Jaaroverzicht
2011
Campagne: Géén bont voor Chinees Nieuw Jaar
Miljoenen mensen vieren Chinees Nieuw Jaar, en velen schaffen voor die gelegenheid luxueuze
kleding en cadeautjes aan. Dit is een piektijd voor de bontverkopers, die hun afzet willen vergroten
van jassen, hoeden, kussens, bedspreien en allerlei accessoires gemaakt van bont.

Januari 2011

ACTAsia en locale dierenbeschermingsorganisaties zijn een publiekscampagne gestart om de
Chinese bevolking te weerhouden om producten te kopen waaraan zoveel dierenleed kleeft. Onze
campagne werd geplaatst op Sina.com, het meest populaire sociale netwerk in China, met
anderhalf miljoen deelnemers. De respons was enorm, en we ontvingen heel veel steun van
Chinese beroemdheden die het dragen van bont verwerpen.

Rapport: Changing China
China heeft geen wetten om dieren te beschermen. Als onderdeel van onze inzet om wetgeving
voor dieren in China aangenomen te krijgen, hebben we een studie gepubliceerd: Changing China:
de huidige politieke en sociale context. Het doel van deze publicatie is om dierenbeschermingsorganisaties te helpen bij het doorgronden van het legal system en besluitvormingsproces in China,
zodat zij effectieve lobby- en campagne strategie kunnen ontwikkelen voor een
dierenbeschermingswet.
Changing China is gepresenteerd aan nationale en internationale dierenbeschermingsgroepen in
juni, tijdens de Asia for Animals conference in Chengdu, waar het warm werd ontvangen.

Maart 2011

Start van media fora: Respect voor het leven
ACTAsia's China Manager heeft een aantal media fora gehouden in Shenzhen, om bewustwording
te vergroten van belangrijke dierenwelzijnszaken in het land. Op de bijeenkomsten worden
onderwerpen besproken die tot publieke verontwaardiging hebben geleid, of van grote invloed zijn
op de dierenbeschermingsbeweging. De discussies worden bijgewoond door genodigde
journalisten, en staan open voor het publiek.

Mei 2011

Het eerste forum ging over het incident in Beijing waar dierenliefhebbers een vrachtwagen
aanhielden die volgeladen was met honden op weg naar het slachthuis. Het tweede forum in juli
ging over de wreedheid van dierenshows in Chinese dierentuinen.

Toename dierenmishandeling roept om wetgeving
Er is een toenemend aantal gevallen, waarin mensen dieren op gruwelijke wijze martelen en deze
martelpraktijken breeduit op internet plaatsen, inclusief het plezier dat ze eraan beleven. Dit leidt
weliswaar tot woedende reacties van andere burgers en dierenbeschermers, maar er is weinig dat
ze eraan kunnen doen.
Dit toont eens te meer dat het invoeren van een dierenbeschermingswet de hoogste prioriteit heeft.
We hebben het internationale publiek opgeroepen om de Vaste Commissie van het Nationale
Volkscongres te vragen zo spoedig mogelijk een wet aan te nemen.

Juni 2011

Ook hebben we onze bezorgdheid geuit bij de relevante autoriteiten en de Chinese weblogs
dringend verzocht om deze informatie die aanzet tot geweld, niet te plaatsen.

ACTAsia for Animals groeit
Vanwege de intensivering van onze activiteiten in, hebben we ons team versterkt met drie part time
medewerkers in China. We verwelkomden een programma coördinator, een campagne
medewerker en een voorlichtingsmedewerker. Zij zorgen ervoor dat we een nog hechtere
werkrelatie kunnen onderhouden met de Chinese dierenbeschermers, en onze campagnes in het
veld beter kunnen uitvoeren. We hopen zo de Chinese dierenbeschermingsbeweging verder te
kunnen uitbouwen!

