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ZWERFHONDENDODINGSWET IN ROEMENIË
Begin september is een 4 jarig jongetje in Boekarest waarschijnlijk
doodgebeten door zwerfhonden. We zeggen ‘waarschijnlijk’ omdat
het jongetje dood is gevonden op een privéterrein met waakhonden, dat omheind was met een 2 meter hoog hekwerk. Niettemin
is het een tragische dood, dat geleid heeft tot grote discussies
omtrent zwerfhonden in Roemenië. De Roemeense regering heeft
gebruik gemaakt van deze situatie en heeft binnen enkele dagen
de zwerfhondendodingswet er door gedrukt. Deze wet lag er grotendeels al, maar in 2011 was deze afgewezen door het Roemeense
grondwettelijke hof.
Wat houdt de wet in?
In de huidig wet staat dat zwerfhonden alleen gedood mogen
worden als ze ziek of agressief zijn.
In de nieuwe wet is geregeld dat
zwerfhonden, na 14 dagen in de
opvang, gedood mogen worden.
De wet is van toepassing voor heel
Roemenië en elke gemeente mag
bepalen of ze de wet toepassen. Ze
kunnen kiezen om de zwerfhonden
gewoon op straat te laten leven, in
een opvang te plaatsen en te laten
leven of na 14 dagen te doden.
Honden mogen alleen gevangen en
gedood worden door bevoegde personen. Dit betekent dat stichtingen
geen honden van de straat mogen
halen om ze te laten steriliseren.

In de praktijk
Vanaf de dag dat het jongetje
doodgebeten is, zijn hondenhaters
zwerfhonden op een afgrijselijke
manieren aan het afmaken. Terwijl
de wet nog getekend moet worden
door de president zijn hondenvangers al bezig om de zwerfhonden
te vangen. De hondenvangers worden betaald per hond, dus je snapt
wel dat het voor hen niet uitmaakt
of het gaat om een zwerfhond of
een hond met een eigenaar. Naast
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hondenvangers in Roemenië

hondenvangers gaan de hodenhaters ook hun gang en daar wordt
door de politie weinig tegen
gedaan. Mensen die een zwerfhond
willen vangen om ze te beschermen tegen hondenvangers worden
beboet of gearresteerd. Mensen
die een hond hebben, durven
nauwelijks met hun eigen hond
naar buiten.
We horen vele afschuwelijke verhalen die we jullie zullen besparen.

Deze afschuwelijke situatie komt
vooral voor in de hoofdstad Boekarest en steden/dorpen waar de
burgemeester achter de dodingswet staat. In steden waar de burgemeester nog geen uitspraak heeft
gedaan is het redelijk rustig.
Overigens vond het mishandelen
en doden van zwerfhonden al
plaats voor het bekrachtigen van
deze wet. Het was dan wel illegaal,
maar er werd niet opgetreden
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door politie of overheid. Echter,
de dodingswet is een vrijbrief
geworden voor hondenhaters om
honden op een afgrijselijke manier
te mishandelen of dood te maken.

Wat is de goede methode?
Om het aantal zwerfhonden te
verminderen is steriliseren de
enige methode. Dit is ook aangetoond door de WHO (World Health
Organisation). Jaren geleden zijn
er in Boekarest 100.000 honden
gedood. Kosten 5.000.000,-. Na
een paar jaar zaten ze weer op
hetzelfde aantal. Steriliseren van
zwerfhonden is noodzakelijk om
het aantal zwerfhonden omlaag
te brengen. Echter moet deze
actie niet alleen op zwerfhonden gericht worden, maar ook op
honden met een eigenaar. Deze
honden zijn vaak niet gesteriliseerd
en lopen los. De puppies van deze
honden worden dan op straat gezet
met of zonder moederhond. Om
de hondenpopulatie onder controle
te krijgen, is een brede aanpak
nodig. Naast het steriliseren van
alle honden, is het ook nodig de

honden te voorzien van een microchip en ze te registeren in een
soort kadaster. Het blijkt namelijk
dat 95% van de gevonden honden
op straat, zijn achtergelaten door
de voormalige eigenaar. Door deze
aanpak kan door het scannen van
de chip, in de nek van de hond,
worden achterhaald wie de eigenaar is en kan de politie indien
nodig verdere maatregelen nemen.
Dit betekent zo nodig boetes uitdelen en eventueel honden in
beslag nemen.

St. Steun de Zwerfhonden in
Roemenië werkt op deze manier
samen met de plaatselijke stichting
Roemeense stichting Nuca Animal Welfare in Cluj Napoca. Deze
methode wordt nu heel langzaamaan omarmd door de overheid in
de provincie Cluj. De burgemeester
van Cluj Napoca heeft een aantal
weken geleden nog bevestigd dat
hij het steriliseren van honden en
het chippen en registreren als de
juiste methode ziet. Wij hopen
dat de burgemeester bij dit standpunt blijft.

protesten in Roemenië

STERILATIEMARATHON IN BACIU

sterilisatiemarathon i.s.m. NUCA
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Na een week vol afschuwelijkheden in Roemenie zijn we ons aan het
voorbereiden voor de volgende sterilisatiemarathon (19-22 sept). Het zal
even moeilijk zijn de kracht weer te herpakken en het werk te doen waar
we achterstaan, maar we gaan er voor. Juist nu! De sterilisatiemarathon
wordt gehouden in Baciu. Zwerfhonden uit dit dorp en omliggende dorpen
worden gesteriliseerd. Daarnaast richten we ons ook op de honden met
een eigenaar. Zij kunnen hun hond brengen en laten steriliseren. Deze
honden worden meteen gechipt en geregistreerd. De burgemeester steunt
de sterilisatiemarathon en zal ook een deel van de kosten op zich nemen.
We hebben nog geld nodig om de sterilisatiemarathon te kunnen betalen.
U kunt ons steunen met ons werk om het zwerfhondenprobleem op de
juiste manier op te lossen.
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