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Samenvatting Europees verkiezingsprogramma
Partij voor de Dieren beziet crises in samenhang
De huidige crises op het gebied van klimaat, voedsel, biodiversiteit,diergezondheid,
energie en economie laten zien dat we de grenzen van wat de aarde aankan ruimschoots
hebben overschreden. Het is hoog tijd voor een radicale koerswijziging en een duurzame
wederopbouw. Juist de grenzeloze exploitatie van dieren is desastreus gebleken voor
mens, milieu, natuur en dierenwelzijn. De grootschalige veehouderij is een belangrijke
veroorzaker van honger en dorst in de wereld, de opwarming van de aarde, en het
onomkeerbare verlies van natuurlijke hulpbronnen. Zolang Europa levende dieren blijft
behandelen als handelswaar, omdat dat nou eenmaal het goedkoopste is, zal er niets
veranderen. De Partij voor de Dieren wil de wurggreep van het korte termijn denken en
de focus op economisch gewin doorbreken. We zetten ons in voor de waarden die er écht
toe doen: schone lucht, schone aarde, schoon drinkwater en een respectvolle omgang
met mens en dier. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste moet
centraal staan in onze afwegingen. Duurzaamheid en mededogen zijn uitgangspunten
die letterlijk van levensbelang zijn voor onze kleine planeet.
Speerpunten Partij voor de Dieren in Europa
• De grootschalige bio-industrie is funest voor mens, dier en milieu. De Europese
landbouw moet diervriendelijk, duurzaam, kleinschalig en regionaal worden.
• Het gesleep met dieren in dagenlange veetransporten is onacceptabel.
Diertransporten moeten worden beperkt tot maximaal twee uur.
• Grootschalige uitbraken van dierziekten kunnen niet worden opgelost door het
massaal doden van gezonde dieren. Europa mag wat ons betreft geen gezonde dieren
meer doden tijdens uitbraken.
• Een gezondere levensstijl met minder vlees is niet alleen goed voor dieren, maar leidt
volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ook tot een besparing van 50% op de
kosten voor het mondiale klimaatbeleid. En het kost niets. Europa moet daarom volop
inzetten op duurzame consumptie: plantaardig en diervriendelijk.
• Voor barbaarse tradities is in een beschaafd Europa geen plaats. Stierengevechten,
foie gras en onverdoofde rituele slacht moeten worden verboden.
• Zwerfdieren mogen niet langer behandeld worden als oud vuil. Er moeten goede
opvangmogelijkheden komen en programma's om de verdere voortplanting van
zwerfdieren te voorkomen.
• Experimenteren op levende dieren is moreel verwerpelijk. Dierproeven moeten zo
snel als mogelijk is beëindigd worden. Proefdiervrije wetenschap wordt de norm en
alternatieven voor dierproeven flink gestimuleerd.
• Genetisch geknutsel met planten en dieren vormt een grote bedreiging voor onze
toekomst. De Partij voor de Dieren wil een gentechvrij Europa.
• Europa moet stoppen met de overbevissing en vervuiling van de zeeën. Een netwerk
van zeereservaten is daarbij onontbeerlijk.
• Natuur moet de ruimte krijgen. Er moet vaart gemaakt worden met een groot,
Europees natuurnetwerk waarin dieren zich vrij kunnen bewegen en waarin
natuurlijke evenwichten kunnen ontstaan. Het jachtgeweer speelt bij de
totstandkoming van die evenwichten géén rol.
• 'Schoon, veilig en 100% duurzaam' moet het credo zijn van het Europese
energiebeleid: zon, wind en waterkracht moeten in de plaats komen van kernenergie,
kolencentrales en opslagvelden voor CO2.
• Europa werkt alleen als haar democratie op orde is. Te beginnen bij initiatiefrecht
voor het Europees parlement, deugdelijke controle op de Europese ministerraad en de
Europese Commissie.
• Burgerrechten en de bescherming van privacy zijn kernwaarden in een democratische
rechtsstaat. Aan deze fundamentele rechten mag niet worden getornd. Ook niet
onder het mom van terrorismebestrijding.

