De Verklaring van Istanbul van de IFOAM Animal Husbandry Alliance (IAHA)
Wij zijn de leden van de IFOAM Animal Husbandry Alliance (IAHA) – een netwerk van personen en groeperingen die de
ontwikkeling van biologische veehouderij wereldwijd ondersteunen, versterken, stimuleren. De IAHA kwam bijeen tijdens
het 18th IFOAM Organic World Congress in Istanbul 2014, om de volgende verklaring op te stellen.
De IAHA staat voor duurzame ontwikkeling van landbouw met daarin een harmonieuze relatie tussen bodem, planten, dieren,
mensen en ecosystemen. Wij vinden het belangrijk dat er dierlijke producten van goede kwaliteit worden geproduceerd in een
duurzame balans met plantaardige productie. De dierlijke producten moeten veilig zijn en in voldoende mate voorhanden zijn
voor een gezonde voeding voor de mens. Daarbij moeten zij de veehouders voldoende inkomen garanderen. Biologische
landbouw moet ook voor een uitstekende dierwelzijn en gezondheid zorgen. Dit zijn cruciale aspecten voor consumenten en
producenten waarvoor de nodige verbeteringen moeten worden gedaan zonder consequenties voor duurzaamheid en
winstgevendheid. Selectie en Fokkerij, voeding, huisvesting, diergezondheid, management en verwerking van dierlijke
producten moeten in lijn zijn met de uitgangspunten van de biologische landbouw. Dit is een uitdaging voor veehouders
wereldwijd. Er is meer onderzoek, kennis en inspanning nodig om de benodigde faciliteiten en methoden in de biologische
praktijk te ontwikkelen. Wij zijn overtuigd van het grote potentiaal van een gebalanceerde groei en ontwikkeling van de
biologische veehouderijsector, in overeenstemming met de richtlijnen van biologische landbouw en de rol die dieren en
veehouderij spelen op het gebied van klimaatverandering.
Daarom verklaren wij, de deelnemers van het pre- & hoofdcongres van de IAHA tijdens het 18th Organic World Congress,
dat bij algemene goedkeuring van de aanwezige deelnemers op 15 oktober 2014, de volgende punten voor verdere
ontwikkeling van biologische veehouderij nodig zijn:







Systematische studies naar methoden en praktijken in biologische productie, fokkerij en verwerking, waarvoor de
nodige budgetten moeten komen van verschillende instituten, regeringen, NGO’s en de private sector.
Een hoge prioriteit voor het bewustzijn van de consument voor voedselveiligheid en kwaliteit, milieubescherming en
dierwelzijn omdat dit de belangrijkste waarden zijn van biologische veehouderij.
Een continue verbetering van diergezondheid en dierwelzijn die beter aansluit op situaties op biologische bedrijven,
ecologie en milieu. Hiervoor zijn meer dierwelzijnsindicatoren nodig welke moeten worden onderzocht en gebruikt.
Meer aandacht voor complementair gebruik van medicijnen en behandelingen zonder daarbij toe te geven op
dierwelzijn, met inbegrip van beleid dat niet alleen deze behandelingen mogelijk maakt maar tevens aanzet tot het
gebruik daarvan.
De oorsprong van het voer voor dieren moet in lijn zijn met de richtlijnen van biologische landbouw en niet
competitief zijn met humane voedselproductie. Productie van herkauwers moet op basis van ruwvoer en grazen
gebeuren en dat van eenmagigen op basis van reststromen, bijproducten en lokale plantaardige eiwitproductie.
Er moeten passende fokkerijpraktijken worden ontwikkeld. Fokdieren zouden moeten worden geselecteerd in een
biologisch milieu zodat hun nakomelingen beter passen bij de biologische productieomstandigheden en het
dierwelzijn en de dierintegriteit zijn gewaarborgd. De ontwikkeling van methoden die dit faciliteren moeten worden
gestimuleerd.

De leden van de IAHA, die een denktank vormen binnen de IFOAM Action Group, zien ook dat biologische veehouderij nog
steeds in ontwikkeling is. Wij zijn er om zaken als biologische kennis, problemen, posities, en andere kwesties te integreren
in het werk van IFOAM en de biologische beweging. Om hiervoor een gewenst milieu te creëren, roepen wij IFOAM en haar
leden op om:






Initiatieven rondom veehouderij, inclusief training en beloning, te promoten en te stimuleren.
Zaken over dierlijke productie waar mogelijk op te nemen in programma’s van evenementen
Regeringen te stimuleren om beleid te maken voor het versterken van de biologische veehouderij
De realisatie van het derde IFOAM Veehouderijcongres te ondersteunen.
Veehouderij en dierlijke producten meer in haar PR en conferenties op te nemen.
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