Dyrenes Venner
Rørholmsvej 5
Høsterkøb
2970 Hørsholm
Tlf.: 70273717
dv@dyrenes-venner.dk

NYHEDSBREV NR. 38
Marts/ April 2010
Flyvende start for kampagnen
Kampagnen, om et forbud mod at mennesker
har sex med dyr, har fået en flyvende start. På
1½ måned har vi allerede indsamlet næsten
10.000 underskrifter, og vi gætter på, at
Justitsministeren har modtaget en hel masse
postkort. Samtidig fik vi meget flot
mediedækning – både med TV-indslag og
avisomtale. Men vi skal ikke hvile på
laurbærrene, for der skal mange flere
underskrifter til at overbevise minister og
Folketing om, at danskerne virkelig ønsker en
lov, som forbyder mennesker at forlyste sig
seksuelt med dyr.
Selvfølgelig er det provokerende, når
Ekstrabladets leder kalder foreningen for
”latterlig og dobbeltmoralsk” og spørger,
hvorfor vi ikke koncentrerer vores kræfter om
landbrugsdyrene. Men sådanne udtalelser
vidner blot om, at lederskribenten ikke følger
med i, hvad Dyrenes Venner beskæftiger sig
med. Vi har haft store og dyre kampagner for
bedre vilkår for svin, slagtekyllinger, burhøns,
kvæg og transporter af landbrugsdyr, og vi
føler os bestemt ikke dobbeltmoralske eller
latterlige, fordi vi nu kræver, at dyr ikke skal
forulempes seksuelt.

Nogen mennesker mener, at det er omsonst at
lave lovgivning for noget, som alligevel ikke
kan opdages og sanktioneres. Cykeltyverier
opdages sjældent, men skulle det betyde, at vi
ikke havde en lov, som forbød cykeltyveri?
Nej, samfundet fortæller os gennem
lovgivning, hvad der er rigtigt, og hvad der er
forkert. Der sendes et klart signal til
befolkningen – og i denne sag ikke mindst til
den opvoksende generation. Lovgivning har
en præventiv virkning, så derfor vil antallet af
sexovergreb på dyr falde, så snart der
lovgives. Det var dejligt at konstatere, at
Norge pr. 1, januar 2010 indførte et total
forbud, og i Sverige er man godt på vej.
Den politiske situation er i øjeblikket, at
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Kristendemokraterne og løsgængeren
Christian H. Hansen går ind for et forbud.
Enhedslisten er tøvende. Vi skal altså have
Socialdemokraterne med før den er hjemme.

COVE i Danmark
Den 23. februar var der snigpremiere på
delfinfilmen COVE i Metropol biografen i
København. Dyrenes Venner var
medarrangør, og vi havde vores oppustelige
vågehval med som blikfang. Omkring 300 var
mødt op, heraf en del filmanmeldere og
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mediefolk. Birgith Sloth gav oplæg til filmen
og fortalte, at den stiller Japans hvalfangst i et
meget dårligt lys, samt at Danmark i de
seneste år i Hvalfangst- kommissionen har
støttet op om Japans ønske om at genåbne den
kommercielle hvalfangst. Birgith fortalte, at
Dyrenes Venner havde inviteret filmens
hovedperson Ric O’Barry til Danmark. Da
filmen tonede ud, gik Ric frem foran
scenetæppet under stående applaus, og
besvarede spørgsmål fra et meget interesseret
publikum.
Dagen efter - ligeledes i Metropol - blev der
om eftermiddagen afholdt en pænt besøgt
debat med efterfølgende filmforevisning. Den
japanske ambassadør Seiichi Kondo, formand
for folketingets Miljø og Planlægningsudvalg
Steen Gade, Ric og Birgith deltog i
debatpanelet. Debatsektionen fra Politiken og
TV2 Nyheder dækkede debatten, som
fokuserede meget på ambassadørens
indledning. Her blev det nævnt, at Japan er
imod, at hvalerne lider, men går ind for, at
truede arter ikke skal udsættes for fangst,
samt at fangsten skal være baseret på
videnskab. Dette står i grel modsætning til de
informationer, som kommer frem i filmen.
I filmen oplyses endvidere, at delfinkødet er
stærkt forurenet, en oplysning som
ambassadøren mente, endnu ikke var
dokumenteret. Han tilføjede dog, at såfremt
det blev dokumenteret, vil man stoppe salget
eller rense kødet for forureningen og derefter
sælge det.
Samme aften var Ric og Birgith til
snigpremiere med filmen i Tisvilde Bio, hvor
der ligeledes blev en livlig debat efter filmen.
Ric, Dyrenes Venner og hvalsagen fik rigtig
god mediedækning. Udover det ovennævnte
fik vi bl.a. to hele sider i Børsen, to gode
artikler i Politiken, en i Ugeavisen Gribskov
og en i Urban samt nogle minutter på
Go’aften Danmark. Derudover er filmen
blevet anmeldt i alle større aviser, samt to
gange i TV.

