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„Nederland moet Z-Korea helpen te stoppen met levend begraven van varkens‟
„Nederland moet Zuid-Korea hulp aanbieden bij de aanpak van de Mond-en
Klauwzeer-epidemie in dat land zodat de autoriteiten daar het massaal levend begraven
van varkens niet langer als enige uitweg zien.‟ Deze dringende oproep doet de
Nederlandse dierenwelzijnorganisatie Eyes on Animals aan de regering. Inspecteur
Lesley Moffat: “Nederland heeft vele dierziekten-uitbraken gekend. Wij hebben
expertise opgebouwd om op een zo diervriendelijk mogelijke wijze snel duizenden
dieren te ruimen.”
Al sinds eind november 2010 kampt Zuid-Korea met een uitbraak van Mond-en Klauwzeer
(MKZ), een ziekte die zeer besmettelijk is voor dieren maar die meestal niet dodelijk is. Voor
mensen bestaat nauwelijks gevaar, maar het vlees van de dieren mag de markt niet op. “ZuidKorea weet zich geen raad met de situatie en reageert door zowel gezonde als zieke dieren
met honderden tegelijk in kuilen te storten en vervolgens levend te begraven.” Volgens
schattingen gaat het al om zeker anderhalf miljoen varkens. “Dit gaat al maanden zo door en
ondanks kritiek van dierenwelzijnorganisaties en online-protestacties heeft nog geen enkel
land Zuid-Korea tot nu concrete hulp aangeboden”, zegt Lesley Moffat.
Deze week kreeg Eyes on Animals opnieuw filmpjes en foto’s toegestuurd van varkens die
langzaam stikken onder het zand. “Het kan niet zo doorgaan. Dit moet stoppen”, stelt Lesley
Moffat. Eyes on Animals heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie en de Europese Commissie deze week een oproep gestuurd om het gruwelijke
dierenleed in Zuid-Korea een halt toe te roepen. Lesley Moffat: “Nederland kan hierin een
voortrekkersrol spelen. Er gaan regelmatig delegaties naar het buitenland om onze expertise
op landbouw- of veehouderijgebied aan te bieden. Bovendien is Zuid-Korea een belangrijke
economische handelspartner van Nederland. Eyes on Animals doet nu een moreel appèl op de
Nederlandse regering om haar expertise en connecties nu ook in te zetten om het leed van de
varkens in Zuid-Korea te verzachten. Op z’n minst moeten de varkens op snelle, correcte
wijze zijn geëeuthaniseerd voordat ze worden begraven.”
Nederland heeft vorig jaar nog in korte tijd 54.000 geiten geruimd na het uitbreken van de Qkoortsepidemie. Lesley Moffat: “Je kunt ethische vraagtekens stellen bij het doden van
gezonden dieren vanwege economische belangen. Maar áls je de beslissing neemt om te
ruimen, heb je de plicht dit met zo min mogelijk dierenleed uit te voeren. Dat heeft Nederland
zelf ook moeten leren; net zoals Zuid-Korea. Toen in 1997 in Nederland de Varkenspest
uitbrak hebben wij de hulp van Canada ingeroepen. Canadese dierenartsen zijn toen
overgevlogen om Nederland te leren zulke grootschalige operaties uit te voeren."

Dierenwelzijnorganisatie Eyes on Animals controleert vanuit Nederland veetransporten,
veemarkten en slachthuizen. Behalve inspecties van veetransporten, veemarkten en
slachthuizen lobbyt Eyes on Animals voor betere regels en handhaving. Daarnaast biedt de
organisatie trainingen aan vrachtwagenchauffeurs en politieagenten over dierenwelzijn op
transport.
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