Dyremishandling er uacceptabelt!
I Randers er en kvinde for nyligt dømt for mishandling af 61 hunde og for at have slået et
antal af hundene ihjel. Hundene havde i måneder - enkelte i flere år - siddet i små bure, i
deres egen afføring og urin uden ret meget mad og vand. Samtidig blev kvinden dømt for
ulovlig våbenbesiddelse.
Kvinden e r ved byretten blevet idømt et års betinget fængse l. Statsadvokaten i Viborg har
be slutte t, at dommen ikke skal anke s. Bortset fra den betingede dom betyder det i
re alite te n, at gerningskvinden ikke straffe s, bortset fra en be tinge t dom. End ikke bøde får
hun.
Strafferammen er fængsel i fire år, men straffen i denne grove og bizarre sag er ikke
tilnærmelsesvist i nærheden af lovens muligheder for at idømme dyremishandlere en straf,
som kan være afskrækkende for andre.
Straffen på et års be tinge t fængse l, som kvinden modtog, er e n hån mod hundene.
Det burde være indlysende for e nhve r: Mishandling af dyr er uacceptabelt!
Dyremishandling e r en ussel og kujonagtig adfærd, der ikke kan bortforklare s, undskyldes
eller relativiseres.
Et kæledyr har ikke det privilegium selv at kunne vælge . Vi mennesker vælger kæledyret.
Dyret vælger ikke os. Vi tager et aktivt og kalkuleret valg i det øje blik, vi vælge r at
anskaffe os et dyr. Fra og med dette tidspunkt er dyrene helt og holdent i vores vold.
Det er derfor vi menneskers ansvar og pligt, at dyrene får et værdigt, trygt og
omsorgsfuldt liv.
I et civiliseret og humant samfund som de t danske burde sager som disse ikke forekomme.
Det gør de de sværre . Og lignende sager vil givetvis fortsat fore komme . Men vi kan og skal
som samfund gøre, hvad vi kan for, at de fore komme r så sjældent som muligt.
Og når de opstår, bør der være klare og kontante konsekvenser for dyremishandlerne hvilket blandt andet be tyde r skærpede straffe.
I din egenskab af folkevalgt politiker appellerer vi hermed til dig om at hjælpe med at
forhindre, at lignende sager om dyremishandling forekommer i fremtiden.
Vi appellerer til dig om at arbejde for at straffene for dyremishandling skærpes.
Vi appellerer til dig om at handle . Nu!
Denne appel har intet med politisk overbevisning eller ståsted at gøre. Den har med
menneskelig anstændighed at gøre.
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