Ingen hellige køer
Nogle husdyr er hoppet i vores senge og udstyret med kløpinde og legetøj.
Andre indtager forårsmarkerne med krumspring for tilrejsende tilskuere. Og
så er der dem, som har evigt til huse i stalde uden megen opmærksomhed.
De sidste kan vi til gengæld glæde os over, når vi møder dem til en favorabel
pris i køledisken. Det er ikke til at hitte rede i, hvordan vi rangerer husdyrene.
Vores meninger om deres ve og vel er lige så mange som antallet af dyrefoder på dåse. Hunden er menneskets bedste ven, mens pelsede gnavere
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arbejder for føden i videnskabens tjeneste. Heldigvis er der ingen hellige køer
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”Som barn så jeg min bedstefar, der var landmand,
tøjre sine få kalve på marken, og jeg var med til
at flytte dem omkring efter nyt græs. I dag er det
ikke tilladt at tøjre dyr på den måde – og at holde
husdyr er i det hele taget spundet ind i lovgivning.
Samtidig er det ikke givet, at lovgivning beskytter
vores dyr godt nok.”
”Danske politikere betaler gerne millioner for
at frikøbe fire elefanter fra cirkus, mens de lukker øjnene for, at der sendes tusindvis af spæde
tyrekalve ud på lange, anstrengende transporter,
så de kan opfedes i Holland under forhold som er
forbudt i Danmark. Som forsker interesserer jeg
mig for den slags paradokser.”
- Inger Anneberg
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DEN 2. MARTS OPFØRER NØRREBRO TEATER
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