ELS ELEFANTS AFRICANS TORNEN A ESTAR EN PERILL

En pocs dies, podria quedar sense efecte la prohibició mundial de Nacions Unides
contra el comerç de vori. Una perillosa decisió que pot portar a la desaparició dels
vulnerables elefants africans. Però un grup de nacions africanes estan pressionant
per mantenir la prohibició.
En els pròxims dies, dos governs africans intentaran deixar sense efecte la
prohibició mundial contra el comerç de vori: una decisió que podria causar
l'extermini de poblacions senceres d'elefants, i deixar a aquests extraordinaris
animals al caire de la seva extinció.
Tanzània i Zàmbia estan exercint una forta pressió sobre les Nacions Unides per
aconseguir exempcions a l'esmentada prohibició, però això enviaria un clar senyal
a les organitzacions mafioses que comercien amb el vori, indicant-los que la
protecció internacional és més feble i que la "temporada" per a la cacera
d'elefants s'ha obert. Entretant, un altre grup d'estats africans estan
contrarestant aquesta perillosa iniciativa, demandant l'extensió de la prohibició
durant uns altres 20 anys.
La nostra millor oportunitat de salvar els elefants que encara queden al continent
és recolzar el grup de conservacionistes africans. Tenim només uns dies per davant
i l'organisme de Nacions Unides per a la Conservació d'Espècies en Perill es
reuneix únicament cada 3 anys. Fes clic a baix per firmar la nostra petició urgent
reclamant protecció per als elefants i reexpedeix aquest email als teus contactes
per a que així puguem fer lliurament de cents de milers de firmes durant la reunió
de Nacions Unides a Doha.
http://www.avaaz.org/es/no_more_bloody_ivory/?vl
Fa més de 20 anys, la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies
Amenaçades (CITIS, per les seves sigles en anglès) va aprovar una prohibició
mundial en relació amb el comerç de vori. Tant la cacera furtiva com els seus

preus van disminuir. Però la deficient aplicació de la norma, al costat
d'"excepcions a la regla", com la que ara Tanzània i Zàmbia intenten imposar,
van conduir a un increment de la cacera furtiva i el comerç il·legal es va
transformar en un negoci altament rendible: els caçadors poden blanquejar el seu
vori il·legal utilitzant les reserves autoritzades per la Convenció.
Ara, malgrat la prohibició mundial, cada any, més de 30.000 elefants són
escomesos i els seus ullals tallats pels caçadors furtius amb destrals i serres
elèctriques. Si Tanzània i Zàmbia aconsegueixen explotar les llacunes jurídiques
existents, aquest terrible comerç podria empitjorar encara més.
Aquesta setmana tenim una oportunitat única d'estendre la prohibició, i contenir
els caçadors furtius i els preus del vori abans que perdem més elefants: firma la
petició ara i després reexpedeix-la a tots els teus coneguts.
http://www.avaaz.org/es/no_more_bloody_ivory/?vl
A través de totes les cultures del món i al llarg de la nostra història, els elefants
han estat objecte de reverències per moltes religions i han capturat l'imaginari
col·lectiu: Babar, Dumbo, Ganesh, Airavata, Erawan. Però avui, aquestes criatures
boniques i intel·ligents estan sent aniquilades. Sempre que existeixi demanda pel
vori, la cacera furtiva i el tràfic il·legal continuaran sobrevivint, però aquesta
setmana tenim l'oportunitat de protegir els elefants i aixafar els guanys d'aquests
criminals traficants de vori. Firma la petició ara:
http://www.avaaz.org/es/no_more_bloody_ivory/?vl

Més informació:

- Pàgina oficial de la CITIS, Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres:
http://www.cites.org/esp/index.shtml

- Protecció d'elefants agreujaria divisió a Àfrica, Diari El País (L'Uruguai):
http://www.elpais.com.uy/091222/ultmo-461450/ultimomomento/proteccionde-elefantes-agravaria-division-en-africa

- Pàgina oficial de "Bloody Ivory" (Vori Sagnant), una de les contraparts d'Avaaz
en aquesta campanya (en anglès):
hhttp://www.bloodyivory.org/

