
Her ses papegøjen Iqbal kort efter, at den blev anmeldt til 

politiet. Politiet planlægger at tage et alvors ord med dens 

ejer, men har ikke tænk sig at beholde papegøjen.   

Rapkæftet papegøje bryder loven 

Det var søndag formiddag, da den 68-

årige indiske kvinde Asha fik nok af 

hendes stedsøns bandende papegøje. 

Skrevet af: Christoffer Mølbak. 

Papegøje anmeldt til politiet.              

Det var søndag formiddag kl. 10:35, da 

den 68-årige Asha kom rasende op på 

den indiske politi station i new Delhi, for 

at anmelde den indiske ara papegøje 

Iqbal. Papegøjen tilhører den 25 årige 

Rohan Abdulla; stedsøn til Asha Abdulla. 

Eder og forbandelser                            

Asha Abdulla udtaler følgende: ”jeg siger 

dig. Den knægt har altid haft et horn i 

siden på mig, han finder altid på nye 

numre for at drille mig. Det her med 

papegøjen er bare det seneste. Hver 

eneste gang jeg har passeret hans hus 

(og det sker tit da, vi bor på samme 

gade) har den forvoksede fjerbold siddet 

og råbt eder og forbandelser af mig. ” 

Uvis fremtid for papegøjen.            

Politiet der er forholdsvist ukendt med 

sager om bandende kæledyr, overvejer 

stadigvæk hvad ara papegøjen Iqbal 

videre skæbne skal være. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armhed Makaya den 34-årige politi 

officer der arbejder på new Delhi 

politistation udtaler følgende:  

”Det er selvfølgelig en noget usædvanlig 

anklage sådan at gå til angreb på et 

stakkels dyr, hvis du spørger mig, så 

skulle den kvinde skamme sig. Det er jo 

trods alt hendes stedsøn, der har lært 

den at tale sådan. ”  

Papegøjen Iqbal og stedsønnen Rohan 

Abdulla skal op i retten mandag morgen 

hvor de vil blive dømt.   

Kriminelle dyr velkendt problem.                 

I Indien er det faktisk ikke første gang, at 

man er gået til angreb på dyr. I maj 

måned blev en pakistansk due fanget og 

anholdt af indisk politi, efter at have 

fløjet over grænsen med en ”kode” 

skrevet på ryggen.  

Også i Rusland har dyrene stået for skud. 

Her anholdte politiet en kat, som blev 

brugt til mobilsmugling. Faktisk viser 

nyeste studier, at brug af dyr til 

kriminelle handlinger, er et stigende 

problem 

Den 41 årige professor i det danske lov 

og rets system: doktor John-Erik Hansen, 

fra syddansk universitet udtaler 

følgende: ”Det overasker mig ikke at 

kriminelle oftere og oftere misbruger 

dyr, som smugler af forskellige ting. Det 

er praktisk, da dyrene ikke kan sladre. 



 


