Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn het Comité Anti Stierenvechten (CAS International). Wij zijn een
Nederlandse organisatie die zich vooral inzet tegen het stierenvechten. Je hebt
vast weleens wat gehoord of gezien over het stierenvechten. Vaak krijg je dan
een beeld te zien van een man in een pak met veel kleuren en een rode lap in
zijn hand. En daarachter komt een woeste stier aanstormen, zoals je op de
poster hieronder kunt zien.

Wij willen je graag wat meer vertellen over het stierenvechten.
Dit gaan we proberen te doen door 10 vragen te beantwoorden, die vaak aan
ons gesteld worden.
Hier komen ze:
1. In Nederland en België is het stierenvechten verboden, waarom bestaat
dan CAS International?
Heel veel toeristen uit Nederland, België en andere landen, gaan nog steeds
naar het stierenvechten wanneer ze op vakantie zijn. In Spanje of een ander
land waar het stierenvechten nog steeds bestaat. Ook in Frankrijk en Portugal

bijvoorbeeld. Vaak komt dat, omdat ze nog te weinig weten over het
stierenvechten. Veel toeristen weten bijvoorbeeld nog steeds niet dat de stieren
in de arena gedood worden door de stierenvechter. In Spanje noemen ze zo’n
man de matador. En dat betekent letterlijk: ‘de doder’.
Ook weten ze vaak niet dat de stieren, voordat ze dood zijn, vreselijk
mishandeld worden. Wanneer we voor elkaar kunnen krijgen dat toeristen
wegblijven bij het stierenvechten, komt er veel minder geld binnen bij de
degenen die het stierenvechten organiseren. En zonder geld…geen
stierenvechten!
Omdat er veel toeristen naar het stierenvechten gaan, hebben Spaanse
dierenbeschermers in Nederland mensen gezocht die hier iets tegen konden
doen. En zo werd in Nederland in 1993 CAS opgericht. Sinds 2008 heten wij CAS
International. Het verschil is dat wij vanaf 2008 niet alleen meer in Nederland
actief zijn, maar de belangrijkste en grootste organisatie ter wereld zijn die
tegen het stierenvechten strijdt.
Dit doen wij door samen te werken met organisaties in de landen waar het
stierenvechten nog steeds bestaat. Maar ook met organisaties in andere landen,
die tegen het stierenvechten zijn. Er zijn meer dan 100 organisaties op de
wereld, die proberen een einde te maken aan het stierenvechten. Maar we
willen ook een einde maken aan allerlei andere wrede feesten met dieren. Want
het gaat ons niet alleen om het stierenvechten.
Op die andere ‘feesten’ komen we dadelijk nog terug.
We doen dit door zoveel mogelijk mensen informatie te geven en te protesteren
tegen het stierenvechten. Maar we gaan ook zoveel mogelijk in gesprek met de
leden van het Europees Parlement in Brussel. Zij kunnen namelijk een hele
belangrijke rol spelen bij het afschaffen van het stierenvechten. Daarnaast gaan
we ook naar de landen toe, waar het stierenvechten nog steeds bestaat. Om te
protesteren, maar ook om daar in gesprek te gaan met de bestuurders van die
landen of in de dorpen en steden waar nog steeds stierengevechten
georganiseerd worden.

Mensen uit allerlei landen die protesteren tegen het stierenvechten

2. Vechtstieren hebben toch een goed leven voordat ze de arena ingaan? De
bio-industrie is toch veel erger?
Laten we maar meteen een fabeltje de wereld uithelpen: Vechtstieren bestaan
niet!
Stieren (en koeien) zijn van nature hele rustige dieren. Pas wanneer ze pijn
wordt gedaan, zullen ze zich gaan verdedigen. Net als veel andere dieren.
De industrie die achter het stierenvechten zit, wil ons wijsmaken dat het wél
hele woeste en gevaarlijke dieren zijn. En dat je wel een héle grote held moet
zijn om tegen deze dieren te ‘vechten’. Maar ze proberen ons ook te laten
geloven dat de stieren een geweldig leven hebben gehad. Hun hele leven lekker
buiten in de wei zitten en zeer goed verzorgd worden. Dat is dus niet waar.
De stieren en de koeien worden regelmatig getest op hun ‘woestheid’.
En dat gaat er echt niet vriendelijk aan toe. Door ze te mishandelen, kijken ze
hoe het dier hierop reageert. Als het dier niet boos genoeg reageert, wordt het
gebruikt voor andere wrede feesten.
Of het wordt gebruikt voor stierenvechtersscholen, waar soms zelfs kinderen al
opgeleid worden tot stierenvechter. Maar dit gebeurt ook met kalfjes van een
paar maanden oud. Kinderen mogen dan oefenen, door speren op de juiste
plekken in het dier te steken. Andere dieren die niet voor deze tests ‘slagen’
gaan vaak al meteen naar het slachthuis. Maar veel dieren sterven al terplekke
tijdens deze tests
De stieren die wél door deze tests heen komen, zijn dan 5 à 6 jaar oud en klaar
voor het stierengevecht.
En natuurlijk hebben de dieren in de bio-industrie geen goed leven, maar dat
hebben de ‘vechtstieren’ ook niet. Daarbij komen de ‘vechtstieren’ op een zeer
wrede en gruwelijke manier aan hun eind.

