	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Brussel, 20 september 2015
BRIEF AAN DE BELGISCHE MOSLIMS
Voor alle moslims ter wereld houdt het offerfeest een boodschap van solidariteit en
van delen in. Aangezien het niet verplicht is om voor die gelegenheid een dier te
slachten, en aangezien veel moslims het offerfeest vieren als een feest van
solidariteit dat niemand met zijn leven moet bekopen, richt ik me hier tot diegenen
die een schaap zullen slachten.
In het licht van de geschiedenis is de bekommernis om de gevoeligheid en het lijden
van dieren een recent fenomeen in de westerse samenleving. De allereerste
dierenbeschermingsorganisatie ter wereld werd nog maar opgericht in 1824, in
Groot-Brittannië. In de islamitische samenleving daarentegen werd het slachten van
dieren al meer dan 13 eeuwen geleden gecodificeerd. Dit met het doel om hen zo
veel mogelijk lijden te besparen. Het werd daarom verplicht om het slachten van een
dier aan het zicht van andere dieren te onttrekken, om een scherp mes te gebruiken
in één snelle beweging, enzovoort. Waarom het verdoven van dieren geen deel
uitmaakt van deze voorschriften? Simpelweg omdat de technologie nog niet
bestond toen de Koran werd geschreven.
Wat is dat, verdoving?
Tegenwoordig laat de technologie toe om te beschikken over moderne methodes
die de dieren ook de pijn van de halssnede bespaart door hen bewusteloos te
maken. De aanbevolen methode voor schapen is elektronarcose, een snelle
techniek die onmiddellijk een bewustzijnsverlies veroorzaakt als gevolg van een
elektrische schok. Het dier blijft leven, maar voelt niet langer pijn, net zoals wij bij
een operatie onder verdoving in het ziekenhuis.
Deze verdovingsmethode voor dieren wordt aanbevolen door de Belgische
dierenartsenverenigingen, de Federatie van Europese Dierenartsen, en wordt
verplicht (tenzij bij vrijstellingen) door de Europese dierenbeschermingswetten. De
methode wordt ook erkend door de autoriteiten in talrijke moslimlanden (Jordanië,
Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten, …). Zij oordelen dat verdoving het
lijden van dieren beperkt en dat de methode de moslims dus toelaat om hun riten

beter te doen overeenstemmen met de voorschriften rond dierenbescherming,
waaraan ze net als wij veel belang hechten.
Verdoving is halal!
Omdat wij een dierenrechtenorganisatie zijn, hebben we hetzelfde doel als u: dat
dieren zo weinig mogelijk lijden. Daarom is er op onze website (www.gaia.be) voor u
een video beschikbaar waarin u een demonstratie kunt zien van een verdoving door
middel van elektronarcose. Ik nodig u uit om de video te bekijken en om oprecht de
moderne methodes te overwegen die het mogelijk maken dat dieren gekeeld
worden zonder dat ze zich daar bewust van zijn.
We hebben hetzelfde doel: dat dieren zo weinig mogelijk lijden. Laat ons dan ook
niet in de valstrik trappen van extreemrechts, dat met het thema van de slachtingen
de verschillende gemeenschappen tegen elkaar wil opzetten. Laat ons evenmin in
de valstrik trappen van diegenen die smullen van polemieken. Want daar hebben
noch de dieren noch de samenleving baat bij. Laat ons met een open geest de
dialoog over de verdoving van de dieren aangaan in het belang van het dierenwelzijn,
het respect voor de islam en de goede verstandhouding tussen de
gemeenschappen.
Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA

