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Romanian kulkukoiria lopetetaan julmasti ja lainvastaisesti
Save the Dogs -eläinsuojelujärjestön kuvaama video paljastaa, miten koiria tapetaan Romanian kunnallisella
koiratarhalla. Cernavodan kaupungin palkkaaman yrityksen työntekijät vievät koirat toisen kaupungin tarhalle,
jossa he tappavat koirat julmasti ja lainvastaisesti: metallipihdeillä kiinnipidetylle koiralle annetaan aidan raosta
injektio suoraan rintakehään.
Romanian eläinsuojelulainsäädännön mukaan terveen koiran lopettaminen on kielletty. Sairas koira on
lopetettava niin, ettei koira kärsi: lopetusaineen saa antaa vain nukutuksessa ja ainoastaan suonensisäisesti.
Lopetusaineen pistäminen muualle kuin suoneen, voi aiheuttaa koiralle hitaan ja tuskallisen kuoleman.
Videolla näkyvä tapaus ei ole ainutlaatuinen Romaniassa, jossa kulkukoiria arvioidaan olevan kaksi miljoonaa.
Koiria myrkytetään, poltetaan, ammutaan tai kerätään kunnallisille tarhoille, joissa ne kuolevat nälkään, janoon
tai sairauksiin.
Koirien tappaminen ei ratkaise kulkukoiraongelmaa. Tutkimusten mukaan kestävin ja inhimillisin tapa vähentää
kulkukoirien määrää on niiden sterilointi ja palauttaminen takaisin reviirilleen. Myös Maailman terveysjärjestö
WHO suosittelee koirien sterilointia.
Save the Dogs on steriloinut ja rokottanut Romaniassa yli 12 000 koiraa. Cernavodan kulkukoirista 95 % on
steriloitu ja koirien määrä on vähentynyt kahdesta tuhannesta kolmeen sataan.
Save the Dogs vaatii Cernavodan kaupunkia lopettamaan yhteistyön videolla näkyvän koiratarhan kanssa. Save
the Dogs on nostanut syytteen koiratarhaa ylläpitävää yritystä sekä koiria lopettanutta eläinlääkäriä vastaan.
“Valitettavasti vastaavat syytteet johtavat Romaniassa harvoin toimenpiteisiin. Kulkukoiriin kohdistuviin
julmuuksiin voisi puuttua tehokkaammin, jos EU:n toimivalta laajentuisi koskemaan myös lemmikkieläimiä.
Tämän eteen teemme paljon työtä”, Jenny Vestlund Kodittomien koirien ystävät ry:stä sanoo. Järjestö tekee
yhteistyötä Save the Dogsin kanssa.
Lisätietoa
- Kodittomien koirien ystävät: www.koirienystavat.com
- Save the Dogs: www.savethedogs.eu
- Kodittomien koirien ystävien sihteeri Jenny Vestlund, jenny@koirienystavat.com, p. 050 351 6984
- Save the Dogsin kuvaama video: http://www.youtube.com/watch?v=fCIAJur9ksc
Kodittomien koirien ystävät (KKY) ry on aatteellinen yhdistys, joka auttaa kulkukoiria ja muita eläimiä
Romaniassa. Yhdistyksen pitkän tähtäimen tavoite on edistää ja kohentaa eläinten hyvinvointia sekä muuttaa
paikallisten asenteita eläimiä kohtaan valistustyön avulla. Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys tekee yhteistyötä
eri eläinsuojelujärjestöjen kanssa Romaniassa.

