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Vogelbescherming slaat nieuwe weg in. Wat zal ons dat brengen?

Het internationale secretariaat is
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national is van nu af aan een

is afgestapt van het aloude ver-

’s Morgens werd de pers op de

weg die Vogelbescherming Ne-

dags was er een bijeenkomst
met woord en beeld werden in-

gevestigd te Cambridge. Daar-

tional Council for Bird Preserva-

nieuwe logo van BirdLife Inter-

stern, zodat Vogelbescherming
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hoogte gebracht van de nieuwe

derland was ingeslagen, ’s Mid-

met groot aantal genodigden die

gelicht over de aansluiting van

Vogelbescherming Nederland bij BirdLife International. Daarbij kwam ook drs. J.B. Pielers, directeur

van de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij aan het woord. Hij sprak onder meer over de niet-gouvernementeieorganisaties in het in-

ternationale natuurbeschermingsbeleid. Hij waarschuwde Vogelbescherming niet te veel te steunen

op het ledenaantal en vooral hel vogelbeschermingswerk in eigen land nu niet te gaan veronachtza-

men. Hij wees er op dat er in eigen land nog veel is te doen en stelde als voorbeeld hoe het enkele

kleinere organisaties was gelukt toch gedaante krijgen dat het zoeken en het rapen van kievitseieren

geoorloofdblijft. In bedekte termen liet hij welen dat dit een falen van Vogelbescherming is geweest

en dal enkele minder beduidende organisaties door veel lobbywerk toch hun zin hebben gekregen.

Vogelbescherming heeft daar kennelijk te weinig energie in gestoken, zoals naderhand is gebleken.
Ook bij het vaststellen van de nieuwe Flora- en Faunawet zal VogelbeschermingNederland alle zeilen

moeten bijzetten. Het is te gek voor woorden dat terwijl is gebleken dat het overgrote deel van de Ne-

derlandse bevolking tegen voortzetting van het zoeken en rapen van kievitseieren is, toch een kleine

groep via een goed georganiseerdelobby het tij heeft weten te keren. Uitermate vreemd is het ook

dat de politieke partijen die in ons land de wens van ons volk naar voren dienen te brengen, een uit-

spraak bekend maken die niet strookt met de wensen van hel overgrote deel van ons volk. Daarom

zal de natuurbeschermingsbewustekiezer voortaan beter op de hoogte moeten zijn van de mening

van zijn partij en hun voormannen inzake de bescherming en het behoud van de natuur. Natuurbe-

schermers moeten kieskeuriger worden bij verkiezingen.

Kortom, misschien kan nu Birdüfe International invloed uitoefenen om het rapen van de kievitseieren

te beëindigen. Wij hopen dal er van de ambtieuze plannen genoeg terecht zal komen en dat de be-

scherming van de vogels in eigen land niet zal lijdenonder het werk ten behoeve van de nieuwe we-

reldwijde overkoepelende vogelbeschermingsorganisatie. JaapTaapken

Op woensdag 3 maart 1993 heeft VogelbeschermingNederland een wereldwijde actie voor de vogels

aangekondigdin de Beurs vanBerlage te Amsterdam. Van nu af aan is VogelbeschermingNederland

een onderdeel van BirdLife International geworden. Dat betekent dat Vogelbescherming Nederland

zich veel meer dan voorheen zal gaan bezighouden met de inhoudelijkeenuitvoerende aspecten van

vogelbeschermingskwesties die zich afspelen over onze grenzen.

BirdLife International is momenteel vertegenwoordigdin ruim honderd landen. In 22 landen gaat het

om nationale vogelbeschermingsorganisatieszoals Vogelbescherming Nederland. Het betreft Dene-

marken, Duitsland, Ecuador, Finland, Frankrijk, Ghana, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië,

Japan, Kenia, Malta, Noorwegen, Oeganda, Oostenrijk, Spanje, Turkije, Zweden enZwitserland. Het

totale aantal leden van BirdLife International over de hele wereld bedraagt momenteel 1,3 miljoen.


