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Djurens rätt till ett
e värdigt liv
I dag, deen 4 oktoberr, är det Djurens Dag – W
World Anim
mal Day – en internationnell temadag
g som
firas öveer hela värld
den för att påminna
p
om vikten av djurens välm
mående och fför att belysa
djurens situation.
kesnämnd, DYN,
D
vill särrskilt uppmäärksamma den senaste ttidens skriv
verier
Djurbranschens yrk
ö beslut att een drygt 14 år gammal hund som äär förlamad på
p
om förvvaltningsrätttens i Malmö
er avlivas. H
Hunden sitteer fastspänd vid ett slagss rullstol och
h kan
grund avv diskbråck inte behöve
bland an
nnat inte utfföra sina beh
hov på natu
urlig väg.
Play visas tv
v-programm
met Fantastisska hundar som
s
förskön
nar hundar m
med olika grrader av
På SVT P
missbild
dningar och exteriöra öv
verdrifter, t ex hundar som
s
lever med
m enbart tv
två ben, med
d
missbild
dad ryggrad, onormalt överbett
ö
och
h en hund med
m alldeles för lång tunnga som inte får
plats i hundens mun
n.
da djur till vaarje pris kan
n innebära eett liv utan möjlighet
m
tilll normalt beeteende och ett
Att rädd
livslångtt lidande förr djuret. På samma
s
sätt kan en extrrem exteriörr innebära oonödigt lidan
nde och
sjukdom
mar till följd av denna. Den
D centralaa frågan är djurens välfä
ärd och livskkvalitet. Enliigt EU:s
djurskyd
ddsregler ärr djur känna
ande varelseer som inte ska
s utsättas för onödigtt lidande. Re
eglerna
omfattar ”fem friheter” för djurren:
• Frihet från hungerr och törst.
• Frihet från obehagg.
• Frihet från smärtaa, skador och
h sjukdomarr.
• Frihet att leva ut sitt
s naturliga
a beteende.
• Frihet från rädsla och stress.
Denna d
definition geer en god väg
gledning tilll alla som haar kontakt med
m djur, oavvsett som man
m är
uppfödaare, bonde eller ”bara” djurägare.
d
E ller arbetar inom djursjjukvården. FFrihet att utf
tföra
naturlig
gt beteende, för
f att återk
knyta till exeemplet med hunden som
m fått bakbeenen ersatta
a med en
kärra. H
Hur gör den när
n den ska uträtta sinaa behov? Om
m den varken
n kan lyfta ppå benet elle
er huka
sig för aatt uträtta sin
na behov, ha
ar man beröövat den frih
heten att utfföra ett natuurligt beteen
nde.
dda livet på ett djur är iinte alltid deet bästa för djuret,
d
det äär troligen mer
m en
Att till vvarje pris räd
fråga om
m människan
ns behov av
v att vara god
d. Det är nässtan oundvikligt att bli kkänslosam när
n ens
djur insjjuknar eller skadas och viljan att håålla en god vän
v eller fam
miljemedlem
m vid liv tar ofta
överhan
nden. Då är det
d viktigt att djursjukvvården och rättssamhäll
r
let stöttar occh vägleder med
djurens bästa för öggonen.
ur har rätt till
t ett värdiigt liv.
Alla dju
Och dett är vi djurä
ägare som har
h ansvar fför att de få
år just det.
ontakter Djurbranschens Yrkesnäm
mnd:
Pressko
man, ordförrande, 08-79
95 30 10, ulff.uddman@sskk.se
Ulf Uddm
Lillemorr Wodmar, 2:a
2 vice ordfförande, 08--783 03 68, lillemor@djjurskydd.org
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Djurbranschens yrkesnämnd representeraar arbetsliveet och är ett nätverk för att bevaka och
o
gemensamm
ma frågor, sa
amt främja uutbildning och rekrytering inom "djuurbranschen
n
driva g
utöverr lantbruksd
djur och hästt". DYN företträder medleemsorganisa
ationer inom
m zoofackhan
ndel,
djurpa
arker, djursjjukvård, förssäkringsbolaag, avel och uppfödare,
u
utbildningso
u
organisationer,
djurskkydd och dju
urhem samt fackförbund
f
d.
www.djuryn
n.se

