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Lovgivning i andre lande
Mange lande har lovgivet om forbud mod sex med dyr.
I England er straffen 2 års fængsel, hvis man har fuldbyrdet samleje med et dyr. Det gælder både for manden,
som udfører ”the act of penetration”, og kvinden som
lader et dyr udføre denne akt på sig.
Men også
Frankrig
Holland
Canada
New Zealand
Indien
straffer mennesker for forskellige former for sex med dyr.
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I USA har 31 stater en lovgivning, som forbyder seksuel
aktivitet med dyr.

Dyrenes Venner og DOSO kræver et
omgående forbud mod af have sex med dyr

Rørholmsvej 5 . Høsterkøb . 2970 Hørsholm . Tlf.: +45 70 27 37 17
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Dyrenes Venner
og DOSO kræver et
OMGÅENDE FORBUD
mod at have sex
med dyr!
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Retten til at sige NEJ
Voksne mennesker er ligeværdige partnere og
kan indgå i seksuelle forhold, som de lyster. Vi
mennesker har ret til at sige nej til andres seksuelle opfordringer. Men dyr er i menneskets
varetægt, og er ikke i stand til at frabede sig seksuel opmærksomhed, og selv om dyret måske
ikke opfatter eller reflekterer over det krænkende
i situationen, så er mennesket forpligtiget til at
beskytte dyret mod overlast. Og mange dyr siger
ikke fra, selv om de udsættes for smerte eller lidelse fra menneskers ide.

Den stærke menneskelige seksualdrift sørger for
artens beståen, men har også gennem tiderne
givet problemer, som samfundet forsøger at regulere sig ud af ved hjælp af lovgivning. Vi har
derfor i dag lovgivning om seksuel omgang mellem uligeværdige partnere (f.eks. barn/voksen,
elev/lærer, psykisk handicappet /pædagog), og
samfundet må også nu sætte regler for dyr/menneske.
Dyr er ikke sexlegetøj
Vi mennesker bruger dyrene i mange sammen-

hænge, ja, vi tillader os endog at spise dem.
Vi tillader os også i landbrugsproduktionen at
opsamle sæd fra avlshanner og foretage insemination af hundyr. Men der er forskel mellem
deciderede nytteformål og formål, hvor dyret
skal tilfredsstille menneskers lyst og trang til seksuelle lege.
Nye undersøgelser viser, at dyr har et følelsesliv, som på mange punkter kan sammenlignes
med menneskers. Det handler altså ikke kun
om signaler og instinkter, og man må formode,
at dyret er i stand til følelsesmæssig at opfatte,
hvad der sker.
Sex er sjovt og dejligt mellem to indforståede, ligeværdige mennesker. Dyr skal beskyttes mod at
blive brugt som sexlegetøj – også i dyrebordeller,
i pornografisk øjemed og i sexshows.
Dyreværnsloven er slet ikke nok
Sex med dyr foregår i det skjulte. Derfor er det
svært at afsløre, og kun de aller nærmeste er klar
over de seksuelle aktiviteter. Et forbud ville animere familie, venner og naboer til at foretage sig
noget – f.eks. at gå til politiet. Som det er nu, er
det næsten umuligt at bevise, at dyrets fysiske og
psykiske skader stammer fra seksuelle overgreb.
Med et forbud mod seksuelle aktiviteter, ville et
snapfoto med mobilen eller en video være bevismateriale, idet der så er tale om, at selve handlingen er forbudt.

Hemmelighedskræmmeri
Dyrenes Venner er vidende om, at der findes et
beskedent mindretal af mennesker, som føler en
trang til at have seksuel kontakt med levende dyr.
Vi ved, at disse mennesker lever et liv, hvor hemmelighedskræmmeri, angst og omgivelsernes
manglende accept i forvejen kan virke ødelæggende. Vi misunder bestemt ikke disse menneskers forhold, men i denne sag vejer hensynet til
respektfuld omgang med dyr tungere for os end
hensynet til menneskers mulighed for seksuel
omgang med dyr.
Signal
Et samfund skal gennem lovgivning signalere,
hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Specielt overfor den opvoksende generation, der
mærker en spirende seksualitet, er denne signalværdi vigtig. Samfundet bør sende et signal om,
at sex altid bør foregå mellem to ligeværdige og
indforståede individer. En lovgivning som forbyder sex med dyr, og som bakkes op af forældre,
pædagoger og andre voksne med relation til de
unge, vil efter Dyrenes Venners mening have en
dæmpende virkning på ungdommens trang til
at eksperimentere seksuelt med dyr og sende et
signal om, at vores samfund værner om alle levende væsner.

