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O vosso/nosso Boletim celebra 10 anos de luta em defesa daqueles que não
se podem defender. Nestes 10 anos de campanhas, obtivemos vitórias e
sofremos derrotas. Vitórias que se devem a todos que sempre participaram
nos protestos e que mesmo tendo pouco tempo, dedicaram algumas horas
das suas vidas para defender os animais não humanos. Em nome deles o
nosso profundo agradecimento. Numa altura em que a crise económica que
afecta a UE e não só faz com que a maioria das pessoas pensem mais no
seu futuro e se preocupem menos com os animais, num panorama desolador
para a defesa dos mesmos, temos que continuar a lutar por eles. Se nós
animais humanos não lutarmos por eles quem o fará? Não podemos contar
com partidos ou políticos porque esses não estão, nem nunca estarão
interessados na defesa dos animais. É a sociedade civil que se tem que
mobilizar para os defender. É a sociedade civil que tem que lutar por eles e
impor aos partidos e aos políticos de serviço a exigência da sua defesa. Nós
temos os meios e nós temos a força. Se nós não o fizermos, quem o fará!
RETROSPECTIVA DE 10 ANOS DO BOLETIM
Em 10 anos de publicação do Boletim foram muitas as vitórias graças à
participação massiva de todos vós.
Eis uma pequena resenha das mesmas.
2001
Rússia/Moscovo touradas à portuguesa proíbidas.
Caracas/Venezuela, tourada programada para o Poliedro de Caracas,
anulada.
2002
Iraque tentativa de realização de uma tourada à portuguesa não se realizou.
Sanguinetto/Itália tenta realizar uma tourada incruenta. Foi proíbida.
Liverpool/Reino Unido protestos impedem a construção de um estádio para
corridas de galgos.
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2003
Touros de fogo em Santarém/Portugal proíbidos.
Graças à pressão exercida o Parlamento Europeu aprova a Declaração Escrita
17/2003 para a proibição do comércio de peles de cães e gatos na Europa.
2004
Um restaurante de New York que servia lagostas vivas, retira-as do menú
depois de dois dias de protestos.
2005
Touradas anunciadas para Chengdu/China, não se realizam.
2006
Jogos olímpicos com animais são cancelados na China após onda de protestos.
A companhia de aviação Easyjet retira do seu magazine publicidade a touradas
em França.
2007
Nova tentativa de touradas noutra cidade chinesa cancelada.
Copenhaga/Dinamarca tentativa de introdução de rodeios cancelada.
British Airways retira da sua website publicidade ao touro de la
Vega,Tordesilhas/Espanha.
2008
A companhia de aviação Ryanair retira do seu magazine publicidade às touradas
em Espanha.
2009
Jamaica proíbe corridas de galgos.
Nepal encerra quintas de criação de primatas e devolve os animais ao seu
habitat natural.
2010
A China volta novamente a dizer não às touradas.
2011
Uma tourada fingida numa praça de touros chamada Campo Pequeno que teria
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lugar no Festival de Glastonbury/Reino Unido foi cancelada.
China, tentativa de introdução de rodeios, cancelada.
Obviamente que apesar de todas estas vitórias, tivemos derrotas não admitir
tal seria o mesmo que estarmos a enganar-nos. Dito isto, as vitórias provam
que a união e a pressão dos defensores de todos os animais, faz a diferença e
esperamos que nos anos vindouros essa mesma união/pressão continue para
que mais e mais vitórias se alcancem e para que a vida dos animais não
humanos melhore.
Pelos Animais
Maria Lopes
Coordenadora do Movimento Internacional Anti-Touradas
Não nos responsabilizamos pelas incorrecções de emails, erros, omissões, etc,
publicados neste Boletim que nos são enviados por diversas pessoas em todo o
mundo. Limitamo-nos tão somente a passar as informações e campanhas em
prol dos animais.
INTERNATIONAL MOVEMENT AGAINST BULLFIGHTS
www.iwab.org
Se não deseja receber este Boletim envie um email para:
Boletim @ iwab.org (por favor elimine os espaços no endereço de email)

29/11/2011

