Norrköping, 2016-03-23

Motion om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark
Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot och på att djuren gör
konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren.
Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren1 och
deras utevistelse blir begränsad till tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att
göra är ofta onaturliga för dem och kan i vissa fall ge skador.2
Uppvisning av djur på cirkus ses av några människor som en möjlighet att lära sig om djuren.
Problemet är att den bild som de förmedlar har ingenting med djurens naturliga liv och
beteende att göra. Detta gynnar inte framtidens arbete för ett etiskt hållbart samhälle där
djurens egenvärde respekteras.
Internationellt har allt fler länder inrättat, eller är på väg att inrätta, förbud för utnyttjandet av
alla djur på cirkus. Några exempel är: Brasilien (regionala förbud), Bolivia, Bosnien
Hercegovina, Cypern, Grekland, Malta och Mexiko. I flera andra länder har vilda djur på
cirkus förbjudits.
Sveriges veterinärförbund vill se ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkusar.3 7 av 10
svenskar vill inte att det ska vara tillåtet med vilda djur på cirkus, enligt en
opinionsundersökning från Demoskop beställd av Djurens Rätt.4 I riksdagen finns ett starkt
stöd för ett förbud mot eller utfasning av vilda djur på cirkus.5 På riksnivå har
djurskyddslagsutredaren föreslagit att utöka listan över djur som inte får uppvisas på cirkus
och där tillägga elefanter och sjölejon. På kommunal nivå har Österåkers kommunstyrelse
tagit ett beslut om att utreda möjligheten för kommunen att förbjuda cirkusar med vilda djur.
Hudiksvalls kommunfullmäktige har nyligen tagit beslut att kommunal mark inte längre ska
upplåtas till cirkusar som använder djur i sina föreställningar.
Feministiskt initiativ Norrköpings anser att det ska vara förbjudet att ha alla djur på cirkus
därför att även domesticerade djur är kännande varelser; och att det ligger inte i deras intresse
att transporteras eller göra konster för människans nöjes skull.
Samhällets inställning till att hålla och förevisa djur på cirkus har förändrats. Allmänheten,
experter, politiker och djurskyddsorganisationer anser att det är hög tid att denna
underhållning upphör.
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Det vi i Norrköpings kommun kan göra är att införa ett förbud mot cirkusar med djur på
kommunal mark. Vi har möjligheten att ta ansvar och visa att Norrköpings kommun är en
modern kommun som ligger i framkant vad gäller djurhållning.
Med anledning av detta yrkar Feministiskt initiativ Norrköping:
- att ingen kommunal mark i Norrköpings kommun upplåts till cirkusar som i
kommersiellt syfte utnyttjar djur.
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