
Se impusca pui si
cîini adulti pe
strazi

Spuneti-mi, va rog, cum a
inceput totul.

- In urma cu 7-8 ani am auzit
ca in Armenia se impusca pui si
caini adulti pe strazi. Am cerut
Ambasadei Armeniei din Statele
Unite sa imi puna la dispozitie

informatii despre organizatiile
de protectie a animalelor - ca sa
aflu ca nu exista nici macar una.
Am scris un raport de 133 pagini
primarului din Yerevan
motivandu-i cum si de ce sa
sterilizeze si returneze. Chiar
daca este foarte greu,  dezamagit
fiind de multe, tot caut oameni in
Armenia dornici sa prezinte
primarului raportul meu.  Aflind
de planul meu, un domn
Herman  din Michigan, care
detine  un orfelinat in Armenia
si pe care-l conduce din Statele
Unite, bun cunoscator al
problemei cainilor fara stapin
din tara, s-a oferit ma ajute. Am
format un parteneriat si l-am
inclus in consiliul nostru
director. Am organizat un proiect
pilot de sterilizare si returnare
primavara trecuta, cu peste 100
de caini, trimitand in Armenia
medicii veterinari ai
organizatiei americane
HUMANE SOCIETY. A fost un
succes, ne-am intalnit cu
primarul, s-a mediatizat totul
foarte intens, si primarul a fost

de acord sa nu mai impuscte
cainii sterilizati si sa ne lase sa
punem semne IMPUSCATUL
INTERZIS in zonele in care noi
sterilizam. Acum ii angajam pe
acesti doi medici care sint la voi
in Smeura cu contract
permanent. 

De ce ati ales Romania?
- Cunosteam proiectele de

sterilizarte si returnare din
Turcia si Romania ale lui Robert
Smith si l-am intrebat daca
medicii nostri pot veni acolo
pentru a fi instruiti in acest sens.

„Vom infiinta 
un centru de
adoptii“

Ce va asteptati de la un
proiect de sterilizare si returnare
in Armenia?

Castrand 5000 de caini pe an,
timp de 3 ani ar cam rezolva
problema cainilor fara stapan.
Se estimeaza a fi in jur de 20000
caini liberi in jurul capitalei
Armeniei. Odata rezolvata a-
ceasta problema, vom infiinta un
centru de adoptii si vom continua
campania de sterilizare.

Cati caini estimati a avea in
Armenia?

- Zona rurala nu conteaza.
Sunt cele 2 mari orase in care
cainii sunt impuscati. Deci,
estimam a avea cca 20000 caini
in cele 2 orase, la o ora si
jumatate distanta intrte ele.

Veterinari din Armenia sterilizeazã
cînii la biobaza AULIM 

MELANYA KARAPETYAN si KONSTANTIN ARZAKANYAN sunt in
Romania pentru a invata sa castreze si sa trateze cainii strazii si nu
numai. Dupa un scurt tur prin tara, la adaposturi de caini din
Campina si Mioveni, echipa de medici din Armenia s-a oprit pentru
douã sãptamani în Smeura.

De ce ati ales biobaza Smeura pentru proiectul vostru?
- Proiectele de Sterilizare si Returnare din Romania sunt cunoscute

de marile organizatii de profil din lume. Experienta AULIM
acumulata in ultimii ani ne-a determinat sa ramanem aici doua
saptamani. Vom continua in judetul Bihor unde vom steriliza alaturi
de medicii FPCC pe clinica mobila.

Ce ne spuneti despre protectia animalelor din Armenia?
- Armenia este o tara mica, cu numai 3 800 000 locuitori. Se

estimeaza a avea aproximativ citeva zeci de mii de caini liberi. Pana
acum trei ani singura metoda adoptata de autoritati era diminuarea
numarului cainilor fara adapost prin impuscare.

Si a adus rezultate?
- Aceasta metoda nu functioneaza, si nu a dus la rezultatele

asteptate de Guvern. Astazi, desi nu este o lege care sa sustina
protectia animalelor, autoritatile platesc 19 dolari pentru un caine
ONG-uri de profil sa sterilizeze si sa returneze cainii din teritoriu.
Aceleasi cheltuieli, alta atitudine si alte rezultate.

Dupã modelul argeºean de la Smeura, Garo Alexanian stabilit în SUA

Vrea sã scape
Armenia de cîini 
Se pare ca trecutul comunist al ambelor tari ne-a influentat mentalitatea si ne-a
lasat azi, 2009 o mostenire greu de suportat, nepasarea fata de necuvantatoare.
Tari ca Romania si Armenia sunt doar la inceput. Mai avem de luptat pana cand
oameni simpli sau cu educatie aleasa isi vor respecta animalul detinut, vor lua
atitudine cand vor sesiza un abuz si nu vor mai tolera nepasarea. Aceasta e de fapt
dovada civilizatiei. In acest contest i-am adresat citeva intrebari medicului si
omului de afaceri armean stabilit in SUA, dl  Alexanian Garo, cel care sustine
financiar deplasarea tinerilor medici veterinari armeni ce se afla in aceste zile la
Aulim. Madalina Preda


