
NOTATKA PRASOWA

'Przemilczany Gwalt Europy'
- 128 stronicowa narracja o cierpieniu zwierząt i ludzi  - 

Dzisiaj,  17 kwietnia  2014 r.  nowa publikacja  zatytułowana PRZEMILCZANY GWAŁT EUROPY
(The Invisible Rape of Europe) została oficjalnie przedstawiona Panu Jean-Claude Junicker, który
jako  były  premier  Luksemburga  był  jednym  z  najdłużej  sprawujących  urząd  demokratycznie
wybranych przywódców światowych. Pan Junicker był Przewodniczącym Eurogrupy od momentu
utworzenia  tego  stanowiska  w  2005  roku  do  roku  2013  i  dwukrotnie  piastował  dwie
sześciomiesięczne kadencje jako Przezydent Rady Europy w 1997 i 2005 roku. Pan Junicker jest
obrońcą  praw człowieka  i  miłośnikiem zwierząt  i  powszechnie  jest  rekomendowany jako  silny
kandydat na następnego Prezydenta Komisji Europejskiej.

Zawartość  tej  publikacji  dotyka  istotnych  problemów  i  potencjalnie  może  poruszyć  sumienie
mieszkańców Europy. Napisana przez światowych ekspertów, PRZEMILCZANY GWAŁT EUROPY
jako publikacja bada kryminogenne zjawiska na masową skalę wynikające ze stosowania przez
państwo zinstytucjonalizowanej przemocy celem rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt w
Rumunii.  Raport  koncentruje  się  też  na  towarzyszących  przemocy  zjawiskach  społecznych,
psychologicznych i politycznych zarówno w Rumunii jak i w całej Europie. Prawnicy wykazują,że
Komisja  Europejska  posiada  prawne  kompetencje-  oraz  obowiązek  prawny-aby  powstrzymać
masowe zabijanie bezdomnych zwierząt w Rumunii i  wszyscy dziwią się, dlaczego europejskie
instytucje ignorują problem.

Rząd Rumunii jest odpowiedzialny za zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na ulicach kraju i
rząd ten zdecydował  się wybrać strategię masowej  eksterminacji,  która,  jak pokazuje przeszłe
doświadczenie, jest nieskuteczna i zdyskredytowana wszędzie tam gdzie była stosowana i łamie
wszelkie porozumienia dotyczące ochrony praw zwierząt podpisane przez Rumunię. Wybór polityki
masowej  eksterminacji  jak  również  towarzyszące  tej  polityce  bezprecedensowe  okrucieństwo
stosowane z dnia na dzień w różnych częściach kraju w imię „ eutanazji” bezdomnych zwierząt
stanowi  jaskrawe  pogwałcenie  wartości  europejskich  i  szeregu  wiążących  dla  Rumunii
międzynarodowych zobowiązań.

Komisja,  Parlament  i  Rada  Europejska  świadome  są  skali  nieprawidłowości  i  przemocy  jaka
towarzyszy wprowadzaniu  przez  rząd Rumunii  programu eksterminacyjnego celem znalezienia
trwałego rozwiązania kwestii  bezdomnych zwierząt. Codzienne, bezprecedensowe okrucieństwo
praktykowane  w  różnych  częściach  kraju  w  imię  „eutanazji”  bezdomnych  zwierząt  stanowi
jaskrawe  pogwałcenie  wartości  europejskich  i  szeregu  międzynarodowych  zobowiązań
podpisanych przez rząd Rumunii.



Niezdolność  Komisji  Europejskiej  do  zaproponowania  wiarygodnego  rozwiązania  kryzysu
społecznego wynikającego z polityki legitimizowania i instytucjonalizowania przemocy sprawia, że
obywatele  wielu  krajów  Wspólnoty  Europejskiej  kwestionują  wiarygodność  istniejącego
europejskiego  porządku  prawnego.  W  szczególności,  coraz  większa  liczba  obywateli  Unii
Europejskiej  nie  może  pogodzić  się  z  faktem,  że  Rumunia  otrzymująca  miliony  euro  pomocy
finansowej  z  innych krajów Unii  Europejskiej,  jednocześnie łamie europejskie normy moralne i
wartości.

Wprowadzenie i zalegalizowanie Prawa do Zabijania i zredukowanie statusu żywych i czujących
zwierząt do poziomu rzeczy, które można zutylizować w ramach programu przemocy bez względu
na ich cierpienie i  cierpienie ludzi zaangażowanych w obronie szeroko rozumianego prawa do
życia, spolaryzowało społeczeństwo Rumunii i spowodowało, że społeczeństwo to dzieli  się na
tych,  którzy  odnoszą  się  z  agresją  względem  bezdomnych  zwierząt  i  tych,  którzy  je  bronią.
Legitimizacja „przeniesienia agresji” zachęca do jej ekspiacji przy tak dużej liczbie bezdomnych i
bezbronnych  potencjalnych ofiar  na  każdej  ulicy,  co  powoduje,  że  Rumunia  stała  się  obozem
szkoleniowym internalizowania agresji. 

