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Angående: Björnfarmer, Kinas djurlagstiftning och EU:s insatser

I olika länder över hela Asien lever tusentals björnar under tortyr på björnfarmer för att deras galla ska 
kunna avlägsnas och användas inom traditionell medicin för att behandla olika sjukdomar, trots att det 
finns alternativa örtmedicinska och syntetiska preparat. Den 16 november 2010 hölls ett intressant 
seminarium vid Europaparlamentet om ”björnuppfödning, djurplågeri och utvecklingen av djurskyddet 
i Kina”. I seminariet deltog Animals Asia Foundation (en icke-statlig djurrättsorganisation vars 
representanter har arbetat i Asien sedan 1985 för att främja djurs välbefinnande), 
naturskyddsorganisationen China Wildlife Conservation Association och Sichuan Forestry 
Administration.

Under seminariet gavs erkännande åt de kinesiska myndigheternas ansträngningar och engagemang 
att sträva efter en politik som erkänner djurs rättigheter, vilket framgår av utarbetandet av den första 
lagstiftningen mot omänsklig behandling av djur, förbudet mot djurföreställningar i kinesiska djur- och 
safariparker, myndigheternas åtagande om en ansvarfull behandling av hundar samt det viktiga avtal 
som tecknades med Animals Asia Foundation om frisläppandet av de första 500 kragbjörnarna och 
samarbetet för att stoppa björnuppfödning. Både i Kina och i andra delar av Asien återstår förstås 
mycket arbete.

Enligt artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU och medlemsstaterna 
genom sin politik ”fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser”. Mot denna bakgrund 
vill vi fråga kommissionen följande:

1. Anser kommissionen att EU, inom ramen för sina förbindelser med Kina, bör åta sig att hjälpa, 
stödja och uppmuntra den kinesiska regeringen att upprätta strategier, lagar och regler för att 
förbättra djurskyddet?

2. Anser kommissionen att EU, inom ramen för sina förbindelser med Kina, bör åta sig att hjälpa, 
stödja och uppmuntra den kinesiska regeringen att uppfylla sina åtaganden att stoppa 
björnuppfödning i Kina, och tillsammans med den kinesiska regeringen utarbeta en plan för att 
med tiden ta hand om så många som möjligt av de enskilda björnar som finns på björnfarmer, 
innan dessa stängs?

3. Kan kommissionen uppge hur och inom vilken tidsperiod den tänker uppfylla sina åtaganden?

4. Kan kommissionen uppge vilka initiativ den tänker föreslå för att bekämpa den illegala handeln 
med produkter som innehåller björngalla?
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