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'Violul Invizibil asupra Europei'
- 128 de pagini de carte care vor zgudui un continent - 

Astăzi, 17 aprilie 2014, o publicație nouă, 'Violul Invizibil asupra Europei' (The Invisible Rape of
Europe), a fost prezentata în mod oficial domnului Jean-Claude Juncker, care, în calitatea sa de
fost prim-ministru al Luxemburgului, a fost unul dintre cei mai longevivi lideri democratic alesi din
lume. Domnul Juncker a fost Președinte al Eurogrupului de la crearea poziției semi-permanente în
2005 până în 2013 și a servit, de asemenea, două mandate de șase luni, în calitate de Președinte
al Consiliului European, în 1997 și 2005. Domnul Juncker este un avocat pentru drepturile omului
cat  și  un  iubitor  de  animale,  și  are  un  suport  puternic  pentru  candidatura  sa  ca  următorul
Președinte al Comisiei UE. 

Conținutul  acestei  carti  este  relevant  și  tulburător  prin  impactul  pe  care  il  poate  avea  asupra
cetățenilor Europei. Scrisa de experți mondiali, cartea "Violul Invizibil asupra Europei" examinează
in detaliu greseala colosala facuta de Romania in gestionarea incorectă a populatiei canine fara
stapan precum și efectele inerente ale acestei greseli asupra aspectelor sociale, psihologice și
politice din România cât  și  din restul  Europei.  Comisia Europeană are atat  competența cat  și
obligația legală de a interveni în tratamentul cu cruzime al câinilor fara stapan din România, fapt
demonstrat, in baza analizei facute, de catre avocatii implicati in acest proiect. In acest moment de
rascruce, toti ne întrebam de ce Instituțiile Europene trec cu vederea acest subiect?

Guvernul român are responsabilitatea de a reduce numărul animalelor (cainilor) fără stăpân de pe
străzi  și  a ales să aplice o strategie de gestionare care a fost  si  este compromisa din cauza
ineficientei demonstrate anterior, oriunde a fost aplicata, și care este împotriva tuturor tratatelor
internationale cu privire la protecția și bunăstarea animalelor la care România a aderat. Alegerea
unui politici de "eradicare" a cainilor fara stapan, precum și cruzimea extrema practicata zilnic în
România, în numele "eutanasierii" cainilor, este o încălcare flagrantă a valorilor europene dar și a
unui număr insemnat de obligații internaționale legiferate de catre România. 

Comisia Europeană împreună cu Parlamentul  și  Consiliul  European sunt  conștiente de eșecul
continuu al Guvernului român in a găsi o soluție durabilă și umană problemei numarului de câini
fara stapan din România. Cruzimea extrema, practicata zilnic în România în numele "eutanasiei"
cainilor  este  o  încălcare  flagrantă  si  continua  a  valorilor  europene  precum  și  al  obligațiilor
internaționale pe care România le-a acceptat prin semnarea tratatelor la care este parte. 



Incapacitatea Comisiei Europene, dovedita până în prezent, de a veni cu o soluție credibilă pentru
aceasta problema, a dus la situatia in care cetatenii din UE pun la îndoială întregul cadru juridic
existent în UE. In situatia actuala se depaseste orice limita a imaginației cetățenilor din Statele
Membre ale UE in ceea ce priveste faptul ca România, o țară care primeste milioane de euro ca
asistență financiară din alte țări ale UE in fiecare an are "dreptul" de a ignora complet un set de
valori si legi europene. 

Introducerea "Legii Macelului" in România precum și diminuarea statutului animalelor la stadiul de
"eradicabil", a polarizat societatea din România și a dezbinat-o in mod periculos. Romania are
acum o  societate  divizată  în  două  grupuri,  și  anume agresorii  de  câini  și  apărătorii  de  câini.
Totodata, legitimizarea agresiunii, cu disponibilitatea victimelor aflate la fiecare colț de stradă, a
promovat România ca pe un "centru de instruire in agresivitate" .

Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Animalelor de Companie, care a fost ratificată de
către România, furnizeaza condițiile pentru reducerea numărului de animale fara stapan, dar cu
avertismentul  de  a  "nu  provoca  durere,  suferință  sau  stres".  Există  o  strategie  alternativă  de
management, care se bazeaza pe "evitarea" durerii, suferinței și stresului atat pentru populația de
animale dar si pentru populația umana; aceasta strategie a fost aplicata anterior cu succes în toate
țarile civilizate și consta in introducerea unui program național de sterilizare in masa a animalelor
fara stapan. 

În România, aplicarea acestei strategii de sterilizare in masa, ar costa, pe o perioadă de 6-7 ani,
doar jumătate din costul actual al "programului de macelarire" al cainilor fara stapan, fapt care ar
reprezenta o economie de ordinul a mai multe zeci de milioane de euro. Insa, in Romania, există o
dorință a clasei politice in a menține strategia de "capturare și ucidere", deoarece este profitabila și
are un potențial infinit de castig financiar iar, acest lucru, este promovat si sustinut si de către o
mass-media care este controlata politic. 

'Violul Invizibil asupra Europei' reprezinta, probabil, cel mai puternic indemn la schimbare care a
fost lansat pana acum. Aceasta carte identifica cum incurajarea, la nivelul societatii romanesti, a
agresiunii  impotriva  tintelor  vii,  cainii  fara  stapan,  promoveaza  agresarea  oamenilor  si  a
conceptului de proprietate privata. 

In  aceasta  carte,  mostenirea  comunista  este  identificata  prin  existenta  unei  mass-media
partinitoare care refuza accesul poporului roman la stiri obiective si la adevar. Cartea de fata arată
modul  în  care  o  societate  care  este,  în  mod  constant,  expusa  la  violență,  moarte  și  abuzul
animalelor încurajează desensibilizarea copiilor și adulților. În general, o astfel de societate umana
este în identificată prin acte de agresivitate sporită și empatie redusa în rândul cetățenilor săi. 

Aceasta carte este o chemare pentru... 

politicienii din România pentru a schimba strategia actuala de gestionare a populației de caini fără
stăpân, cu o strategie umana si adoptarea unui program de sterilizare a acestor animale, aplicat la
nivel national. Aceasta schimbare de strategie ar economisi contribuabilului român peste 100 de
milioane de euro și ar reduce agresiunea sociala. 



Aceasta carte face apel pentru… 

aplicarea “diminuarii la sursa”, prin metode umane, a numarului de animale fara stapan in loc de
“eutanasia” animalelor ca metoda de corectare a efectelor

Aceasta carte face un apel catre… 

Mass-media romana pentru a inceta promovarea violentei si agresiunii impotriva animalelor fara
stapan si de a o inlocui cu prezentarea atitudinilor si perspectivelor umanitare. Doar sub influenta
unor astfel de exemple pozitive, societatea se poate schimba in bine. 

Aceasta carte este un apel catre… 

politicienii din Europa, pentru a vedea ca un astfel de management defectuos al animalelor fara
stapan ca cel din Romania nu poate exista în izolare. Atitudinea de tipul "Nu avem competență",
abordata  de  politicienii  din  Europa  fata  de  problema  gestionarii  animalelor  fara  stapan  din
Romania, nu aduce nici o schimbare într-o problemă socială care creste in mod exponential si care
este acum exportată în toata Europa. 

Și, cel mai important, aceasta carte face un apel catre... 

cetatenii Europei pentru a apăra drepturile copiilor și a animalelor care nu trebuie să cada victime
ale unor astfel de practici inumane, practici care au efecte si asupra propriilor lor țări. 

Facem un apel la și pentru... 

re-evaluarea transparenta, umana si morala a acestei situatii din Romania si ii invitam, pe cei care
pot, să-și exercite puterea de a produce schimbarea!

17 Aprilie 2014 

Din partea autorilor, expertilor si a intregii echipe care a participat la realizarea cartii 'Violul
invisibil al Europei' (The Invisible Rape of Europe)

Editorii, 

Pia Berrend & Malcolm Plant 

Cartea  "Violul Invisibil al Europei" este disponibila in editie de lux cat si sub forma electronica. 
Informatii despre aceasta carte importanta se pot gasi pe pagina: 

http://theinvisiblerapeofeurope.weebly.com/

http://theinvisiblerapeofeurope.weebly.com/

