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Natuur
bescherming 

De mens is voor zijn voed
sel afhankelijk van de 
voortbrengselen van de na
tuur, hetzij van plantaardi
ge, hetzij van dierlijke oor
sprong. Millennia lang had 
de mens als jager-verzame
laar geen of nauwelijks 
invloed op de natuur. Er 
stierven geen diersoorten 

versus mensen
bescherming 

De cifwegingen van 

een politicus 

in Alaska tegen te gaan) in 
macht en getal toegeno
men. Duizenden grote en 
kleine milieuorganisaties 
overal ter de wereld trach
ten nu te redden water nog 
te redden valt. De mens 
werd milieubeschermer. 

Omdat het er aardig op 
begint te lijken dat bepaal

uit, ecosystemen werden 
niet veranderd of vernie
tigd. Met de toename van 
het aantal mensen en het 
ontwikkelen van de tech
niek kwam daar verande-

HEMMO MUNTINGH 
de bevolkingsgroepen, zo
als de Yanomani, de Penan, 
de Inuit, de Pigmeeen, tot 
de bedreigde soorten be
ginnen te behoren client tot 

Lid van het Europees Parlement ( 1979 tot 1994) 
voor de PvdA 

ring in. Naarmate de tijd 
vorderde begonnen ecosystemen te verzwakken en 
planten- en diersoorten uit te sterven. Voor som
mige mensen was dit aanleiding om plan ten en die
ren te beschermen. In 1 8 7 2 ontstond het eerste 
Nationale Park ter wereld: het Yellowstone Na
tional Park in de Verenigde Staten. Hiermee was de 
mens als georganiseerde natuurbeschermer ont
staan. 

Eerder al, in 1824, werd in het Verenigd 
Koninkrijk de Society for the Protection of Animals 
(RSCAP) opgericht. Een groep mensen wilde voor
al wreedheid tegen paarden tegengaan. In Neder
land werd door een aantal reeds bestaande plaatse
lijke organisaties de Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Dieren opgericht (1864). De 
mens als dierenbeschermer had zich daarmee geor
ganiseerd. 

Hoewel er ongetwijfeld eerdere initiatieven 
bestonden, zou men het natuur"beschermingsjaar 
197 2 - met de grote conferentie van Stockholm, 
waar aandacht werd gevraagd voor de ondertussen 
penibele situatie van het wereldmilieu - kunnen 
bestempelen als het jaar waarin de milieubescher
mers zich definitief organiseerden. Sedert die tijd 
zijn grote milieuorganisaties als Friends if the Earth, 
Green peace ( opgericht in 1 97 1 om nucleaire testen 

slot van deze reeks de mens 
als 'mensenbeschermer' 

genoemd te worden, waarvan Amneso/ International 
natuurlijk de voornaamste vertegenwoordiger is. In 
dit artikel zijn echter vooral die organisaties van 
belang die zich bezighouden met inheemse volke
ren, die nog tot de groep van de jager-verzamelaars 
behoren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Indigenous 
Survival International en de International Work Group 

for Indigenous Affairs en aan belangenverenigingen 
zoals de Aboriginal Trappers Federation if Canada. 

Daarmee is de cirkel rond. De jager-verzamelaar 
groeide langzamerhand uit tot de voornaamste 
bedreiger van het wereldmilieu; als natuurbescher
mer, dierenbeschermer of milieubeschermer ver
zette de mens zich vervolgens tegen die natuur- en 
milieuvernietiging, om nu zelf tot de bedreigde 
soorten te gaan behoren. 

De bedreigde politicus 
De afhankelijkheid van de mens van voortbrengse
len van de natuur blijft niet beperkt tot voedsel. 
Ook voor zijn kleding, zijn medicijnen, zijn ener
gievoorziening, zijn behuizing en zelfs zijn cultuur
en vrije-tijdbeleving is de mens grotendeels afhan
kelijk van de natuur. Bij een immer groeiende 
wereldbevolking neemt de druk op de natuur 
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steeds meer toe, met als gevolg dat er geweldige 
belangentegenstellingen ontstaan bij de exploitatie 
van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen. Vaak 
leidt dit tot conflicten. Conflicten die, indien uitge
groeid tot volwassenheid, onherroepelijk eindigen 
op de tafels van bestuurders en politici. Hetgeen 
niet zelden tot gevolg heeft dat de politicus zelf een 
bedreigd dier wordt. 

