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Sommeren er kommet til landet, og vi nyder vejret, naturen og i mange tilfælde også ferien. Det er
Danmark, når det viser sig fra den bedste side. Hvis man har hund eller kat – måske endda begge
dele – kan de være med, når vi spiser morgen- eller aftensmad udenfor. Måske er de også med på
ferie eller ved besøg hos venner og familie. Vi holder af vore dyr, og selvfølgelig skal de altid være
med, hvor vi er og have det godt, uanset art og størrelse.
For Dansk Folkeparti er dyrevelfærd meget vigtig. Vi var blandt de første, som politisk gjorde
opmærksom på dette vigtige tema, og det sidder dybt inde i vores selvforståelse, at vi mennesker
har et særligt ansvar for at behandle dyrene godt. Det gælder uanset, om det er et kæledyr hos
familien eller et dyr i produktionen i landbruget.
Alle dyr har ret til et godt liv, og selvom mange også giver deres dyr en meget god behandling, så er
det alligevel et område, hvor der er brug for regler og for overvågning af, om disse bliver overholdt.
Dyrlæger og landmænd har heldigvis godt styr på det. De har fingeren på pulsen i forbindelse med
produktionen af kød i landbruget og holder en høj etisk standard.
Der er mange mennesker, som i forbindelse med nedlukningen af samfundet har anskaffet sig især
hunde og katte. Det har været dejligt at få kærligt og opmærksomt selskab af det nye dyr i familien.
Men med genåbningen har dyrene desværre ofte mistet deres ejeres interesse, og mange dyr bliver
sat ud i naturen eller i bedste fald afleveret til et dyrehjem, når ejerne ikke mere har lyst til opgaven.
Det er uendeligt trist, og det viser samtidig, at dyrevelfærd ikke er et område, som vi nogensinde
kan slippe opmærksomheden med. Vi kan heller ikke overlade en så stor opgave til private aktører,
som oftest er afhængige af pengegaver for at kunne klare sig.
Vi har set i Østeuropa, hvordan hunde og katte lever på gaden under kummerlige forhold. For nylig
har TV Syd også afsløret, hvordan import af gadehunde fra andre lande i Europa bliver til svindel
og bedrag, hvor meget syge hunde i ond tro sælges til godtroende købere. Sådan vil vi ikke have det
i Danmark.
Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Aabenraa Kommunes byråd har igennem flere år sørget for, at der
bliver afsat 25.000 kr årligt til støtte for arbejdet med at regulere antallet af vildtlevende katte i
kommunen. Det er ikke et stort beløb i kommunens budget, men pengene har en stor virkning på
forholdene for kattene i vores kommune.
Det er et tydeligt bevis på, at det er let at hjælpe og støtte dyrene, hvis der er en vilje til stede. Den
har vi i Dansk Folkeparti, og vi vil også fremover have stor opmærksomhed på dette område.
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