Er zijn grenzen
De wereld is in crisis. De stijgende welvaart heeft diepe sporen getrokken in de vorm van
grootschalige vervuiling van onze natuurlijke leefomgeving, het verlies van biodiversiteit
en de uitbuiting van dieren in de veehouderij. Inmiddels blijkt dat we de grenzen
ruimschoots hebben overschreden: meer dan een miljard mensen lijden honger, terwijl in
het westen meer dan 1 miljard mensen lijden aan overgewicht. De toegang tot schoon
drinkwater is nu al een probleem voor 1,1 miljard mensen. Het zijn met name de
allerarmsten in de wereld die het hardst worden getroffen door de gevolgen van
klimaatverandering. Onze natuurlijke leefomgeving wordt onomkeerbaar aangetast door
grootschalige ontbossing, milieuvervuiling en de opwarming van de aarde. En voor de
honderden miljarden dieren in de veehouderij is het leven doorgaans niet meer dan een
voortdurend lijden. Wij pleiten voor een drastische omslag van ons handelen, ook in
Europa. Het roer moet om, voordat de wal het schip keert.
Het lukt de mens maar niet om het vermogen waarin hij zich onderscheidt van dieren
het vermogen tot het maken van ethische afwegingen en het overzien van de
consequenties van zijn handelen op de lange termijn aan te wenden voor een duurzame
toekomst. Keer op keer worden keuzes gemaakt die ons steeds dichter bij de afgrond
brengen. Inmiddels woedt er naast de voedselcrisis, de klimaatcrisis, de watercrisis en de
biodiversiteitcrisis ook een economische crisis. De afgrond komt nu zo dichtbij dat een
stap terug, weg van de afgrond, moet worden gezien als de enige stap in de goede
richting.
-

-

Het is daarom tijd voor bezinning over ons handelen en de impact die wij als Europese
burgers en consumenten hebben op de wereld om ons heen. We kunnen geen duurzame
oplossing vinden als we voorbij gaan aan het feit dat de crises alleen in samenhang op te
lossen zijn. Juist het bankroet van onze westerse samenleving biedt kansen voor een
duurzame wederopbouw. Het is dé kans om met respect voor mensen, dieren en onze
natuurlijke leefomgeving maatregelen te nemen.
Ook Europa kan niet zonder dit geluid. Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de
Dieren luidt 'Europa: er zijn grenzen'. We bedoelen daarmee dat er grenzen zijn aan
economische groei, grenzen aan vervuiling, grenzen aan dierenleed en grenzen aan
overconsumptie. Wil Europa bewijzen wat het waard is, dan zal het roer 180 graden om
moeten. Het model waarin de marktposities en andere korte termijnbelangen van de
individuele lidstaten centraal staan, moet van tafel. Dat betekent een ambitieus
klimaatpakket, werkelijke solidariteit met de armsten in de wereld, een beter
dierenwelzijn en harde afspraken over het behoud van biodiversiteit.
Naar een duurzaam en diervriendelijk Europa
De Europese Unie drukt al decennialang een stempel op de voedselproductie en
consumptie in Europa. Jaarlijks wordt meer dan 42 miljard euro uitgegeven aan
inkomenssubsidies voor boeren, reclames voor vlees en zuivel en exportsubsidies op
agrarische producten. Dat is veertig procent van de totale Europese begroting. Met
desastreuze gevolgen. Terwijl we op de radio naar kipreclames moeten luisteren die nota
bene zijn gesponsord door de Europese Unie, wordt in dezelfde media steeds duidelijker
dat deze bio-industrie op ongekende wijze dieren mishandelt en een grote aanslag pleegt
op onze natuurlijke hulpbronnen, de tropische regenwouden en het klimaat.
Onze vork en ons mes kunnen belangrijke wapens zijn in de strijd tegen de crisis. Zo
levert een dagje minder vlees per week al een grote positieve bijdrage aan het
tegengaan van de opwarming van de aarde, de wereldvoedselverdeling en de
biodiversiteit. Het is de goedkoopste en makkelijkste bijdrage die we met zijn allen
kunnen leveren. Wij vinden dat de Europese politiek dat geluid moet laten doorklinken in
haar beleid, bijvoorbeeld door het eten van minder vlees op een positieve manier te
stimuleren. In plaats van miljoenen te steken in de promotie van vlees en zuivel, zoals
nu nog gebeurt.
