
MISSIE	  
	  
Save	  Movement	  the	  Netherlands	  (onderdeel	  van	  het	  wereldwijde	  netwerk	  The	  Save	  
Movement)	  organiseert	  vreedzame	  acties	  bij	  slachthuizen	  om	  getuige	  te	  zijn	  van	  de	  laatste	  
momenten	  van	  dieren	  die	  op	  het	  punt	  staan	  gedood	  te	  worden.	  	  Wij	  willen	  hun	  leed	  
zichtbaar	  maken	  en	  mensen	  overtuigen	  een	  plantaardige	  levenswijze	  te	  volgen.	  Dieren	  zijn	  
individuen	  die	  pijn	  en	  emoties	  ervaren	  en	  graag	  willen	  leven,	  net	  als	  wij.	  Wij	  geloven	  dat	  een	  
einde	  maken	  aan	  geweld	  en	  onderdrukking	  begint	  met	  liefde,	  respect	  en	  vriendelijkheid	  
naar	  alle	  levende	  wezens	  –	  ongeacht	  ras,	  geslacht	  of	  soort.	  Racistische,	  homofobische,	  
sexistische	  of	  xenofobische	  uitspraken	  en	  gedrag,	  alsook	  alle	  andere	  vormen	  van	  
discriminatie,	  zullen	  niet	  worden	  getolereerd.	  Wederzijdse	  respect,	  begrip	  en	  compassie	  zijn	  
de	  basis	  van	  onze	  beweging.	  Onze	  algemene	  gedragsregels	  zijn	  als	  volgt:	  
	  
RESPECT	  VOOR	  DIEREN	  
	  
Blijf	  kalm:	  Dieren	  zijn	  gevoelig	  voor	  onze	  energie.	  Benader	  vrachtwagens	  langzaam,	  stil	  en	  
voorzichtig	  zodat	  de	  dieren	  niet	  schrikken	  of	  nog	  banger	  worden	  dan	  ze	  al	  zijn.	  Laat	  de	  
dieren	  naar	  jou	  toe	  komen.	  
Geluid:	  Dieren	  zijn	  erg	  gevoelig	  voor	  (harde)	  geluiden.	  Blijf	  helemaal	  stil	  of	  praat	  alleen	  in	  
een	  zeer	  zachte	  en	  rustige	  toon.	  
Emoties:	  Als	  je	  merkt	  dat	  je	  zelf	  overspoeld	  wordt	  door	  emoties,	  neem	  dan	  even	  afstand	  van	  
de	  dieren	  –	  zij	  zijn	  erg	  gevoelig	  en	  we	  willen	  niet	  dat	  ze	  ons	  verdriet	  of	  boosheid	  ervaren.	  
Aanraking:	  Zorg	  dat	  je	  de	  lichaamstaal	  van	  de	  dieren	  goed	  in	  de	  gaten	  houdt	  –	  als	  je	  merkt	  
dat	  ze	  schuw	  zijn	  of	  geen	  contact	  willen,	  neem	  een	  stap	  achteruit.	  	  
Dieren	  niet	  overweldigen:	  Wij	  benaderen	  een	  vrachtwagen	  allemaal	  van	  dezelfde	  kant	  –	  de	  
organisator(en)	  zal	  aangeven	  welke	  kant.	  Als	  er	  een	  grote	  groep	  aanwezig	  is,	  is	  het	  
verstandig	  dat	  niet	  iedereen	  tegelijk	  de	  vrachtwagen	  benadert.	  De	  organisator(en)	  zal	  
aangeven	  als	  alleen	  een	  bepaald	  aantal	  mensen	  tegelijkertijd	  zijn	  toegestaan.	  Gebruik	  ook	  je	  
gezond	  verstand	  –	  als	  je	  ziet	  dat	  er	  te	  veel	  mensen	  bij	  de	  vrachtwagen	  staan,	  geef	  mensen	  
die	  voor	  het	  eerst	  meedoen,	  de	  ruimte	  en	  neem	  zelf	  een	  stap	  achteruit.	  
Water:	  Bied	  dieren	  water	  aan	  (indien	  afgesproken	  met	  de	  organisatie).	  Gooi	  geen	  water	  
over	  de	  dieren	  heen.	  Als	  ze	  niet	  willen	  drinken,	  probeer	  ze	  niet	  te	  forceren	  –	  zet	  je	  fles	  liever	  
weg	  en	  probeer	  op	  een	  andere	  manier	  liefde	  te	  geven.	  	  
Eten:	  Het	  is	  niet	  toegestaan	  eten	  aan	  te	  bieden	  aan	  de	  dieren.	  
	  
