De 10 meest gestelde vragen over het stierenvechten en ander dierenleed
1. In Nederland, België is het stierenvechten verboden, waarom is er dan een
CAS International?
Toeristen - waaronder die uit Nederland, België en andere landen - bezoeken nog altijd
stierengevechten in Europa en Latijns-Amerika. Daarom werd mede op verzoek van de
Spaanse Dierenbescherming (ADDA) in 1993 het 'Comité Anti Stierenvechten' in
Nederland opgericht, sinds 2008 genaamd CAS International (Comité Anti
Stierenvechten).
Hoewel CAS International het voor elkaar heeft gekregen dat reisorganisaties geen
excursies meer aanbieden naar stierengevechten, blijft ze mensen informeren over het
stierenvechten en wrede feesten met dieren. Zusterorganisaties doen hetzelfde in andere
landen. Als toeristen massaal wegblijven, brengt dit de stierenvechtindustrie een
gevoelige slag toe.
Daarnaast werkt CAS International intensief samen met zusterorganisaties in alle
stierenvechtlanden en daarbuiten. We voeren gezamenlijk campagnes, lobbyen bij de
Europese Unie en nationale/lokale overheden en voorzien elkaar van advies en
informatie. CAS is coördinator van het Internationale Netwerk tegen het Stierenvechten
dat bestaat uit meer dan 100 organisaties, en organiseert jaarlijks een conferentie tegen
het stierenvechten. Daarnaast is CAS de grootste organisatie ter wereld die zich exclusief
richt op het beëindigen van stierengevechten en is een belangrijke speler in de antistierenvechtbeweging.
2. Stieren hebben toch een goed leven voordat ze de arena ingaan?/De bioindustrie is toch veel erger?
Vechtstieren hebben misschien relatief gezien een beter leven dan dieren in de bioindustrie, maar dit betekent nog niet dat stierengevechten daarom niet ook heel
gruwelijk en wreed zijn. De stierenvechtindustrie wil mensen graag doen geloven dat
vechtstieren een prachtig leven hebben, maar ook hier komen veel excessen en illegale
dierenmishandelingen voor. De stieren en koeien worden regelmatig getest op hun
‘woestheid’ en dat gaat er niet vriendelijk aan toe. De dieren die niet voor deze test
slagen worden gebruikt voor vermaak tijdens feesten, als oefenmateriaal voor de
stierenvechtscholen of gaan direct naar de slacht. Als een stier 5 á 6 jaar oud is en klaar
voor het stierengevecht heeft het dier al vele wrede tests ondergaan. Veel andere koeien
en stieren hebben dit traject niet gehaald en vaak zijn ze een wrede dood gestorven.
3. In Nederland en België is nog zoveel ander dierenleed. Moet daar niet eerst
iets aan gedaan worden?
Het een sluit het ander niet uit, want natuurlijk moet aan alle vormen van dierenleed (én
mensenleed) een einde komen. In Nederland zijn gelukkig diverse organisaties actief die
allerlei vormen van dierenleed bestrijden. CAS International richt zich op het bestrijden
van het stierenvechten en wrede feesten met stieren en andere dieren, andere
organisaties werken aan het beëindigen van de bio-industrie, de bontindustrie en/of
andere misstanden. Het stierenvechten is een van de meest gruwelijke vormen van
dierenmishandeling voor vermaak en onze zusterorganisaties in de stierenvechtlanden
hebben onze hulp hard nodig, daarom zetten wij ons in tegen deze vorm van dierenleed.
4. Ook in de stierenvechtlanden zélf is de meerderheid van de inwoners tegen
het stierenvechten. Waarom is het dan nog niet afgeschaft?
Economische belangen zijn hiervan de voornaamste reden. Een kleine, maar zeer
invloedrijke groep mensen heeft er belang bij dat het stierenvechten blijft bestaan. Deze
groep heeft (nog) veel macht bij de media en de politiek.
Anderen houden aan het stierenvechten vast, omdat het traditie is. Maar tradities die
erop gericht zijn om levende wezens ernstig leed toe te brengen horen niet in stand

gehouden te worden. Ook buitenlandse toeristen houden het stierenvechten in stand,
want door naar stierengevechten te gaan, zorgen zij voor inkomsten voor de
stierenvechtindustrie.
