
REZOLUCJA NR XVII/R/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie cyrków

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Miasta Gdyni uchwala co następuje: Rada Miasta Gdyni wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec organizowaniu niehumanitarnych pokazów cyrkowych  z wykorzystaniem zwierząt 
oraz zakazuje promocji tego typu wydarzeń i dystrybucji biletów  w placówkach urzędowych, jednostkach 
organizacyjnych miastach a także szkołach. Zwierzęta nie przebywają w cyrku z własnej woli – są wyrwanymi 
z naturalnego środowiska niewolnikami, w których właściciele widzą tylko źródło zarobku. Większość życia 
spędzają
w klatce bądź na uwięzi, cierpiąc z tego powodu fizycznie i psychicznie.  Tresura cyrkowych aktorów, często 
wykraczająca poza ich możliwości fizjologiczne,  opiera się na brutalnych metodach takich jak bicie pejczami, 
hakami, rażenie prądem i głodzenie. Wiele
zwierząt umiera w początkowych etapach szkolenia. W cyrkach nie zatrudnia się na stałe wykształconych 
specjalistów z dziedziny zoologii, ekologii czy medycyny weterynaryjnej, co uniemożliwia prawidłową opiekę 
nad przetrzymywanymi zwierzętami, może powodować rozwój chorób zakaźnych, zagrażających także 
ludziom. Edukacja dzieci zgodnie z Konwencją Praw Dziecka powinna być ukierunkowana na rozwijanie
w dziecku poszanowania do środowiska naturalnego. Cyrkowe pokazy uczą jedynie przedmiotowego podejścia 
do zwierząt. Wielka Brytania, Austria, Belgia, Słowenia, Węgry, Chorwacja, Holandia, Izrael, Panama, Peru, 
Paragwaj, Singapur, Ekwador, Kostaryka to kraje, w których obowiązuje zakaz wykorzystywania dzikich 
zwierząt w cyrkach. W Grecji, Boliwii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Brazylii oraz na Malcie i Cyprze zakaz 
obejmuje wszystkie, nie tylko dzikie, zwierzęta. W Danii, Australii, USA, Szwajcarii, Kanadzie, Meksyku, 
Czechach, Finlandii, Nowej Zelandii, Indiach i na Taiwanie wprowadzono częściowe ograniczenia. Różne 
miasta i regiony na świecie wprowadziły lokalny zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrku. W poczuciu 
odpowiedzialności za zwierzęta, których los zależny jest od człowieka, działając
w imieniu istot przetrzymywanych w  niewoli i narażonych na cierpienie Rada Miasta Gdyni popierać będzie 
działania zmierzające do:

- uniemożliwienia prowadzenia na terenach miejskich wszelkiej działalności, polegającej
na wykorzystywaniu zwierząt,

- zachęcania właścicieli terenów prywatnych do nieudostępniania swoich nieruchomości pod taką 
działalność,

- zakazu promowania pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt, a także dystrybucji biletów i zaproszeń 
na takie imprezy w miejscach użyteczności publicznej,

- wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi do edukacji w zakresie ochrony praw zwierząt.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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