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Vedr.: Regeringens notat om EU-kommissionens henstilling om Fllesskabets deltagelse i Den
Internationale hvalfangstkommission (IWC)
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Med henvisning til mail dateret den 14. marts 2007 skal Dyrenes Beskyttelse hermed fremkomme med sine kommentarer til EU-Kommissionens henstilling om Fllesskabets deltagelse i
Iwc.
Kommissionen argumenterer overbevisende for:
• At Râdet tillader Kommissionen, pa vegne af Fllesskabet, at deltage i forhandlingeme om
kommerciel hvalfangst i IWC for sà vidt angár forhold, der henhorer under Fllesskabets
kompetence.
• At Kommissionen forer disse forhandlinger pa vegne af Fllesskabet for sâ vidt angàr forhold, der falder md under Fllesskabets kompetence i konsultation med en komité bestâende
af medlemsiandene og i overensstemrnelse med forhandlingsdi.rektiver vedtaget af Ridet.
• At Kommissionen og medlemsiandene skal samarbejde nart for sã vidt angâr forhandlingerne vedrorende forhold, der er omfattet af blandet kompetence med henblik pa at soge enhed i
Fllesskabets internationale reprsentation.
Derfor undrer det Dyrenes Beskyttelse, at forsiaget buyer fejet afbordet uden nogen form for
argumentation. Regeringen nvner hensynet til Rigsflleskabet, men det kan o netop tilgodeses
ved, at den flles hoidning kun skal glde forhold, der henhorer under Fllesskabets kompeten-.
Ce. Dermed burde gronlandske og froske serinteresser i form af deres egne kvoter vre undtaget og Danmark kan i disse sager fortsat tale for Gronland og Faroerne.
Sagen er, at den danske regering gâr enegang i EU med sine hoidninger til hvalfangst, og
Dyrenes Beskyttelse finder det serde1es probleniatisk. De ovrige EU-lande onsker at opretholde
moratoriet mod kommerciel hvalfangst, mens Danmark ansporet af sâkaldt gronlandske interesser - og mod et flertal i den danske befolkning - onsker en ophvelse af moratoriet, sarntidig
med at Danmark stotter den japanske hoidning til at udelade dyrevrnssporgsmál afIWC's ar-.
bejde.
Dermed gor Danmark sig reelt til fortaler for mishandling af hvaler. Dette svkker den danske
regerings positive hoidning til dyreve1frd i specielt EU, og regeringens forsvar for hvalfangstindustrien risikerer at gore ubodelig skade for forhandlinger om landbrugsdyr og forsogsdyr. De
andre lande ma opleve den danske regering som utroverdig, nár den bade argumenterer for mishandling afhvaler og samtidig advokerer for god dyrevelfrd i f.eks. regler for transport aflevende dyr.
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Den danske regerings hoidning er uforstâelig, da de grenlandske fangere er sikret muligheder for
at fange hvaler gennem IWC's kvoter for oprindelige folk. Ved at hegge den linje, som regeringen gor i IWC buyer den gronlandske fangst i stedet identificeret med f.eks. Japans kommercielle hvalfangst, som er karakteriseret ved uhyggeligt ringe dyrevelfrd.
Der er dermed risiko for, at regeringen med sin hoidning skader grønlndernes fremtidige muligheder for at fange hvaler, idet det ikke lngere vii vre muligt at adskille de oprindelige folks
fangst fra den kommercielle fangst. Ydermere er det vanskeligt at acceptere, at denne uforstâelige politik skal føre til at Danmark undlader at arbejde for eller endda arbejder imod øget dyrevelfierd i hvalfangsten.
Det danske mandat i den Internationale Hvalfangstkommision beskytter ikke et oprindeligt folks
rettigheder. Angiveligt er det danske mandat i IWC konstrueret sáledes for at undgâ en gentagelse af firsemes problemer for grenlandsk handel med fangstprodukter i kolvandet pa datidens
antifangstkampagner - men risikerer nu at fâ den modsatte effekt.
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Arbejdet for øget dyrevelfrd i hvalfangsten bør vre det primre og ikke det sekundre. Dyrenes Beskyttelse vil derfor opfordre til, at Regeringen støtter EU-Kommissionens henstilling om
Fl1esskabets deltagelse i Den Internationale Hvalkommission.

Med venlig hilsen

Arne Stevns
Prsident

Ole Münster
Direktør
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