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De Partij voor de Dieren gaat naar Brussel als aanjager van de beweging die met écht
duurzame oplossingen de crises te lijf gaat. Maar ook als voorvechter om de rechten van
dieren hoger op de Europese agenda te krijgen.
In Europa lijden en sterven miljarden dieren per jaar. Ze worden gebruikt voor de
productie van vlees, eieren, zuivel, dons en bont en worden in dieronterende transporten
door heel Europa gesleept. Er worden experimenten op ze verricht en ze worden
getreiterd voor volksvermaak zoals in stierengevechten. Van de vele gezelschapsdieren
die Europa telt, zwerft een aanzienlijk deel op straat waar ze als afval worden beschouwd
en bestreden. Dieren in de natuur worden bejaagd, of worden in hun voortbestaan
bedreigd omdat hun leefgebieden worden aangetast en ingeperkt.
De huidige Europese besluitvorming blijkt een ramp voor dieren. Dieren hebben in veel
Europese besluiten slechts de status van handelswaar en hun welzijn wordt structureel
ondergeschikt gemaakt aan de macht van de markt. Ambities worden naar beneden
bijgesteld, eenmaal vastgestelde richtlijnen worden niet nageleefd en controle hierop
blijft veelal uit. Europa is een alibi gebleken om naar elkaar te kunnen blijven wijzen
zodat lidstaten zelf geen maatregelen hoeven te nemen voor de bescherming van dieren.
De maat is vol. Een beschaafd Europa behandelt zijn dieren niet alsof ze al dood zijn,
maar als levende wezens met bewustzijn en gevoel. Het huidige handjeklap tussen de
lidstaten moet krachtig worden bestreden. Dieren hebben recht op een respectvolle
behandeling. Voor grootschalige exploitatie van dieren is in een duurzaam Europa geen
plaats. Wij zullen van binnenuit werken aan een democratisch en transparant
functionerende Europese Unie waarin het algemeen belang van een duurzame en
diervriendelijke samenwerking centraal staat.
In het Europees parlement zullen we ons sterk maken voor een verschuiving van de
prioriteiten: de belangrijkste opdracht is het veilig stellen van een duurzame omgang met
het leven op aarde. Die opdracht vraagt nÜ de volle aandacht van ons allemaal.
Europa stimuleert een duurzame productie en consumptie
De veehouderij in Europa legt een onevenredig zwaar beslag op onze natuurlijke
hulpbronnen en het milieu. Maar liefst 18% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot
wordt veroorzaakt door de veehouderij, tegenover 13% door verkeer en vervoer.
Tachtig procent van de landbouwgronden wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van de
veehouderij, voornamelijk voor de vleesproductie voor het westen. Dit gaat ten koste van
een eerlijke voedselverdeling. Doordat er vele kilo's plantaardige eiwitten en vele
duizenden liters drinkwater nodig zijn om een kilo vlees te produceren, is de veehouderij
een zeer inefficiënte vorm van eiwitproductie.
Met het huidige landbouwareaal zouden we met gemak alle monden van de wereld
kunnen voeden, maar de overproductie van vlees, eieren en zuivel in het westen staat
dat in de weg. Daar komt bij dat de Europese veehouderij verantwoordelijk is voor de
grootschalige kap van tropische regenwouden en verwoesting van bossavannes elders in
de wereld voor de productie van veevoer. De productie van vlees, zuivel en eieren legt
een onevenredig groot beslag op onze natuurlijk hulpbronnen. Een radicale omslag kan
daarom niet uitblijven, in het belang van mens, dier, natuur en milieu.
Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat de jarenlange
promotie van vlees en zuivel met behulp van Europese Gemeenschapsgelden heeft geleid
tot een toename van hart- en vaatziekten onder Europese burgers. Een dagje minder
vlees komt dus zowel de volksgezondheid als de aanpak van wereldproblemen ten goede.
