צולם בהיחבא בבית מטבחיים אנגלי ....סוסים וסוסי-פוני בריאים נשחטים
למכירה כבשר לייצוא
Animal Aid
 18בספטמבר 2007
 Animal Aidמשחרר היום )יום חמישי 20 ,בספטמבר( סרטון שצולם בהיחבא בבית מטבחיים אנגלי .הסרטון מראה איך
סוסי-פוני ששימשו לרכיבת ילדים ואין בהם יותר צורך ,וסוסי מרוץ שאינם רווחיים יותר נורים בראשם ברובה ואחר כך
נשחטים לצריכת אדם.
זוהי הפעם הראשונה שתמונות מעין אלה צולמו בבריטניה ופורסמו ברבים.
הסרטון של  ,Animal Aidשצולם בהיחבא בחודש שעבר בבית המטבחים של פוטר בטונטון ,מראה הריגתם של סוסים
שנראים בריאים ובכושר מלא .חריג בולט אחד היה סוסה ערמונית פצועה קשה שהובאה לבית החרושת להריגה בערב ה14-
באוגוסט .אחרי עיכוב ממושך נורתה סוף סוף בעודה שוכבת בחצר.
 Animal Aidקראה לשירות להיגיינת הבשר לחקור האם העיכוב בהפסקת סבלה נבע מהזמן שנדרש לעובדי בית
המטבחיים להפעיל את קו השחיטה ,שעליו היה עליהם לשחוט אותה מיד אחרי שנורתה .החוק קובע ,שכדי שאפשר יהיה
להשתמש בבשר לצריכת אדם יש לנקז את דמו של בעל החיים מיד אחרי שיורים בו או מהממים אותו במכת חשמל .אולם
קיימת גם חובה על פי חוק להמית מיד בעל חיים פצוע קשה.
סוסה אחרת נראתה כאלו היא בהריון .אחרי שנורתה נשמעה ירית רובה נוספת מאחורי הדלת הסגורה של קו השחיטה.
 Animal Aidדורשת מהנהלת בית המטבחים של פוטר להבהיר האם "ירייה" שנייה זו כוונה לסייח שלא נולד.
בית המטבחיים לורנס י .פוטר )דרום וולס( בע"מ מתאר את עצמו בדוח השנתי האחרון של החברה כחברה שעוסקת
ב"הרדמה מתוך בחירה של סוסים וייצוא בשר סוסים" .ה"אובזרוור" ) 1באוקטובר  (2006דיווח שסטפן פוטר ,מנהל
החברה ,אמר שהחברה שלו הרגה "בערך ) 3,000סוסים( בשנה" .הוא הוסיף ש"רק ) 100סוסים( לשנה הגיעו ממרוצים".
מתוך כ 50 -סוסים שצולמו על ידי  Animal Aidבבית המטבחיים ,תוך יומיים בלבד ,בערך  20היו סוסי מרוץ גזעיים.
הערה :המשרד לאיכות הסביבה ,מזון וחקלאות בבריטניה ) (DEFRAמדווח שהמפעל בטונטון ,יחד עם מפעל נוסף
בצ'שייר ,הורג  10,000-6,000סוסים לשנה ,לצריכה בחו"ל.
לדברי מנהל  ,Animal Aidאנדריו טיילר,
"הבעיה הבסיסית שנמצאת בלב לבה של שערורייה זו של שחיטת סוסים שחשפנו היא ריבוי היתר של סוסים אלה.
הם נוצרים מסיבות מסחריות על ידי תעשיית סוסי המרוץ הגזעיים והספקים של שוק סוסי המחמד וסוסי הפוני.
כשבעל החיים אינו מועיל יותר ,לעתים קרובות פשוט נפטרים ממנו או ממנה .זהו גורלם של אלפי סוסים וסוסי-פוני
בריאים מידי שנה".
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•

צפה בסרטון של  90שניות )אנגלית(

•

צפה בסרטון של  9דקות )אנגלית(

•

קרא הערות על הסרטון )אנגלית(

•

קרא את המאמר של הדיילי מייל )אנגלית(

הערה
 Animal Aidצילמה את הסרטים והתמונות ב 15 ,14-ו 22-לאוגוסט.
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