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Betreft: Dierenwelzijn in Europese constitutie

Amsterdam, 14 maart 2007

Geachte heer Balkenende,
 
De huidige voorzitter van de Europese Unie, mevrouw Angela Merkel, tracht op korte termijn een 
Verklaring op te stellen die de basis moet vormen voor een Europese constitutie. Hierin zal ook aandacht 
geschonken worden aan de Europese waarden. De Verklaring zal op 25 maart aanstaande, wanneer de 
EU vijftig jaar bestaat, worden bekendgemaakt.
 
De Coalitie Red de Dierenwelzijnswet, die 21 dierenbeschermingsorganisaties met ruim 800.000 leden en 
donateurs vertegenwoordigt, juicht dit initiatief zeer toe. De Coalitie zet zich in voor de bevordering van 
het respect voor dieren als levende wezens met gevoel en bewustzijn (sentient beings), een waarde die 
door de burgers van de Europese Unie massaal gedragen wordt en waaraan in de afgelopen jaren in 
toenemende mate ook door de politiek veel aandacht wordt besteed. Dierenwelzijn maakt deel uit van 
‘het Europese culturele erfgoed en de ethische waarden’ van de Europese Unie (Draft opinion of the 
European Economic and Social Committee On Animal Welfare – Labelling). Het Community Action Plan on 
the Protection and Welfare of Animals 2006-2010 komt voort uit deze waardering van dierenwelzijn en 
zal in de komende jaren door middel van concrete maatregelen het dierenwelzijn in de EU op een hoger 
plan trachten te brengen.
 
Het is van groot belang dat in de toekomstige constitutie van de EU de bescherming van dieren zonder 
voorbehoud als een ethische waarde wordt erkend. 
 
Wij willen u daarom verzoeken er zo spoedig mogelijk bij het huidige voorzitterschap van de EU op aan te 
dringen om in de Verklaring een passage op te nemen waarin de respectvolle behandeling van dieren als 
wezens met gevoel en bewustzijn als een essentiële waarde in de Europese Gemeenschap wordt 
opgenomen.
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet en zien graag een reactie van u tegemoet.

Met vriendelijke groet,
COALITIE RED DE DIERENWELZIJNSWET 

Ton Dekker
Voorzitter
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