Door de Westerse vleesconsumptie te minderen, blijven we binnen de draagkracht van
de aarde en zullen we in staat zijn de monden van de wereld te voeden. In Europa zullen
we pleiten voor stimulering van een meer plantaardig en dus diervriendelijk
voedselpatroon.
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Duurzaam regionaal geproduceerd voedsel is de toekomst
De productie van voedsel, onze eerste levensbehoefte, moet zo veel mogelijk regionaal
worden georganiseerd. Dat biedt niet alleen meer ruimte voor voedselproductie voor de
lokale markt in kwetsbare gebieden in de wereld, maar maakt Europa ook minder
afhankelijk van landbouwgronden elders. Stimulering van regionale productie en
seizoensgebonden consumptie vormt ook een goed uitgangspunt voor een nieuwe
Europese landbouwkoers gericht op duurzaamheid.
Dieren moeten hun natuurlijke gedrag kunnen uiten
In de veehouderij moet het welzijn van het dier weer centraal komen te staan zodat er
een einde komt aan het slachtofferen van dierenbelangen op het altaar van de economie.
Als dieren voor productie worden gehouden moet in ieder geval in hun natuurlijke
behoeften worden voorzien. Kippen moeten kunnen scharrelen, varkens moeten kunnen
wroeten en koeien mogen grazen in de wei. Wij willen dat in heel Europa de biologische
veehouderijnormen gaan gelden voor wat betreft huisvesting en vrije
uitloopmogelijkheden.
Dieren zouden geen pijnlijke ingrepen meer hoeven te moeten ondergaan
We pleiten er voor om de pijnlijke ingrepen die nu nog veehouderijbreed zijn toegestaan,
zoals het onthoornen van koeien en castreren van biggen te verbieden. Lidstaten die
voorop lopen worden door de Europese Unie beloond, bijvoorbeeld door een deel van de
vrijkomende gelden na afschaffing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in te
zetten voor een omschakeling naar een duurzame en diervriendelijke landbouw.
Bovendien mag Europa niet langer een excuus zijn om als lidstaat af te wachten en stil te
zitten totdat anderen meedoen.
Einde aan langdurige diertransporten
Miljarden dieren worden jaarlijks levend door heel Europa gesleept alsof het om dingen
gaat. Veel van de dieren eindigen na een dagenlange rit in een slachthuis aan de andere
kant van Europa. Aan deze dieronterende transporten moet zo snel mogelijk een einde
komen.
Geen ruimingen meer van gezonde dieren
Ruim zeven jaar na de uitbraak van Mond- en klauwzeer waarbij miljoenen koeien op de
brandstapel belandden omdat vaccinatie uit economische overwegingen niet was
toegestaan, kan bij een volgende uitbraak hetzelfde gebeuren. Wij vinden het
onaanvaardbaar dat miljoenen gezonde dieren worden gedood bij een uitbraak van een
besmettelijk dierziekte zoals MKZ, Varkenspest en Vogelpest. Dieren worden letterlijk
geslachtofferd op het altaar van de economie. In Europa zullen we eisen dat het
Europese dierziektenbeleid geen onschuldige en onnodige slachtoffers meer maakt. Dat
betekent in de eerste plaats geen lange afstandstransporten meer, in de tweede plaats
kleinere en minder intensieve bedrijven en in de derde plaats het stimuleren van
natuurlijke weerstand in plaats van de grootschalige toediening van antibiotica. Daarmee
kan ook de vorming van multiresistente ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor mens
en dier, worden tegengegaan. En om grootschalige uitbraken en massale ruiming van
gezonde dieren te voorkomen moet preventief worden gevaccineerd.