5. Is het waar dat er EU-subsidies naar de stierenvechtindustrie gaan?
Vanuit de Europese Unie vloeien allerlei subsidies naar de lidstaten, bijvoorbeeld voor
veefokkers, culturele instellingen en het onderwijs. De stierenvechtlanden Spanje,
Portugal en Frankrijk wenden een deel van deze subsidies aan om de
stierenvechtindustrie te onderhouden. Ze gebruiken het geld bijvoorbeeld om
vechtstieren te fokken, stierenvechtscholen te steunen en arena's op te knappen. Omdat
de Europese Unie geen voorwaarden stelt aan deze subsidies, kan er zoveel geld bij de
stierenvechtindustrie terechtkomen. Daarnaast krijgen zij miljoenen euro's aan subsidies
per jaar van de nationale, regionale en gemeentelijke of andere lokale overheden in de
stierenvechtlanden. Zonder deze subsidies (en sponsorgeld van bedrijven) zou de
stierenvechtindustrie nóg grotere verliezen lijden. Het Europees Parlement stemde in
2015 tegen de Europese subsidies die naar het stierenvechten gaan, de Europese
Ministers van Financiën moeten nog een positie innemen over dit onderwerp.
6. Is er al wat bereikt in al die jaren actie voeren?
Er is in de loop der jaren veel bereikt en het aantal successen neemt steeds meer toe. In
grote Spaanse steden als Madrid en Barcelona is bijvoorbeeld nog maar één arena over.
Steeds meer gemeenten en staten in de stierenvechtlanden verklaren zich officieel tegen
het stierenvechten. Steeds meer gemeenten verminderen of stoppen de subsidies voor
stierengevechten, de politieke en publieke druk op het stierenvechten wordt steeds
groter, de stierenvechtindustrie lijdt steeds grotere financiële verliezen omdat sponsors
zich terugtrekken, etc.
7. Doen jullie ook iets tegen 'feesten' met dieren, zoals de stierenrennen in
Pamplona?
Doel van CAS International is 'een einde maken aan stierengevechten en andere culturele
evenementen die dierenleed tot gevolg hebben'. Hier vallen dus ook feesten met dieren
onder. In alle stierenvechtlanden (en ook daarbuiten) vinden bij elkaar tienduizenden
evenementen per jaar plaats waarbij stieren, koeien en andere dieren worden
mishandeld en/of gedood. Alleen al in Spanje worden tienduizenden stieren per jaar op
allerlei manieren mishandeld. CAS International werkt samen met zusterorganisaties om
deze martelingen te stoppen. We zijn medeorganisator van manifestaties, bijvoorbeeld in
Tordesillas en andere gemeenten waar feesten plaatsvinden, we ondersteunen
zusterorganisaties die feesten aan de kaak stellen, lobbyen bij diverse overheden om
deze feesten te stoppen, etc.
8. Tijdens Portugese stierengevechten worden de stieren toch niet gedood?
De stieren worden in Portugal inderdaad niet in de arena – onder het oog van het publiek
– gedood. Ze worden echter wél tijdens het stierengevecht ernstig mishandeld. Daarna
worden zij de arena uitgeleid en buiten het zicht van het publiek gedood, nadat zij –
zwaar gewond – uren- of soms zelfs dagenlang op verlossing hebben moeten wachten.
Met leugens als 'de stier wordt niet gedood' en 'bloedeloos stierengevecht' lokt de
Portugese stierenvechtindustrie toeristen de arena in, zodat zij meer geld verdienen en
zo meer stierengevechten kunnen organiseren.
9. Klopt het dat ook paarden het slachtoffer worden van stierengevechten?
Paarden worden bij diverse vormen van stierengevechten gebruikt. Bij 'klassieke'
stierengevechten Spaanse stijl dragen ze de picador, de man die met een lange lans de
nekspieren van de stier doorsnijdt. Omdat de stier niet ziet dat de picador de agressor is
in plaats van het paard, worden paarden regelmatig door stieren op de horens genomen
en kunnen - ondanks de beschermende deken om hun lichaam - ernstig gewond raken.
Tijdens rejoneos en Portugese stierengevechten zijn de paarden getraind om de stier
juist te ontwijken, maar ook tijdens deze stierengevechten kunnen ze gewond raken. De

dieren worden in ieder geval blootgesteld aan angst en stress. Het is niet precies bekend
hoeveel paarden er sterven als gevolg van stierengevechten.
10. Komt er ooit een einde aan de stierengevechten en stierenfeesten?
Wij zijn ervan overtuigd dat er voor het stierenvechten geen toekomst meer is. Door
steeds te blijven lobbyen bij de politiek, door reisorganisaties en toeristen te informeren
over de wreedheid van het stierenvechten en door andere vreedzame campagnes te
voeren heeft de anti-stierenvechtbeweging al veel successen geboekt. In alle
stierenvechtlanden spreken steeds meer politici, media en het algemene publiek zich uit
tegen het stierenvechten, waardoor de stierenvechtindustrie zich steeds meer in het
nauw gedreven voelt. Gemeenten in de stierenvechtlanden zijn niet meer bang om zich
officieel te verklaren als anti-stierenvechtgemeente en zelfs liefhebbers van het
stierenvechten spreken hun vrees uit dat het snel afgelopen zal zijn met het
stierenvechten.
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