In het Europees Parlement werden wij permanent 
door een breed scala van jagers, natuurbescher
mers, dierenbeschermers, milieubeschermers en 
mensbeschermers onder druk gezet om bepaalde 
politieke beslissingen te nemen in overeenstem
ming met de belangen van de desbetreffende groe
pering. De belangen die hierbij aan de orde zijn, 
zijn over het algemeen ongelijksoortig en vaak 
tegenstrijdig. Jagers en dierenbeschermers bijvoor
beeld zijn het vrijwel nooit met elkaar eens. Maar 
ook onder groeperingen die op het oog hetzelfde 
belang nastreven, bestaat grote onenigheid, het
geen de belangenafweging danig compliceert. 
Binnen de dierenbescherming zijn er bijvoorbeeld 
organisaties die zich vrijwel uitsluitend richten op 
het welzijn van (landbouw)huisdieren en bereid zijn 
om in overleg tot oplossingen te komen; organisa
ties zoals het International Fund for Animal Welfare die 
op basis van wetenschappelijke gegevens sterk 
actiegericht zijn, maar ook organisaties als het 
Animal Liberation Front die het niet zo nauw nemen 
met de wet of Sea Shepards, dat zich uitdrukkelijk 
buiten de wet plaatst en geweld niet schuwt. 

Ten slotte zijn er nog de overheden, de indus
trid!n en de overige belangengroeperingen die hun 
specifieke zienswijzen verdedigen. 

De politicus is gekozen om al deze tegenstrijdige 
belangen af te wegen en om via een gewogen keuze 
beleid mogelijk te maken. Hij client daarbij voor 
zichzelf een aantal criteria te definieren en beleids
instrumenten te ontwikkelen. Dit blijkt allesbehal
ve een eenvoudige zaak. 

Vier belangencoriflicten 
Om dat de verhelderen wil ik een aantal cases uit 
mijn periode in het Europees Parlement kort 
beschrijven. Een viertal praktijkvoorbeelden waar
bij diverse belangen met elkaar in een lastig conflict 
raakten, met aile gevolgen van dien voor het afwe
gingsproces van een politicus. 

Allereerst het welbekende voorbeeld van de jacht 
of liever de slachtpartij op jonse zadelrobben en jonse 
klapmutsen voor de oostkust van Canada. Deze jacht 
werd in vroeger tijden bedreven door de kustbewo
ners van de Magdalena-eilanden en van Newfound
land. Begin jaren vijftig werd deze jacht lucratief 
vanwege de huiden en begon zij industriele vormen 
aan te nemen. Naast de kustbewoners die de dieren 
op kleine schaal bejaagden, betraden vooral Noorse 
jagers met grote schepen het strijdtoneel. Dit ging 
gepaard met aanzienlijke wreedheden en om die te 
bestrijden werd het 1 FA w opgericht. Na lange jaren 
van strijd slaagde deze organisatie, te zamen met 
andere organisaties die zich ondertussen hadden 
ingezet voor de jonge zeehonden zoals Greenpeace, 
erin dit probleem onder de aandacht te brengen van 
het Europees Parlement. Dit resulteerde uiteinde
lijk in een verbod op import van de huiden van 
jonge zeehondjes in deE G, metals gevolg een volle
dig instorten van de markt voor zeehondehuiden. 
Het publiek kon de verschillende bontsoorten 
namelijk niet onderscheiden en kocht helemaal 
geen bont meer. Dit had niet aileen gevolgen voor 
de Noorse jagers en de landsmen van Newfound
land, maar ook voor andere jagers zoals de Inuit van 
Greenland. Deze hielden zich uitsluitend bezig met 
visserij en jacht en zagen hun markt in een klap ver
nietigd. Alternatieve bestaansmogelijkheden als 
landbouw of industrie had den deze Inuit niet, want 
hun land bestaat uit sneeuw en ijs. Een ineenstor
ting van hun sociale en culturele systeem was dan 
ook het gevolg. Het aantal zelfmoorden nam toe, 
jonge mensen begonnen weg te trekken en een 
geheel eigen cultuur dreigde te verdwijnen. Dit 
leidde er weer toe dat 'mensbeschermers' zich met 
het probleem gingen bezighouden, maar in dit geval 
te laat. 

