagner er ofte langvarige og ikke
uden økonomisk belastning. Vi tager vores
arbejde meget seriøst og bruger den tid, det
tager for at formidle vores budskaber på rette
vis. Det er ikke let at få ændret lovgivningen,
ej heller at udfordre den gængse holdning,
folk er opvokset med. Men via samarbejde
både med andre dyrevelfærdsorganisationer,
dyrlæger, frivillige, journalister samt politikere
kommer vi faktisk overraskende lang ift. vores
begrænsede midler og medlemmer. Dette
skyldes ikke kun bestyrelsens arbejde, men i
høj grad også engagementet fra vores
medlemmer og venner af foreningen. Vi
skylder dem en stor tak for deres bidrag og
indsats.
Traditionen tro besøger både nye og
tilbagevendende gæster vores stand på
messen. Omdrejningspunktet er ofte deres
oplevelser med dyr på godt og ondt - ofte i
relief til vores mærkesager eller værdier.
Disse samtaler er rigtig givende og giver os
viden om danskernes bevæggrunde og
holdninger til dyrevelfærd. Flere ønsker
desuden råd om dyr, som de oplever
mistrives eller oplysning om muligheder for at
hjælpe dyr. Dette oplever vi i øvrigt også til
hverdag både via e-mails eller beskeder på
vores Facebookprofil. Vi oplever heldigvis, at
mange mennesker- unge som ældre - har
stor interesse i, at dyr skal have det godt.
Derfor er det vigtigt at komme i kontakt og
dialog med de besøgende på messen.
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Dyrenes Venner deltager på Sund Livsstils
messen hvert år, og netop i år tog vi ikke
udgangspunkt i en specifikt kampagne.
Derimod satte vi fokus på vigtigheden af at
skaffe nye medlemmer, - medlemmer som vi i
sagens natur er afhængige af for at kunne
iværksætte vores kampagner. Heldigvis
oplevede vi støtte fra de besøgende og
modtog i øvrigt adskillige indmeldelser. Skønt
dette ikke rækker til iværksættelsen af nye
initiativer i sig selv, er det med til at gøre en
forskel for dyrene. Vi er utrolig taknemmelige
og takker de mange venlige mennesker, vi
mødte – ikke mindst for en god dialog og et
positiv fokus på dyrevelfærd.
På gensyn 30. september – 2. oktober 2016.

Den internationale kampdag for
dyrene
Den 4. oktober 1182 døde den hellige Frans
af Assisi. Frans 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
"ydmyge små brødre". To år efter sin død
blev han helgenkåret, og ligger begravet i
krypten under San Francesso i byen Assisi i
Toscana.
Derfor fejres den 4. oktober hvert år verden
over som kampdag for dyrene. Over alt på
Jorden afholdes der arrangementer, som skal
sætte fokus på, hvordan vi behandler vores
dyr. Også i Danmark har vi gennem tiderne
markeret dagen på meget forskellig vis.
Specielt huskes et arrangement i Odense for
ca. 25 år siden, hvor mere end 150
mennesker marcherede igennem gaderne
med deres hunde. Forrest anførte en flot
kvindelig tamburmajor den smukt spillende
Odense-garde. Dernæst fulgte alle landets
dyrevenner - mange udklædte og med
slogans på skilte, og til sidst de mange
mennesker med hunde. Daværende formand
for den fynske forening Husdyrenes Vel blev

så begejstret, at han løb ind og greb
tamburmajorens taktstok, hvorefter han
anførte flokken den sidste vej gennem
Odense.
De seneste år har aktiviteterne dog
begrænset sig til, at Dyrenes Dags Komité og
DOSO har inviteret bestyrelsesmedlemmer
fra landets mange aktive
dyreværnsforeninger til en ekskursion med
efterfølgende socialt samvær. I år var det
Dyrenes Venner som havde planlagt
begivenhederne med bl.a. ekskursion til
bæverreservatet nord for Arresø i
Nordsjælland.

