Q&A: Kangaroos not shoes
Een antwoord op een aantal vaak gestelde vragen

Wat is het probleem met kangoeroeleder?
Kangoeroeleder is het eindproduct van een enorm wrede jacht, een heus bloedbad. De
kangoeroejacht vindt ’s nachts plaats. Verblind door grote spots worden de buideldieren
vanop grote afstanden vanuit een rijdend voertuig afgeknald. Het is wettelijk bepaald dat de
jagers de dieren moeten doden met één schot in het hoofd. In de praktijk missen de jagers
heel vaak en veroorzaken de schotwonden enorm veel leed. De dieren worden vaak geraakt
in hun keel, neus, kaak of oren en zijn veroordeeld tot een lange lijdensweg. Ontsnapte
dieren sterven pas dagen of zelfs weken later aan uitputting, ontbering en bloedverlies. Ook
jonge dieren – bekend als Joeys – worden afgemaakt in de kangoeroejacht. Zo werden
tussen 2000 en 2009 maar liefst 800.000 zeer jonge kangoeroes (zitten nog in de buidel van
hun moeder) en 300.000 minder jonge joeys (in staat om zich te verplaatsen) afgeslacht of
achtergelaten om te sterven. De meest gebruikte technieken bestaan erin het dier met
zijn/haar hoofd tegen de bumper van een wagen te slaan of de schedel in te slaan. Voor
die joeys die nog in de buidel zitten, is onthoofding de meest toegepaste dodingsmethode.
Die brutale methoden van doden zijn perfect legaal.

Naast dierenwelzijnsproblemen heeft de kangoeroejacht ook een negatieve impact op de
bescherming van de kangoeroe als soort en houdt de kangoeroejacht een gevaar in voor de
volksgezondheid.
De omstandigheden waarin de kangoeroejacht plaatsvindt leiden tot een verhoogd risico van
contaminatie met bacteriën zoals salmonella en E. coli. Kangoeroes worden zonder toezicht
geslacht, karkassen worden (soms de hele nacht lang) getransporteerd in open, niet-gekoelde
vrachtwagens en kangoeroes worden blootgesteld aan stof, vliegen en (te) hoge
temperaturen. In 2015 stelde de voedseltoezichthouder van de Australische staat New South
Wales vast dat hygiëneregels, die bestaan om kruisbesmetting te voorkomen, zijn
overtreden. De toezichthouder stelde volgende schendingen vast: koelers gecontamineerd
met oud bloed; vuile vloeren, muren en plafonds; karkassen die aan roestige haken hangen;
een tekort aan water- en schoonmaakfaciliteiten,...

Hoeveel kangoeroes worden gedood in Australië?
De Australische overheid legt een quotum vast dat bepaalt hoeveel kangoeroes mogen
worden bejaagd met het oog op de verkoop van hun vlees en huiden aan, onder andere,
België. Op basis van dit quotum worden jaarlijks naar schatting 1.6 miljoen kangoeroes,
evenals jonge kangoeroes (‘joeys’) als bijkomende schade (‘collateral damage’), op brutale
wijze bejaagd en gedood. Over een periode van 30 jaar werden er zo meer dan 90 miljoen
buideldieren gedood. Daarmee is de kangoeroe de meest bejaagde wilde diersoort ter
wereld.

Kangoeroeleder wordt toch helemaal niet vaak gebruikt?
Kangoeroeleer (K-leather) wordt verwerkt in voetbal- en andere sportschoenen van Adidas en Nike,
die samen meer dan 50% van het marktaandeel voor atletische schoenen bezitten, evenals in
atletische schoenen van andere merken (vb. Asics, Lotto, Mizuno, New Balance, Puma en
Umbro). Indien je voetbal- en andere sportschoenen van deze merken koopt is er een goede kans dat
hier kangoeroeleer in is verwerkt en ondersteun je de industrie in kangoeroeleer.

Zijn er alternatieven voor kangoeroeleder?
Het is ethisch onjuist om kangoeroes te doden voor hun huid, zeker omdat er alternatieve
synthetische, gerecycleerde en plantaardige materialen bestaan die dezelfde technische prestaties
leveren als kangoeroeleer. Het is perfect mogelijk om alle schoenen, accessoires en motorkledij
kangoeroevrij te maken. Een studie uit 2018 (Center for a humane economy) gaf aan dat 57% van de
geproduceerde schoenen in de wereld gemaakt zijn van synthetische materialen, gevolgd door leer
(25%) en textiel (18%). Er is dus geen enkele noodzaak om (kangoeroe)leer te gebruiken om schoenen
te produceren.

Wat is het doel van de campagne #kangaroosnotshoes?
GAIA hoopt dat in de eerste plaats Nike en Adidas, gezien hun machtspositie en voorbeeldfunctie, hun
bezorgdheid over het kangoeroewelzijn laten blijken en stoppen met het gebruik van kangoeroeleer
in al hun producten. Het Italiaanse sportschoenenmerk Diadora gaf al het goede voorbeeld nadat zij

recentelijk aankondigde te zullen stoppen met het gebruik van kangoeroeleer tegen eind 2020. Ook
Versace en Prada hebben al toegezegd geen kangoeroeleer meer te gebruiken. Kangoeroeleer wordt
ook gebruikt voor het maken van motorpakken, bijvoorbeeld door het merk voor motorkledij Dianese,
en wordt verwerkt in luxeschoenen -en accessoires. De verkoop van deze kangoeroeproducten houdt
de kangoeroejacht in Australië mee in stand.

