Pressemelding:
Døden ikke eneste utveg
Kontakt:
Norsk Huskattforening, v/Bodil Eikeset, tlf. 22 10 93 54
NOAH - for dyrs rettigheter, v/Jenny Rolness, tlf. 57740603
Norsk Huskattforening(NHF) og NOAH - for dyrs rettigheter reagerer på avlivingen av 31 katter som
ble dumpet utenfor et dyrelegekontor i Grimstad.
- Det blir fremstilt som at avliving var eneste utveg, med begrunnelse i at kattene virket sky og ustelte. I en
slik situasjon - stuet sammen i bur på et fremmed sted - vil de fleste dyr naturlig nok være redde. De dårlige
forholdene kattene åpenbart har levd under, tilsier at man virkelig burde hjelpe dem, sier Jenny Rolness i
NOAH.
Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet har uttalt at det er fullt dyrevelferdsmessig forsvarlig å avlive
dyr, og at dette i noen tilfeller er ensbetydende med god dyrevelferd. Dette er NHF og NOAH sterkt uenige i,
og mener tvert imot at dyr som lider har krav på hjelp til et bedre liv.
- Holdningen om at avliving er beste utveg, er direkte i strid med § 3 i den nye dyrevelferdsloven, som slår
fast at dyr har egenverdi. Man har dermed lovfestet at dyr har interesse av og rett til å leve, og at denne
retten skal beskyttes, sier Bodil Eikeset i NHF.
Den nye dyrevelferdsloven har som intensjon å styrke rettssikkerheten for dyr. At det offentlige velger å la dyr
dø i stedet for å omplassere dem, strider mot lovens grunnprinsipp.
- Det er trist at en lov som hevdes å være et fremskritt og som tar utgangspunkt i tanken om dyrs egenverdi,
kan tolkes slik at avliving er beste utveg. Når døden likesteilles med livet, er det åpenbart for de fleste at noe
er galt, sier Bodil Eikeset.
NHF og NOAH reagerer også på at ingen etterlyser vitner eller signaliserer at dumpingen av kattene vil bli
anmeldt. Dersom Mattilsynet ikke følger opp og anmelder, vil NHF og NOAH gjøre det, og de oppfordrer folk
om å komme med tips.

