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Dyr skal ikke krænkes gennem
seksuelle overgreb
I Danmark kan enhver frit forlyste sig
seksuelt med dyr. Vi har ikke herhjemme en
lovgivning, som forbyder menneskers
seksuelle omgang med dyr, ligesom
dyrebordeller og dyrepornografi også er
tilladt. I mange lande er sådanne aktiviteter
forbudt – f.eks. i England, Frankrig og
Holland.
Men nu går 16 dyreværnsforeninger – anført
af Dyrenes Venner – for alvor i krig for at få
indført et forbud også i Danmark. En
storstilet kampagne skal overbevise
Justitsministeren og Folketingets politikere
om, at den danske befolkning ønsker et
forbud her og nu. Man siger, at
Dyreværnsloven, som beskytter mod smerte
og lidelse er nok, men hvordan skal man
nogensinde opdage, om dyret ikke lider og
føler smerte, når de seksuelle aktiviteter altid
foregår skjult. Og har et dyr ikke også krav på
værdighed. Dette handler nemlig også om
dyreetik og om, at samfundet sender et klart
signal – ikke mindst til den opvoksende
generation, der i forvejen bliver overdænget
med eksperimenterende sex via Internettet.
I de næste 4 måneder vil Dyrenes Venner
være overalt med sit budskab, og via
indsamling af underskrifter, fremsendelse af

postkort til Justitsministeren, helsideannoncer
i dagbladene, plakater og oplysende pjecer på
bibliotekerne, demonstrationer på gader og
stræder vil vi bede danskerne om at lægge
pres på politikerne, så vi hurtigst muligt kan
få stoppet denne urimelige ydmygelse af
vores dyr.

Dyrenes Venners holdning til
menneskers seksuelle omgang med
dyr
Menneskelig seksuel omgang med dyr er
uacceptabelt, og derfor må Dyrenes Venner
tage afstand fra enhver aktivitet af denne art.
Ud fra en etisk og biologisk betragtning er et
sådant forhold så forkert, at vi ikke kan forene
det med vores personlige værdigrundlag i
øvrigt.. Det er samtidig dybt krænkende for
dyrets værdighed og integritet. Dyrenes
Venner kræver derfor, at der i Danmark
lovgives om, at sex med dyr er forbudt.
Hvad ligeværdige partnere foretager sig
seksuelt er for os flintrende ligegyldigt.
Voksne mennesker er ligeværdige partnere i
den sammenhæng, men det er dyr og
menneske ikke, og selv om dyret måske ikke
opfatter eller reflekterer over den krænkende
situation, så føler Dyrenes Venner sig
forpligtiget til at skride ind på dyrets vegne.
Samfundet har lavet regler for seksuel
omgang mellem andre uligeværdige partnere
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(barn/voksen, elev/lærer, psykisk handicappet
/pædagog), og samfundet må også sætte regler
for dyr/menneske.

Du skal være med til at overbevise politikerne
om, at den danske befolkning ønsker et
forbud her og nu. Derfor skal du sørge for

Et samfund skal gennem lovgivning signalere,
hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.
Specielt overfor den opvoksende genration er
denne signalværdi vigtig og med til at danne
de unge. En lovgivning som forbyder sex med
dyr, og som bakkes op af forældre, pædagoger
og andre voksne med relation til de unge, vil
efter vores mening have en dæmpende
virkning på ungdommens trang til at
eksperimentere seksuelt med dyr.

1. At så mange som muligt af de
vedlagte kort bliver sendt til
Justitsminister Brian Mikkelsen.

Ud over et generelt forbud mod at mennesker
har seksuel omgang med dyr, skal der
lovgives specielt for dyrepornografi, dyresexshows og dyrebordeller.

Alle vores medlemmer skal på banen
i denne sag
Fortæller man en tilfældig dansker, at det her i
landet er tilladt mennesker at forlyste sig
seksuelt med dyr, nægter personen at tro på
det. Det er der bestemt ikke noget at sige til,
for i mange andre lande har man for længst
lovgivet med et forbud mod sex med dyr. I
England er straffen 2 års fængsel, hvis man
har fuldbyrdet samleje med et dyr. Det gælder
både for manden, som udfører ”the act of
penetation”, og for kvinden som lader et dyr
udføre denne akt på sig. Men også Frankrig
Holland, Canada og New Zealand straffer
mennesker for forskellige former for sex med
dyr. I USA har 31 stater en lovgivning, som
forbyder seksuel aktivitet med dyr.
Men i øjeblikket er den politiske situation
herhjemme sådan, at et forbud ikke er lige på
trapperne. Tværtimod synes langt de fleste
partier, at Dyreværnsloven er tilstrækkelig,
fordi den straffer folk som udsætter dyr for
lidelser. Kun Dansk Folkeparti går ind for et
forbud, mens SF og Enhedslisten er tøvende.

