
Loomade heaolu paneb kodanikke järjest rohkem muretsema ja on seetõttu muutunud üha tähtsamaks 
ka poliitilises päevakorras. ELi riigiteenistujate ja poliitikute sõnul tagab poliitilise õiguspärasuse see, 
kui loomakasvatuses ollakse ennetavad, avatud ja läbipaistvad, karusloomasektoris teeb seda WelFur.

See on väga lihtne – loomade heaolu on tähtis. 2016. 
aasta märtsis avaldatud Eurobaromeetri uuring näitas, 
et 94% eurooplaste arvates on kasvandusloomade hea
olu kaitsmine tähtis. Lisaks nõustub 89% ELi kodanikest 
sellega, et peaks olema ELi seadus, mis kohustab ELis 
igat isikut, kes kasutab loomi ärilisel eesmärgil, nende 
eest hoolt kandma. 

Teisisõnu, kodanikele läheb loomade heaolu korda 
ning nad annavad selgelt poliitikutele mandaadi 
tagada loomade seaduslik kaitse.

„Loomade heaolu muutub ELi päevakorras järjest 
tähtsmaks. See algas 1970ndatel ja levis 1990ndatel 
erinevate õigusaktidega. Praegu sätestab Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 13 selgelt, et loomad 
on aistimisvõimelised olendid,“ ütleb Euroopa Komis
joni loomade heaoluga tegeleva üksuse juht Denis 
Simonin. See kõneleb küllalt kiirest poliitilisest arengust 
loomade heaolu käsitlevates õigusaktides. 

Lahknenud arvamused loomade kohta 

Loomade heaolu kontseptsioon on arenenud paralleel
selt urbaniseerumise ja industrialiseerumisega. Selle 
käigus asendati loomad, kes traditsiooniliselt tegid 
inimesega kõrvuti tööd ja täitsid praktilisi ülesandeid, 
masinatega, inimesed liikusid maalt linna ja hakkasid 
pidama lemmikloomi. Tegelik loomakasvatusprotsess 
on läinud üldsuse pilgu eest üha rohkem peitu ning 
inimeste seisukohad, kuidas loomi kohelda, on haka
nud hargnema väga erinevates suundades. 

Loomakasvatajad hakkasid loomades nägema tootmis
vahendeid ja tundusid rahul olevat nn musta kasti 
kontseptsiooniga – ära küsi, ära vaata, ainult osta. 
Linnainimeste vaade kujunes aga samal ajal lemmik
loomadega tegeldes. 

It is quite simple - animal welfare is important. A 
Eurobarometer survey published in March 2016 
reported that 94 percent of Europeans believe it is 
important to protect the welfare of farmed ani-
mals. In addition 89% of the EU citizens agree that 
there should be an EU law obliging any person 
using animals for commercial purposes in the EU 
to care for them. 

In other words, citizens care about animal welfare 
and they are clearly giving politicians a mandate 
to make sure animals are legally protected.

“Animal welfare becomes progressively more and 
more important in the EU agenda. It started in the 
1970’s and expanded with various pieces of legis-
lation in the 1990’s. Today ‘Article 13 of the Treaty 
on the Functioning of the EU’ clearly states that 
animals are sentient beings,” says Denis Simo-
nin, Head of the European Commission’s Animal 

Welfare Unit, says about the rather rapid political 
development in animal welfare legislation. 

The views on animals parted ways

The concept of animal welfare, he says, has de-
veloped in parallel with urbanization and indus-
trialization. All the while domestic animals who 
traditionally worked side by side with humans on 
many practical tasks were replaced by machines, 
people moved from the country to cities and be-
gan keeping pets. In effect the process of animal 
production has become more and more hidden 
from the view of the general public, and human 
views on animal treatment began to part in very 
different directions. 

On the one hand farmers began to see animals as 
a means of production and seemed content with 
the concept of the ‘black box’ - do not ask, do 

The WelFur assessment is a science-based documentation of the 
welfare standards on a given farm. Such documentation is very 
valuable in a political discussion. Photo: Jesper Clausen

POLITICIANS 
LOVE WELFUR

Animal welfare is increasingly becoming a concern to citizens, and has consequently gained 
more and more importance on the political agenda. Being proactive, open and transparent about 
the animal production is the key to political legitimacy, says civil servants and politicians from 
the EU – and WelFur does that for the fur sector. 

WelFuri hinnang on konkreetse kasvanduse heaolustandardite teadus-
põhine dokumentatsioon. Poliitlistes aruteludes on selline dokumentat-
sioon väga väärtuslik. Foto: Jesper Clausen 
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Tootjate kaitsmiseks on poliitikutel vaja, et tootjad oleksid proaktiivsed. 

„Enamikul inimestest on tänapäeval otsene kontakt 
ainult lemmikloomadega ja pole üllatav, et see muu
dab nende arusaamu selle kohta, kuidas tuleks loomi 
kohelda. Suurenenud on huvi toidu eetilise aspekti vas
tu, hõlmates keskkonda, õiglast kaubandust, kohalikku 
tarbimist jne. Loomade heaolu sobib suurepäraselt 
sellesse trendi ning selgitab, miks see teema on saanud 
ELi tarbijatelt suurt kõlapinda,“ leiab Denis Simonin. 