Het belangenconflict of de probleemmix bestond hier 
dus uit: 

- het tegengaan van wreedheid; 
- mogelijk het voortbestaan van een soort: in dit 
geval de klapmuts; 
- sociale onrechtvaardigheid ten opzichte van 
groepen mensen; 
- het voortbestaan van een cultuur; 
- economische belangen van de bonthandel en 
de visserij. 
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Mijn tweede voorbeeld is dat van de kanaoeroes in 
Australie. Van de meer dan veertig soorten kangoe
roes in Australie zijn er slechts vier of vijf niet 
bedreigd. Sommige soorten komen in zulke aantal
len voor dat zij door velen als schadelijke concur
renten van de mens beschouwd worden (schapen
boeren) of als een oogstbare natuurlijke hulpbron 
Gagers en industrie). 

Als gevolg hiervan werden en worden in 
Australie jaarlijks miljoenen kangoeroes afgeslacht 
of vergiftigd, vaak op weerzinwekkende wijze. 
Reden voor dierenbeschermers om zich ermee te 
bemoeien en voor natuurbeschermers die vreesden 
dat de schaal van de jacht tot uitroeiing van bepaal
de soorten zou leiden. Maar ook voor de Austra
lische overheid, die zich geroepen voelde de belan
gen van de boeren, de jagers en de industrie te ver
tegenwoordigen. Ook hier werd weer een beroep 
op het Europees Parlement gedaan om via het regu
leren van de handel de jacht te bemvloeden. In dit 
geval sprak het E P zich uit voor een verbod op de 
invoer van aile kangoeroesoorten, met uitzonde
ring van de vier meest voorkomende soorten die 
echter wei op de lijst van kritisch te volgen dier
soorten geplaatst dienden te worden. Indien nodig 
kon dan snel worden ingegrepen. 

De probleemmix hier was: 
- Op grote schaal gepleegde wreedheid tegen 
dieren; 
- Een bedreiging met uitsterven voor bepaalde 
kleinere kangoeroesoorten; 
- De belangen van de schapenboeren die schade 
van de kangoeroes ondervonden; 
- De belangen van jagers en industrie die een 
inkomen verdienden door kangoeroes en kan
goeroeprodukten. 

Een derde voorbeeld is de Noordelijke zeebeer. Dit 
dier heeft zijn leefomgeving voornamelijk in de 
Beringzee. Midden in de Beringzee liggen de 
Pribilof-eilanden die een centrum wafen van groot
schalige jacht op de zeeberen. Miljoenen zeeberen 
vonden in de tweede helft van de vorige eeuw en 
het begin van onze eeuw hun einde omwille van 
hun pels. ln I 9 I o was de stand bijna uitgeroeid en 
in r 9 I I kwam de zogeheten Fur Seal Treaty tot stand 
die een strikte bescherming van de soort bewerk
stelligde. In r 955 was de stand met circa twee mil
joen di ren weer op peil. In I957 begon de jacht 
opnieuw en sinds die tijd ging de stand weer achter-

uit. Tot 1984 werden er jaarlijks zo'n 25-Jo.ooo 
dieren commercieel bejaagd. In dit jaar werd de us 
Marine Mammal Protection Act van toepassing op 
de Pribilof- eilanden en werd de commerciele jacht 
op de zeeberen verboden, na heftige acties van die
renbeschermingsorganisaties en met name de 
Amerikaanse Humane Society die de jacht als wreed 
aan de kaak stelde . De plaatselijke bevolking mocht 
slechts, onder strenge controle, een miniem aantal 
dieren voor zogeheten subsistence-redenen doden. 