	  
VEILIGHEID	  
	  
Volg	  ten	  alle	  tijden	  de	  instructies	  van	  de	  organisator(en)	  op.	  	  
Als	  er	  afspraken	  met	  het	  slachthuis	  of	  de	  gemeente	  zijn	  gemaakt,	  zullen	  de	  organisatoren	  
deze	  afspraken	  communiceren.	  Houd	  je	  aan	  deze	  afspraken.	  Als	  je	  later	  bent	  en	  de	  
instructies	  hebt	  gemist,	  zorg	  er	  dan	  zelf	  voor	  dat	  je	  via	  de	  organisator	  op	  de	  hoogte	  bent.	  	  
Als	  er	  politie	  aanwezig	  is,	  volg	  dan	  hun	  instructies	  nauwkeurig	  op.	  	  
Houd	  er	  rekening	  mee	  dat	  vrachtwagenchauffeurs	  jou	  niet	  (altijd)	  kunnen	  zien.	  	  
Beklim	  geen	  vrachtwagen.	  Bij	  sommige	  slachthuizen	  is	  het	  toegestaan	  om	  een	  opstapje	  mee	  
te	  nemen	  om	  beter	  bij	  de	  dieren	  te	  komen	  –	  informeer	  bij	  de	  desbetreffende	  
organisator(en)	  hiernaar.	  



Blijf	  van	  fietspaden	  en	  de	  weg	  af!	  Ook	  als	  je	  foto’s	  maakt.	  Denk	  altijd	  aan	  je	  eigen	  veiligheid.	  	  
	  
COMMUNICATIE	  MET	  POLITIE,	  CHAUFFEURS	  EN	  SLACHTHUISMEDEWERKERS	  
	  
Praat	  tegen	  werknemers,	  chauffeurs	  en	  politie	  met	  respect	  –	  zelfs	  als	  zij	  dat	  niet	  doen.	  We	  
zijn	  er	  om	  vrede	  te	  promoten.	  	  
Weersta	  de	  verzoeking	  om	  op	  een	  negatieve	  manier	  te	  reageren	  naar	  provocerende	  
opmerkingen	  of	  gedrag	  (ook	  van	  publiek/voorbijgangers).	  	  
	  
PUBLIEK	  
	  
Blijf	  vreedzaam	  en	  positief.	  Laat	  je	  niet	  provoceren.	  
Als	  er	  geen	  vrachtwagens	  zijn,	  gebruik	  die	  tijd	  om	  een	  demonstratiebord	  of	  vlag	  vast	  te	  
houden.	  Bij	  sommige	  plekken	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  flyers	  uit	  te	  delen.	  We	  gebruiken	  de	  
tijd	  zo	  effectief	  mogelijk	  om	  onze	  boodschap	  over	  te	  brengen.	  Mocht	  je	  hier	  niet	  aan	  mee	  
willen	  doen,	  of	  even	  pauze	  willen	  nemen,	  ga	  dan	  naar	  de	  door	  de	  organisator	  aangewezen	  
gebied.	  We	  willen	  onze	  boodschap	  zo	  sterk	  en	  helder	  mogelijk	  overbrengen.	  	  
	  
	  
	  
	  


