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Betreft : AlVD-activiteiten contra gewelddadig dierenrechtenactivisme

Het dierenrechtenactivisme is een fenomeen dat sinds ruim twee decennia in
Nederland bestaat. In de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig van
de vorige eeuw was sprake van een conglomeraat van activiteiten, uitgevoerd door
een divers en diffuus gezelschap actievoerders. Er waren veel anonieme
individuele acties, anderen daarentegen wensten zich aan te sluiten bij een
groepering.
Wanneer er in die jaren een actie van bijvoorbeeld het Dierenbevrijdingsfront
(DBF) was. kon worden aangenomen dat deze afkomstig was van een
overzichtelijke en georganiseerde groep actievoerders. De woordvoering was in
die tijd overigens tang in handen van een lid van de toenmaligeCentrum Partij
(CP).

De laatste jaren wordt bij radicale acties van dierenrechtenactivisten veelvuldig ten
onrechte uitgegaan van daderschap van linkse activisten. AiVD-onderzoek heeft in
de afgelopen jaren echter gaandeweg opgeleverd dat het merendeel van
gewelddadige acties, zoals brandstichtingen, voor rekening kwam van a-politieke
individuen en / of groeperingen, die slechts ageerden vanuit emotie en frustratie.
Huidige acties van het Dierenbevrijdingsfront kunnen ook niet meer gekoppeld
worden aan de organisatie DBF. Het gaat hierbij veeleer om een stelsel van
uitgangspunten en ideeën: ieder individu dat zich hierin kan vinden, kan de naam
DBF lenen; sommigen verkiezen evenwel de Engelse benaming Anima! Liberation
Front (ALF) te gebruiken.

De AIVD heeft, uitgaande van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, moeite
gehad om dierenrechtenactivisme te bestempelen als onderzoeksonderwerp,
aangezien er slechts een kleine politieke connotatie was: het door de activisten
beïnvloeden van het kleine stukje politiek beleid op gebied van bio-industrie,
pelsdierenfokkerij en dergelijke.
In 1998 is besloten om, uitgaande van het zogenaamde 'gewichtige belang", toch
nader aandacht te schenken aan deze materie, om zodoende in ieder geval in
alerterende zin zowel politie als bedrijfsleven te kunnen wijzen op negatieve
ontwikkelingen.
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