Argument poliitilises arutelus 

Arutelud karusloomakasvanduste keelustamise tee
mal on toimunud peaaegu kõigis Euroopa riikides. 
Sellistes riiklikes vaidlustes toetub karusloomasektor 
poliitikutele, kes kaitsevad karusloomakasvatajate 
õigust eksisteerida, ning oluline on suuta varustada 
neid poliitikuid loomade heaolu standardeid käsitleva 
dokumentatsiooniga.

„Ma toetan põllumajanduse arengut Euroopas ja 
mõistan, et distants maa ja linnakogukondade vahel 
põhjustab mõnikord arusaamatusi või eelarvamusi. 
Parim viis teadmatusega võidelda on kasutada kva
lifitseeritud teadmisi ja dokumentatsiooni, näiteks 
loomade heaolu kohta. Kuna WelFur tugineb sõltuma
tule ja erapooletule teadusele, on ta poliitilises debatis 
äärmiselt oluline sisend,“ ütleb Euroopa Parlamendi 
liige Taanist Jens Rohde (ALDE). 

Toimib läbipaistvus ja avatus 

Kuigi poliitikas võivad asjad kiiresti muutuda, ei ole 
Euroopa Komisjonil praegu ettevalmistamisel uusi 
õigusakte. Denis Simonin on siiski nõus, et tänapäeva 
ühiskonnas peavad loomi kasutavad sektorid tegutse
ma ennetavalt. 

„Komisjon on seisukohal, et enne kui kaaluda uute ees
kirjade läbivaatamist või kehtestamist, tuleb kõigepealt 
täielikult rakendada kehtivat raamistikku. Lisaks sellele 
on ühiskonna suurenenud nõudmiste tõttu sektor 
üha paremini mõistnud vajadust arendada välja oma 
strateegia seoses loomade heaoluga ning karusnaha
tööstus oma WelFuri projektiga on siin tüüpiline näide. 
Praegu mõistab suurem osa loomakasvatussektorist, 
et ühiskonnas, kus inimesed on pidevalt ühenduses, 
nn musta kasti kontseptsioon enam ei toimi. Loomade 
heaolu eest seisvad organisatsioonid mõistsid seda 
ammu ja kasutavad sotsiaalmeediat. Loomakasvatus
sektor on reageerinud sageli aeglaselt, kuid eriti karus
loomakasvatussektoris, mis on väga vastuoluline, on 
kogemus näidanud, et läbipaistvus ja avatus toimivad 
väga hästi,“ räägib Denis Simonin. 

Euroopa karusloomasektor saab teed näidata

Samal ajal kui Euroopa Komisjon keskendub olemas
oleva loomade heaolu raamistiku jõustamise paranda

not look, just buy. Meanwhile, on the other hand, 
many city people’s view on animals took shape 
from their dealing with companion animals. 

“Most people today are only in direct contact with 
pet animals and not surprisingly it changes their 
perception on how animals should be treated. 
There is an increased interest in the ethical dimen-
sion of food including environment, fair trade, 
local consumption and so on. Animal welfare fits 
perfectly in this trend and explains why it has be-
come a high profile topic for EU consumers,” Denis 
Simonin says.

An argument for the political debate

Across Europe political discussions about the 
banning of fur farming has been taking place in 
almost all countries. In those national debates the 
fur sector relies on politicians who will defend fur 
farmers’ right to exist, and being able to provide 
those politicians with documentation about ani-
mal welfare standards is crucial.

“I support the development of agriculture in Eu-
rope, and I recognise that the distance between 
rural and urban communities sometimes lead to 
misunderstandings or prejudices. The best way 
to counter ignorance is through qualified knowl-

edge and documentation of for example animal 
welfare. Because WelFur is based on independent 
and unbiased science it is an extremely important 
input to the political debate,“ says Danish MEP 
Jens Rohde (ALDE).

Transparency and openness works

Although things can change quickly in politics, the 
European Commission does not have new legis-
lation in the pipeline at the moment. Yet, Denis 
Simonin agrees that in modern society animal use 
sectors need to be proactive.

“The Commission is of the view that the current 
framework needs first to be fully applied before 
considering revising or establishing new rules. In 
addition due to the increased societal demand, 
the industry, and the fur industry is a typical 
example with the Welfur project, has more and 
more understood the need to develop their own 
strategy on animal welfare. Most of the farming 
sector now understands that the concept of ‘black 
box’ is not working anymore in a society where 
people are constantly connected. Animal welfare 
organisations have understood this for a long time 
and use social media. The farming sector has often 
been slow to react, but experience has shown, in 
particular in the fur farming sector, which is high-

Politicians need industries to be proactive if they are to defend the industries. 



misele, hõlmavad komisjoni lisavaatenurgad loomade 
heaolu Euroopa standardite rahvusvahelist edenda
mist, sidusrühmade dialoogi arendamist ja heade 
tavade vahetamist.

