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Proti trpin�enju milijonov laboratorijskih živali

Izjemno kruti in neverodostojni poskusi
Namesto na živalih kemi�ne snovi preizkušajmo na �loveških celicah,
pravijo v pobudi Ljudjeza.org

"Predvidoma septembra bodo evroposlanci drugi� obravnavali predlog sistema predpisov
o kemi�nih spojinah, imenovanem Registracija, evalvacija in avtorizacija kemi�nih spojin
(REACH), katerega namen je, da potencialno strupene spojine ne bi prešle v okolje, kar pa
tudi pomeni, da bo treba približno 30.000 kemijskih spojin testirati na živalih. Zato
organizacije za zaš�ito živali po vsej EU zbirajo glasove proti poskusom na živalih. 

�� ��

"Poskusom na živalih nasprotujemo iz eti�nih in znanstvenih razlogov. Ti poskusi niso le izjemno
kruti, saj povzro�ajo živalim nepredstavljivo bole�ino in trpljenje, na tak na�in pridobljenih podatkov
ni mogo�e verodostojno prenesti na �loveka. Zato se zavzemamo za uporabo visoko razvitih
u�inkovitih in zanesljivih metod, ki ne vklju�ujejo poskusov na živalih, na primer uporabo �loveških
celic. Podpiramo tudi prizadevanja evropskih komisarjev in nekaterih evropskih farmacevtskih,
biotehniških in kemijskih podjetij, ki se zavzemajo za popolno odpravo poskusov na živalih in
uporabo alternativnih metod," je pojasnila" Branka Vi�ar 

�
iz pobude Ljudjeza.org, ki organizira

slovenski del kampanje.

Kampanjo so sicer za�eli v Veliki Britaniji, kjer so zbrali nekaj deset tiso� podpisov proti poskusom
na živalih, po vsej Evropi pa jih nameravajo zbrati približno 100.000. Podpise bodo predali
evropskim poslancem in jih tako spodbudili k premisleku o direktivi REACH in ukinitvi poskusov na
živalih, o sistemati�ni analizi obstoje�ih podatkov, o u�inkih �lovekove izpostavljenosti kemikalijam,
ki so v splošni rabi vsaj 25 let, o prednostni preu�itvi potencialno najnevarnejših kemi�nih spojin z
uporabo hitrih in u�inkovitih testov za ugotavljanje tveganja, ki ne vklju�uje živali, o dajanju
prednosti uvajanju poskusov, ki ne bi bili izvedeni na živalih, in o obvezni menjavi podatkov med
podjetji. Vi�arjeva dodaja, da bi sprejetje direktive REACH izni�ilo tudi predhodno direktivo, ki je
predvidevala ukinitev vseh testiranj na živalih v kozmeti�ni industriji po letu 2009. Glas proti lahko
oddate v ljubljanski trgovini Lush ali na spletni strani pobude Ljudjeza.org. " 
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