
Cetăţenii spanioli cer guvernul să ia măsuri împotriva abuzului fata de 
animale 

La 26 martie 2012, după 59 de evenimente simultane la care mai mult de 100.000 de 
oameni au participat ,s-au alaturat reprezentanţi ai Iniţiativei  Populare  Nu la 
Maltratarea Animalelor , s-au predat în Congresul Deputaţilor, aproximativ 400.000 de 
semnături solicitand, în conformitate cu petiţia drept recunoscuta în 
Constituţie,  sancţiuni reale şi eficiente , pentru Abuz fata de Animale, cuprinse în 
Codul Penal şi de aderare a Spaniei la Convenţia Europeană pentru Protecţia 
Animalelor de Companie, făcuta cu  25 de ani în urmă de către Consiliu European şi ca 
Spania, în ciuda faptului că este un membru al Consiliului  nu a fost încă ratificat. 

Nu pentru Maltratarea Animalelor a început ca o iniţiativă de bază, non-ierarhic,non-
profit, prin unirea a cetăţenilor anonimi, care vedeau neputinciosi cum intampla in 
fiecare zi de cazuri de abuzuri brutale fata de animalelor, care nu sunt condamnaţi cu 
seriozitatea pe care o merită. 

Declanşator pentru această iniţiativă a fost celebrul caz Schnauzi. Cu doar doua luni de 
viata, a fost torturat pentru mai mult de 11 ore de către un individ, înregistrat in video 
şi postat online. 

Potrivit urmăririi penale în conformitate cu Codul penal, acest individ , s-ar putea 
confrunta cu o pedeapsă maximă cuprinsă între 3 şi 12 luni în închisoare, astfel că, în 
cazul în care nu are antecedente penale, ar trebui doar să plătească  o amendă, aşa 
cum se întâmplă cu toate cazurile de abuz de animale. 

Durerea cauzate nu poate fi reparat, dar la sfârşitul unei pedepse , de asemenea,este 
de a preveni comiterea unei infracţiuni. 

Acesti indivizi sunt, de asemenea, periculosi pentru oameni, aşa cum este demonstrat 
de studii ştiinţifice (abuzul de animale este un semn de avertizare de posibil caz 
psihiatric). 

Cetăţenii Spanioli vor continua sa lupte , până când vor fii ascultati de oamenii care 
aleg ca reprezentanţi lor , în Puterea Legislativa, să-şi amintească sensul de 
reprezentare, care este într-o democraţie, şi  sa reformeze normele cu privire la ceea 
ce majoritatea oamenilor inteleg ceva esenţial: respectul pentru viaţa de fiinţe care 
suferă şi suferă abuzuri de zi cu zi, cum ar fi animalele din Spania. 

Contacto: manifestacion.animal@gmail.com 

Web: www.noalmaltratoanimal.org 
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