De gevolgen waren voor de bevolking, voor wie de 
jacht tot op dat ogenblik de voornaamste reden van 
bestaan was, fnuikend. De werkloosheid liep op tot 
ongekende hoogte, er ontstonden drank-, drugs-, 
en in het verlengde daarvan relatieproblemen, en 
het aantal zelfmoorden steeg dramatisch. Volledige 
maatschappelijke ontwrichting was het gevolg. 
W eliswaar probeerde men de bevolking te helpen 
met de bouw van een vissershaven om zo de visserij 
en de visserij-industrie te stimuleren, maar dat 
hielp niet. De bevolking bestond niet uit vissers en 
de visverwerkende industrie werd volledig gerund 
door buitenlandse arbeidskrachten. Ook een po
ging de toeristenindustrie te stimuleren bood nau
welijks soelaas. Klimaat en weer stbnden dat niet 
toe. De bevolking is van mening dat de manier 
waarop zij jagen niet onnodig wreed is. Ook vinden 
ze dat de achteruitgang van de zeeberenstand niet 
het gevolg is van een excessieve jacht, maar van 
overbevissing van de Beringzee door Amerikaanse, 
Japanse, Russische en andere vissers. Hierin hebben 
ze overigens volstrekt gelijk. 

Kortom, ook hier een bevolkingsgroep die ern
stig te lijden heeft gehad van de inmenging van 
goedwillende dierenbeschermers die a! dan niet 
terecht vonden dat de jacht wreed was en goedwil
lende natuurbeschermers die onterecht vonden dat 
de jacht de oorzaak was van de achteruitgang van de 
zeebeer. 

De probleemmix hier bevat: 
- onvoldoende wetenschappelijke kennis; 
- internationale economische belangen met als 
gevolg overbevissing; 
- onvoldoende internationale wetgeving; 
- economische en sociale belangen van de plaat-
selijke bevolking; 
- een zekere mate van wreedheid; 
- natuurbeschermingsbelangen. 

281 



282 
s&..o61995 

Als laatste praktijkvoorbeeld schets ik de tragiek 
van de Ajrikaanse ol!fant, die het gevolg is van het feit 
dat hij twee slagtanden van ivoor heeft. Zoals 
bekend liep de stand van de Afrikaanse olifant door 
overbejaging en stroperij voor zijn ivoor tussen 
1970 en 1985 dramatisch terug met 70 tot 90 pro
cent. Overigens een aantal waarbij de olifant als 
soort nag niet direct bedreigd is. Plaatselijk en 
regionaal is er dan wei sprake van een ten dens in de 
richting van uitsterving. 

De internationale gemeenschap besloot daarom in 
1989 op een vergadering van de Conventie van 
Washington te Lausanne, de handel in ivoor voile
dig te verbieden. Vriend en vijand - bonafide en 
niet-bonafide handelaren, Ianden · die de stroperij 
onder controle hadden en Ianden die dat niet had
den - werden daarmee over een kam geschoren. 
Maar, zo werd gesteld, om de enorme stroperij 
onder controle te krijgen, was er geen andere 
mogelijkheid. Sedert die tijd vindt een aantal ian
den waaronder Zimbabwe, Botswana, Namibie en 
Zuid-Afrika, dat zij onbillijk behandeld worden, 
omdat de olifant in hun land er beslist niet slecht 
voor staat en zij door het handelsverbod verstoken 
zijn geraakt van de inkomstenbron uit ivoor . Juist 
deze hielp hen bij het in stand houden van hun wild
parken en natuurreservaten en daarmee oak van de 
olifantensoort. 

In Botswana bijvoorbeeld heeft de olifanten
stand ondertussen een zodanige omvang aangeno
men, dat het dier tot een gevaar voor zichzelf en 
zijn omgeving is uitgegroeid. De so tot 6o.ooo oli
fanten, met een voortplantingspercentage van meer 
dan vier procent per jaar, vernietigen door hun 
grate aantal het biotoop waar ze zelf van afhankelijk 
zijn. Ze vertrappen de landerijen en de huizen van 
de inheemse bevolking, en vervuilen en vernietigen 
de drinkwaterbronnen voor mens en vee. Hoewel 
Botswana een geregeld afschot om de stand in toom 
te houden nag niet heeft willen praktiseren, zal zij 
daar op termijn tach niet aan kunnen ontkomen. In 
Zimbabwe is men er al wei toe overgegaan. Het 
ivoor, het vlees en de huiden kunnen echter, behal
ve voor een beperkt binnenlands verbruik, niet ver
kocht worden omdat de handel in aile produkten 
van de olifant verboden is. Genoemde Ianden vin
den dit onredelijk en pleiten er daarom voor om 
olifantprodukten regionaal en onder strikte condi
ties weer verhandelbaar te maken, eventueel met 
een nulquotum voor ivoor. 

