Mededeling van dierenbeschermers en milieuactivisten aangaande het eerste
nationale congres dat wordt gehouden in Guadalajara met als onderwerp de realiteit
van de Galgo Spanje.
Met het oog op het eerste nationale congres over de realiteit van de Galgo in Spanje dat zal
plaatsvinden in Guadalajara op 10 mei, verklaren de ondertekenende organisaties het
volgende:
1. Het Congres heeft ten doel een reëler beeld te geven van de galgueros en de Holocaust
die ze jaar na jaar aan het eind van het jachtseizoen veroorzaken onder de voor hun niet
meer bruikbare honden. Het jagen met Galgos wordt beschouwd als een sportieve en
gerespecteerde activiteit, maar dit staat ver van alle realiteit omdat Galgos voor hun louter
dingen zijn die een economische of sociale waarde vertegenwoordigen. De doelstelling van
het Congres is duidelijkheid geven in hoe respectvol om te gaan met deze dieren: "het
vinden van oplossingen voor belangrijke problemen zoals diefstal van Galgos of wat
te doen met een Galgo als zijn of haar sportieve carrière is voltooid".
De galgueros zijn niet bezorgd om wat er met de door hun afgedankte honden gebeurt, maar
ze zijn wel bezorgd over de imagoschade die daardoor zou kunnen ontstaan in de
samenleving. Deze houding is uiteraard zeer betreurenswaardig.
2. De verrichte activiteiten zijn enkel gericht op de exploitatie van deze dieren, met louter
vermaak als doel en dan ook nog onder het mom dat het een respectabele sportieve
activiteit is.
3. De cijfers die worden gebruikt om aan te tonen dat het aantal afgedankte en afgemaakte
Galgos in Spanje zeer laag is, zijn gebaseerd op aangiftes die gedaan zijn bij de Seprona
(dieren/milieu politie). Men zou zich moeten afvragen hoe je aangifte kan doen bij het
aantreffen van een afgedankt of afgemaakt dier wanneer de eigenaren de chip uit het dier
hebben gesneden. Het feit dat er geen aangiftes zijn betekent niet dat er geen sprake is van
verwaarlozing, mishandeling en doden van Galgos. Hoe het er echt aan toe gaat zie je
wanneer je een bezoek brengt aan de shelters die in het gebied gelegen zijn waar veel
galgueros actief zijn of wanneer je net buiten de dorpjes de op elkaar gestapelde kadavers
ziet van deze hele lieve dieren.
4. Men heeft enkel gesproken met één Galgo beschermingsorganisatie, Salva1Galgo. De
andere sprekers zijn pro-galgueros. Er is geen contact geweest met de regionale
dierenbeschermingsorganisatie, La Camada, of andere organisaties die zich op nationaal
niveau bezig houden met hulp aan Galgos zoals SOS Galgos, Galgos Sin Fronteras, BAASGalgo en alle anderen, die zich inzetten voor de duizenden achtergelaten Galgos in het hele
land.
5. Wij veroordelen het feit dat ze weigeren te erkennen dat er een enorm probleem is
betreffende Galgos en andere jachthonden in ons land. Ze ontkennen dat ze worden
misbruikt, achtergelaten en gemarteld. Er is een groot probleem met de veiligheid van
dieren en mensen. De shelters van dierenbeschermingsorganisaties zijn overvol. Veel
geredde honden worden geadopteerd in Duitsland en Frankrijk, waar ze als
gezelschapshond een fijn en respectvol leven leiden.
6. Dat in een beschaafde samenleving, geen plaats is voor exploitatie van levende dieren
louter voor vermaak en de jacht met Galgos in Spanje moet stoppen, zoals uiteen gezet is in
het Congres van afgevaardigden afgelopen 12 maart, tijdens een parlementair forum
georganiseerd door de parlementaire vereniging ter verdediging van dieren (APDDA) waarin
de situatie van Galgos in Spanje aan de kaak is gesteld. Ons land is het enige land in de

Europese Unie waar de jacht met Galgos legaal is. In alle andere landen is de jacht met
Galgos verboden.
7. Wij veroordelen overheidsdiensten gericht op bevordering, bescherming en ondersteuning
van activiteiten, waarbij het lijden van levende wezens louter voor vermaak, wordt
beschouwd als een respectabele en / of traditionele activiteit.
8. Wij verzoeken om een eind te maken aan de exploitatie van de Galgos in ons land en het
verbod op alle activiteiten die misbruik veroorzaken, zoals de jacht met Galgos.
9. Wij nodigen alle echte liefhebbers van Galgos uit om dit evenement bij te wonen om te
laten zien wat er echt aan de hand is met de Galgos in ons land.
Namens de gezamenlijke ondertekenaars:
* Salva1Galgo (http://www.salva1galgo.org)
* Galgos Sin Fronteras (http://www.galgosinfronteras.org/)
* SOS Galgos (http://sosgalgos.com/)
* Asociación BaasGalgo (http://www.baasgalgo.com/)
* PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal) (http://www.pacma.es/)
* Ecologistas en Acción Guadalajara (http://ecologistasenaccion-guadalajara.blogspot.com.es/)
* Protectora de animales La Camada (http://lacamada.com/)
* FAPAM (Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de La Comunidad de
Madrid) (http://fapam.org/)
* Asociación Protectora de Animales El Lebrel (https://es-es.facebook.com/apa.ellebrel)
* Productora Audiovisual Waggingtale Films (http://www.waggingtale.org/)

* Documental Febrero, el miedo de los galgos online:
http://www.filmotech.com/V2/ES/FX_FichaPelicula.asp?ID=12320