2. At så mange mennesker som muligt
underskriver de vedlagte lister.
Flere postkort og underskriftlister kan
rekvireres på
Mail: dv@dyrenes-venner.dk
Telefon: 70 27 37 17
Post: Rørholmsvej 5, 2970 Hørsholm
Man kan underskrive elektronisk ved at gå ind
på foreningens hjemmeside
www.dyrenes-venner.dk

DOSO er kommet for at blive
Enighed gør stærk. Det har vi i høj grad
fornemmet i den store sammenslutning af
danske dyreværnsforeninger, DOSO. Vi er nu
16 store og små foreninger, som står sammen
– sidst er Inges Kattehjem og Vilde Delfiner
kommet til.
Vi mødes 4 gange om året og lægger planer
sammen. Det kan dreje sig om kampagner, det
kan være indstillinger til råd, udvalg og
komiteer om dyr, det kan være fælles
høringssvar i forbindelse med ny lovgivning.
Og så er det skønt at høre om andre sejre og
nederlag, og være i stand til at støtte op om de
andre foreningers fantastiske indsats for vores
fælles sag. Pt. er formanden for Dyrenes
Venner også formand for DOSO.

Poul Holm in memoriam
En af de helt store personligheder inden for
dyreværn i Danmark, Kattens Værns
mangeårige formand Poul Holm døde den
18. november.
I den anledning skrev DV’s formand, Peter
Mollerup denne nekrolog , der blev bragt i
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dagbladene Berlingske Tidende, Politiken og
Jyllandsposten:
”Dyrene har mistet en af deres gode venner.
Poul Holm, der var formand for Kattens Værn
i næsten 20 år er død efter længere tids
sygdom. Poul var et af de mennesker, som et
samfund virkelig har brug for. Altid aktiv,
altid ydende uden at få andet igen end glæden
ved at samfundet udvikler sig i positiv
retning. Og altid med sin trofaste hustru
Birthe ved sin side. Politisk engageret på
Frederiksberg, hvor han var medlem af
kommunalbestyrelsen, medlem af utallige
udvalg i forbindelse med byplansarbejdet,
samrådsformand i Danmarks
Naturfredningsforening. Men det vi
dyrevenner mest husker ham for, er han
utrættelige arbejde for at dyrene i Danmark og
den øvrige Verden kunne få det bedre. Han
forstod, at bedre dyrevelfærd kun opnås
gennem samarbejde og dialog, og han har
æren for at næsten alle danske dyreværnsforeninger i dag er samlet under én paraply,
DOSO.
Poul var levende interesseret i alle former for
kulturelle aktiviteter, ja, man blev næsten helt
forpustet, når han fortalte om, hvor han havde
været henne i ugens løb: Koncerter,
maleriudstillinger, bogmesser, foredrag – ja,
og så bestyrelsesmøde i Kattens Værn.
Orlogskaptajn Holm kunne være kortfattet og
bestemt. Men det var blot et udtryk for, at han
ønskede resultater her og nu. Inde bag
facaden bankede et utrolig følsomt og kærligt
hjerte, som vi alle vil savne.”

Indiens tigre på vej til at blive
udslettet
For 100 år siden var der omkring 30.000 tigre
i Indien. Den opblomstrende pelshandel i
midten af sidste århundrede satte sine spor, og
i 1970 var der kun godt 1.000 tigre tilbage.
Indira Gandhi satte tigeren på dagsordenen.
Den blev totalt fredet, og der blev oprettet
reservatet for at beskytte de steder, hvor den

