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‘Verbied wildsvleis eet in SA’
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Die EMS-stigting doen in die lig van die Covid-19-pandemie ’n beroep op
regeringsdepartemente om die slag en eet van wildsvleis in Suid-Afrika en die uitvoer
daarvan te verbied.
In prokureursbriewe wat namens die stigting aan die departemente van gesondheid,
van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling en van omgewingsake,
bosbou en visserye gerig is, skryf Cullinan & Vennote dié departemente moet dadelik
stappe doen om die eet van wildsvleis in Suid-Afrika verbied.
Luidens die brief aan Thoko Didiza, minister van landbou, is dit duidelik dat Covid-19
oorgedra is van wilde diere en daarom moet die eet van wildsvleis verbied word.
Didiza se departement het onlangs begin om veranderinge aan te bring aan
wetgewing oor diereteelt. Ingevolge dié wysigings wil Didiza se departement 32
wildspesies as plaasdiere herklassiﬁseer sodat met hulle geboer kan word. Luidens
die prokureursbrief hou dié planne groot gevaar in vir menslike gesondheid omdat
dit duidelik is die telery van die wild is daarop gemik om mense van vleis te voorsien.

“

Luidens die brief aan Thoko Didiza,
minister van landbou, is dit duidelik dat
Covid-19 oorgedra is van wilde diere en
daarom moet die eet van wildsvleis
verbied word.

”

Michele Pickover van EMS het Dinsdag gesê die slag van wilde diere hou ook vir
mense wat in slaghuise werk ’n groot gevaar in omdat virusse na hulle oorgedra kan
word.
“Ons vra dus ’n verbod op enige gebruik van produkte wat van wilde diere kom,” het
sy gesê.
In die brief vra EMS ook dat Didiza se departement die wysigings terugtrek.
Die Trust vir Bedreigde Spesies (EWT) het aangedui hulle is besig met regsaksie teen
Didiza en haar departement hieroor.
In die prokureursbrief aan Barbara Creecy, minister van omgewingsake, bosbou en
visserye, vra die stigting dat ’n moratorium geplaas word op die uitvoer van leeu‐
beendere en die slag van leeus.
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In die brief word verwys na die vierjarige tierwyﬁe Nadia van die Bronx-dieretuin in
New York wat deur ’n tuinwerker daar met Covid-19 besmet is. Volgens Pickover
word meer as 8 000 halfmak leeus in Suid-Afrika aan Covid-19 blootgestel deurdat
mense op die leeuplase in noue aanraking met die groot katte kom. Dit stel ook die
werkers aan Covid-19 bloot wat die leeus moontlik aan hulle kan oordra, sê Pickover.
In die brief aan dr. Zwelini Mkhize, minister van gesondheid, skryf Cullinan & Vennote
EMS het die laaste paar maande reeds drie briewe aan hom gerig waarin hy
gewaarsku word oor die kwesbaarheid van mense wat by slagpale werk, veral dié
wat betrokke is by die slag van leeus vir die uitvoer van leeubeendere na Asië.
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EMS vra Mkhize om dringend ondersoek in te stel na die welsyn van werkers by
slaghuise waar veral wilde diere geslag word. Die stigting herinner Mkhize daaraan
dat die Covid-19-pandemie ontstaan het op ’n mark in Wuhan, China, waar wilde
diere aangehou en geslag word voordat mense die vleis eet.
In die brief word Mkhize gewaarsku dat hy moet kennis neem van die wildprodukte
wat Suid-Afrika uitvoer en dat hy ’n verbod daarop moet plaas sodat toekomstige
pandemies voorkom kan word.
Pickover het gesê EMS het in die verlede talle briewe aan Creecy gestuur oor die
uitfasering van die leeubedryf, maar nooit enige erkenning van ontvangs gekry nie.
Beeld het ook navraag gedoen, maar geen antwoord van haar departement ontvang
nie.
Mkhize en Didiza se departemente het ook nie op EMS of die prokureursbriewe
gereageer nie. Pickover het gesê EMS hou ’n noukeurige rekord van al die
onbeantwoorde briewe.
Meer oor: Ems-Stigting | Michele Pickover | Slagting Van Wildsvleis | Wildsvleisverkope |
Slagting | Uitvoer | Koronavirus
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