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Razmišljaj te, kaj  kupujete, so sporo�ali plakati.
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Tudi s preudarnim nakupom lahko ohranite življenje kakšni živali

Preverjate, ali so izdelki testirani na živalih?
Protestniki v Mariboru so opozorili na to, da se za bleš�e�imi izdelki, ki jih ponujajo
prodajne police, lahko skrivajo eti�no opore�ni industrijski postopki - Od leta 2009
prepovedani poskusi na živalih

Na sti�iš�u Gosposke in Jur�i�ev e ulice v  Mariboru
so se v�eraj  zbrali protestniki in opozorili na to, da
so v sako leto milijoni živ ali širom po sv etu
izpostav ljeni v se hujšemu trpljenju v  spornih
preizkusih kozmeti�nih ter higienskih proizv odov  in
nj ihov ih sestav in. Aktiv isti so ob sodelov anju in
podpori hrv aške organizacije Prijatelj i živ otinja
(Prijatelj i živ ali) iz Zagreba z letaki, posnetki, ki j ih
je v  laboratorij ih na skriv aj  naredila organizacija
Peta, in transparenti nagov arjali k preudarnemu
nakupu v sakodnev nih potrebš�in.

Številni izdelki za hišno in osebno higieno ter živalska
hrana se bleš�e�e ponujajo s polic trgovin, njihova
krvava in mu�na vsebina ter eti�no opore�ni cil j i  pa
ostajajo prikriti, so prepri�ani protestniki. "Nobena
zakonodaja na svetu ne zapoveduje poskusov za
kozmeti�ne in hišne pripomo�ke ter živalsko prehrano.
Radi bi opozoril i potrošnike, da proizvajalci poskusov na živalih ne delajo zaradi varstva potrošnikov, ampak
se boji jo mili jonskih odškodninskih tožb zaradi opore�nosti izdelkov. Ne smemo tolerirati zavajanja
potrošnikov zaradi mili jonskih zaslužkov," je opozorila predstavnica protestnikov Urška Breznik. "Radi bi tudi
apelirali na državo, naj poostri zakone, ki se ukvarjajo s � lovekovim ravnanjem z živalmi, naj poostri zahteve
do proizvajalcev ter omogo� i  vpogled javnosti v laboratorije in vse grozote, ki se tam dogajajo."

Poskusi na živalih niso prepovedani, �eprav je evropsko sodiš�e izdalo odlo�bo, s katero bodo leta 2009
prepovedani vsi poskusi na živalih za kozmeti�ne in � isti lne pripomo�ke in živalsko prehrano. Protestniki ob
tem izpostavljajo tudi dejstvo, da vse ve�  starih, uglednih pa tudi novejših in manjših podjeti j dokazuje, da
lahko uživamo v varnih in kakovostnih izdelkih in njihovih sestavinah, katerih neopore�nost, varnost in
u� inkovitost so dokazane z leti uporabe pri l judeh in ne s poskusi, narejeni na živalih. Aktivisti tako pozivajo
ljudi k preudarnemu nakupu izdelkov, s katerim lahko rešijo življenje katere živali. "Pri nakupu izdelkov naj
se kupec pozanima, ali so izdelki testirani na živalih. To ugotovi s pogledom na embalažo, ker naj bi to bilo
ozna�eno, �e ni, naj preveri proizvajalca na internetu. Seznam podjeti j, ki svoje izdelke testirajo na živalih,
je dosegljiv na spletni strani Pete (Svetovne organizacije za eti�no ravnanje z živalmi), na strani hrvaških
soorganizatorjev Prijatelj i životinja in tudi na slovenski strani osvoboditeljev živali," je pojasnila Urška
Breznik.
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