Lehdistötiedote: International Partnership for Dogs kutsuu yhteisiin toimiin
rotukoirien terveyden ja hyvinvoinnin puolesta
Tämä lehdistötiedote on saatavilla englanniksi, espanjaksi, hollanniksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi.

International Partnership for Dogs (IPFD) kutsuu sidosryhmiä – näyttelyharrastajia, kennelliittoja, rotuyhdistyksiä,
lainsäätäjiä, koiranomistajia, eläinlääkäreitä, eläinsuojelun edustajia – kaikilta alueilta ja kaikista maista yhteistyöhön
käsittelemään koirien terveyteen, hyvinvointiin ja jalostukseen liittyviä ongelmia.
Artikkelimme Rotukoiria ympäröivät haasteet arvioitava uudelleen: Kutsu kunnioittavaan vuoropuheluun, yhteistyöhön
ja yhteisiin toimiin (saatavilla myös espanjaksi, hollanniksi, ranskaksi, saksaksi ja suomeksi), reagoi viimeaikaisiin
lainsäädännöllisiin toimiin erityisesti Euroopassa. Toimet keskittyvät erityisesti lyhytkalloisiin ja -kuonoisiin rotuihin,
mutta vaikuttavat tulevaisuudessa kaikkiin koiriin, niin rekisteröityihin rotukoiriin kuin monirotuisiinkin.
“Tämä on kutsu jokaiselle meistä tutkimaan, kuinka omat asenteemme, mieltymyksemme ja uskomuksemme
vaikuttavat näihin keskusteluihin, sanoo IPFD:n toiminnanjohtaja, tohtori Brenda Bonnett. “Tämä on myös kutsu
yhteisiin toimiin sen puolesta, mikä oikeasti on koirien sekä niistä välittävien ihmisten paras etu."
IPFD:n tärkein tehtävä on rohkaista, aloittaa ja helpottaa yhteistyötä koiramaailman tärkeimpien sidosryhmien välillä
koirien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi sekä koiran ja ihmisen vuorovaikutuksen tukemiseksi. “IPFD on
monisidosryhmäinen, kansainvälinen organisaatio,” kertoo IPFD:n puheenjohtaja, tohtori Pekka Olson. “Sillä on
erinomaiset mahdollisuudet kannustaa ja helpottaa avointa, kunnioittavaa vuoropuhelua ja yhteisiä toimia sekä koirien
että ihmisten edun mukaisesti. " Monia tämän päivän haasteista on käsitelty IPFD:n International Dog Health
Workshopissa. Uusi koirien liioiteltujen piirteiden kansainvälinen työryhmä on yksi workshopin poikima aloite.
IPFD on koonnut laajat resurssit tässä artikkelissa vaaditun keskustelun edistämiseksi. Yhdessä eri alojen
yhteistyökumppaneiden kanssa luomme tulevaisuutta varten etenemissuunnitelman, joka auttaa ajattelemaan
globaalisti ja toimimaan paikallisesti (Think Globally, Act Locally).
"Vaikka ymmärrämme ja kunnioitamme eroja asenteissa ja todellisuudessa eri alueiden ja sidosryhmien välillä,
tiedämme myös, että on olemassa yhteinen kanta ja yhteinen tarkoitus", Bonnett lisää. "Kaikkia koirista, rotukoirista
sekä ’koirien ja ihmisten maailmasta’ kiinnostuneita, kannustetaan sitoutumaan ja vastaamaan haasteisiin.”
International Partnership For Dogs (IPFD) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka johtaa maailmanlaajuista eri sidosryhmien
ponnistelua koirien terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tärkein alustamme on DogWellNet.com. Hallituksemme jäsenet ovat
kansainvälisesti arvostettuja, ja lisäksi mukana on pieni, mutta sitoutunut konsulttitiimi useissa maissa. Kumppanuus- ja
yhteistyöorganisaatioidemme vapaaehtoiset sekä eri alojen asiantuntijoista koostuva verkosto ovat olennainen osa toimintaamme.
Avustajiamme, yhteistyökumppaneitamme ja sponsoreitamme ovat kansalliset kennelliitot, kansainväliset koirajärjestöt,
rotukohtaiset ryhmät, oppilaitokset, akateemiset ja ammatilliset järjestöt sekä lemmikkialan keskeiset toimijat. Edistämme
yhteistyötä yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi, tuemme ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta ja toimimme kaikkien
koirien hyväksi ympäri maailmaa.
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