Tämän päivä tieto eläinten käyttäytymisestä ja sen tarpeista sekä tunteista tukee sitä, että eläinten
itseisarvo tulee kirjata lakiin, eläimiä ei tule kohdella esineinä. Itseisarvo tulee jokaisella eläimellä olla
riippumatta siitä mikä on eläimen käyttötarkoitus tai hyöty ihmiselle.
Lain valvonnassa hyvää on eläinlääkärin mahdollisuus käyttää asiantuntija-apua tarvittaessa. Tämä myös
lisää työn turvallisuutta ja helpottaa henkistä työn raskautta. Kuten usein on todettu, uusintatarkastukset
toinen toisensa perään päätyvät lopulta siihen että eläimet ovat niin huonossa kunnossa, että ne joudutaan
lopulta lopettamaan. Laissa tulee olla toimintavelvollisuus toimia niin, ettei näin pääse tapahtumaan – heti,
viipymättä, tulee hoitaa asia kuntoon tai valvontaviranomainen huolehtii asiasta. Tämä viipymättä
tarkoittaa todella heti, ei viikkojen kuluessa. Pitkiä aikoja asian kuntoon saattamiseen ei tule antaa.
Uusintatarkastuksista tulee huolehtia ja niihin olla valvontaviranomaisilla riittävät resurssit.
Eläintenpitokieltoa tulee määrätä selvästi useammin ja elinikäisiksi sekä lain kiertäminen tulee estää mm.
siten että taloudessa, jossa kiellon omaava henkilö asuu, ei saa olla eläimiä asumassa vaikka ne olisi jonkun
toisen nimissä. Eläintenpitokiellon omaavista tulee rekisteristä olla saatavilla tieto myös henkilön nimen
muutoksista sekä mahdollisuus tilata tietoja myös päättyneistä kielloista kuten viranomaisilla on
mahdollisuus. Ylipäätään rangaistuksia tulee koventaa eläimiin kohdistuvissa rikoksissa.
Seksi eläimen kanssa tulee kieltää yksiselitteisesti ja henkilölle tulee määrätä eläintenpitokielto, mikäli
hänet todetaan asiaan syylliseksi.
Ulkona vapaana liikkuvat kissat tulee leikkauttaa ja kaikki kissat siruttaa. Tällöin eivät esimerkiksi
maataloissa hiirikissoina työtä tekevät kissat lisäänny holtittomasti. Hallitsemattomasti lisääntyviin
kissapopulaatioihin tulee pystyä puuttumaan vaikka eläimillä olisi saatavilla riittävästi ravintoa ja suojaa ja
omistaja näennäisesti niistä huolehtisikin.
Eläinten kasvatuksessa ja jalostuksessa pakkoastutus tulee kieltää niin että eläintä pidetään väkisin
paikoillaan kun toinen eläin sitä astuu. Tässä esimerkkinä koirien pakkoastutukset jossa vastusteleva narttu
pidetään ihmisen toimesta paikoillaan kun uros sitä astuu. Kielto ei tarkoita esimerkiksi hevosen
astutuksessa käytettäviä liinoja jotka suojaavat oritta.
Jatkuva eläimen kytkettynä pitäminen tulee kieltää tai järjestää niin, että päivittäinen riittävä jaloittelu on
mahdollista.
Eläin on ehdottomasti aina tainnutettava tai lopetettava ennen verenlaskua. Uskonnot ja uskomukset eivät
asiassa saa mennä eläimen oikeudelle kuolla mahdollisimman kivuttomasti. Mikäli joku toimii tätä
lainkohtaa vastaan, hänelle tulee määrätä eläintenpitokielto. Teurastamoilla ja kuljetuksissa tulee olla
kameravalvonta. Materiaali, jota kameravalvonnasta tulee, tulee tarkastaa säännöllisesti valvovan
eläinlääkärin toimesta.
Turkistarhat tulisi kieltää. Eläinten olot niissä ei mitenkään täytä eläinten hyvinvoinnin ehtoja vaikka oloja
näennäisesti parannettaisiinkin. Työttömyyden lisääntyminen ei ole syy pitää turkistarhoja koska monet
muutkin ammatit ovat loppuneet talouden rakennemuutoksissa.
Eläinten koulutuksessa on ensisijaisesti hyödynnettävä nykyaikaisia tutkittuja kouluttamisen menetelmiä.
Eläimiä ammatikseen kouluttavien ja hoitavien tulee päivittää tietojaan säännöllisesti eläinten
käyttäytymisestä, kouluttamisesta sekä hoitamisesta ja tarvittaessa todentaa se.

Laissa tulee kieltää sähkö- ja piikkipannat yksiselitteisesti. Myös tarkoituksella kipua tuottavat välineet ja
niiden käyttö tulee kieltää, esimerkiksi ns. kiristyvän lannelenkin käyttö
Kivunlievitys tulee säätää pakolliseksi kaikkien kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä niin toimenpiteen
yhteydessä kuin riittävästi toimenpiteen jälkeenkin kaikkien lajien kohdalla.

