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Amsterdam, april 2017

Betreft: verjaardag banket

Majesteit,

Namens Stichting PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)
Nederland wens ik u een fijne verjaardag. Wij juichen het toe dat u dit
viert door middel van een banket voor honderdvijftig Nederlandse
burgers, die op dezelfde dag als u geboren zijn.

Ik wil u vragen te overwegen om alleen veganistisch eten te serveren
tijdens dit evenement. We zouden meer dan bereid zijn om suggesties,
recepten en zelfs advies van professionele veganistische koks en
cateraars door te geven als dat zou helpen.

Het banket veganistisch maken is een ideale manier om iedereen
tegemoet te komen, ongeacht hun geloof, ethische principes of
dieetbeperkingen, en tegelijkertijd empathie voor anderen en respect
voor de planeet aan te moedigen. Ieder jaar worden in Nederland meer
dan 536 miljoen dieren, waaronder varkens, koeien en kippen, gedood
voor consumptie, nadat ze een kort en ellendig leven hebben geleid in
donkere en smerige omstandigheden. Dieren in de vee-industrie
verdragen afschuwelijke mishandelingen, waaronder kunstmatige
inseminatie, staartknippen en bij volledig bewustzijn worden gedood,
om er maar een paar te noemen. Alles wat voor dieren belangrijk is
wordt hen in de commerciële vee-industrie vaak onthouden, zoals de
mogelijkheid om

zich veilig te voelen, het opbouwen van vriendschappen en het hebben
van genoeg ruimte om met anderen te spelen.

Daarnaast is een veganistisch voedingspatroon de meest effectieve
manier om duurzaam te leven. Een rapport van de Verenigde Naties uit
2006 heeft de verwoesting die wordt veroorzaakt door de vleesindustrie
samengevat en noemde het "een van de top twee of drie belangrijkste
bijdragers aan de meest ernstige milieuproblemen, op elke schaal van
lokaal tot mondiaal." Door het eten van vlees en zuivelproducten brengt
een individu de meeste schade aan de planeet toe.

De vlees- en zuivelindustrie leggen een ernstige druk op onze
waterbronnen en ze nemen grote hectaren land in beslag. Dit land zou
gebruikt kunnen worden om gewassen te telen voor mensen, in plaats
van dieren die worden gefokt voor vlees. De vlees-, eier- en
zuivelindustrie zijn zeer inefficiënt omdat dieren grote hoeveelheden
graan eten, terwijl ze slechts kleine hoeveelheden vlees,
zuivelproducten of eieren produceren. Als de wereldbevolking blijft
groeien, is de huidige vraag naar vlees onhoudbaar.

Een nieuw VN-rapport, Assessing the Environmental Impacts of
Consumption and Production, geeft aan dat minder consumptie van
dierlijke producten noodzakelijk is om de wereld te redden van de
ergste gevolgen van klimaatverandering. Verder wordt er
beargumenteerd dat een omschakeling naar een veganistisch
voedingspatroon van essentieel belang is om de wereld te redden van
hongersnood. Het rapport legt uit dat "[e]ffecten van de landbouw naar
verwachting aanzienlijk toenemen als gevolg van de bevolkingsgroei,
en de daarmee samenhangende toename van consumptie van dierlijke
producten.... Een aanzienlijke vermindering van milieueffecten zou
alleen mogelijk zijn met een aanzienlijke wereldwijde verandering van
dieet, weg van dierlijke producten."

De uitstoot van broeikasgassen, die worden geproduceerd door de
veeteelt, levert een significante bijdrage aan de klimaatverandering. Ik
weet dat u zich zeer bewust bent van alle mogelijke gevolgen voor
mensen, dieren en het milieu als de

wereldwijde temperatuurstijging niet snel wordt gestopt. Edgar
Hertwich, een van de auteurs van het VN-rapport, gaf aan:
"Dierlijke producten veroorzaken meer schade dan [het produceren] van
bouwmineralen zoals zand of cement, kunststoffen of metalen.
Biomassa en gewassen voor dieren zijn even schadelijk als [het branden
van] fossiele brandstoffen."

Gelukkig is veganistische voeding nog nooit zo populair geweest. Met
zoveel indrukwekkende veganistische opties tot uw beschikking die
gezond en lekker zijn, kunt u uw favoriete hapjes, hoofdgerechten of
desserts in dier- en milieuvriendelijke variaties krijgen. Dit zou een
geweldig voorbeeld zijn voor het Nederlandse volk. Indien nodig,
zouden we graag het hoofd van catering helpen om te garanderen dat
het menu heerlijk, onvergetelijk en wreedheidvrij is.

Ik wens u een gelukkige en vreugdevolle verjaardag.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Lemmen
Stiching PETA Nederland

