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12 mai 2015
COMUNICAT DE PRESĂ
Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi Mediului (FPAM) anunţă organizarea în data de 16.05.2015 a unui
miting de protest. Adunarea va avea loc la ora 12 la Muzeul Antipa de unde se va pleca în marş pe Calea
Victoriei pana la Cercul Militar unde se va incheia protestul la ora 14.00.
https://www.facebook.com/events/818361634911646/

Acest protest face parte din protestul internaţional YES, WE CARE !
https://mapofhope.wordpress.com/ywc1501/
Protestul iubitorilor de animale doreşte să atragă atenţia guvernanţilor, parlamentarilor şi mass media asupra
aroganţei, intoleranţei, discriminării, umilinţelor şi complicităţii acestora prin promovarea cruzimilor faţă de
animale în România şi masacrarea colectivă a câinilor străzii.
Protestul vizează:
-

-

-

-

neimplicarea institutiilor publice, Guvernul Romaniei, ANSVSA si Politia Romana, in stoparea
cruzimilor fata de animale din Romania;
faptul ca iubitorii de animale sunt impotriva folosirii taxelor si impozitelor colectate de la acestia
pentru a fi folosite de către autorităţile publice la comiterea de cruzimi fata de animale prin uciderea
bestială a acestora;
faptul ca Statul roman încalcă drepturile constitutionale ale iubitorilor de animale, ca şi cetăţeni ai
acestei ţărim, si anume “ Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica”;
faptul ca iubitorii de animale din România sunt “torturati” psihic de “actiunile” mizerabile si bestiale
de masacrare în masă a câinilor străzii şi de tratamentul inuman la care suntem supusi prin ignorare.
faptul că iubitorii de animale, ca şi cetăţeni ai acestei ţări, sunt ignoraţi, batjocoriţi, umiliţi, denigraţi
permanent, discriminaţi, etc de către autorităţile statului român;
faptul ca suntem consternati de manipularea josnica prin care politicienii plătind emisiuni TV (din
spagi, probabil) au recusr la introducerea eutanasierii câinilor străzii deşi promiseseră, prin protocol,
că nu o vor face;
ca suntem impotriva politicienilor meschini care s-au erijat in aparatori ai animalelor strazii, cat erau
in opozitie, si au introdus eutanasierea cand au ajuns la putere;
faptul că autorităţile publice consumă nejustificat banul public în aşazisa “gestionare a câinilor” prin
alocarea unor sume foarte mari către acoliţi politici, constituiţi peste noapte în SRL-uri sau ONG-uri
de “gestionarea câinilor”, acestea ocupându-se cu colectarea “spăgilor” aşa cum vedem zilnic în presa
scrisă sau audiovizuală;
aroganta guvernantilor şi a reprezentanţilor administraţiilor publice în relaţia cu iubitorii de animale
din Romania, dupa introducerea legii masacrării colective a câinilor străzii.
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