Viimane tugineb Euroopa Komisjoni tellitud uuringute
le, milles rõhutatakse, et märkimisväärne osa Euroopa 
kodanikest soovib teavet loomakasvatusega ja looma
de kohtlemisega seotud eetiliste tegurite kohta. 

„Komisjon kaalub praegu, kuidas ta saaks parandada si
dusrühmade dialoogi ja koostööd loomade heaolu alal, 
nii et paraneks heade tavade ja edulugude vahetamine. 
Loodan ka, et loomade heaolualaste ELi tugikeskuste 
võimalik edaspidine areng aitab loomakasvatajatel ja 
riigiasutustel töötada välja loomade heaolu näitajad. 
Selles osas on olnud Euroopa karusloomasektor edukas 
ning ta võiks näidata teed ja jagada oma kogemusi 
teistele edasiminekust huvitatud loomakasvatussekto
ritele,“ sõnab Denis Simonin.

Kõiki algatusi, mis võivad anda asjatundlikumaid ava
likke arutelusid loomade teemal, toetab igati Euroopa 
Parlamendi liige Jens Rohde. 

„Loomadeteemalised arutelud kujunevad sageli väga 
emotsionaalseks, kui mitte lausa hüsteeriliseks, eriti 
sotsiaalmeedias. Kui loomadealane debatt taandatakse 
lihtsatele hüüdlausetele, ei ole sellest kasu ei ühiskon
nal ega loomadel. Loomade heaolu teema on keerukas 
ja ma tõesti tunnustan seda, kui loomakasvatussektor 
WelFuritaolistele algatustele vabatahtlikult kaasa 
aitab. Loomade heaolu hindamine ja loomade näita
jatel põhinevad märgised lisavad arutelus vajalikku 
läbipaistvust, ning inimesed võivad siis osta endale 
karusnahku või mitte, aga vähemalt saavad nad teha 
teadliku valiku,“ ütleb ta.

Poliitiline õiguspärasus 

Denis Simonin, kes samamoodi toetab läbipaistvust, 
ütleb siiski, et sertifitseerimine ja tarbijate teavitamine 
on pigem peamiselt ikka ettevõtete, mitte seadus
andluse küsimus. Maailmatasandil on toiduainete 
tarneahela suurtootjad mõistnud vajadust minna edasi 
ilma õigusaktideta – täpselt nagu Euroopa karuslooma
sektor. Lõpuks sõltub iga tööstuse õiguspärasus tema 
suutlikkusest vastata ümbritseva ühiskonna ootustele.

„On selge, et loomade heaolu on tähtis küsimus, sest 
arusaam loomadest on tihedas seoses meie ühiskonna
ga. Nagu ma eespool mainisin, muutub üldsus, ja mitte 
ainult Euroopas, loomaküsimuste suhtes üha tundliku
maks. Kõik sektorid, mis on seotud loomakasvatustoo
danguga, peaksid seega töötama väga hoolikalt välja 
standardid, mis neile ootustele vastavad, ning veendu
ma, et inimesed oleksid neist teadlikud ja kiidaks need 
heaks. Euroopa karusloomakasvatussektori lähene
misviis on sellega täielikult kooskõlas. Loomulikult 
on mitmesuguseid teisigi ühiskondlikke probleeme. 
Kõikide nende probleemide puhul on tähtis, et koda
nikke ja tarbijaid tootmisprotsessist nõuetekohaselt 
teavitatakse. Loomsete toodete ostmisel peavad nad 
ise vastutuse võtma. Ma arvan, et enamikule inimestest 
on loomade kasutamine inimeste huvides põhimõtte
liselt vastuvõetav, kui seda tehakse nõuetekohaselt ja 
sellega ei kaasne kannatusi,“ leiab Denis Simonin.

FAKTE WELFURI KOHTA

• WelFuri algatas 2009. aastal Euroopa Karusloo-
makasvatajate Ühendus, WelFur põhineb Euroopa 
Komisjoni heaolu kvaliteeti käsitleval projektil „Wel-
fare Quality.” 

• See on karusloomakasvanduste sertifitseerimis-
programm. Alates 2020. aastast müüakse 
Euroopa karusnahaoksjonitel ainult WelFuri sertifi-
kaadiga nahku.

• WelFur on väljapaistev selle poolest, et ühendab ühes 
süsteemis loomade heaolu erinevaid mõõtmisviise. 

• Euroopas ellu viidult saab WelFurist maailma kõige 
põhjalikum ja kindlam loomade heaolusüsteem, mida 
tuleb rakendada kogu kontinendil.

• WelFuri üleeuroopaline rakendamine algab 2017. 
aasta jaanuaris. 

• Karusloomakasvanduse täielik WelFuri hinnang eel-
dab kokku kolme hindamist ning need peavad olema 
tehtud eri aegadel: talvisel perioodil, imetamisperioo-
dil ja kasvuperioodil. 
Kui karusloomakasvandusele on täielik WelFuri hin-
damine tehtud, toimuvad järgnevad hindamised kord 
aastas. 

• Minkidele ja rebastele on WelFuri protokollid olemas, 
praegu töötatakse välja süsteemi ka farmikährikutele. 


