ЗА ДА ОСТАНАТ ХОРА В БЪЛГАРИЯ!

Становище на ЗЕЛЕНИТЕ
относно отхвърлените на второ четене текстове
от Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
инкриминиращ особената жестокост към животните

С отхвърлянето на текстовете от законопроекта, въвеждащ допълнения в наказателния
кодекс, които дефинират особената жестокост към животни, тяхното осакатяване и
насилствено умъртвяване като наказуемо престъпление, Народното събрание на Република
България заявява подкрепата си за хора с увредено мислене.
Ние, ЗЕЛЕНИТЕ, настояваме отпадналите текстове да се върнат за прегласуване в Народното
събрание и да се направи необходимото за включването им в Наказателния кодекс.
Възмутени сме от безразличието и нежеланието на управляващите да вникнат в същността на
проблема и да вземат адекватно решение. Всички развити държави са осъзнали
необходимостта от законодателство, което заклеймява насилието над животни. Това не е
просто морален или философски спор. Такова законодателство почива на здравата и
доказана от психолозите връзка, че насилието над животни рано или късно води до насилие и
над хората; и че толерирането на подобни актове на жестокост и безразличието към тях не се
връща с добро на обществото.
В България след многобройни инициативи, подписки и протести за хуманно отношение към
животните Народното събрание заяви, че изтезанието, отравянето, неконтролираният
отстрел, безконтролното избиване на животни и умишленото им осакатяване НЕ са
престъпления, заслужаващи наказание!
Отхвърлени бяха с лека ръка над 30 000 подписа, събрани за броени дни от Гражданска група
"Град за отговорни хора".
Искрено се надяваме, че решението за отхвърляне на инкриминирането на особената
жестокост над животни не е продиктувано от ловните увлечения на редица висши политици у
нас. В момент, в който на България се гледа все по-критично от Европа, всяка проява на липса
на хуманни ценности и здрав разум е поредната стъпка по пътя към международната ни
изолация.
Изразяваме своето категорично несъгласие и със скандалното решение на Постоянното
представителство на България в Европейската комисия да не подкрепи приемането на
пълната забрана за търговия с тюленови продукти на територията на Европейския съюз. С
това решение сегашните управляващи превърнаха България в единствената страна в
Европейския съюз, която няма тюленова популация на територията си и е с нулев
икономически интерес от търговията с тюлени, но подкрепя ежегодното избиване на над
300 000 тримесечни тюлени годишно, въпреки многобройните писма на български граждани до
Народното събрание и европейските институции. Тъй като предстои гласуване и в
Европейския парламент, ние призоваваме българските евродепутати да гласуват за пълната
забрана на този изключително жесток и нехуманен бизнес.
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ЗА ДА ОСТАНАТ ХОРА В БЪЛГАРИЯ!

Уважаеми депутати, направете нещо добро за българското общество и имиджа на България!
Очакваме да преразгледате отхвърлените текстове и да подпомогнете представянето на
България като достойна членка на Европейския съюз и част от развитото общество.
Подкрепяме усилията на гражданските групи и сдружения за хуманно отношение и защита на
животните!
С уважение,
ПП ЗЕЛЕНИТЕ
07.04.2009 г.
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