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PRZECIWDZIAŁANIE ZNĘCANIU SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI
Policjanci cały czas otrzymują sygnały o znęcaniu się nad zwierzętami.
Niektóre zdarzenia pokazują, że nie tylko czas letniego wypoczynku
sprawia, że udomowione zwierze może „przeszkadzać”.
Nie wiadomo co zrobić kiedy planujemy wyjazd lub ofiarowane zwierzątko
znudziło się. Dla ludzi, dla których zwierze okazało się przedmiotem, jednym z
drastycznych sposobów na pozbycie się go jest wywóz do lasu (czarna suczka
znaleziona w lesie w okolicy Koronowa), przywiązanie do drzewa (okolice
Włocławka) i pozostawienie bez jedzenia i bez picia, bądź też wrzucenie w
zawiązanym worku do wody. Jakże brutalne, ale prawdziwe…
Wielu ludziom te metody nie sprawiają problemu, nigdy nie pomyślą, że zadają ból i cierpienie. Jest to dla nich bardzo proste
i skuteczne. Ale czy kiedykolwiek zastanowili się nad faktem, że wszystko to obserwują ich dzieci. Mówimy o
przeciwdziałaniu przemocy, o pomaganiu słabszym, walce z agresją.Jednak czy my dorośli zastanawiamy się nad tym jaki
przykład dajemy dzieciom. Dziecko intuicyjnie wyczuwa, co jest dobre, a co złe. Codzienna gonitwa powoduje, że nie
znajdujemy czasu aby zastanowić się nad tym co czuło dziecko po powrocie z wakacji kiedy jego ulubieńca nie było w domu.
Może poniższy przykład uświadomi nam do jakich zachowań zdolni są ludzie: Pewien 33-letni mężczyzna, przygarnął do
siebie psa i przywiązał go łańcuchem do budy. Pewnego dnia ten człowiek w stanie nietrzeźwym, podszedł do psa, który
wyczuł alkohol i ugryzł go. Mężczyzna zdenerwował się, przywiązał psa do tyłu samochodu i przejechał odcinek ok.2-4 km z
prędkością 100km/h. Sąsiedzi natychmiast powiadomili policje, lecz psa nie dało się już uratować. Są też ,,lżejsze formy”
znęcania się nad zwierzętami, takie jak: głodzenie, zły przewóz, gnębienie psychiczne i fizyczne.

Przepisy regulujące prawa zwierząt oraz sankcje karne w zakresie znęcania się nad zwierzętami reguluje Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt - tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.)

Może warto też pamiętać, że pomaganie zwierzakom to nie tylko korzyść dla nich samych. Jak wynika z
medycznych raportów, zwierzęta przyspieszają rozwój dzieci, zmniejszają poczucie samotności osób starszych,
są opiekunami, przewodnikami, terapeutami, pocieszycielami, przyjaciółmi. Warto o tym pamiętać.
Wszystkie istoty zdolne do doznawania cierpienia lub przyjemności mają prawo, aby oczekiwać od wszystkich
moralnie odpowiedzialnych istot, by powstrzymały się od zadawania im cierpień. Poszanowanie zwierząt przez
człowieka wiąże się z poszanowaniem ludzi między sobą i już od najmłodszych lat należy uczyć człowieka
obserwowania, rozumienia, szanowania i kochania zwierząt.
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