Rodeo China gestopt
De eerste rodeo ooit in China dreigde plaats te vinden in het Olympisch stadion van Beijing in
oktober 2011, als onderdeel van een cultureel uitwisselingsprogramma tussen de VS en China.
Chinese dierenbeschermers startten een campagne tegen deze vorm van vermaak die hunk ant op
kwam, op grond van dierenkwelling.

Juli – September 2011

Twee pers conferenties warden gehouden, handtekeningen verzameld en de Amerikaanse
ambassadeur in China werd benaderd met een protestbrief van alle organisaties. ACTAsia steunde
de campagne met locale demonstraties, en het oproepen van het nationale en internationale
publiek om petities te tekenen. Na maanden van intensief actie voeren, is de rodeo van de baan.

Hondenslachting voorkomen
In juli 2011 verbood het gemeentebestuur van Jiangmen, in de provincie Guangdong, het bezit van
honden in de stad. Zo’n 30,000 honden zouden afgemaakt worden, tenzij hun baasjes hen naar
een afgelegen plaats zouden brengen om geadopteerd te worden door boeren.

Augustus 2011

We ondernamen direct actie en zonden ons rapport en aanbevelingen voor meer effectieve en
humane methoden voor rabies control naar het gemeentebestuur van Jiangmen. Ook stuurden
we een protestbrief, ondertekend door meer dan vijftig dierenbeschermingsorganisaties. Onder
druk van alle protesten heeft het gemeentebestuur haar beleid aangepast en de slachtingen
werden voorkomen.

Weer meer diervriendelijke dierenartsen getraind
Met onze partners Vets Beyond Borders hebben voor de derde keer Chinese dierenartsen getraind.
We hielden een vervolgtraining in Beijing en Shenzhen, en zijn ditmaal ook naar Dalian geweest
waar de regering en dierenbeschermingsorganisatie erg geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van
een humaan zwerfdierenbeleid.

Oktober 2011

Zestien dierenartsen leerden effectieve en diervriendelijker sterilisatietechnieken, manieren om
dierenwelzijn in hun kliniek te verbeteren en het belang van hun rol in het voorkomen van
hondsdolheid. We moedigen dierenartsen aan om een voortrekkersrol te nemen in het bevorden
van dierenwelzijn en het verminderen van zwerfdieren door sterilisatie en voorlichting.

Workshops publiekseducatie in Japan
ACTAsia werd uitgenodigd door KNOTS, een Japanese dierenbeschermingsorganisatie om
workshops te geven over publiekseducatie. Meer dan honderd deelnemers waren aanwezig tijdens
de presentaties in Osaka en Tokyo.

November 2011

We bezochten ook dierenasiels van de regering, die dierenwelzijnscentra genoemd worden. Er ligt
veel nadruk op publiekseducatie door interactieve tentoonstellingen over de zorg voor dieren en
verantwoord huisdierenbezit. Dierenartsen van deze centra bezoeken ook scholen om voorlichting
te geven.

Grootste anti-bont campagne ooit in China
Volgend op het succes van onze campagne in januari, heeft ACTAsia het voortouw genomen in de
grootste publiekscampagne ooit, om de gruwelijke en groeiende bontindustrie in China te
bestrijden. De reacties en impact zijn enorm. Meer dan vijftig Chinese dierenbeschermingsorganisaties, hebben gehoor gegeven aan onze oproep zicht te mobiliseren. Uitgerust met onze
campagne-pakket, houden ze demonstraties en evenementen in het hele land.

December 2011

Naast offline activiteiten richten we ons online tot het publiek. In samenwerking met Sohu.com, de
equivalent van Yahoo, bereiken we miljoenen Chinezen. Een speciale campagne website is
opgezet, met informatie voor consumenten en actievoerders. Meer dan honderd beroemde
Chinezen steunen de campagne door het plaatsen van anti-bont berichten op hun weblogs en onze
site, en ons te vergezellen bij media-evenementen.
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