levede. Da CITES, den internationale
konvention om handel med truede dyr, blev
vedtaget i 1973 blev tigeren tillige omfatte af
et handelsforbud. Det førte til, at bestanden i
Indien langsomt voksede til godt 5000.
Kinesisk traditionel medicin har i flere
hundrede år haft tigerknogler som en vigtig
ingrediens. Flere kinesere tjener nu nok til at
kunne købe denne dyre medicin. Desuden
vender mange i den vestlige verden sig mod
alternativ medicin og køber traditionel
kinesisk medicin. Derfor er der de seneste to
årtier blevet stor efterspørgsel på den
traditionelle medicin, og det har ført til
voldsomt pres på de vilde tigre.
I dag er det kun i Indien, at der findes
tilstrækkeligt med tigre i naturen, til at den
kan overleve der. Desværre går det nu med
rivende hast den forkerte vej for de indiske
tigre. Optællingen i 2008 viste, at der kun var
1.411 tigre tilbage i naturen i Indien, og i
2009 er allerede 67 blevet skudt af
krybskytter. Når tigrene er skudt fjernes deres
knogler. De smugles over grænserne til det
illegale marked i Kina, hvor der betales høje
priser for knoglerne. De indiske myndigheder
har netop forsøgt at få de kinesiske
myndigheder til at stoppe handelen med
tigerprodukter, men desværre uden held.
Kineserne har de seneste årtier opbygget
tigerfarme, hvor tigre opdrættes under
kummerlige forhold, for derefter at blive
anvendt i den traditionelle medicin. Desværre
er kinesernes kontrol ikke streng nok, og det
fører til at knogler fra vilde tigre alt for let
ender op i medicinen.

Dyrevelfærdskonferencen blev en
succes
Vores konference på Landbohøjskolen om
forsøgsdyr lørdag den 7. november blev en
succes. 75 mennesker var vidende til fem
interessante og lærerige indlæg, som senere
gav anledning til en livlig debat.
Indfaldsvinklerne var mangfoldige:
Forsøgsdyrsbrugernes dilemma,
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dyrevennernes bekymringer, politikernes
forskelligheder og det offentliges måde at
håndtere lovgivningen på.
Konferencen blev betalt af Justitsministeriet
via penge fra Dyrevelfærdspuljen – derfor
kunne Dyrenes Venner byde på en spændende
vegetarisk og økologisk frokost.

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra formanden
Regnskab forelægges
Fastsættelses af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

Justitsministeriets
dyrevelfærdskontor har travlt

Se delfinfilmen COVE med
rabatkupon fra Dyrenes Venner

Aldrig tidligere har der været så mange
initiativer vedrørende dyrevelfærd, og aldrig
tidligere har Justitsministeriets jurister haft så
travlt, fordi der igennem det seneste år er
kommet en lind strøm af love og
bekendtgørelser. Det er resultatet af, at
dyrevelfærd for alvor er kommet i fokus, og
det kan vi blandt andet takke os selv for.

Ric O’Barry blev kendt verden over, som
træner for delfinerne, der optrådte i
1960’ernes populære TV serie om Flipper.
Siden da har Ric brugt sit liv på at redde
delfiner, hvilket ofte er en uhyggeligt
spændende opgave. I filmen COVE
samarbejder Ric med National Geographic
fotografen Louis Psihoyos og et solidt hold af
marineeksperter på forskellig felter. Formålet
er at afsløre, hvad der foregår i og omkring en
smuk bugt ved byen Taija i Japan. Se filmen
og find sammen med filmholdet ud af, hvad
bugten gemmer.

Af nyheder på området kan bl.a. nævnes:
- Forslag til ny lov om malkekvæg
- Lov om cirkusdyr
- Bekendtgørelse om uddannelse til
dyrehandlere
- EU-forslag om
dyrevelfærdsmærkning
- Forslag til bekendtgørelse om
overdragelse af kattekillinger
- Lov om ændring af hundeloven (jvf.
debatten om muskelhunde)
- Udkast til bekendtgørelse om
erhvervsmæssig handel med katte
(opdræt, kattepensioner,
katteinternater)
- Forslag til nyt EU-direktiv om
forsøgsdyr
- Forslag til bekendtgørelse til forbud
mod brændemærkning af heste
- Forslag til ny lov om slagtekyllinger.

Dyrenes Venner samarbejder med
filmdistributøren, og vore medlemmer
tilbydes derfor rabat, hvis I ved køb af
biografbilletten afleverer rabatkuponen.
Rabatkuponen gælder i perioden 25. februar
til og med 10. marts. Indtil videre ligger det
fast, at filmen har premiere den 25. februar i
følgende biografer: Vester Vov Vov,
København, Cafe Biografen, Odense,
Øst for Paradis, Aarhus, Biffen, Aalborg og
Tisvilde Bio, Tisvildeleje.

Dyrenes Venners årlige
generalforsamling
Lørdag den 17. april kl. 11.00 afholdes
foreningens 12. generalforsamling
i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100
København Ø.
Dagsorden:
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