Zo leeft een ‘vechtstier’ echt niet zijn hele leven

3. In Nederland en België is nog zoveel ander dierenleed. Moet daar niet
eerst iets aan gedaan worden?
Natuurlijk moet er aan al het dierenleed een einde komen. En aan mensenleed
ook!
Gelukkig zijn er al veel andere organisaties die hier actief tegen strijden.
CAS International richt zich op het stierenvechten en andere wrede’ feesten’
met stieren en andere dieren. Het stierenvechten is een van de meest
gruwelijke vormen van dierenmishandeling die er bestaan. En ook nog puur
voor het plezier van mensen. De organisaties in de landen waar het
stierenvechten nog bestaat, hebben onze hulp heel hard nodig. Daarom zetten
wij ons in tegen déze vorm van dierenmishandeling.

Een zwaargewonde stier tijdens een ‘gevecht’

4. Ook in de stierenvechtlanden zélf is de meerderheid van de inwoners
tegen het stierenvechten. Waarom is het dan nog niet afgeschaft?
Het gaat vooral om geld! Een kleine groep mensen met heel veel invloed, willen
dat het blijft bestaan. En deze mensen hebben nog veel macht bij de politiek, bij
de radio, bij de televisie en bij de kranten. Een heel bekend voorbeeld is het
koningshuis van Spanje.
Weer andere mensen vinden dat het stierenvechten een traditie is, die moet
blijven bestaan. Maar tradities waarbij dieren gemarteld en gedood mogen
worden horen niet te blijven bestaan.
En zoals we al eerder zeiden: buitenlandse toeristen houden het stierenvechten
in stand. Want zij kopen kaartjes voor een stierengevecht en dat levert weer
geld op voor de stierenvechtindustrie.

De koning van Spanje op de foto met een matador

5. Is het waar dat er EU-subsidies naar de stierenvechtindustrie gaan?
Nederland, België en andere landen in de Europese Unie betalen geld aan
landen die lid zijn van de Europese Unie die bijvoorbeeld geld nodig hebben
voor onderwijs, of voor de landbouw. Veefokkers horen daar ook bij. De
stierenvechtlanden Spanje, Frankrijk en Portugal gebruiken een deel van dit
geld om de stierenvechtindustrie in stand te houden. Dit doen ze bijvoorbeeld
door de vechtstieren te fokken, stierenvechtscholen te steunen of om de arena’s
op te knappen.
Ieder land in de Europese Unie mag zelf weten wat ze allemaal met dit geld
doen. Op die manier kan er heel veel geld bij het stierenvechten terecht komen.
Dus ook het Nederlandse en Belgische belastinggeld. Wij betalen dus eigenlijk
gewoon mee aan het stierenvechten. En dit gaat écht om miljoenen euro’s.
Het Europees Parlement stemde in 2015 tegen de subsidies die naar het
stierenvechten gaan.
De Europese Commissie heeft de wens van het Europees Parlement nog niet
kunnen opvolgen. De commissie zegt dat het lastig is om die uit de algemene
steun voor de fokkers te halen omdat ze meerdere soorten dieren fokken. CAS
vindt dat de commissie beter haar best moet doen om gevolg te geven aan de
wens van het Europees Parlement.
Ook krijgt de stierenvechtindustrie heel veel geld van de regering van hun eigen
land, of van de stad waar het stierenvechten nog steeds bestaat. Daarbij zijn er
ook nog sponsors die hieraan meebetalen.
Zonder al dit geld zou de stierenvechtindustrie nog meer verlies lijden en
misschien wel helemaal niet meer kunnen bestaan.
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6. Is er al wat bereikt in al die jaren actie voeren?
Dat is er zeker! In grote steden zoals Madrid en Barcelona is er nog maar één
arena over. In Barcelona worden helemaal geen stierengevechten meer
georganiseerd. Steeds meer steden en provincies in Spanje zijn officieel tegen
het stierenvechten en stoppen ermee om geld te geven aan het stierenvechten.
Ook veel sponsors zijn ermee gestopt.
Daarnaast krijgt de stierenvachtindustrie steeds meer last van de protesten
tegen het stierenvechten in hun eigen land en in andere landen. Ook vanuit de
politiek komt er steeds meer tegenstand tegen deze afschuwelijke
dierenmishandeling.

