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Dierenbeschermingswet in de maak in China
Een eerste concept voor een 'wet tot bescherming van dieren' is in 2009 opgesteld door Chinese
rechtsgeleerden. Het zou een grote stap voorwaarts zijn in de strijd tegen dierenleed, mits de wet
voldoet. Daarom doen we er alles aan om het wetsvoorstel zo diervriendelijk mogelijk te maken.
We hebben een team van experts samengesteld, met advocaten uit Amerika en Europa die
gespecialiseerd zijn in wetgeving(-sprocessen) met betrekking tot dieren. Met hun advies hebben
we uitgebreide aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van het wetsvoorstel ter bescherming
van dieren.

Maart 2010

Toekomst voor Taiwanese honden beetje beter
Begin 2010 hebben we aandacht gevraagd voor de tienduizenden vergeten honden en katten die
kreperen in gemeentelijke asiels in Taiwan. Mede dankzij de vele mensen die gehoor hebben
gegeven aan deze oproep om de campagne van EAST te ondersteunen, heeft deze een geweldige
impact gehad! Na publicatie van het rapport door EAST en massale protesten, zowel nationaal als
internationaal, heeft het parlement van Taiwan namelijk besloten om:

Mei 2010

1. direct alle tijdelijke dumpstations, waar de situatie het ergst was, te sluiten.
2. een ‘gedragscode voor asiels’ op te stellen, waarin het welzijn van dieren centraal staat.
3. het inzamelen van straathonden over te dragen aan getrainde functionarissen. Momenteel
gebeurt dat door vuilnismannen van de gemeentelijke reinigingsdienst.

Wéér meer diervriendelijke dierenartsen in China
25 Chinese dierenartsen met verbeterde technieken om te steriliseren en behandelen; 7 Chinese
dierenartsen die nu hun collega's kunnen gaan trainen; 73 zwerfkatten die gesteriliseerd zijn en 45
zieke katten die medische behandeling kregen! Dit is slechts het directe resultaat van onze
dierenartsen training 'Cure with Care'.

Augustus 2010

Vanaf nu verwachten we een forse toename in het aantal dieren die diervriendelijk behandeld
worden en klinieken die gratis sterilisaties uitvoeren - net als vorig jaar gebeurde.
En door de unieke steun van de Chinese autoriteiten en dierenartsenverenigingen voor ons
programma, kunnen we op de langere termijn tot een humaan zwerfdierenbeleid komen.

5e jaarlijkse capacity building workshop voor Chinese dierenbeschermers
Voor het vijfde jaar op rij hebben we onze workshop voor Chinese dierenbeschermers gehouden.
Met nieuw verworven vaardigheden in campagne voeren, media betrekkingen en publiekseducatie,
zijn ze beter toegerust om de dieren in hun land te helpen.
Speciale aandacht was er ditmaal voor de wrede handel in honden en kitten voor hun vlees en
vacht. De meesten van de 45 deelnemers zoeken wegen om deze vreselijke praktijk te bestrijden,
en wij gaven hen de middelen voor een effectieve, strategische aanpak.

Oktober 2010
ACTAsia protesteert tegen ziekelijke ‘crush’ film:

Chinese overheid verbiedt beeldmateriaal van dierenmisbruik!
In november verscheen er op het internet weer een gruwelijke 'crush' video (films waarin jonge
dieren als kittens, of puppies verpletterd of doodgetrapt worden) van Chinese makelij. Dit keer
waren konijntjes het slachtoffer, die onder een dik stuk glas langzaam doodgedrukt werden.

December 2010

ACTAsia startte direct een campagne, gesteund door meer dan veertig Chinese en internationale
dierenbeschermingsorganisaties, om deze video's te verbannen. En......met succes! Alle websites
die de gruwelen toonden, hebben de film verwijderd. Bovendien heeft het Chinese Staatsbestuur
van Radio, Film and Televisie alle radio en tv stations in het land verordend om beeldmateriaal
van dierenmisbruik en geweld tegen dieren te verwijderen. Herposten op sites is ook verboden.

