samen in balans:
de belangrijke rol van
dieren bij het realiseren
van SDG’s

Dieren zijn onmisbaar voor het welzijn van
de mens, van het ondersteunen van
gemeenschappen via ecotoerisme tot hun
sleutelrol bij belangrijke
ecosysteemdiensten zoals
ongediertebestrijding en bestuiving. Maar
het welzijn van dieren en behoud van
diersoorten staat vaak op de tweede plaats
als het gaat om de menselijke
ontwikkelingsactiviteiten. Bij het
ontwikkelen en uitvoeren van openbaar
beleid wordt meestal geen of weinig
rekening gehouden met het belang van
dieren. Daarom moeten
natuurbeschermingsorganisaties
beleidsmakers en diens achterban ervan
bewust maken dat dierenwelzijn en
natuurbehoud noodzakelijk zijn voor de
mens en de samenleving.
Het meest algemeen aanvaarde framework
voor maatschappelijke ontwikkeling en
menselijk welzijn is de agenda van de
Verenigde Naties (VN) voor 2030, beter
bekend als de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals, SDG’s) van de VN.
Deze zijn door alle 193 lidstaten van de VN

overeengekomen en verwoorden de
internationale prioriteiten voor het
realiseren van duurzame menselijke
ontwikkeling. Als belangrijkste richtsnoer
voor menselijke ontwikkeling vormen deze
doelstellingen een uitgangspunt voor
beleid van overheden, NGO’s en de
VN-organisatie.
Hoewel de SDG’s natuurlijk meer inhouden
dan zuiver economische maatstaven voor
vooruitgang zoals het bruto nationaal
product (BNP), leggen ze betrekkelijk
weinig nadruk op de waarde van de natuur.
Ondanks dat het lot van dieren en hun
habitat nauw verweven is met het lot van
de mens. Alle soorten, zowel groot als
klein, bedreigd of alomtegenwoordig,
spelen een belangrijke rol bij het creëren
van een gezonde, voorspoedige en
duurzame toekomst voor de mens. De
coronapandemie is hiervan wel het beste
voorbeeld. We zien steeds vaker het
ontstaan en de overdracht op mensen van
zoönotische ziekten als gevolg van de
slechte behandeling van gedomesticeerde
en wilde dieren en hun habitat. Het is
essentieel dat er niet alleen bij het

herstellen van de coronapandemie maar
ook bij het streven om de volgende
pandemie te voorkomen, rekening wordt
gehouden met de natuur.
Dit report is de tweede editie, waarin wordt
gekeken naar de verbanden tussen
dierenwelzijn, natuurbehoud en de natuur
en hun essentiële rol voor het realiseren
van de SDG’s. Zoals in dit rapport uiteen
wordt gezet, kunnen effectief welzijn en
behoud een aanzienlijke bijdrage leveren
aan het realiseren van de SDG’s en het
verbeteren van mensenlevens. IFAW
probeert het bewustzijn van deze
samenhang te vergroten en meer
samenwerking te bevorderen om zo het
gemeenschappelijke doel van verbetering
van de levensomstandigheden voor alle
soorten op deze planeet te verwezenlijken.

International Fund for Animal Welfare
Samen in balans: de belangrijke rol
van dieren bij het realiseren van SDG’s
Tweede editie
Over IFAW (International Fund
for Animal Welfare)
IFAW is een wereldwijde organisatie die helpt
om mensen en dieren samen in balans te laten
leven. Wij zijn mensen met multidisciplinaire
achtergronden, actief in zeeën en oceanen en
in meer dan 40 landen ter wereld. We redden
dieren, rehabiliteren ze, en laten ze weer vrij in
de natuur. Ook herstellen en beschermen we
hun natuurlijke leefomgeving. De problemen
die we aanpakken zijn urgent en ingewikkeld.
Oplossingen vereisen een frisse manier van
denken en gedurfd handelen. We werken samen
met lokale gemeenschappen, NGO’s, overheden
en de zakenwereld. Samen zoeken we naar
haalbare en innovatieve oplossingen zodat alle
diersoorten kunnen floreren. Hoe we dat doen?
Kijk op ifaw.org
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IFAW verleent steun aan Wild is Life en de Zimbabwe Elephant
Nursery (ZEN) voor een uniek samenwerkingsverband tussen
openbare en private organisaties met steun van de Forestry
Commission of Zimbabwe waarin een uitgestrekt deel van
een vroeger jachtgebied in het Panda Masuie Forest Reserve
wordt beschermd. Dit baanbrekende samenwerkingsverband
zal de natuurbescherming in Zimbabwe ingrijpend
veranderen.
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De rehabilitator van het Beijing Raptor Rescue Center,
Lei Zhou, laat de arend-uil los, terwijl de vogel zijn
vleugels spreidt en terug de natuur in vliegt.
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