ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΑΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ
Τα
αδέσποτα σκυλιά που περιφέρονται
στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί θα
εκπαιδευτούν στο άμεσο μέλλον από
εκπαιδευτές της αστυνομίας ώστε να
μετατραπούν σε σκυλιά – φύλακες. Πολλοί
κάτοικοι υιοθετούν αδέσποτα σαν φύλακες
για τα σπίτια ή τα μαγαζιά τους, αλλά τώρα σηματοδοτείται ένα
πρώτο επίσημο σχέδιο μετατροπής των αδέσποτων σε σκύλους της
δημοτικής αστυνομίας.

Στα πλαίσια δημιουργίας μιας νέας ομάδας ασφαλείας για την
πόλη, που θα λέγεται «Μπορώ να σας βοηθήσω;», τα αδέσποτα
σκυλιά θα ενσωματωθούν σαν σκυλιά φύλακες, αφού εκπαιδευτούν
από ειδικούς εκπαιδευτές της αστυνομίας.
«Αφού έτσι και αλλιώς τα σκυλιά περιφέρονται στην περιοχή του
δήμου του Νέου Δελχί, τουλάχιστον ας το κάνουν δουλεύοντας»
είπε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Jalaj Shrivastava.
«Το σχέδιό μας είναι να υιοθετήσουμε τα αδέσποτα και να τα
εκπαιδεύσουμε σαν σκυλιά-φύλακες. Ήδη 40 αστυνομικοί έχουν
αναπτυχθεί στην πόλη ώστε να πιάσουν περίπου 700 σκυλιά. Δεν
περιμένουμε να εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες φύλαξης υψηλού
επιπέδου, όπως την εύρεση επικίνδυνων ουσιών π.χ. εκρηκτικών.»
Ενώ πολλά σκυλιά είναι φιλικά και υπάκουα, άλλα είναι άγρια,
γαυγίζουν επιθετικά σε ξένους και υπάρχουν περιστατικά
δαγκωμάτων από σκύλους. Οι νυχτερινοί φύλακες περιπολούν
έχοντας ένα ξύλο από μπαμπού για να διώχνουν τα σκυλιά που
μπορεί να τους επιτεθούν.
«Αυτή η πρωτοβουλία έχει δύο στόχους, να απομακρύνει τα σκυλιά
από τους δρόμους, αντιμετωπίζοντας έτσι την απειλή από τα

άγρια σκυλιά, και να κάνει την πόλη ασφαλέστερη για τους
κατοίκους» πρόσθεσε ο Shrivastava.
Δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία για τον αριθμό των αδέσποτων
στο Δελχί, αλλά μια καταγραφή του 2009
τα υπολογίζει σε
περισσότερα από 260.000.
Οι αναφορές δεν προσδιορίζουν τον αριθμό των σκύλων που θα
χρησιμοποιηθούν στο σχέδιο ασφαλείας, ούτε πότε θα ξεκινήσει η
εκπάιδευσή τους. Τα σκυλιά θα εμβολιαστούν και θα ταïζονται
κατά τη λειτουργία του προγράμματος.
«Αυτό θα δέσει τα σκυλιά με την κοινωνία και θα ωφελήσει τους
ανθρώπους» είπε ο Radha Unnikrishnan, φιλόζωος ακτιβιστής. Από
το 2001 νόμοι στην Ινδία απαγορέυουν τη θανάτωση αδέσποτων
σκυλιών και από τότε ο αριθμός τους αυξήθηκε. Σε όλη τη χώρα ο
αριθμός τους μπορεί να έχει φτάσει σε πολλά εκατομμύρια.
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εμβολιασμών, περίπου 20.000 άνθρωποι στην Ινδία πεθαίνουν κάθε
χρόνο από λύσσα, που αποτελεί το 36 τοις εκατό του παγκόσμιου
αριθμού θανάτων από λύσσα (55.000 θάνατοι κάθε χρόνο σύμφωνα
με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Πολλά από τα
θύματα στην Ινδία είναι παιδιά.
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