
Wffi ffiWWffi, ffi
ffi 
'ffiffiffiffi 

ffiffi ffiffiffiffiffiffiffi
De landbouw moet diervriendeli lk, duurzaam en regionaal worden. Wij onderschrijven het pleidooi
van de honderden wetenschappers die een einde wil len aan de bio-industrie.

Diertransporten moeten worden beperkttot maximaal 2 uur.

Alternatieven voor dierproeven moeten fors worden gestimuleerd. Dierproefurij wordt de norm.

De Part i l  voor de Dieren wi l  een gentechvr i j  Europa, te beginnen in Neder land.

Er moet een einde komen aan het antibiotica-misbruik in de veehouderij.

Er moet een verbod komen op megastallen.

De landel i jke overheid moet een goede opvang van dieren waarborgen.

De bestri jding van 0-koorts, MRSA en ESBL moet de hoogste prioriteit kri jgen.

Nederland moet stoppen met de overbevissing en vervui l ing van de zeeën.

Natuur moet de ruimte kri jgen! Er moet een groot, Europees natuurnetwerk komen.

Zon, wind en waterkracht in plaats van kernenergie, kolencentrales en C02 opslag.

Net als bij kinderarbeid nemen we ook voor dierenrechten onze eigen verantrruoordeli jkheid.

Naast pr ior i te i ten op het gebied van dieren, natuLrr  en mi l ieu biedt ons programma
bezuinigingen van 14 mi l jard Euro.

De vervuiler betaalt. Er moet een hefÍing komen op dierl i lke eiwitten ter grootte van de maatschap-
peli jke kosten van de productie en producten uit de vee-industrie komen onder het hoge BïW tarief.

Er moet meer aandacht komen voor het st imuleren van biologische en/oÍ  p lantaardige producten.

Er moet een verbod komen op het onverdoofd riïueel slachten.
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Als enige pol i t ieke part i j  beki . ik t  de Part i j  voor

de 0ieren de huidige cr ises op het gebied van
klimaat, voedsel, biodiversiteit, diergezondheid,
energie, grondstoffen en economie in samen-

hang. En als enige parti j  ter wereld stelt ze niet
de korte-termijn mensenbelangen centraal,
maar dieren, natuur en mi l ieu.  Deze verkiezingen
gaan niet  over economie, maar over de toekomst

van onze planeet en onze rol  daar in.
De entree van de Parti j voor de Dieren in

2006 met twee zetels in het oarlement is niet

onopgemerkt  gebleven. De Part i i  voor de Dieren

stel t  in de Tweede Kamer belangr i jke
onderwerpen aan de orde die andere
parti jen negeren. Veel parti jen die
nog niet eerder over dierenwelzijn,

natuur en mi l ieu spraken, voelen zich
genoodzaakt ook aandacht aan deze
thema's te besteden. Door de komst

van de Part i j  voor de Dieren staan groene onder-
werpen veel hoger op de pol i t ieke agenda.
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0ns verkiezingsprogramma heeï' Rec e pten voor
mededogen en duurzaamherdi Recepten voor een
andersoortige groei mel respect v00r ecologie,
recepten voor het beëindigen van de rooÍbouq
recepten voor een wereld zonder dierenleed en
recepten 0m overconsumptie in te dammen.
Nederland zal, als meest veedichte land ter wereld,

moeten kiezen voor een radicaal ander
beleid. Dat betekent een ambitieus
klimaatpakket, werkelijke solidariteit
met de armsten in de wereld. een beter
dierenwelzijn en harde aÍspraken over
hoe we het uitsterven van dieren en
planten een halttoe kunnen roepen.
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