I efterdønningerne har DF og SF udsendt
pressemeddelelser, hvor der tages afstand fra
den danske opbakning til Japans hvalfangst
og genåbning af kommerciel fangst. SF har
endvidere stillet uddybende spørgsmål til den
nye Udenrigsminister.
Dyrenes Venner glæder sig over at Ric
O’Barry og COVE har været med til at sætte
hvalsagen på dagsordenen. Dette er vigtigt
netop nu, hvor Hvalfangstkommissionen i
første uge af marts drøfter den mulige
genåbning af kommerciel hvalfangst, og om
Japan skal bevilges kvoter - ikke kun ved den
japanske kyst, men også i Antarktis
reservatet. Dyrenes Venner håber, at Danmark
nu ikke mere bakker op om disse emner.

Thi kendes for ret
Dyrenes Venner var i februar inviteret til at
deltage i den store årlige dyreretsag i Geneve.
Det var ”International Court of Justice for
Animal Rights”, som havde sat hvaler på
dagsordenen og anklaget Japan, Norge,
Island, Grønland og Færøerne for grov
forulempning af hvalerne ved hvalfangsten.
Foreningens konsulent Birgith Sloth var
udpeget som ekspert, og formanden Peter
Mollerup var anklager i den del af processen,
der drejede sig om de smerter og lidelser som
påføres hvalerne ved fangsten.
Retssagen er en ren dyreværnsaktivitet, som
er sponseret af den velhavende schweiziske
”Fond Franz Weber”, men den samler et stort
opbud af dyrevenner og får fin presseomtale.
Endvidere har den mulighed for at påvirke en
lang række internationale institutioner (FN,
EU, IWC mv.) med budskabet om retssagens
udfald. Det undrede da heller ikke mange i det
store auditorium, at de anklagede blev dømt
skyldige med alle dommerstemmer.
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Obs! Nyt klokkeslet for
generalforsamling
I det sidste nyhedsbrev indkaldte vi til
generalforsamling lørdag den 17. april 2010 i
Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100
København Ø. Klokkeslettet er ændret fra
kl. 11.00 til kl. 16.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Regnskab forelægges
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Godt nyt for Nepals aber.
De sidste to år har nepalesiske grønne
organisationer sammen med internationale
kollegaer protesteret imod Nepals planer om
at starte eksport af rhesusaber. Aberne skulle
sælges til dyreforsøg i bl.a. USA. Regeringen
ændrede stærkt presset sine planer. I stedet
blev 400 rhesusaber indfanget og anbragt i
fangenskab. Den nye plan var at starte opdræt
af aberne med henblik på kun at tillade
eksport af opdrættede aber. Fortsatte protester
har nu ført til at Nepals Skovbrugsminister
har besluttet at nedlægge opdrætscentret.
Dyrenes Venner glæder sig over denne nyhed.
De nepalesiske organisationer er gået i gang
med at planlægge genudsætningen af de
indfangede aber.

Højesteret i Schweiz forbyder aber
til forsøg
I 2006 besluttede de lokale myndigheder i
Schweiz ikke at give tilladelse til, at Zürich
Universitet kunne anvende aber til to
neurologiske forsøg. Formålet med forsøgene
var at studere indlæringsprocesser.
Myndighedernes begrundelse for afvisningen
var, at de lidelser aberne ville blive påført,
ikke opvejes af nytten af forsøgene.
Universitetet gik til domstolene for at få
forbudet ophævet. Nu har Højesteret truffet

den endelige afgørelse og støtter op om
myndighedernes afslag. Dermed får
videnskabsfolkene ved universitetet ikke
tilladelse til at anvende aber i de planlagte
forsøg.
I Schweiz beskytter såvel landets Grundlov
som Dyreværnslov dyrs værdighed. Dyr er
derfor beskyttet ikke alene imod unødvendig
lidelse, men også imod ydmygelse og
unødvendig anvendelse i forskning. Dyrenes
Venner er imod anvendelse af aber til forsøg.
Afgørelsen ved domstolen i Schweiz er et
vigtigt skridt på vej imod et europæisk
forbud.

