Dyrenes Venner kræver omgående et forbud mod sex med dyr
I TV2 udsendelsen "Danmark ifølge Bubber" kunne danskerne med egne øjne se, at sex med dyr
foregår i Danmark. Det er ellers et tilbagevendende argument mod et forbud, at seksuelle overgreb
på dyr ikke kan bevises!
En undersøgelse af dyre-sexindustrien foretaget af Rigspolitiet i 2010 på baggrund af Dyrenes
Venners kampagne "Forbyd sex med dyr" (hvor vi indsamlede 30.094 underskrifter), viste
paradoksalt nok ikke en større udbredelse. Men TV2 udsendelsen d. 7/4 2011 afslører med al
tydelighed, at der er meget som ikke når politiet og som dermed heller ikke bliver registreret.
Allerede INDEN Bubber-udsendelsen var der ramaskrig i befolkningen over emnet "sex med dyr",
så vågn op kære politikere til virkeligheden og erkend at der er grundlag for et forbud - også i
Danmark. Mange lande har jo for længst lovgivet med et forbud, og selv vore nærmeste naboer
Norge, Storbritannien og Holland har forbudt sodomi og Sverige er meget tæt på.
Det er skammeligt og uanstændigt, at et civiliseret land som Danmark tillader sex med dyr.
Argumentet med, at "dyret kan lide det" holder ikke - det sås i tydeligt i udsendelsen, at geden
kæmpede for at komme fri. Herudover kan man træne dyr til mange ting, fx. trænes elefanter og
andre dyr til at gøre unaturlige kunstner i cirkus. Det er stadig overgreb og manipulation, og dyret
straffes hvis ikke det makker ret.
At vi i nogle fag vælger at gøre seksuelt overgreb på fx søer lovligt (insemination), er ikke
ensbetydende med, at sex med dyr skal være lovligt, som der blev argumenteret for i TV2
udsendelsen. Vi differentierer også på andre områder i dyreværnslovgivningen og det ene udelukker
ikke det andet.
Derfor haster det med at få et forbud mod sex med dyr! Peter Mollerup, formand for Dyrenes
Venner er forhåbentlig ikke længere det eneste medlem i Dyreetisk Råd, som kræver et forbud mod
sex med dyr.
Yderligere oplysninger om Dyrenes Venners kampagne kan fås hos:
http://www.dyrenes-venner.dk
Formanden for Dyrenes Venner
Peter Mollerup, tlf. 48 44 61 46 eller 24 77 64 97, peter_mollerup@post9.tele.dk eller
Næstformanden for Dyrenes Venner
Asta Kjærulff, tlf. 70 27 37 17, astafranz@gmail.com