Konwencja Ochrony Praw Zwierząt  Domowych Rady Europy,  która  została  ratyfikowana przez
Rumunię, stawia warunki związane z regulacją liczby bezdomnych zwierząt ale przy zastrzeżeniu,
że  zwierzęta  te  nie  narażone  są  na  cierpienie,  stres  i  ból.  Istnieje  alternatywna  strategia
regulowania liczby bezdomnych zwierząt, która nie naraża je na ból, cierpienie i stres. Strategia ta
nie powoduje też urazu psycho-społecznego i  osobistej  traumy człowieka będącego świadkiem
zabijania i przemocy. Strategia ta była stosowana z powodzeniem w każdym cywilizowanym kraju i
strategią tą jest wprowadzenie powszechnego programu sterylizacji. 

W Rumunii,  przyjęcie strategii powszechnej sterylizacji na przestrzeni 6-7 lat byłoby dwukrotnie
tańsze niż finansowanie obecnego programu eksterminacji. Oszczędność rzędu wielu dziesiątków
milionów euro. Jednak w kręgach politycznych istnieje chęć finansowania programu „ Złap i Zabij”
ponieważ  wiąże  się  to  z  korzyściami  finansowymi  i  strategia  taka  może  być  stosowana
nieskończenie długo i taka filozofia jest promowana głównie przez kontrolowane politycznie media.

„PRZEMILCZANY  GWAŁT  EUROPY”  jest  najprawdopodobniej  najbardziej  przejmującym
wezwaniem  do  zmiany  które  kiedykolwiek  zostało  sformułowane  na  tym  obszarze  działań
społecznych.  Publikacja  pokazuje  jak  kulturowo,  konstytucyjnie,  społecznie  i  politycznie
legitimizowana agresja przyczynia się do wzrostu agresji przeciwko ludziom i mieniu. 

Publikacja  też  pokazuje  w  jaki  sposób  zdegenerowana  forma  komunistycznej  schedy
propagowana  przez  oficjalne  media  ogranicza  odbiorcy  dostęp  do  prawdziwych  faktów  i
alternatywnych  analiz.  Książka  analizuje  w  jaki  sposób  społeczeństwo  przesycone  przemocą,
śmiercią i systemowym łamaniem praw słabszych powoduje zanik wrażliwości i uczuć wyższych u
dzieci  i  dorosłych.  Ogólnie  mówiąc,  społeczeństwo takie  charakteryzuje się zanikiem empatii  i
wzrostem agresji. 

Publikacja ta jest apelem...

Do  rumuńskich  polityków  aby  zaniechali  dotychczasową  strategię  eksterminacji  na  rzecz
humanitarnego programu powszechnej sterylizacji. Zaoszczędziło by to podatnikowi rumuńskiemu
100 milionów Euro, i co więcej, program powszechnej sterylizacji jest o wiele bardziej skuteczny. 



Zmiana  strategii  polegająca  na  wyrzeczeniu  się  przemocy  ograniczyłaby  społeczny  problem
ekspiacji agresji. 

Publikacja ta jest apelem...

o to aby ograniczać bezdomność „ u zródła” poprzez humanitarny sposób ograniczania populacji
bezdomnych zwierząt zamiast stosowania przemocy i zabijania celem wyeliminowania następstw
nieskutecznej i anty-społecznej polityki regulowania liczby bezdomnych zwierząt. 

Publikacja ta jest apelem...

do rumuńskich mediów aby, zamiast promowania przemocy i agresji względem zwierząt i ludzi,
prezentowały  humanitarne  postawy  i  rozwiązania.  Społeczeństwa  zmieniają  się  pod  takim
wpływem. 

Publikacja ta jest apelem...

do polityków europejskich, aby zrozumieli,  że żadna ze sfer polityki społecznej nie pozostaje w
izolacji. Powoływanie się na brak kompetencji w sferze praw zwierząt nie prowadzi do żadnych
zmian  w  kontekście  ciągle  narastającego  wykładniczo  problemu,  który  zaczyna  dotykać  całą
Europę. 

I co najważniejsze, ta publikacja jest apelem...

do mieszkańców Europy i rodziców aby bronili praw swoich dzieci i prawa zwierząt aby nie być
ofiarą nieludzkiej przemocy, której następstwa są coraz bardziej odczuwalne w krajach Europy. 

Apelujemy o...

humanitarną, moralną i transparentną ocenę sygnalizowanych przez nas zjawisk o charakterze
prawnym, społecznym, politycznym i konstytucyjnym. 

17 kwiecień 2014

W imieniu autorów, ekspertów i całego zespołu publikacji 'Przemilczany Gwalt Europy' (The
Invisible Rape of Europe)
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PRZEMILCZANY GWAŁT EUROPY dostępny jest jako Deluxe format i jako e-book 
http://theinvisiblerapeofeurope.weebly.com/
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