In de arena van Barcelona worden geen stierengevechten meer gehouden

7. Doen jullie ook iets tegen 'feesten' met dieren, zoals de stierenrennen in
Pamplona?
Ons doel is om een einde te maken aan het stierenvechten en andere
zogenaamde ‘feesten’ met veel dierenleed. Wat veel mensen niet weten, is dat
de stieren die ieder jaar door de straten van Pamplona opgejaagd worden ’s
avonds gedood worden in de arena. Ze denken dat het enkel maar het rennen
door de straten is. En dit alleen al is verschrikkelijk voor de stieren. Toch komen
er ieder jaar duizenden toeristen naar kijken.
Bij andere ‘feesten’ in Spanje worden er bij stieren brandende pekbollen op de
horens geplaatst. De brandende pek levert bij de stier diepe brandwonden op of
komt in de ogen, waardoor het dier blind wordt.
In andere dorpen in Spanje worden stieren door grote groepen mensen door de
straten gejaagd en op het laatst van de kant de zee in gedreven. Vaak verdrinkt
de stier dan.
Door al deze vreselijke ‘feesten’ worden er alleen al in Spanje tienduizenden
stieren mishandeld en gedood.
CAS International blijft hiertegen protesteren, samen met andere organisaties.
Dit doen we ook door in de dorpen en steden tijdens deze ‘feesten’
protestacties te organiseren. Daarmee krijgen we ook veel aandacht van de
pers.

De jaarlijkse stierenrennen in Pamplona

8. Tijdens Portugese stierengevechten worden de stieren toch niet gedood?
Sommige mensen weten niet eens dat er ook in Portugal (en in Frankrijk)
stierengevechten worden gehouden. Maar mensen die het wel weten, zeggen
vaak dat de stieren in Portugal niet gedood worden. Dat hebben ze mis. De
stieren worden inderdaad niet in de arena gedood, zodat het publiek het niet
kan zien. Maar de stieren worden in de arena wel zwaar mishandeld. Daarna
worden de dieren, meestal zwaargewond, buiten de arena gebracht. Daar
worden zij dan wel gedood. Soms pas uren of zelfs dagen later, nadat de stieren
vreselijke pijn hebben moeten lijden.
De stierenvechtindustrie in Portugal probeert op deze manier toeristen te
lokken, door leugens te vertellen zoals: ‘De stier wordt niet gedood’, of ‘Een
stierengevecht zonder bloed’.
Op deze manier verdienen zij dus veel geld aan de toeristen, om zo weer meer
stierengevechten te kunnen organiseren.

Stierengevecht in Portugal

9. Klopt het dat ook paarden het slachtoffer worden van stierengevechten?
Dat klopt zeker! Paarden worden ook vaak gebruikt bij het stierenvechten. We
zullen even uitleggen hoe het er bij een stierengevecht in Spanje aan toe gaat.
De vechtstieren staan soms al dagen van te voren in een klein donker hok bij de
arena, waar ’s zondags het stierengevecht georganiseerd wordt. Een hok waar
ze niet eens in kunnen liggen en vaak niks te eten of te drinken krijgen.
Wanneer de stieren dan op zondag de arena in worden gejaagd, zijn ze
helemaal in paniek. Ze hebben dagen in het donker gestaan en komen dan
ineens in het felle zonlicht de arena in, vol met mensen en heel veel herrie. De
stier wil maar één ding en dat is: wegwezen! Maar dat gaat niet. Hij gaat
rondrennen, waardoor het lijkt alsof hij heel woest is.
Dan komt er een man op een paard de arena in. De ‘picador’. Die heeft een
lange lans in zijn hand en probeert met die lans de nekspieren van de stier door
te snijden. Hierdoor kan de stier zijn kop niet meer optillen (daardoor lijkt het
altijd alsof de stier heel woest, met zijn kop naar beneden op de ‘matador’ af
stormt).
Omdat de stier niet ziet wie die lans in zijn nek steekt, gaat hij op het paard af.
De stier denkt namelijk dat het paard hem pijn doet en neemt het paard op de
horens. De paarden hebben dan wel een deken om hun lichaam, maar toch gaan
de horens er weleens doorheen of valt het paard om. Dit levert bij de paarden
heel veel angst en stress op.
Wanneer dit dan allemaal voorbij is komt de ‘matador’ de arena in. Hij heeft
verschillende speren (banderillas) in zijn hand en de rode lap (die rode lap is
pure onzin trouwens, want koeien en stieren zijn kleurenblind).
De stier gaat nu op de ‘matador’ af. Hij reageert namelijk op beweging en heeft
veel pijn. Terwijl de ‘matador’ de stier ontwijkt, door hem onder de rode lap te
laten lopen, steekt hij de gekleurde speren in de rug en nek van de stier. Dit
gaat zo’n twintig minuten door, totdat de stier van pijn en vermoeidheid door
zijn poten zakt. Dan probeert de ‘matador’ met een lang zwaard de stier tussen
zijn schouderbladen door in het hart te steken, zodat de stier sterft. Maar dit
gaat meestal mis en raakt het zwaard de longen van de stier, waardoor hij stikt
in zijn eigen bloed.

