Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ
ΒΡΕΤΑΝΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΤΣΙΡΚΟ
Το 71% των Βρετανών αντιτίθενται στη χρησιμοποίηση
άγριων ζώων στις παραστάσεις των τσίρκο της χώρας, σε
δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του
Independent.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν τη σταθερή
εναντίωση της κοινής γνώμης στη χρησιμοποίηση ζώων για
ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Αντίστοιχες δημοσκοπήσεις, είχαν δείξει εναντίωση της τάξεως
του 72% το 1999 και 80% το 2005.Η βρετανική κυβέρνηση όμως δεν
έχει προβεί σε ψήφιση αντίστοιχης νομοθετικής πράξης αφήνοντας
στη διακριτική ευχέρεια των τσίρκο τη μη χρησιμοποίηση άγριων
ζώων στις παραστάσεις τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 21% των ερωτηθέντων απάντησε
ότι δεν εναντιώνεται στη χρησιμοποίηση των ζώων από τα τσίρκο.
Όπως αποτυπώνεται από την έρευνα, τα ποσοστά υπέρ της
απαγόρευσης ήταν ελαφρώς μεγαλύτερα στις χαμηλότερες
εισοδηματικές τάξεις.
Οι συντηρητικοί πολιτικά ψηφοφόροι ήταν αυτοί που δήλωσαν σε
μεγαλύτερα ποσοστά ότι δεν θέλουν κατάργηση της σημερινής
νομοθεσίας. Ανεξαρτήτως πάντως πολιτικής τοποθέτησης και
οικονομικής κατάστασης, καμία κατηγορία πολιτών δεν απάντησε
πλειοψηφικά υπέρ της συνέχισης της σημερινής κατάστασης.
Σε αντίστοιχη δημοσκόπηση που είχε διενεργηθεί τον Μάρτιο του
2010 η εναντίωση στη χρησιμοποίηση ζώων στα τσίρκο της
Βρετανίας είχε ξεπεράσει το 90%.
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συμμετέχουν στις καμπάνιες απαγόρευσης χρησιμοποίησης ζώων στα
τσίρκο (η οποία στην Αγγλία έχει μεγάλη ιστορία καθώς ξεκινά
από το 1957) είναι να πιέσουν την κυβέρνηση να προβεί νομικά
στην απαγόρευση της χρησιμοποίησης ζώων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς. Σκοπός τους μάλιστα είναι να υπάρξει ολική απαγόρευση
καθώς εκτός των άγριων ζώων, θέλουν να συμπεριλαμβάνονται στην
απαγόρευση και ζώα όπως τα άλογα, τα σκυλιά και άλλα
εξημερωμένα ζώα.
Η Βολιβία έγινε το 2009 η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε
τη χρησιμοποίηση όλων των ζώων στα τσίρκο, ενώ το προηγούμενο
Σάββατο σε δημοψήφισμα στο Εκουαδόρ, μία εκ των ερωτήσεων
αφορούσε στην έγκριση προτεινόμενης από την κυβέρνηση
νομοθεσίας για απαγόρευση χρησιμοποίησης ζώων για λόγους
ψυχαγωγίας. Η πλειοψηφία ενέκρινε την απαγόρευση.
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