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Dierenrechtenactivisme in Nederland
De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) monitort in Nederland het dierenrechtenactivisme en
-extremisme. Dit personen of groepen die streven naar de verbetering van dierenrechten. De AIVD brengt in kaart:
» welke personen en groepen hiertoe behoren
» wat zij precies doen
» hoe ze zijn georganiseerd
In 2009 heeft dierenrechtenextremisme intensieve aandacht gekregen van politie en het Openbaar Ministerie. Ook de
Nationale Recherche besteedde extra aandacht aan de opsporing van dierenrechtenextremisten. Dit heeft geresulteerd
in meerdere aanhoudingen. Deze intensieve aanpak is in 2010 voortgezet.

Nederlandse groeperingen
De volgende twee groepingen spelen een sleutelrol in de wereld van het Nederlandse dierenrechtenactivisme en
-extremisme:
» Respect voor Dieren streeft naar een wereld waarin alle dieren in vrijheid leven. (sinds 2004)
» Anti Dierproeven Coalitie is fel tegenstander van dierproeven. (sinds 2007)

Doelwit
De belangrijkste doelwitten van actiegroepen zijn:
» bedrijven die proefdieren fokken
» bedrijven en instellingen die dierproeven doen
» de bonthandel
» circussen

Enkele acties
» In 2009 zijn volgens de Cijferbrief van de Tweede Kamer (april 2010) 45 illegale en 167 legale acties van
dierenrechtenextremisten geteld. Dit aantal ligt ongeveer even hoog als in 2007 en 2008.
» In 2008 werd SHAC-Nederland actief en organiseerde direct een groot aantal lawaaidemonstraties, 'home visits' en
brandbommen bij personen en bedrijven die een relatie hebben met Huntington Life Sciences. Ook werd er bij een
medewerker van Euronext de tekst 'We will kill your wife' op de muur van zijn huis geverfd.
» In 2007 brandde de auto uit van een van de directeuren van een proefdierfokkerij omdat ze wilden verhuizen naar
het op te richten Science Link-project. Daarnaast werd om dit ScienceLink-project een halt toe te roepen, een rouwkrans
'voor de dieren' neergelegd bij het huis van een wethouder. Het huis van de projectontwikkelaar werd beklad met
dreigende leuzen.
» Sinds 2006 vonden in Nederland steeds meer acties plaats, vooral op mensen gericht. Denk aan mensen die
werken bij de instelling waar dierproeven worden gedaan of banken die de financiën voor de instelling doen.
» Vanaf 2005 voerde het Nederlandse Respect voor Dieren steeds vaker actie tegen Huntington Life Sciences. Hun
Britse collega's van SHAC bemoeiden zich met deze acties. In Engeland is SHAC berucht; ze hebben in 2005 het
lichaam van een familielid van de eigenaar van een proefdierbedrijf opgegraven. SHAC is dus volgens de definitie een
dierenextremistische groepering.

Page 1/2

http://www.informatiedierproeven.nl/dierenrechtenactivisme

Lone wolves
Ook de zogenoemde 'lone wolves' plegen acties. Dit zijn actievoerders die alleen handelen, maar zich laten inspireren
door (de werkwijze van) actiegroeperingen. Een bekend voorbeeld is de moord op Pim Fortuyn in 2002. De moord op de
politicus werd gepleegd door Volkert van der G, een 'lone wolf' dierenrechtenextremist.
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