Een omgevallen paard wat door de stier op de horens genomen is

Wanneer het ‘gevecht’ dan eindelijk voorbij is krijgt de ‘matador’ ook nog een
trofee. En dat zijn namelijk de oren van de stier. Die worden vaak al afgesneden
terwijl het dier nog niet eens dood is.
En zo gaat het met zes stieren tijdens een ‘middagje stierenvechten’, dus ook
met de paarden.

10. Komt er ooit een einde aan de stierengevechten en stierenfeesten?
Wij zijn ervan overtuigd dat het stierenvechten en andere wrede feesten zullen
stoppen. Door steeds maar in gesprek te blijven gaan met de politiek, door
reisorganisaties en toeristen te informeren en door vreedzaam te blijven
protesteren, hebben we al veel bereikt.
In alle landen waar nog steeds stierengevechten worden georganiseerd, komt
steeds meer weerstand tegen deze dierenmishandeling. Mensen uit de politiek,
de media en de inwoners van deze landen zelf komen in opstand tegen het
stierenvechten.
Steeds meer steden en dorpen verklaren zichzelf ‘stierenvechtvrij’.
De stierenvechtindustrie heeft hier (gelukkig) heel veel last van en is bang dat
het heel snel afgelopen zal zijn met deze vreselijke dierenmishandeling.
En de arena’s hoeven van ons echt niet afgebroken te worden hoor. Het zijn
vaak eeuwenoude en mooie gebouwen. Echte monumenten, net zoals het
Colosseum in Rome.
Ze kunnen bijvoorbeeld heel goed gebruikt worden om er concerten of
toneelvoorstellingen in te organiseren.

Zo willen we het graag zien: Een lege arena

Maar nu een vraag aan jou. Wat kun jij doen om het stierenvechten en andere
wrede ‘feesten’ te laten stoppen?
Op de eerste plaats: ga echt nooit naar een stierengevecht. Hierdoor ontvangt
de stierenvechtindustrie in ieder geval geen geld van jou.
Probeer zoveel mogelijk mensen in je omgeving ervan te overtuigen dat ze ook
nooit naar een stierengevecht moeten gaan.
Geef de informatie die je hier gelezen hebt door. Je kunt dit bijvoorbeeld doen
door een werkstuk op school over het stierenvechten te maken. Of door een
spreekbeurt over het stierenvechten te houden.
Soms krijgen klassen op scholen de opdracht om iets te organiseren voor een
goed doel. Denk daarbij eens aan ons.
Wij zijn blij met alle steun en je kunt daarvoor bij ons zoveel informatie krijgen
als je maar wilt. Ook om een handtekeningenactie te starten
Plaats bijvoorbeeld informatie op je Facebookpagina of Instagram.
Geef websites, die nog steeds reclame maken voor het stierenvechten, aan ons
door.
Koop tijdens je vakantie geen souvenirs die met het stierenvechten te maken
hebben. Koop liever bij ons leuke artikelen die laten zien dat je juist tegen het
stierenvechten bent. Kijk maar eens op onze website.
In veel vakantielanden waar het stierenvechten nog bestaat, hangen soms in
cafés of restaurants posters of foto’s van het stierenvechten. Geef de namen
van deze cafés of restaurants aan ons door. Dan sturen wij een mail naar ze toe.
Je kunt ook donateur worden van ons. Dit kan al vanaf 3 euro per maand.
Samen kunnen we einde maken aan deze vreselijke dierenmishandeling! Help je
mee?
Namens de stieren in ieder geval heel hartelijk dank!!!
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