PERSBERICHT: Nederlandse start lange-export kalfjes naar Turkije ‘ethisch onaanvaardbaar’
“Ethisch onaanvaardbaar”. Zo noemt dierenwelzijnorganisatie Eyes on Animals de plannen van
Economische Zaken om binnenkort de export van jonge kalveren naar Turkije te gaan toestaan.
Het lange-afstandtransport en de slachtpraktijken daar brengen ernstig dierenleed met zich
mee. N.a.v. dit Nederlands voornemen is Eyes on Animals enkele Turkse slachthuizen gaan
inspecteren. “Runderen worden routinematig mishandeld; geslagen, de ogen ingestoken,
elektrische schokken toegediend en aan één poot in de lucht gehesen.” Om deze schokkende
praktijken te stoppen, wil Eyes on Animals – met steun van veetransporteurs- Turkse
slachthuismedewerkers gaan bijscholen over ‘humanere’ voorzieningen en procedures.
AMSTERDAM- Eyes on Animals was door het ministerie van Economische Zaken uitgenodigd deel
te nemen aan een (besloten) ‘Ethische Reflectiecommissie’ die zou beoordelen of de start van deze
export naar Turkije verantwoord zou zijn. Het gaat om het transport van – kwetsbare - kalfjes van 912-26 weken, die vervolgens in Turkije verder worden ‘vetgemest’ en geslacht. Op basis van haar
regelmatige inspecties van veetransporten die nu vanuit andere EU-landen naar Turkije en verdergelegen islamitische landen gaan, bewijst Eyes on Animals dat de EU-dierenwelzijnsregels daarbij
stelselmatig overtreden worden. Hoofdinspecteur Lesley Moffat: “Met name aan de EUgrensovergang van Bulgarije naar Turkije ontstaat veel dierenleed door lange wachttijden, extreme
hitte en tekort aan water en voedsel (zie verderop). Eenmaal over de grens, gelden de EU-regels niet,
maar dat ontslaat Nederland niet van haar eigen morele verantwoordelijkheid en keuzes in
dierenwelzijn in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Project Kennisuitwisseling Onverdoofd Rituele Slacht
Deze zomer is Eyes on Animals speciaal afgereisd naar Turkije om voor het eerst ook slachthuizen te
bezoeken om met eigen ogen over de halal slachtpraktijk daar te kunnen rapporteren (zie verslag ).
Lesley Moffat: “Runderen worden routinematig mishandeld; geslagen, de ogen ingestoken, elektrische
schokken toegediend en aan één poot in de lucht gehesen. Veel lijden komt waarschijnlijk door
vastgeroeste gewoonten en ‘niet beter weten’.” Volgens de Turkse wet hoeven slachthuismedewerkers
geen opleiding te volgen in dit vak en wordt er niet gewerkt met de nieuwste kennis die het lijden van
dieren kan verminderen. Daarom heeft Eyes on Animals het idee opgevat voor het Project
Kennisuitwisseling Onverdoofd Rituele Slacht. “Gelukkig hebben enkele Turkse directeuren en
veeartsen Eyes on Animals al toegezegd open te staan voor verbeteringen in hun slachthuis.”
Sommige makkelijk toepasbare adviezen zijn door één slachthuis zelfs al opgevolgd (lees).
Veetransporteurs meebetalen aan verbeteringen Turkije
Lesley Moffat: “Tot onze verrassing hebben we uit ‘ethische overwegingen’ al een donatie gekregen
van een groot, internationaal export- en veetransportbedrijf dat veel dieren naar Turkse slachthuizen
vervoert. Ze lazen onze inspectieverslagen en willen ons helpen dit project mogelijk te maken.” Eyes
on Animals wil met veegedragsdeskundigen en professionele slachters teruggaan om te proberen de
tekortkomingen in de inrichting van slachthuizen te verhelpen, medewerkers te trainen met meer oog
voor dierenwelzijn te handelen en ze bijvoorbeeld leren omgaan met dieren die gewond aankomen.
Belangrijk onderdeel om de Turkse slachtpraktijk te verbeteren is het in gebruik nemen van apparatuur
om de dieren te “immobiliseren” voor de halssnede; in Turkije hijst men namelijk de runderen
spartelend aan één poot omhoog en dit brengt veel leed en stress met zich mee. Lesley Moffat: “Eyes
on Animals overweegt ook geld in te zamelen bij andere bedrijven die enorme winsten maken met het
vervoeren van dieren naar Turkije vanuit de EU.”

Structurele dierenwelzijnsproblemen export Turkije & verder
Ook ijvert Eyes on Animals voor oplossen van de problemen die ontstaan bij de EU-grensovergang,
onder meer door het inrichten van een vee-rustplaats en verbeterde controles door autoriteiten en veeartsen. Daarom heeft Eyes on Animals bijvoorbeeld afgelopen jaar meer dan 100 Bulgaarse vee-artsen
en politieagenten bijgeschoold over Dierenwelzijn en EU-regelgeving. Dit is hard nodig, want
gedurende de afgelopen anderhalf jaar is Eyes on Animals 9 maal naar de grensovergang tussen
Bulgarije en Turkije afgereisd om de condities van dieren tijdens deze lange-afstandtransporten te
inspecteren. Onze inspecteurs constateerden samen met collega’s van Animal Welfare Foundation
(Dld) REGELMATIG de volgende overtredingen van EU-wetgeving:









Overtredingen van geldende maximale transporttijden en ontduiken van verplichte rusttijden
buiten de wagens.
Dieren afkomstig uit Noord-Europa of hooggelegen gebieden kunnen de extreme
temparatuurverschillen niet aan en lijden aan de hitte tijdens het wachten aan de grens
Lange, soms dagenlange, vertragingen bij de grensovergang van de EU naar buurlanden i.v.m.
papiercontroles, waarbij dieren zijn opgesloten in de veewagens zonder eten of drinken.
Dieren die lijden onder extreme dorst.
Dieren die zo hongerig zijn dat ze hun eigen met uitwerpselen doordrenkte stro opeten.
Schapen met hun poten bekneld tussen de wand en de (verschuifbare) vloeren.
Dieren die tijdens het transport sterven.
Schapen en koeien die hun jongen wierpen in de transportwagens, terwijl de EU-wetgeving
het vervoer van hoog-drachtige dieren verbiedt. Door gebrek aan voorzieningen bij de
grensovergang, blijven de kalveren en lammeren aan boord van de veewagen waar zij een
groot risico op vertrapping lopen.

Meer achtergrondinfo:
Op www.eyesonanimals.com met de zoekfunctie met trefwoord: “Turkije”.
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