Canada verzoekt WTO-overleg over EU-seal-producten verbod
Terwijl de EU onlangs een verordening heeft aangenomen om de verkoop van
zeehondenproducten te verbieden, staat binnenkort in het restaurant van het Canadese
Parlement zeehondenvlees op het menu. De Canadezen zijn het absoluut niet eens met het
verbod van de Europese Unie en hebben op alle niveaus protest aangetekend. Minister
Stockwell Day van internationale handel en minister van visserij , Gail Shea, hebben formeel
verzocht om een overleg in de WTO.
Zij zijn ervan overtuigd dat de zeehondenjacht duurzaam, humaan en goed gecontroleerd is. De
Canadese regering blijft dan ook vechten tegen de anti-bont lobby die volgens haar kant noch wal
raakt en totaal niet gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens noch op feiten. Zij behartigt de
belangen van de Canadese sealers. Het zeehondengerecht op het menu van het Canadese
‘Parliament Hill’ komt van een zeer betrouwbare leverancier van de Quebec Magdalen Islands en
is niet zozeer bedoeld om de verkoop van zeehondenvlees te stimuleren maar meer om de jagers
een welgemeend hart onder de riem te steken. De voorzitter van de zeehondenvereniging uit New
Foundland en Labrador verkondigt een duidelijke boodschap, vooral richting Europeanen, dat de
zeehondenjacht wat hen betreft gewoon door gaat en zich in de toekomst zelfs nog verder zal
ontwikkelen.
De EU-verordening bevat beperkte vrijstellingen voor producten die voortkomen uit eskimojachten, gevoerd uitsluitend voor het beheer van het zeehondenbestand of voor persoonlijke invoer
door reizigers. Dit neemt echter niet de zorgen weg van Chuck Strahl, minister van Indiase zaken.
Eskimogroepen maken namelijk duidelijk dat in het verleden is gebleken dat dergelijke
vrijstellingen niet doeltreffend zijn om hen te beschermen. De zeehondenjacht is hun enige bron
van inkomsten en dit verbod brengt hun voortbestaan, hun economische en culturele waarde, in
gevaar.
De EU heeft wel al besloten dat het verbod per augustus 2010 zal ingaan maar de precieze
uitvoeringsbepalingen nog niet afgegeven. Wat betreft Canada is het laatste woord hierover nog
niet gesproken.

