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#'DOBRI DEČKI NE MUČE ŽIVOTINJE!'#
Prijatelji životinja uputili dopis Hrvatskom nogometnom savezu i traže osudu nasilničkog
ponašanja. Neovisno je li životinja živa ili mrtva, mučenje životinje je kazneno djelo za koje treba
odgovarati.
Nakon što je udruga Prijatelji životinja najavila podizanje kaznene prijave vezano za kazneno
djelo mučenja i ubijanja kokoši koje je prošle nedjelje počinio nogometaš Ivan Gazdek na
utakmici NK Jelengrada i Jasenovca, plasirana je vijest da vlasnici kokoši sada tvrde da nije bilo
tako. Unatoč prethodnom priznanju da su mrtvu kokoš pokupili nakon utakmice, kažu da se
kokoš sama došetala tri dana nakon što ju je nogometaš šutirao nogom i dvaput bacio o tlo,
drugi put daleko preko ograde. Iako bi svima bilo drago da je kokoš preživjela, zaista je
neobično da nakon svima jasno viđenog iživljavanja i udarca kopačkom iz sve snage, kokoš,
koja je teška tek nekoliko kilograma, nema baš nikakve ozljede, a njezino „uskrsnuće" dogodilo
se tri dana nakon incidenta na utakmici i nakon najave kaznene prijave. No mučenje životinja,
neovisno je li kokoš mrtva ili živa, i dalje je kažnjivo zatvorom.
Iz Udruge ukazuju ponovno i na problem nereagiranja na nasilje prema životinjama, i to na
javnome mjestu, jer je samo sudac na utakmici primjereno reagirao uputivši igraču crveni
karton. Nitko od brojnih svjedoka na utakmici nije prijavio policiji kazneno djelo kako bi policija
odmah došla, utvrdila sve činjenice i pokrenula postupak. U kaznenoj prijavi koju su uputili
Općinskom državnom odvjetništvu Prijatelji životinja naveli su da je nogometaš morao znati da
tako jak udarac, koji bi ozlijedio i suigrača na utakmici, a kamoli ne malu životinju, može izazvati
teške ozljede u vidu lomljenja kostiju i unutarnjih povreda, što može rezultirati smrću životinje u
teškim mukama. Ipak, nije se zaustavljao i ustrajao je u završetku kaznenoga djela mučenja
životinja nanijevši životinji nepotrebne boli i izloživši ju nepotrebnim patnjama, što snimke
nedvojbeno dokazuju.
Prijatelji životinja uputili su i dopis Hrvatskom nogometnom savezu i zatražili da HNS
nedvosmisleno osudi i sankcionira ponašanje nogometaša Ivana Gazdeka, kao i izostanak
adekvatne reakcije njegova kluba. Naime, NK Jelengrad ne samo da neće kazniti svojeg igrača
nego je na svojem profilu na Facebooku objavio sramotnu izjavu kojom brani njegov nasilni čin
nazivajući ga dobrim dečkom i uspoređujući njegovo šutiranje i bacanje bespomoćne životinje s
međusobnim agresivnim sukobima sportaša na terenu koje opravdava kao nešto što je
„razumljivo,opravdano, u žaru borbe".
Nadalje, klub potencira nasilje na sportskim terenima tvrdnjom da ljudi koji se ne bave sportom
„ne razumiju pojam 'vruča glava'" jer da razumiju „razumijeli bi zašto npr borac udara drugog
borca koji je u nesvjesti". Iskazivanje razumijevanja za nasilno ponašanje svojeg igrača i za
agresiju u sportu izazvalo je lavinu opravdanih negativnih komentara građana na FB-profilu
kluba jer zakon vrijedi jednako za sve i kazneno djelo je kazneno djelo neovisno čini li ga dobar
dečko, poznata osoba ili netko nepoznat.
U dopisu HNS-u Prijatelji životinja ističu da je divljačko, nasilno i agresivno ponašanje na
sportskom terenu potpuno neprihvatljivo neovisno je li usmjereno na suigrače, suce ili životinje
koje zalutaju na teren. Navode da bi sportaši trebali biti dobar primjer djeci kojima su uzor te kao
pozitivne primjere izdvajaju prekrasnu gestu s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, kada su
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španjolski nogometaši Gerard Pique i Isco zaustavili igru kako bi s terena nježno iznijeli
ozlijeđenu pticu. I brazilska nogometna legenda Marcos Evangelista da Moraes, poznatiji kao
Cafú, nedavno je posao savjetnik veganske tvrtke Sports for Sustainability Advisor kroz koju će
promovirati ekološku svijest i održivost kroz sport educirajući navijače o pitanjima klimatskih
promjena. Primjeri ovih sportaša pokazuju da veliki nogometaši ne samo da postižu izvrsne
sportske rezultate nego svojim suosjećajnim gestama i humanim djelovanjem izazivaju
poštovanje i uvažavanje cijeloga svijeta. Neafirmiranim klubovima i nogometašima takvi primjeri
trebali bi biti motivacija i uzor, a ne agresivno ponašanje poznatih igrača.
Zaključuju da je žalosno je što su mnogi svjetski mediji, umjesto o uspjesima hrvatskog
nogometa, proteklih dana zgroženi pisali o sramotnom ponašanju hrvatskog nogometaša i
osudili njegovo zlostavljanje nesretne životinje. Izrazili su vjeru da HNS ne podržava obranu
nasilja koja šteti ne samo ovom konkretnom klubu nego i ugledu hrvatskog nogometa i sporta
općenito, stoji u priopćenju.
(iPress)
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