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Stima?i Judec?tori ai Cur?ii Constitu?ionale,
Stimate Domnule Pre?edinte Traian B?SESCU,
Stimate Domnule Prim-Ministru, Victor PONTA

Prin prezenta protestez în numele a multor activi?ti pentru drepturile animalelor, dar ?i a
numeroase persoane din str?in?tate, împotriva uciderii inumane, crude ?i brutale a câinilor
f?r? st?pân în România.
V? rog s? stopa?i acest m?cel sângeros ?i furios asupra câinilor maidanezi. V-a?i împins ?ara
c?tre un masacru sângeros, de o dimensiune greu de în?eles, în care mii de câini f?r? st?pân
au fost împu?ca?i, otr?vi?i, omorâ?i sau ar?i de vii! Acesta este motiv de consternare ?i
proteste interna?ionale. Sute de mii de oameni din alte ??ri au semnat peti?ii de protest,
ambasadele Romîniei sunt boicotate ?i au loc demonstra?ii în ??ri din toat? lumea împotriva
uciderii în mas? a câinilor f?r? st?pân din ?ara dumneavoastr?.
România dovede?te înc? o dat? c? nu este o ?ar? civilizat? ?i c? nu are maturitatea moral?
necesar? pentru a fi membru al Uniunii Europene. Cu tot respectul, uciderea câinilor
presupune s? ne comport?m ca ni?te oameni needuca?i, din Evul Mediu, care nu î?i pot
asuma responsabilitatea pentru propriile ac?iuni. Nu câinii maidanezi sunt vinova?i pentru
faptul c? sunt condamna?i s? tr?iasc? o via?? plin? de suferin?? pe str?zile României. Vina le
apar?ine oamenilor care îi abandoneaz? ?i îi arunc? în strad?, a celor care nu î?i sterilizeaz?
câinii ?i c?rora nu le pas? de ei. În loc s? v? asuma?i reponsabilitatea pentru aceste animale
?i s? reduce?i ?i s? controla?i popula?ia canin? într-un mod uman ?i eficient, printr-un
program de sterilizare ?i campanii de adop?ii, nu face?i decât s? îi pedepsi?i de dou? ori, prin
uciderea cu sânge rece. Între 2004 ?i 2009 au fost uci?i peste 1 milion de câini în România!
Acesta este un genocid asupra câinilor f?r? precedent în întreaga lume.
Prin urmare, a?i comis cea mai mare crim? din istoria animalelor.

?i acum o lua?i de la cap?t cu aceast? dorin?? de sânge. Solu?ia nu este uciderea brutal? a
câinilor f?r? st?pân. A?i omorât deja atâ?ia ?i totu?i ace?tia sunt în continuare pe str?zi. Ar
trebui s? înv??a?i ?i s? în?elege?i c? aceast? problem? a câinilor f?r? st?pân se poate
rezolva prin m?suri rezonabile, umane ?i civilizate. Exist? atâtea ONG-uri ?i activi?ti pentru
ap?rarea drepturilor animalelor în România care au f?cut o munc? extraordinar? în ultimii ani
?i care au ar?tat cum se pot folosi m?surile de sterilizare ?i returnare ?i cum s? fii responsabil
fa?? de animale. Faptul c? în 2013 exist? înc? o “lege a eutanasiei” în Europa m? lasa f?r?
cuvinte, pe mine ?i pe mul?i al?ii.
Toate acestea se întâmpl? sub ochii copiilor ?i adolescen?ilor. Ce fel de oameni vor deveni,
dac? de mici v?d ?i înva?? cum câinii sunt omorâti ?i ar?i de vii, f?r? a avea o urm? de
sentimente sau moralitate? Ace?ti copii vor cre?te f?r? s? mai aib? empatie ?i vor deveni
adul?i f?r? sentimente, care nu ?in nici la animale, nici la oameni, ?i se vor comporta
corespunz?tor. Modul agresiv ?i brutal în care oamenii se comport? unii fa?? de al?ii este
deja evident în multe locuri în România. Dumneavoastr? decide?i cum va arat? societatea
dumneavoastr? mâine ?i ce imagine va avea România. Astazi România este denumit? „?ara
mor?ii ?i a uciga?ilor de câini ” ?i „Auschwitz-ul câinilor ”. În final, trebuie s? opri?i abuzul
asupra folosirii banilor contribuabililor din România, dar ?i a banilor europeni, folosi?i pentru a
ucide cu la?itate animalele f?r? st?pân. Exist? oameni în România care au dezvoltat un model
de afacere perfid?, în care hingherii, municipalit??ile ?i primarii câ?tig? milioane de euro din
uciderea animalelor f?r? st?pân. Opri?i acest abuz asupra banilor publici ?i folosi?i banii
cet??enilor români ?i fondurile europene pentru a construi politici sociale, un sistem de
s?n?tate ?i educa?ional mai bune. Pentru a crea o societate civilizat? ?i o ?ar? care va fi
respectat? în lume, o societate în care oamenii pot fi civiliza?i unii cu al?ii.
Uniunea European? nu a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru ca dumneavoastr?
sa porni?i un r?zboi împotriva nevinovatelor animale f?r? st?pân.
Cu sinceritate ?i cu respect c?tre to?i oamenii din România carora le pas? de animale,
Prin?esa Maja de Hohenzollern
(protector de animale ?i adoptator a 14 câini f?r? st?pân)
www.prinzessinvonhohenzollern.de
Text Prima Pagina:
Protest împotriva masacr?rii câinilor f?r? st?pân în România, r?zboiul împotriva câinilor
.
Cautare - Harta Site - Contact
© Blanculescu - site creat la 22 Aug 2011
.
Source URL: http://blanculescu.ro/scrisoare-deschis%C4%83-prin%C5%A3esa-maja-de-hohenzollern

