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MANIFIESTO

We zouden de rally’s van vandaag kunnen vieren met uitzicht op kuilen vol skeletten en half vergane lijken van 
jagershonden. ontbindende lijken van jagershonden.

Of rond bomen wiens takken windhonden groeien met hun luchtpijp verpletterd. Of voor hutten waar het 
moeilijk is onderscheid te maken tussen de uitwerpselen en de ondervoede en geïnfecteerde lichamen, tussen 
de stank van stront en de geur van een langzame en pijnlijke dood.

Maar het is niet alleen brutaliteit met hun honden die de verdorvenheid van jagers voedt:

We zouden aan de poorten kunnen staan van een frettenfokkerij met hetzelfde vermogen om te lijden als de 
honden en evenzeer in de steek gelaten na gebruik omdat ze ziek, gewond of nutteloos zijn.

Of het begeleiden van de laatste meters terreur en doodsangst van elk dier met gebarsten organen, terwijl zijn 
vleugels breken of zijn poten krommen tot ze in elkaar zakken waar een schutter het zal steken of, lachend, 
gewoon zal wachten tot het klaar is met sterven.

Of naast de kist staan van een jager, een fietser of een wandelaar waar de autopsie de dood verklaart door een 
schotwond die de wet vermomt als een ongeluk, maar waarachter de haast om te doden zit van mensen die 
meer geld hebben om een psychotechnische test te betalen dan de bekwaamheid om die te doorstaan.

We kunnen ook zwijgen en laten zien wat geen enkel woord nodig heeft om tot huilen en kokhalzen te leiden:

Wonden gestoken in het vlees om beschuldigende microchips eruit te halen.

Longen vol met water door verdrinking.

Oogballen barsten door het vuur.

Kogelinslagen.

Gebroken schedels en benen na een val van de klif.

Uitgedroogde huid en bloed op het asfalt als een epiloog van verlatenheid.

Fretten met metalen ringen in hun keel om te voorkomen dat ze hun prooi verwonden.

Patrijzen met geknipte vleugels om te voorkomen dat ze vliegen.

Wezen en weduwen rouwen om een ander, gedood door de jacht. Soms komen de tranen van ouders die geen 
ouders meer zijn omdat hun 4-jarige zoon tijdens een jacht is neergeschoten.

Wij zouden, ja, alle gruwelen kunnen tonen waartoe de ontelbare slachtoffers van de jacht worden gedwongen, 
aan hen die, hun ogen afwendend, ervoor kiezen medeplichtig te zijn aan hen die deze trots veroorzaken en 
bedrieglijk ontkennen. Want onwetendheid bestaat niet. Wat er is, is hypocrisie, lafheid en eigenbelang.

De onwaarschijnlijke stem van een jager, zelfs een bloedige, is een prop in de mond van de meeste politici om 
hun wreedheden aan de kaak te stellen.

Hier het belang!
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De dreigementen van deze groep, bekend om zijn geweld, doen hun het hemd van het lijf lopen, zodat ze liever 
medeplichtig zijn aan hun criminele daden. Dit is lafheid!

Toch zweren zij ons burgers dat zij de voorvechters zijn van vooruitgang, gelijkheid en rechtvaardigheid. Dit is 
hypocrisie!

Wij verwachten niets anders dan de moraal en het gedrag van jagers omdat het bloeddorstige figuren zijn die 
de kanker van wreedheid in hun ingewanden dragen. Mensen die dieren doden uit hobby, competitie, trots 
of om geld te besparen. Ze eisen dat ze legaal mogen schieten - buiten de wet om doen ze het al - ook op 
wolven, beren, ooievaars of zwerfhonden en -katten, dat ze mogen doden in nationale parken, dat ze de wrede 
praktijk van het vogels kijken toestaan, dat ze soorten die dankzij hen met uitsterven worden bedreigd niet tot 
uitsterven verklaren, dat ze lood niet verbieden en dat ze niet naar scholen gaan om kinderen te leren dat het 
nemen van mensenlevens spelenderwijs volwassen is.

De demonstraties die deze sinistere figuren opvoeren om zichzelf als slachtoffers voor te stellen doen denken 
aan de tranen en de ruzies de tranen en bedrieglijke argumenten van een herhaalde misbruiker voor een 
rechter. En ze kunnen nooit, NOOIT genoeg krijgen, want hun geweld is als een drug: ze hebben steeds grotere 
doses nodig met steeds kleinere tussenpozen. Als ze vijftig soorten mogen doden, vragen ze er vijfhonderd; 
als ze drie maanden lang mogen schieten en steken, eisen ze dat dit wordt verlengd tot elf; als ze mogen jagen 
met dertig centimeter sneeuw, eisen ze dat het kan met één meter.

Maar omdat we geen ruimte meer hebben voor tranen in onze ogen, geen misselijkheid in onze maag, geen 
woede in onze vuisten. Omdat we het tot aan onze ballen gehad hebben met de moorden van deze gewapende 
bende, waarbij er altijd ruimte is voor nieuwe doden, eisen we dat de politici onmiddellijk wetten maken om 
een einde te maken aan hun misdaden. En als ze niet het fatsoen hebben om dat te doen, zullen we elke 
nacht blijven afdalen naar de kringen van de hel waar de honden van de jagers leven met de rest van hun 
slachtoffers, Maar wij zullen ervoor zorgen dat deze politici elke ochtend een ontbijt krijgen op toast met de 
ingewanden van de honden die zij werkhonden noemen en aan wie zij dezelfde bescherming ontzeggen als aan 
de rest, sappen die smaken naar de bloedingen van alle doden van de jacht, en koffie gezoet met de immense 
en onmiskenbare afkeer van de samenleving omdat zij even hypocriet als laf zijn.

Wij zijn dierenrechtenactivisten. We kennen pijn, geen ontmoediging. We krijgen bedreigingen die ons willen 
intimideren, maar ze maken ons niet bang. En wij zijn niet van plan te stoppen totdat we een einde maken aan 
deze Dood, deze bloedige, absurde, vroegtijdige, bloedige Dood van ontelbare proporties door toedoen van een 
bloeddorstige bende die leeft om te vernietigen.

Kameraden, kameraden, dank u voor uw edelmoedigheid, moed en inzet, dank u, vandaag en altijd, voor uw 
strijd, een onbetaalbare en onmisbare strijd! We zullen vallen, we zullen fouten maken, we zullen teleurgesteld 
zijn, maar zonder twijfel zullen we winnen, omdat we nooit zullen toegeven!

Auteur: Julio Ortega Fraile


