Sobre
Palestinian Animal League

Ajudando Animais, Empoderando Pessoas
Palestinian Animal League (Liga Palestina dos Animais) é a única organização que trabalha com
proteção de animais nos Territórios Palestinos Ocupados. PAL foi fundada em 2011 por um grupo de
jovens que se deram conta das consequências da ocupação israelense sobre as crianças palestinas e
decidiram combate-las. Crescer no ambiente violento causado pela ocupação tem levado crianças e
jovens a praticar diferentes tipos de violência uns contra os outros e contra os animais, como uma forma de liberar estresse, medo e raiva. Na tentativa de romper esse círculo de violência e negatividade,
e como forma de controlar esse comportamento coletivo, nossa equipe começou a ensinar os jovens
sobre animais e sobre direitos humanos.
O trabalho da organização continua se concentrando no ensino e empoderamento das crianças, ao
mesmo tempo que oferece ferramentas para lidar com os diferentes obstáculos e desafios que enfrentamos relacionados ao tratamento humano dos animais na sociedade palestina.
Palestinian Animal League trabalha com uma equipe especializada de voluntários, mas também com
os habitantes locais e as crianças, com o propósito de envolvê-los no processo de aprendizagem do
tratamento humano de animais e, ao mesmo tempo, empoderá-los, realizando o principal objetivo da
organização que é alcançar justiça para as pessoas e para os animais onde estes dois domínios importantes estão interconectados. Assim, trabalhar em estreita colaboração com organizações não-governamentais nos ajudou a atingir nossos objetivos no longo prazo, através dos programas educacionais
que oferecemos para crianças e estudantes. Além disso criamos programas de conscientização para
as crianças palestinas em diferentes campos de refugiados e em colônias de férias. Também organizamos viagens de campo para os jovens, a fim de aumentar o esclarecimento sobre o meio-ambiente.
O trabalho entusiasmado e o compromisso da PAL incentivou mais jovens palestinos a se tornarem
voluntários e a mostrar seu apoio à PAL e à sua comunidade.
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Projetos atuais da PAL

Youth for Change

Youth for Change (Juventude para Mudança) é um programa que visa integrar os jovens à vida pública
e incentivar a sua participação civil na sociedade. Este projeto apoia e acredita nas habilidades criativas dos jovens que podem impactar positivamente e mudar a sociedade em geral. PAL ajuda essas
mentes jovens a pensar e a implementar suas idéias na sociedade. Ao longo de dois anos, entre 2015 e
2016, este programa beneficiou cerca de 600 crianças de todas as províncias palestinas, assim como 40
estudantes universitários de diferentes universidades na Palestina, como a Universidade de Al-Quds, a
Universidade de Birzeit, a Universidade de Belém e a Universidade Nacional de Al-Najah.

Tratamento Humano de Animais de Trabalho

PAL terminou a primeira fase do projeto “Compartilhando o Peso”, que foi financiado por uma doação
generosa da associação caritativa internacional de bem-estar animal The Brooke. Houve impactos
positivos substanciais na vida dos animais de trabalho nas regiões de Tulkarm, Turmus Aya e Wadi
Qult. PAL está trabalhando intensamente com uma equipe de veterinários talentosos para elaborar um
guia sobre o tratamento humano e moral dos animais de trabalho. O guia também é financiado por The
Brooke e o título é: “Compartilhando a carga 2”.

Programa CCVL (Capturar, Castrar, Vacinar, Liberar)

O programa CCVL foi financiado pela Dog Trust. CCVL foi lançado na cidade de Tulkarm em cooperação
com a prefeitura e a província de Tulkarm. Foi executado por estudantes da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Nacional Al-Najah. A fase experimental foi um grande sucesso e 195 cães foram
esterilizados e vacinados. Além disso, a Escola de Medicina Veterinária da universidade continua oferecendo seus serviços para animais de estimação. Atualmente estamos buscando obter financiamento
das organizações internacionais para continuar com esse projeto e transferir a experiência para outras
cidades da Palestina.
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Sudfeh

Sudfeh é o primeiro Restaurante Universitário vegano da Palestina, mas também o primeiro Restaurante Universitário de todos os países árabes que serve comida sem carne. Foi fundado em outubro de
2016 no campus da Universidade Al-Quds. Sudfeh oferece a oportunidade de ter refeições saudáveis
com preços justos aos 13.000 estudantes da Universidade Al-Quds.
Sudfeh é um restaurante sem fins lucrativos. Metade dos lucros é usada para ajudar e apoiar financeiramente estudantes em situações econômicas difíceis e a outra metade é usada para apoiar os programas sociais para a juventude realizados pela PAL.

Veganismo e Tratamento Humano de Animais na Sociedade Palestina

PAL está atualmente trabalhando em uma pesquisa científica que busca a prevalência do veganismo na
Palestina e sua popularidade na região. Além disso, a pesquisa vai estudar a extensão do interesse no
bem-estar animal e no tratamento humano dos mesmos. 500 questionários serão distribuídos em três
universidades como amostras para a pesquisa. O estudo deverá ser publicado em maio de 2017. Este
estudo ajudará PAL a identificar o próximo passo nessa área de trabalho.

Lei de bem-estar animal

Atualmente o bem-estar animal não está incluído na lei Palestina. PAL preparou uma proposta, em
cooperação com o Instituto Jurídico da Universidade de Birzeit e com o Ministério da Agricultura, para
emitir um projeto de lei detalhado sobre o bem-estar animal na Palestina.
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Destaques do trabalho da PAL em 2016
Viagem apresentando o trabalho e as atividades realizadas pela PAL na Polônia, França, Itália e Suíça.
Participação no Internacional Rally for Animal Welfare, no Luxemburgo.
Uma equipe de Youth for Change fez uma viagem à Grã-Bretanha para apresentar a experiência da PAL
e transferi-la para os estudantes universitários britânicos.
Viagem para apresentar o trabalho e os projetos de PAL na Espanha.
Mais de 80 voluntários foram treinados através do programa Youth for Change sobre como tratar animais humanamente e como realizar e administrar colônias de férias.
Mais de 400 crianças participaram do programa Youth for Change. Elas implementaram mais de 18 iniciativas comunitárias relativas ao meio ambiente e ao bem-estar animal.
Centenas de famílias palestinas participaram de campanhas de sensibilização sobre animais na Cisjordânia.
Mais de 3000 assinaturas foram recolhidas em oposição à exportação de cães da Holanda para serem
usados no exército israelense. As assinaturas foram entregues ao governo holandês com a ajuda da
organização Al-Haq.
195 cães de rua foram castrados e vacinados em Tulkarm.
Colaboração entre proprietários de animais de trabalho em Tulkarm. Além disso, as condições de vida
de muitos animais de trabalho foram melhoradas em Turmus Aya e Wadi Qult.
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