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Angående: Vikten av att EU skyddar den afrikanska elefanten

COP 18 för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter 
(Cites) kommer att hållas i mitten av augusti i Genève.

Situationen för elefanter är särskilt oroande. Mer än en fjärdedel av världens elefantpopulation har 
massakrerats det senaste årtiondet!

En rad länder, däribland nio afrikanska länder, önskar – med stöd av EU:s medlemsstater – inkludera 
samtliga populationer av den afrikanska elefanten i bilaga I till konventionen. För närvarande ingår 
endast de centralafrikanska ländernas elefantpopulationer i bilaga I, vilket ger dem fullständigt skydd. 
De återstående elefantpopulationerna (i de södra delarna av Afrika) är för närvarande upptagna i 
bilaga II (vilket ger dem ett starkt skydd men samtidigt medger handel med elfenben). Denna dubbla 
klassificering har lett till att handeln med elfenben i de centralafrikanska länderna uppmuntras.

1. Vilken kommer kommissionens ståndpunkt att vara vid konferensen i fråga?

2. Kommer den att försvara en hög skyddsnivå för den afrikanska elefanten genom att stödja 
förslag nr 12 i syfte att inkludera samtliga populationer av den afrikanska elefanten i bilaga I för 
att förhindra all handel med elfenben?

Att skydda den afrikanska elefanten är en nyckelfråga när det gäller att bevara jordens biologiska 
mångfald, och EU måste föregå med gott exempel.


