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Betreft:

De EU moet Afrikaanse olifanten beschermen

Medio augustus vindt in Genève de 18e vergadering van de Conferentie der Partijen (CoP18) bij de
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten (Cites) plaats.
De situatie van olifanten is bijzonder zorgwekkend. In de afgelopen tien jaar is meer dan een kwart
van de olifantenpopulatie in de wereld gedood!
Verschillende landen, waaronder negen Afrikaanse landen, gesteund door EU-lidstaten, willen alle
populaties van de Afrikaanse olifant in bijlage I van de overeenkomst opnemen. Vooralsnog zijn
alleen de olifantenpopulaties in de landen van Centraal-Afrika opgenomen in bijlage I, zodat zij
volledige bescherming genieten. De overige olifantenpopulaties (in het zuiden van Afrika) zijn
momenteel opgenomen in bijlage II (die hen een sterke bescherming biedt, maar de handel in ivoor
toestaat). Deze dubbele classificatie heeft tot gevolg dat de illegale handel in ivoor in de CentraalAfrikaanse landen in de hand wordt gewerkt.
1.

Welk gemeenschappelijk standpunt zal de EU tijdens de conferentie innemen?

2.

Zal zij een hoog niveau van bescherming van Afrikaanse olifanten verdedigen door voorstel
nummer 12 te steunen en alle Afrikaanse olifantenpopulaties in bijlage I op te nemen om de
handel in ivoor te voorkomen?

De bescherming van de Afrikaanse olifant is van cruciaal belang voor de instandhouding van de
biodiversiteit op aarde, en de EU moet het goede voorbeeld geven.
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