Nações Unidas devem condenar crimes contra a humanidade
Eu me chamo Peter H. Arras. Desde minha infância luto contra a injustiça e pelos indefesos. Os
seres mais indefesos são os animais, pelos quais fundei a „AKT – Ação Proteção de Animais na
Alemanha“ (www.akt-mitweltethik.de) 30 anos atrás.
Foi há muito tempo que fiquei sabendo de torturas inacreditáveis a animais, nomeadamente
naqueles paises nos quais nao existem leis de proteção aos animais. As violências são cometidas
pelo sentimento de prazer na tortura e se tornam mais crueis cada vez. Elas são filmadas,
fotografadas e postas na internet para serem vistas por seres humanos, inclusive adolescentes, no
mundo inteiro. Estes crimes brutalizam inúmeras pessoas, provocando imitação, e perturbam
pessoas compassivas, levando-as a estados de sofrimento mental – como aconteceu comigo. As
imagens e filmes de animais esfolados e cozinados ao vivo, torturados durante dias e horas até a
morte, que eu vi nunca mais me largaram.
Por vivermos num mundo globalizado o que acontece na China e o que meu vizinho
faz ambas são coisas que me atingem da mesma maneira. Por isso preciso
proceder contra estas torturas e estou contando com o vosso apoio. No século 21 a
pacificação do mundo e a condenação de todo sadismo, inclusive contra animais,
devem ser tarefas das Nações Unidas.
As Nações Unidas nao tem estrutura alguma em relação a questões interculturais sobre
ética – nao existe nem sequer um departamento para tratar este assunto significativo.
Globalização porém não pode dar certo se não houver uma modernização da ética diante
a vida num nível global.
Através desta petição solicitamos às Nações Unidas as medidas seguintes:
1) Condenação da tortura aos animais por não existir nenhum motivo racional
para justificar esta mesma
2) Intervenção em todos países nos quais nao há leis de proteção aos animais
para promulgarem tal legislação imediatamente.
3) Implementação de um Departamento de Ética Intercultural dentro das Nações
Unidas e o desenvolvimento do mesmo de acordo com descobertas
científicas.
4) Fundação de uma organização dentro das Nações Unidas para proteção aos
animais e direitos animais
5) Proclamação de que seres não-humanos são igualmente habitantes deste
planeta e de que possuem direito natural à vida, proteção e habitat adequado,
o qual deve ser respeitado e mantido pelos humanos.
As medidas solicitadas representam um dever mínimo ao qual uma comunidade de
países – cada um de nós – deve se comprometer, porque
„A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser medidos pela maneira
como ela trata seus animais“ (Mahatma Gandhi)
TODOS podem assinar minha petição, porque uma comunidade mundial que tolera
esses crimes perde sua pretensão de ser humana!
Favor assinem e divulgem este apelo no mundo inteiro – ele foi redigido em alemão,
inglês, francês, espanhol, português e chinês!

