Plataforma INICIATIVA ANIMALISTA
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19.05.08
Es Constitueix a València la plataforma INICIATIVA ANIMALISTA
El passat cap de setmana, a la Societat Coral el Micalet de València, un grup de
persones acordarem fundar la Plataforma INICIATIVA ANIMALISTA, una nova
organització que tindrà com a finalitat la defensa dels Drets dels Animals, és a dir, els
altres animals que, com els humans, habiten el nostre planeta.
La Plataforma tindrà com a àmbit d'actuació tots els territoris de parla catalana,
vinculats també per pràctiques que vulneren aquest drets com, per exemple, la dels Bous
al Carrer i el parany o la caça en barraca.
Som persones vinculades amb el moviment animalista i a altres. Entre les que han
fundat la Plataforma, es troben Eva Benet (candidata de les últimes eleccions al Senat
pel PACMA-Partit Antitaurí contra el Maltractament Animal) Manel Macià i Debby
Parris (del PACMA i de la Plataforma Animalista de Manlleu "Amics dels Braus")
Lluís Altés (ACTYMA-Associació contra la Tortura i el Maltracte Animal) Marta
Murria (ANPBA-Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals), i
Rosa Villora (de la Associació SITAR de Paterna) Encarna Canet (especialista en
violència de gènere), sindicalistes, activistes culturals, ensenyants...,
entre altres.
També estem compromeses amb la defensa dels Drets Humans. Rebutgem qualsevol
vulneració d'aquests com el racisme i la xenofòbia, el masclisme, l'explotació laboral i/o
econòmica o la negació dels drets culturals, lingüístics i identitaris. La Plataforma
INICIATIVA ANIMALISTA entén que els Drets Humans i els Drets Animals formen
un únic cos.
Treballarem per a informar la Ciutadania de l'existència dels Drets dels Animals, éssers
vius amb sistema nerviós que senten dolor físic i patiment emocional intens com
nosaltres. Per tant, tenen el dret de viure, ser lliures i tractats amb respecte. Ens
comprometem, especialment, en la lluita per a posar fi al maltractament i la tortura,
expressió màxima i flagrant de la vulneració d'aquests drets, amb la negociació i el
diàleg com a eines fonamentals.

contacte@iniciativaanimalista.cat