Genetisch gemanipuleerde gewassen horen niet thuis in een duurzaam Europa
De gevolgen van het genetisch geknutsel met planten en dieren op ons ecosysteem en
op de lange termijn zijn niet te overzien. De grenzen van de natuur verdienen ons
respect. Onder druk van de veevoerindustrie en de grote levensmiddelenfabrikanten lijkt
de toelating van genetisch gemanipuleerde gewassen steeds verder te worden
versoepeld. Europese burgers staan afwijzend tegenover gengewassen, maar hun
argumenten worden nauwelijks meegenomen in het huidige toelatingsbeleid. Vanuit het
voorzorgsprincipe willen we dat de teelt en de import van gentechgewassen in Europa
niet meer wordt toegestaan.
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Een verbod op stierenvechten en andere barbaarse tradities in Europa
Het meest bloedige volksvermaak van Europa is het stierenvechten, maar ook in andere
volksrituelen, zoals het afrukken van de hoofden van levende kippen en ganzen, worden
dieren letterlijk doodgemarteld. De Europese Unie laat het nog steeds toe dat dieren
worden mishandeld als volksvermaak. We willen zo snel mogelijk een einde maken aan
deze barbaarse tradities. De verklaring dat de Europese Unie 'ten volle rekening houdt
met de welzijnsvereisten van dieren als wezens met gevoel' wordt steevast gevolgd door
het voorbehoud voor godsdienstige riten, culturele tradities en het regionale culturele
erfgoed. Dat dient te worden veranderd. De vrijheid tot het uitoefenen van tradities
houdt op waar mensen- of dierenleed begint. In landen als Spanje en Frankrijk is sprake
van een groeiend verzet tegen stierenvechten en het martelen van dieren tijdens
dorpsfeesten. Wij willen deze beweging krachtig steunen vanuit het Europees Parlement.
Ook zullen we strijden voor een verbod op de 'traditionele' productie van foie gras.
Europa moet streven naar een einde aan alle dierproeven.
Per jaar worden in Europa naar schatting 12 miljoen gewervelde dieren gebruikt in
experimenten. En een veelvoud daarvan aan ongewervelde dieren. De Partij voor de
Dieren vindt dat de Europese Unie moet streven naar een einde aan alle dierproeven. Als
eerste stap dient er flink geïnvesteerd te worden in alternatieven voor dierproeven. Naast
het feit dat wij het verrichten van experimenten op levende dieren moreel verwerpelijk
vinden, zijn dieren ook simpelweg geen goed model voor mensen. Zelfs als proefdiervrije
technieken een betere voorspelling geven van de effecten van een product op de mens,
zijn dierproeven in veel gevallen voorgeschreven door wet- en regelgeving om te
'bewijzen' dat producten en medicijnen veilig zijn. Dat is onterecht. De Partij voor de
Dieren vindt dat Europa de regelgeving voor de acceptatie van stoffen en
geneesmiddelen moet herzien, zodat goede proefdiervrije technieken snel kunnen
worden geaccepteerd als veilige testmethode. Daarnaast vinden wij dat Europa kritisch
moet durven kijken naar nut en noodzaak van dierproeven. Dieren worden niet alleen
ingezet voor de ontwikkeling van medicijnen, maar ook voor het testen van
schoonmaakmiddelen, diervoeders en voedingsmiddelen met gezondheidsclaims, zoals
yoghurtjes die de darmwerking bevorderen. Wij vinden dat dierexperimenten voor weinig
belangwekkende doelen direct moeten worden verboden.
Zwerfdieren mogen in Europa niet langer als oud vuil worden behandeld
In veel Europese landen zwerven grote populaties honden en katten op straat. De dieren
worden aangemerkt als veroorzakers van overlast en worden op de meest gruwelijke
manieren mishandeld en afgemaakt. Wij vinden het onbestaanbaar dat in een zich
beschaafd noemend Europa dieren letterlijk als oud vuil worden behandeld. De Europese
Unie moet inzetten op het voorkomen van problemen door de zwerfdierenpopulaties op
diervriendelijke wijze terug te dringen en beheersbaar te houden.
