INDSAMLING BLANDT DOSO’S MEDLEMMER

STØT DYREVENNERS

YTRINGSFRIHED
MÅL kr

160.000

Som dyrevenner er vores fornemste opgave at give en stemme til dyrene, som ikke
kan tale selv. Men en rystende dom fra Østre Landsret har vakt opsigt og bekymring
og sendt danske dyrevenner på barrikaderne. Foreningen Anima er blevet dømt for
at kalde billeder af mink med store sår for dyremishandling og skal betale en helt
urimelig godtgørelse til næstformanden i Kopenhagen Fur. Det er en alvorlig trussel
mod alle dyrevenners ytringsfrihed, derfor støtter DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation) en indsamling for at hjælpe Anima.
Er dyr med afbidte lemmer ofre for dyremishandling?
Da TV-Avisen i 2011 kunne afsløre forholdene på minkfarme rystede det Danmark.
Billederne viste dyr med blodige sår og afbidte lemmer, samt døde dyr i burene. Anima
kaldte billederne for grov og grusom dyremishandling. Det fik næstformanden i Kopenhagen Fur til at sagsøge Anima for injurier.
Vores ytringsfrihed er under pres
Da sagen kom for byretten var kendelsen dog helt klar. Dyreværnsforeninger har ret
til at sige deres mening om billeder af skadede dyr. Anima blev frifundet og pelsdyravlerne skulle betale sagens omkostninger. I Landsretten blev resultatet dog det
modsatte. Anima skal nu betale 160.000 for at sige deres ærlige mening.

Mink med stort sår på John Papsøs minkfarm 2010

DOSOS MEDLEMMER:
Anima | Dansk Dyreværn Århus | Dyrenes
Dags Komité | Dyrenes Venner |Dyreværnet
- Værn for Værgeløse Dyr |Hundens Tarv |
Husdyrenes Vel Fyn | Inges Kattehjem |
Kattens Værn | Nyt Hesteliv | Svalen |
WSPA | Als og Sundsveds Kattefond | Danish Friends of Animals | Dankas Animals
| Dyrenes-SOS | Hestens Værn | Pindsvinevennerne i Danmark | De Vilde Delfiner

Anima var langt fra alene om sine udtalelser. Flere politikere og medier kaldte billederne for dyremishandling. Alligevel er Anima de eneste som er blevet sagsøgt.
Vi mener sagerne er et forsøg på at kvæle dyreværnsforeninger, der retter et kritisk
blik mod en stor industri i Danmark. Det må de ikke få lov til!
Vi stopper ikke her
Vi kan ikke leve med ikke at kunne tale dyrenes sag åbent og ærligt. Sagen skal nu
for Højesteret. Alligevel skal godtgørelsen betales nu. Med din hjælp kan vi vise, at vi
ikke lader os kue og fortsat vil kalde en spade for en spade.
Støt landsindsamlingen ved at bruge girokortet herunder, eller på reg 5328 konto
0246056. Med din hjælp kan vi fortsat sikre dyrene en stærk og ukuelig stemme.
Tak for din hjælp
Peter Mollerup,
Formand i DOSO
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Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske
Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er
bevis for, hvilket beløb De har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
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