Natuurbeschermings- en dierenbeschermingsorga
nisaties verzetten zich hier heftig tegen, omdat 
zulks de nauwelijks te controleren handel in illegale 
produkten weer mogelijk zou maken. 

Hier duikt de controverse op tussen de arme, 
zuidelijke Ianden met een overwegend zwarte 
bevolking, die de tal moeten betalen voor de wen
sen van natuur-en dierenbeschermingsorganisaties, 
die voor een groat dee! uit het rijke, blanke noor
den komen. Door uitgekiende acties en lobbies in 
internationale gremia kunnen deze hun wil opleg
gen aan de ontwikkelingslanden; aan een compen
satie van het geleden financiele verlies wordt daar
bij niet gedacht. 

Oak in het Europees Parlement is deze problema
tiek ter sprake gekomen. De probleemmix is hier: 

- het mogelijk uitsterven van een diersoort; 
- een arme bevolking die de lasten van het 
behoud van de diersoort moet dragen zonder 
daarbij voldoende geholpen te worden; 
- een element van neo-kolonialisme doordat het 
rijke westen zijn wil oplegt aan het arme zuiden. 

Aaibaarheidifactor 

Bovenstaande voorbeelden geven maar een dee! van 
de werkelijkheid weer, omdat ze zich hoofdzakelijk 
beperken tot de tegenstellingen tussen soortenbe
scherming en de bescherming van mensen. Dat is 
niet juist omdat soorten hiermee los worden gezien 
van het ecosysteem waarvan ze dee! uitmaken en 
natuurbescherming verengd wordt tot soortenbe
scherming. Hierdoor zou de opvatting kunnen ont
staan dat soorten 'pas' beschermd hoeven te wor
den als ze dreigen uit te sterven. Bovendien ontstaat 
door de soortenbenadering het gevaar dat de 'aai
baarheidsfactor' bepalend wordt bij wat wei en niet 
beschermd hoeft te worden. De hierboven ge
noemde voorbeelden - de voornaamste op de 
Europese agenda - zijn daar sprekende illustraties 
van. Het gevaar is dat de (actie voor de) natuur 
ophoudt bij wat wij mensen mooi of lief vinden. Zo 
vindt er geen actie plaats tegen de uitroeiing van 
vliegende hand en ( een vleermuissoort) op het 
eiland Quam. Terwijl dit het ecosysteem aldaar 
verwoest. De gebrekkige aaibaarheidsfactor van 
vleermuizen speelt evenwel een rol bij het ontbre
ken van dierbeschermingsacties. 

Het is daarom van belang niet te vergeten dat 
goed functionerende ecologische systemen en pro
cessen voorwaarde zijn voor het behoud van soar-
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ten en voor de mens: natuurbehoud is voorwaarde 
voor zelfbehoud. 

Dilemma's 

De politicus die geconfronteerd wordt met de 
vraagstukken zoals hierboven geschetst, ziet zich 
voor een aantal lastige dilemma's geplaatst. In 
welke mate en op welke wijze mag de natuur wor
den gebruikt en geexploiteerd? Welke beperkingen 
kent het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
waaronder zoogdieren? Welke criteria en normen 
hierbij te hanteren? 

In zijn hoek Dilemma's, coping with environmental 

problems (uitgever, jaartal), onderscheidt Graham 
Bennett een aantal van die dilemma's. lk geef ze 
hieronder weer en relateer ze in vragende vorm aan 
de eerder beschreven praktijkvoorbeelden. 

Als eerste en belangrijkste noemt hij het ethische 

dilemma: dat wil zeggen de vraag of individuele 
organismen, gemeenschappen of soorten een recht 
op bestaan hebben. En naar mijn beleven ook de 
vraag of wreedheid al dan niet aanvaardbaar is. De 
ethische vraag doet zich in mijn voorbeelden voor 
bij het voortbestaan van bepaalde bevolkingsgroe
pen en hun culturen: de Inuit in Groenland, de 
kustbevolking van Newfoundland, de blanke en 
lndiaanse trappers in Canada, en bij het voortbe
staan van soorten: de Afrikaanse olifant en bepaalde 
soorten kangoeroes. De wreedheidsvraag doet zich 
voor bij aile zeehondensoorten, de kangoeroes en 
vooral de pelsdieren. Daartegenover staat de vraag: 
mogen dieren worden gedood als ze schadelijk zijn? 