De Europese overbevissing moet direct worden gestopt
De zeeën zijn van oorsprong rijke natuurgebieden, waarin volop vis en ander zeeleven
aanwezig is. Europa heeft deze natuurgebieden zeer ernstige schade toegebracht. Veel
vissoorten worden zwaar overbevist: de paling is vrijwel uitgestorven en de
kabeljauwstand bevindt zich dankzij de Europese visserij al tien jaar onder het biologisch
minimum. Mariene ecosystemen zijn door verwoestende visserijtechnieken verschraald
tot levenloze moddervlaktes. De zeeën zijn letterlijk leeggeplunderd. Wij willen dat het
natuurlijk evenwicht op zee zo snel mogelijk wordt hersteld. De visserij zal sterk aan
banden moeten worden gelegd om herstel van visbestanden en het bodemleven mogelijk
te maken. In Europa zullen we strijden voor een echt duurzaam visserijbeleid.
Europa moet inzetten op écht schone energie: zon, wind en waterkracht
De opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat vormen een bedreiging
voor miljarden mensen, dieren en planten. Wij willen een stevig en dwingend Europees
klimaatbeleid om de opwarming van de aarde te beperken en erger te voorkomen.
Europa zal meer dan nu in moeten zetten op drastische reductie van broeikasgassen,
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energiebesparing en het stimuleren van de ontwikkeling van groene en hernieuwbare
vormen van energie. Een massale omschakeling naar hernieuwbare schone
energiebronnen zoals wind, waterkracht en zonne-energie is noodzakelijk. Europa kan via
gemeenschapsgelden die deels vrijkomen door afschaffing van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, de ontwikkeling en implementatie van deze duurzame en hernieuwbare
energiebronnen stimuleren.
Europa moet zorgen voor meer natuur in een aaneengesloten netwerk
Het is noodzakelijk de natuur in Europa beter te beschermen. Veel natuurgebieden zijn al
verloren en bestaande natuurgebieden staan onder grote druk. Leefgebieden van wilde
dieren worden kleiner en zij kunnen letterlijk geen kant op. Ondanks de Europese
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn komt er van natuurbescherming nog maar weinig van
terecht. Zo blijft het Europese natuurbeschermingsbeleid een papieren belofte waar de
natuur niets mee opschiet. Wij willen dat in Europa meer werk maakt van de
bescherming van natuurgebieden. Wij pleiten voor een netwerk van aaneengesloten
natuurgebieden zodat wilde dieren zich door heel Europa kunnen bewegen. Op deze wijze
zal de populatie herstellen en kunnen dieren zich aanpassen aan de klimatologische
veranderingen.
Het democratisch gehalte van de Europese Unie moet beter
Veel Nederlanders hebben een ongemakkelijk gevoel over Europa. Wij denken dat dat
terecht is. In de halve eeuw die achter ons ligt, is de Europese Unie immers uitgegroeid
tot een steeds ingewikkelder kluwen van besluitvorming waar de burger nauwelijks zicht
op heeft. Die besluitvorming ligt buiten ons bereik, maar raakt ons wel in steeds grotere
mate: meer en meer zaken worden door Europa geregeld. De Europese samenwerking
moet een goede democratische basis krijgen. Wij zullen de huidige koehandel om
economische belangen tussen de lidstaten krachtig bestrijden. Van binnenuit zullen we
werken aan een democratisch en transparant functionerende Europese Unie waarin het
algemeen belang van een duurzame en diervriendelijke samenwerking centraal staat. Het
Europees parlement moet één vergaderplek krijgen en de wensen van Europese burgers
zoals bij het referendum over de EU grondwet, dienen te worden gerespecteerd.
Burgerrechten mogen niet verder worden aangetast onder het mom van
antiterrorisme
Een grote persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, bescherming van burgerrechten,
een transparante democratie, een rechtvaardige behandeling van mensen en dieren,
duurzame economische ontwikkeling en (internationale) samenwerking gebaseerd op
gelijkwaardigheid en onderling respect en mededogen zijn onze uitgangspunten in het
Europees debat. Op grond van deze uitgangspunten zijn we tegen inperking van
burgerrechten onder het mom van terrorismebestrijding. Ook tegen de grootschalige
schending van de privacy zoals het doorgeven van de gegevens van vliegtuigpassagiers
aan de Verenigde Staten zullen wij ons met kracht teweer stellen.
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