Dyrevelfærdsetik
Indledning
Radikal Ungdom er af den grundlæggende overbevisning, at ejerskabet af dyr er etisk
forsvarligt. Med ejerskabet af dyr følger dog både rettigheder og ansvar. I dette program tages
udgangspunkt i dyrenes frihed fra smerte, frygt og ubehag fra omgivelse og frihed til at
udtrykke artens normale opførsel. Vi præsenterer da tiltag til, hvordan vi imødekommer disse
betragtninger uden omfattende konsekvenser for forsknings- og erhvervslivet.

Ejerens almene ansvar
Radikal Ungdom anser i udgangspunktet alle dyr for at være levende og følende væsner med
interesse i at undgå smerte. Af den grund er mennesker med dyr i deres varetægt ansvarlige
for, at disse får tilfredsstillet deres basale behov. Dette skal være gældende for kæledyr og
husdyr, såvel som erhvervsdyr.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
•
•
•

•

Ejeren har ansvaret for, at dyret har rent vand og helbredssikret kost.
Ejeren skal tilstræbe sig, at dyret er i hensigtsmæssige omgivelser, hvor det kan udleve
sine naturlige drifter.
Ejeren er ansvarlig for, at dyret ikke lider af unødvendig smerte, skade eller sygdom.
Ejeren skal derfor forebygge skader og sygdom bedst muligt samt finansiere den
fornødne behandling.
Nærmere krav skal være baseret på dokumenteret viden om den enkelte arts biologiske
behov.

Landbruget
Radikal Ungdom finder det ikke umoralsk at benytte dyr i landbrug og fødevareproduktionen,
så længe de behandles som levende væsner, der ikke lider i forløbet. Da mennesket benytter
dyrene til at forbedre sine egne levevilkår, anser vi det for en etisk og moralsk forpligtelse at
sikre deres kår i processen. Dog er bl.a. svinekød en enorm eksportvare for Danmark. Kravene
skal derfor ikke være i sådan udstrækning, at produktionen flytter til lande med værre forhold
for dyrene.
Radikal Ungdom mener derfor at:
De tidligere nævnte ansvarsområder, bortset fra muligheden for naturlige drifter, skal
indtænkes i alle dele af husdyrsproduktionen.
Sikring af dyrenes velfærd skal ske igennem rådgivning og uddannelse til landmænd, så
de kan lave konkrete handlingsplaner for at forbedre deres produktion. Dette skal ske
med økonomisk opbakning fra staten.

Grundlæggende lovgivning på området skal defineres på europæisk plan, så alle EUlande får ensartede bestemmelser og kontrol, der derfor ikke kommer til at true den
danske produktions eksistensgrundlag.
Dyrevelfærden i det danske landbrug forbedres med udgangspunkt i principperne fra
afsnittet om ejerens almene ansvar.

Dyreforsøg
Dyreforsøg i forsknings øjemed er en kæmpe styrke for de internationale forskningsmiljøer og
er et vigtigt værktøj for videnskabelige fremskridt. Med dyreforsøg følger dog en stor etisk
ballast, derfor mener Radikal Ungdom, at der altid bør være et proportionalt forhold mellem
den menneskelige smerte, som forsøget forebygger og den smerte, som dyret underlægges.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
Alle dyreforsøg bør gennemføres med udgangspunkt i faglige argumenter og overvejelser
over den smerte, som dyret påføres.
Kommercielle dyreforsøg uden direkte forskningsformål bør fortsat være ulovlige.

Håndhævelse og sanktioner
En dyrevelfærdskontrol, som er målrettet, effektiv og ensartet, skal sammen med sanktioner,
der er proportionale med overtrædelserne, være med til at forebygge lovbrud og sikre
dyrevelfærden.
Dyrevelfærdskriminalitet skal indgå i straffeloven, og derfor skal kontrol, sanktioner og
efterforskning ske af de almindelige retsinstanser og lov håndhævelses myndigheder.
Sanktioner skal ske i form af bøde og i gentagne tilfælde fratagelse af visse privilegier.
Domstolene skal selv, efter almindelig retspraksis, kunne vurdere, hvor grov en overtrædelse
der er tale om og straffe derefter.
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