Van be lang bij dit ethische dilemma is het gevoe
lige vraagstuk van het 'meten met twee maten'. 
Mogen wij ingrijpen over de eigen grens als we ons 
eigen huis bij soortgelijke vraagstukken niet op 
orde hebben? Mag de E u zich bijvoorbeeld uitspre
ken over het doden van jonge zeehonden als er in 
Spanje dagelijks onder luid applaus van het rijkelijk 
betalend publiek stieren gemarteld worden tot de 
dood erop volgt? 

Bennett noemt vervolgens het ifficiency dilemma: de 
vraag welke schade acceptabel is. In essentie is dit 
de vraag naar wat een duurzame ontwikkeling is . 
Hoeveel zeehonden, pelsdieren of olifanten mo
gen, al dan niet met wreedheid gepaard, worden 
gedood om in de eerste levensbehoeften van in
heemse bevolkingen te voorzien? Hoeveel dieren 
mogen worden gedood om een cultuur levend te 

houden? Hoeveel dieren mogen worden gedood als 
ze schadelijk zijn en op welke manier? Moet een 
zeehond bijvoorbeeld gedood worden met een 
dure, zware kogel die het dier onmiddellijk doodt 
maar de kudde opschrikt; met een Iichte kogel die 
de kudde niet hoort maar een kleine kans heeft het 
dier niet onmiddellijk te doden of is een goedkope 
honkbalknuppel de juiste methode? 

Hoeveel kangoeroes of zeehonden mogen wor
den gedood om de verwerkingsindustrie een opti
male overlevingskans te bieden? 

Ten derde is daar het rechtvaardigheidsdilemma. Wie 
heeft voordeel van het gebruik van de natuur en wie 
moet voor de schade opdraaien? Naar aanleiding 
van de voorbeelden kunnen onder andere de vol
gende vragen opgeworpen worden: 

- Is het juist bepaalde maatregelen te nemen 
tegen handelingen van bepaalde groeperingen, 
als daarvan andere groeperingen die daar niets 
mee te maken hebben, de dupe worden? 
- Zou men niet, als men dit soort maatregelen 
neemt, tegelijkertijd financiele compensatie 
moeten regelen voor degenen die onbedoeld 
het gelag moeten betalen? 
- Wat te doen als schadevergoeding niet moge
lijk is, zoals in het geval van de Groenlandse 
Eskimo's en de bewoners van de Pribilof-eilan
den, die niet gebaat zijn bij een financiele com
pensatie, omdat ook die hun cultuur zou vernie
tigen? 

Ten vierde: het vrijheidsdilemma. In hoeverre moe
ten we groeps- of individuele vrijheden in het 
be lang van het milieu of vanwege wreedheid beper
ken of opofferen? Gerelateerde vragen zijn hier: 

- Mag men de import van zeehondenhuiden 
verbieden, omdat Noorse jagers als wilden te
keergaan in Canada, maar onschuldige Groen
landse Eskimo's hun middelen van bestaan, ja 
zelfs hun hele cultuur daardoor vernietigd zien 
worden? 
- Of mag men, omdat allerlei westerse en oos
terse rijkaards graag ivoren spullen willen heb
ben en daarvoor zelfs betalende helers willen 
worden, arme mensen in Botswana het recht 
ontzeggen schadelijke olifanten te doden en het 
ivoor daarvan te gebruiken om de schade te der
ven? 
- Of mag men de import van kangoeroehuiden 
in de E u verbieden als dit de ineenstorting van 
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de Australische kangoeroe-industrie betekent 
en een enorme schadepost voor Australische 
schapenhouders? 
- Zou men door de bewegingsvrijheid of de 
belastingvrijstelling te beperken de vrijheid mo
gen beknotten van dieren- of natuurbescher
mingsorganisaties die een inkomen hal en uit het 
verdedigen van de natuur of de intrinsieke waar
de van het dier? 

Het vijfde dilemma dat onderkend kan worden bij 
de geschetste probleemmixen is het onzekerheidsdi

lemma. Hoe kan men keuzen maken op basis van 
onvoldoende informatie? 

