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Kies Plan B

Omdat er geen planeet B is

Kies 23 mei Partij voor de Dieren
De Europese Unie (EU) bestaat uit 28 Europese landen, waaronder Nederland. Elke 5 jaar kiezen
inwoners van de EU nieuwe volksvertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Donderdag 23
mei kun je in Nederland stemmen op nieuwe vertegenwoordigers voor 2019-2024.
Hier lees je meer over de plannen van de Partij voor de Dieren voor Europa.
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Kies Plan B

Omdat er geen planeet B is
De Partij voor de Dieren heeft groene ideeën. En duurzame ideeën. Maar kunnen die ideeën ook
samengaan met kritiek op de Europese Unie (EU)? De Partij voor de Dieren vindt van wel. Want de
EU doet veel te weinig tegen de grootste bedreiging die er is: het veranderende klimaat. En dat is
niet goed voor mens én dier.
Leefbaar houden
We moeten opkomen voor het milieu en de natuur. En de kwetsbare aarde leefbaar houden voor iedereen. Ook voor komende generaties. Een klimaatcrisis voorkomen, dát is onze plicht. Maar de EU
ziet dat helaas anders. In de EU van vandaag is volop ruimte voor megastallen. Het aantal soorten
planten en dieren sterft uit. Overbevissing wordt niet aangepakt. Ecosystemen worden verstoord.
Dieren slachten met subsidies
Elk jaar slachten Europese veehouders meer dan 7 miljard dieren. Gesteund door de EU met miljarden euro’s aan subsidies (van jóuw belastinggeld). Terwijl juist de vee-industrie een belangrijke
veroorzaker is van klimaatverandering én heel veel dierenleed.
Het is tijd voor Plan B.
Tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement doen voor het eerst in de geschiedenis Partijen voor Dieren mee uit 11 landen. Samen staan we sterk. Samen maken we één vuist tegen
het huidige beleid van de EU.
Steun dit verzet dat steeds groter wordt.
De Partij voor de Dieren wil dat de Europese Unie de volgende keuzes maakt:
• Stop met het geven van miljarden euro’s (subsidie) voor landbouw en visserij.
• Doe er alles aan om verandering van het klimaat te stoppen.
• Regel dat het vervoeren van dieren (diertransport) maximaal 2 uur mag duren. Verbied
diertransport naar landen buiten de EU.
• Stimuleer het eten van plantaardig voedsel. Megastallen en dierenwelzijn gaan niet samen.
• Verbied landbouwgif en geef geld voor duurzame landbouw.
• Bescherm de natuur beter. Stop het uitsterven van plantensoorten en diersoorten.
• Voorkom overbevissing en vervuiling van onze oceanen.
• Kom in de eerste plaats op voor de belangen van mensen, dieren én het milieu. En niet voor
de belangen van banken en grote bedrijven.
• Ga voorzichtig om met de privacy en de vrijheid van burgers.
• Help mensen die op de vlucht zijn voor honger, droogte en geweld. En help mensen die vervolgd
worden vanwege hun geloof of geaardheid.
• Laat geen nieuwe landen meer toe tot de EU. Geef niet nóg meer macht aan het Europees
Parlement.
• Zorg voor een democratische Europese Unie die we kunnen controleren.

Kies 23 mei voor Plan B.
Omdat er geen planeet B is.
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