Hvad kan jeg gøre?
Når man som dyreven konfronteres med alle
de forskellige lidelser, dyr i dag udsættes for,
kan det være rigtig svært, at finde ud af,
hvordan man kan hjælpe – hvad man kan
gøre. Det kan også være hårdt at skulle
forholde sig til de nærmest uanede mængder
af informationer om manglende dyrevelfærd
og dyremishandling. Og ind imellem vælger
vi mennesker at beskytte os selv ved at undgå
de værste indtryk f.eks. ved at lukke øjnene,
ikke se billederne, ikke læse nyhedsbreve og
beskrivelser af dyrs lidelser. Alle har vi hver
især en individuel grænse for, hvor meget
modbydelig information vi kan bære. Men det
er vigtigt, at vi ikke lukker øjnene altid og
helt – at vi ikke ignorerer eller negligerer de
foruroligende facts.
For uden viden om dyrs vilkår kan vi ikke
være med til at ændre disse til det bedre. Vi
må vide noget om landbrugsdyrenes forhold,
for at kunne vælge det mest dyrevenlige
produkt. I Danmark er Ø-mærket en rigtig
god og nem rettesnor for dyrevelfærd, når der
skal købes kød og andre animalske produkter
til husholdningen. Vi må også vide, hvordan
forlystelsesindustrien indfanger og bruger
f.eks. delfiner, hvaler og elefanter til shows,
for at vi kan tage afstand fra det og undgå at
tage børn og børnebørn med til SeaWorld
eller i cirkus. Og hvad med pels og forsøgsdyr
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og mange andre dyreværnsemner. Dyrenes
Venner vil finde de saglige informationer og
med din hjælp arbejde for at ændre lovgivning
i Danmark, EU og globalt for at forbedre
dyrevelfærd overalt.
Dyrenes Venner blev i 1998 grundlagt med
den kongs-tanke, at alle har lyst til at gøre en
forskel, og at alle skal have mulighed for at få
indflydelse på dyrenes forhold. Derfor
opfordres medlemmer altid via Nyhedsbrevet
til en aktiv indsats i form af f.eks. at sende
protest postkort eller samle underskrifter.
Hvis man vil være ekstra aktiv, kan man blive
en af Dyrenes Aktive Venner, som modtager
ekstra materiale og over hele landet sørger for
at distribuere kampagnerne og sprede
budskabet ud.
Hvis man ønsker korte meddelelser på e-mail,
kan man tilmelde sig på www.dyrenesvenner.dk. og f.eks. støtte
underskriftindsamlinger på Internettet.
Skaf nye medlemmer: Jo flere vi er, des
større indflydelse kan vi få på
beslutningstagerne.

Derfor ser vi hellere, at man ved lov indfører
obligatoriske kurser for vordende hundeejere.
Katte
Et andet spørgsmål drejede sig om regler for
erhvervsmæssig handel med katte. I dag kan
enhver slå sig ned som kattesælger, uden at
skulle overholde et regelsæt for hvor mange
katte, man må have, og hvordan disse katte
skal behandles vedr. opholdsrum, hygiejne,
dyrlægetilsyn og meget mere. Det har været et
problem at få en definition på
erhvervsmæssig. Hvor er grænsen mellem
salg fra det lille private kattehold i stuen og
salg i større stil – måske som levebrød for
katteejeren?
Det er selvsagt racekatte, der er tale om, og
DOSO mener, at man skal betragte et salg på
3 kuld og derover årligt som erhvervsmæssig
handel, som så skal ind under det regelsæt,
som den nye lov foreskriver.
Heste
Til sidst skal nævnes, at DOSO har støttet
Hestens Værns forslag om et forbud mod
brændemærkning af heste.

Travlhed i DOSO

Redaktion

Der går ikke en uge, uden at Justitsministeriet
opfordrer sammenslutningen af
dyreværnsforeninger (DOSO) til at give sin
mening til kende. Det kan dreje sig om
høringssvar til ny lovgivning eller om
personer, som skal indstilles til at deltage i
ministeriets mange råd, komiteer og
arbejdsgrupper. Dyrenes Venner er tilsluttet
DOSO og får på denne måde indflydelse på,
hvad der bliver svaret.
Hunde
For to uger siden afgav vi et meget vigtigt
svar i forbindelse med farlige hunde.
Justitsministeriet havde lagt op til, at man ved
lov skulle forbyde en del hunderacer, som
man mener er farlige. DOSO er imidlertid af
den mening, at det ikke er hundene, der er
farlige, men de hundeejere, som ikke er i
stand til at opdrage deres hunde ordentligt.

Bibi Mollerup, Birgith Sloth og
Peter Mollerup
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