Elke keer wanneer er internationale sport evenementen worden georganiseerd in landen met grote
zwerfdier populaties worden deze dieren op grote schaal en op afschuwelijke wijze afgeslacht. Afmaken
van zwerfdieren is in het geheel geen structurele oplossing voor het zwerfdieren overschot. Er zijn andere
meer humane oplossingen die op de lange termijn veel meer effect hebben.
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ISAT (International Stray Animal Team )zet zich in om landen die zich voorbereiden op de organisatie van
een groot internationaal sportevenement te overtuigen van het feit dat zwerfdieren populaties op een
humane manier gereduceerd kunnen worden. Om dit te bewerkstelligen hebben we een
gemeenschappelijke verklaring opgesteld waarin we landen en betrokken organisaties oproepen om het
zwerfdieren probleem indien aanwezig op een humane wijze op te lossen.

Gemeenschappelijke verklaring:
De organisatie van internationale sportevenementen (zoals bijv. Olympische Spelen of WK, EK) in
landen met veel zwerfdieren leidt meestal tot massale ruiming van deze zwerfdieren. Naast het feit
dat het doden van gezonde dieren ethisch onverantwoord is, gebeurt het ruimen vaak op manieren
die zeer veel onnodig dierenleed veroorzaken. Dit terwijl er humane en efficiënte oplossingen zijn
om zwerfdieren populaties te verkleinen (ABC-projecten, CNVR projecten en TNR projecten2 ) .
Ondergetekende organisaties doen hierbij een beroep op landen die zich voorbereiden op een
internationaal sportevenement om uitsluitend humane oplossingen in te zetten wanneer het gaat
om het verminderen van het aantal zwerfdieren.
Daarnaast doen we een beroep op sportorganisaties zoals FIFA en IOC om voorwaarden ten aanzien
van zwerfdieren populatie management te stellen aan participerende landen om zo te
bewerkstelligen dat er alleen humane oplossingen ingezet zullen worden om het aantal zwerfdieren
te verminderen tijdens de voorbereidingsfase van de sportevenementen.
Voor zowel regionale overheden en overkoepelende sportorganisaties raden wij aan dat:
• Zwerfdieren populatie management een integraal onderdeel van de planning voor internationale
sportevenementen wordt
• Voldoende middelen worden toegewezen en gereserveerd voor humane oplossingen (afhankelijk
van het land tussen de € 35 en € 80 per dier)
• Voldoende tijd worden uitgetrokken om het zwerfdieren probleem aan te pakken (afhankelijk van
de omvang van de populaties wordt ‘twee tot vier jaar voorbereiding aanbevolen).
• Samenwerking met ervaren dierenwelzijnsorganisaties3
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Initiatief van Stray Animal Foundation Platform
Trap-Neuter-Return is een methode waarbij zwerfdieren gevangen worden, gesteriliseerd en gevaccineerd
worden en vervolgens teruggezet worden. TNR is wetenschappelijk bewezen een veel effectievere oplossing
om zwerfdierenpopulaties duurzaam te verminderen tegenove euthanasie. ABC en CNVR zijn variaties van een
dergelijke aanpak
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Bijvoorbeeld, WSPA, IFAW, VIER VOETERS, RSPCA, Stray AFP, de Humane Society
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