Penge til de hjemløse katte
Alt for mange katte har et elendigt liv. Det
drejer sig om de mange hjemløse katte, som
må kæmpe sig igennem livet med sult og
sygdom som hverdagskost. Velmenende
dyrevenner fodrer de stakkels katte uden at
tænke på, at det blot giver kattene mulighed
for at formere sig ubegrænset og derved
skabe endnu flere små individer, som vil
mistrives.
Skal problemet for alvor løses må der
lovgives for kattene, således at de enkelte
kommuner påtager sig et ansvar. Bestanden
af vildtlevende katte skal reguleres gennem
indfangning/neutralisering og genudsætning
af raske katte samt aflivning af de
uhelbredeligt syge katte. I dag nægter de
fleste kommuner at tage ansvar og henviser
til mangel på økonomiske ressourcer. Derfor
overdrages denne vigtige opgave i væsentlig
grad til de private dyreværnsforeninger, som
yder en fantastisk indsats selv om pengene
sjældent slår til.
Det vedlagte indbetalingskort fra Dyrenes
Dags Komité kan bruges, hvis du vil være
med til at hjælpe de hjemløse katte.
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Kattens uge
I slutningen af september gik 9 foreninger
sammen om en storstilet kampagne for de
danske katte. Hele uge 39 var afsat til
kampagnen, hvor der blev sat fokus på de
mange problemer, som både ejerkatte og de
hjemløse katte har. Man oplyste om
nødvendigheden af, at katteejere får
øremærket/chipset og registreret deres katte i
et af landets to katteregistrere, og samtidig
kunne man gennem hele ugen få sin kat
gratis registreret.
Forskelligt oplysende materiale – bl.a. en
video udlagt på Nettet – blev distribueret, og
så mødtes de 9 foreninger med
repræsentanter for Fødevareministeriet for at
rejse krav om en egentlig kattelov i Danmark,
ligesom vi i dag har en hundelov. Resultatet
var dog noget nedslående. Selv om man i
princippet støttede kampagnen, så var
ministeriet hverken villig til at yde penge eller
tage initiativ til en kattelov.
Dyreværnsforeninger giver dog ikke op, og i
løbet af det næste år vil Dyrenes Venner
gennem DOSO mødes med de forskellige
politiske partier i Folketinget og forsøge at
overbevise de ansvarlige om, at en kattelov
er nødvendig, hvis der skal gøres en forskel
for kattene.

Ny minister for dyrevelfærd
Efter blå sejr ved forårets folketingsvalg måtte
fødevareminister Dan Jørgensen,
Socialdemokraterne forlade posten som
dyrenes minister. Det er hævet over enhver
tvivl, at Dan Jørgensen udnyttede sin korte
ministertid med stor effektivitet, når det
gælder dyrevelfærd. Han satte virkelig mange
projekter i gang og sørgede for, at der blev
lagt op til mange forbedringer for dyrene
gennem forhåbentlig kommende lovgivning.
Det gælder ikke mindst for landbrugsdyrene,
hvor specielt svin, slagtekyllinger og
æglæggende høner har været i fokus. Men
det gælder også familiedyrene, hvor flere

initiativer vedr. hundevelfærd er blevet taget.
Ja, selv de vilde dyr nåede han at hjælpe
gennem et forbud mod at bruge levende agn
til lystfiskeri.
Nu er så spørgsmålet om den nye minister
Eva Kjer Hansen vil leve op til sin forgængers
enorme interesse for dyrevelfærd. Meget
tyder på, at hun er parat til at føre de
planlagte projekter og lovgivningsinitiativerne
ud i livet. Vi håber, at vi i fremtiden også kan
rose den nye minister for dyrevenlige tiltag.

Norges hvalfangst
De seneste år har størrelsen på den
fangstkvote, som Norge har givet sig selv,
ligget på godt 1200 vågehvaler, således, at
hvis kvoten ikke opfanges, kan resten
overføres til næste år. I 2012 var fangsten
helt nede på 465 vågehvaler. Indtil da var det
norske fangstområde - som krævet af Den
Internationale Hvalfangstkommission - opdelt
i mindre områder strækkende sig fra syd og
helt op omkring Svalbard. Før fangstsæsonen
2013 ophævede Norge denne
forsigtighedsregel og gav fangsten fri, så hele
kvoten i princippet kan fanges på et enkelt
sted langs kysten. Det førte til at der i 2013
blev fanget 861 vågehvaler og i 2014 736
hvaler. Sæsonen 2015 sluttede 28.
september, og i år er der fanget 660
vågehvaler.
Norge forsøger ihærdigt, men uden held, at
øge salget af hvalkød i Norge. Derudover
eksporteres op til 10 tons om året til
Færøerne, mens store ladninger går til
Japan. Den træge handel lægger låg på
interessen for at fange flere vågehvaler.

Redaktion:
Bibi og Peter Mollerup
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