
INSPREEKTEKST STAMINA

Een rechtsstaat is een staat waarin het gezag van de overheid en de rechten en plichten

van de burgers ziin grenzen en normen vinden in de wet en in het recht.

Ook de dieren in Nederland maken deel uit van onze rechtstaat en hebben rechten' He-

laas kunnen zii zich niet op die rechten beroepen, daarom doen de actievoerders dat voor

hen.

Het is mij inmiddels duidelijk - gelet op het door u gevoerde beleid van de afgelopen jaren

- dat het onuitsprekelijke dierenleed, de verhongering, de verdorsting, de duizenden dieren

die door de jaren heen een gruwelijke dood zijn gestorven, u koud laat.

Dat wanneer er een noodoproep uitgaat van een actievoerder naar de hu

hulpdiensten zo geinstrueerd zijn dat zij niet uitrukken zodra zij horen dat
dier betreft.

Wat u hiermee uitdraagt, is dat u vindt dat de dieren op de OVP

bepaald rechtstatelijk.
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Artikel 2.1. van de Wet Dieren dat het verbod op dierenm waarborgt voor ALLE

dieren in Nederland, WAAR zezich ook bevinden, en ng is op zg ,,wilde"

dieren, wordt met voeten betreden op de OVP
U staat het toe

Dierenmishandeling is verboden in N
Justitie -handhaaft de openbare orde ro eist 14 dagen onvoorwaardelijke g+
vangenisstraf voor iemand die oP F k scheldwoord heeft gebruikt tegen iemand

van SBB, maar handhaaft niet de de dieren op de OVP.

evoerders nodig.Als justitie haar werk deed

Als u zorgl dat de dieren krijgen, ook nu nog, zodat niet tientallen veulens en kal-

veren het leven I geen actievoerders meer nodig

lk verzoek u
op de OVP.

te instrueren de wet te respecteren en na te leven, ook

te respecteren, die enkel en alleen trachten de dieren te

wettelijk gezien recht op hebben. ,,Handjes aÍ van de actievoerd ers" om het

in de van Carola Schouten te zeggen.

lk verzoek u de z.g. reset van Van Geel op een diervriendeliike manier door te voe
ren, dwz via anti conceptie en herplaatsing, beschutting en bijvoeren, anders zult u in nog

geen jaren van de actievoeders af zijn.

lk verzoek u de dieren de status: GEHOUDEN DIEREN te geven, waar ze recht op
hebben, gelet op de 1800 ha beloopbaar terrein.

TENSLOTTE



lk wil met name de Partij voor de Dieren en Groen Links die altijd menen het moreel gelijk

aan hun kant te hebben en de zaakkeer op keer weten te traineren' de de grote filosoof

Schopenhauer in herinneren brengen' Schopenhauer, die de moraal niet op de rede fun-

deert, zoals de ecowetenschappers Ollf en Vera, maar op het gevoel' zoals de actievoer-

ders doen

Grenzeloos medelijden met alle levende wezens is de sterkste waarborg voor zedelijk

goed gedrag, want komt voort uit het gevoel en niet uit de rede

Tekort aan mededogen ligt aan de basis van elk moreel tekortschieten'

lk verzoek u het medeliiden, in navolging van de grote filosoof Schopenh

gangspunt te nemen in uw besluitvorming'
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