Er is een relatie tussen vis en zeehonden. Vissers 
beweren steevast dat zeehonden te vee! vis eten en 
daarom een schadepost voor hen zijn . Natuur
beschermers wijzen dit argument van de hand 
omdat het niet bewezen is; dierenbeschermers 
beweren zelfs het omgekeerde en zeggen dat zee
honden nodig zijn voor een gezonde visstand. Hoe 
moeten deze elkaar tegensprekende meningen 
gewogen worden? 

Natuurbeschermers stellen dat overbevissing de 
hoofdoorzaak is van het feit dat sommige zeehon
densoorten slechte tijden doormaken. Ook hier is 
de informatie vaak niet voldoende om deze relatie 
te kunnen bewijzen. Mag men beslissen op basis van 
de verregaande plausibiliteit van het argument? 

Ten slotte het waarderinasdilemma. Hoe kan men 
imponderabilia, onmeetbare en onvergelijkbare 
zaken, tegen elkaar afwegen? 

- Is het voorkomen van wreedheid bij het dod en 
van zeehonden, pelsdieren of kangoeroes be
langrijker dan het inkomen van arme Afrikanen, 
Inuit, trappers of Australische schapenboeren? 
- Is het in aantal achteruitgaan ofhet op termijn 
uitsterven van de Afrikaanse olifant belangrijker 
dan het lot van een aantal Botswanese boeren of 
het derven van inkomsten door een aantal 
Afrikaanse staten? 

Criteria 

Voor de politicus behoort het oplossen van of het 
kiezen uit bovenstaande dilemma's (en vele andere 
dilemma's op allerlei andere terreinen), tot zijn 
dagelijks metier. 

Er staan hem daarbij een aantal beleidsorienta
ties ter beschikking. Te denken valt dan aan het de-

vervuiler-betaalt principe, een milieu-effect-rap
portage, de risico-analyse ofhet voorzorgsprincipe. 
Toch schieten dergelijke orientaties, met name 
waar het gaat om ethische vraagstukken of impon
derabilia, uiteindelijk tekort. Zij geven geen paskla
re oplossingen voor belangenconflicten en onvol
doende richting bij de geschetste dilemma's. De 
politicus zal daamaast dan ook altijd een beroep 
moeten doen op zijn geweten en gezond verstand. 
Die reiken hem meer en minder expliciet een aantal 
criteria aan, die steunen op zijn politieke filosofie en 
zijn persoonlijke ervaringen. 

Bij de beoordeling van bovenstaande belangen
conflicten als politicus van het Europees Parlement 
heeft zich een aantal criteria voor mij uitgekristalli
seerd. lk probeerde deze vervolgens, zoveel als 
mogelijk was en met oog voor de spanning tussen 
de criteria, toe te passen en te hanteren. 

Deze criteria zijn: 
1 • Ieder mens heeft recht op een menswaardig 
bestaan. 
2. Duurzaam gebruik van dieren is acceptabel 
tenzij absolute bescherming, in het belang van 
de soort ofhet ecosysteem, noodzakelijk is. Te
gelijkertijd moet dit gebruik een algemeen geac
cepteerd nuttig belang, bijvoorbeeld een mens
waardig bestaan, dienen. 
3. Het uitsterven van diersoorten is onaccepta
bel en activiteiten die daaraan bijdragen moeten 
worden verboden. 
4· Het teloorgaan van cultu:-en is ongewenst en 
mag onder geen voorwaarde worden bevor
derd. 
s. Wreedheid tegenover dieren moet tot een 
minimum worden beperkt. 
6. Het meten met twee maten is onacceptabel. 
Als men een misstand elders wil tegen gaan, dan 
kan dat aileen maar als men diezelfde misstand 
ook in eigen huis bestrijdt. 
7. Bij onvoldoende kennis over het onderwerp 
geldt het voorzorgsprincipe. 
8. Het recht op actievoeren - met legale mid de
len - in het belang van dieren, client te worden 
bevorderd. Dit actievoeren mag niet worden 
tegengegaan. 
9. Indien onschuldigen schade lijden door 
bepaalde acties hebben de partijen die de schade 
veroorzaken, op zijn minst de morele plicht zich 
in te spannen die schade te compenseren. 
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