BELEIDSPLAN 2022 EN 2023
Intensieve veehouderij inclusief slachtmethoden
Ook in 2022 en 2023 willen wij blijven wijzen op de wreedheid van het hele bedrijf van intensieve
veehouderij: de huisvesting, de vele opzettelijke verminkingen, de veetransporten en het
slachtproces. V.w.b. dit laatste keren wij ons met name tegen de CO2-gasbedwelming van
slachtvarkens. Ook tegen de CO2-vergassing van ganzen, zoals die in de afgelopen jaren bij vele
tienduizenden dieren is toegepast, blijven wij ons verzetten. CO2-vergassing veroorzaakt bij de
dieren een zeer pijnlijke, stressvolle en langdurige verstikkingsdood. Ook blijven wij ons verzetten
tegen de onverdoofde rituele slacht, zowel voor het offerfeest als voor de dagelijkse consumptie..
Wij blijven niet alleen attenderen op het dierenleed, dat inherent is aan de gehele intensieve veeindustrie, maar ook op de grote nadelige gevolgen ervan op het klimaat en op de
wereldvoedselvoorziening.
Ook willen wij samen met andere organisaties een halt toeroepen aan het preventief ‘ruimen’ van
gezond pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) bij vogelgriep. Ook de wijze waarop deze
ruimingen plaatsvinden is weerzinwekkend: levende dieren worden vaak in bouwzakken gestopt en
met CO2 vergast, waardoor de dieren een gruwelijke verstikkingsdood sterven. Steeds weer blijkt
dat de ‘geruimde’ dieren helemaal geen vogelgriep hadden! Wij blijven dan ook wijzen op de petitie
Stop preventief doden, die voorlopig online zal blijven staan. Samen met andere organisaties blijven
wij aandringen op vaccinatie tegen de vogelgriep, en sterke inkrimping en uiteindelijk afbouw
van de (pluim-)veestapel.
Ook blijven we, samen met andere organisaties, protesteren tegen het gebruik (vooral omstreeks
Pasen) voor het vermaak van broedmachines door veel scholen, kinderboerderijen, winkels en
particulieren, om eieren uit te broeden. Veel van de kuikens (m.n. de haantjes) komen daarna niet
goed terecht of worden afgemaakt. Ook protesteren wij tegen het verhuren van broedmachines en
kuikens. Bij het Meldpunt kuikentjesmisbruik kunnen mensen het melden als kuikentjesmisbruik
plaatsvindt. Het meldpunt handelt deze klachten af, verstuurt brieven naar de mensen die kuikentjes
misbruiken en publiceert de reacties op haar website.
(Hobby-)jacht
Ook in 2022 2023 willen wij het publiek weer wijzen op de wreedheid en de zinloosheid van de
jacht, daar het geen enkel overlastprobleem oplost, en de populaties dieren die men wil reduceren
eerder juist groter worden dan kleiner. Natuurlijk beseffen de jagers en de politici dat ook wel, maar
zij presenteren het aan het publiek als ‘hoogst noodzakelijk’ en houden zodoende de jacht als
hobby in stand. Zo is eigenlijk álle jacht hobbyjacht.
Wij blijven in elk geval streven naar afschaffing van alle hobbyjacht. Voor het afschieten van dieren
in het geval van gevaar voor de volksgezondheid, of om dieren uit hun lijden te verlossen, zullen
niet de wildbeheereenheden (hobbyjagers), maar speciaal daartoe aangestelde
overheidsfunctionarissen dienen te worden aangesteld.
Overlast van dieren
Indien er in steden en gemeenten overlast is van bepaalde dieren, zoals ratten, muizen, duiven etc.,
zullen wij, samen met andere organisaties, ook in de komende jaren trachten te voorkomen dat deze
dieren worden gedood, door middels brandbrieven, gesprekken, persberichten en zonodig acties op
diervriendelijke alternatieven te wijzen, de verantwoordelijke politici hierop aan te spreken of aan te
schrijven en de publiciteit te zoeken.

Ook voor overlast van ganzen in landbouwgebieden en rond Schiphol, waarbij jaarlijks duizenden
ganzen worden doodgeschoten of vergast met CO2-gas, zijn diervriendelijke alternatieven, zoals het
verjagen van de dieren o.a. laser-apparatuur, de Ro-Birds of het ganzendraad.
Het doden van dieren die overlast geven is volkomen zinloos, omdat door een snellere voortplanting
de populaties al heel snel weer net zo groot zijn als voor de dodingsacties.

Activiteiten Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Ook in 2022 (en 2023) blijven wij de eigenaren van in beslag genomen honden wijzen op het
informative menu In beslag genomen, en dan? op www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl , zodat zij
weten wat ze kunnen doen voor hun hond. Indien nodig blijven we daarnaast ook telefonisch en/of
schriftelijk advies geven en zo nodig bijstaan en training voor hun hond aanbieden. We willen een
informatiefolder ontwikkelen die te downloaden is op b.g. site en door hondenliefhebbers verspreid
kan worden. Ook willen we zorgen voor meer media-aandacht én aandacht voor dit onderwerp bij
hondenliefhebbers. We blijven de politiek benaderen om een andere weg in te slaan.
Ook zal de Werkgroep activiteiten blijven ondernemen voor een beter lot van inbeslaggenomen
dieren. We willen bereiken dat dieren die in beslag zijn genomen goed zullen worden verzorgd en,
wanneer ze worden vrijgegeven, op een goede manier worden herplaatst en wel zó, dat het welzijn
van het dier daarbij voorop staat. Om dit te bereiken zullen we inbeslagnames scherp volgen,
brieven schrijven naar Dienst Regelingen, het ministerie van LNV en de Vaste Commissie voor
LNV, en persberichten sturen. Indien nodig vergaderen met de kerngroep.
Kinderboerderijen en Kinderboerderijenbesluit
Samen met o.a. Comité Dierennoodhulp willen we gemeenten en publiek benaderen om een beter
leven voor kinderboerderij-dieren te bereiken. Op de website
www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl komt een checklist voor bezoekers die willen meehelpen
aan een onderzoek over dierenwelzijn op kinderboerderijen.
Oneigenlijk gebruik van dieren ter vermaak of als ‘kunst’object
Hiervoor zal ook in de komende twee jaren, indien het zich voordoet, samen met andere
organisaties actie worden gevoerd en aangifte gedaan of een handhavingsverzoek ingediend
worden. We willen hierbij benadrukken dat er wel de nodige man-/vrouwkracht voor moet zijn, en
er anders helaas prioriteiten en grenzen moeten worden gesteld.
Offerfeest
Ook in 2022 en 2023 willen we, samen met andere dierenorganisaties, weer een oproep doen aan
moslims, om i.p.v. een dier geld te offeren aan mensen in nood.
Contactblad en website
Ook in de komende jaren wil Rechten voor al wat leeft weer 4 x per jaar het Contactblad ‘Relatie
Mens en Dier’ uitbrengen. Via dit contactblad én via onze website www.rechtenvooralwatleeft.nl
willen we ook dit jaar het publiek blijven wijzen op de misstanden in de omgang met dieren.
BELONINGSBELEID
Rechten voor al wat leeft werkt alleen met vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen
reiskosten worden vergoed.

