Fashion is fatal
Dødelig mote

Jorun Stiansen og Dyrebeskyttelsen Norge
samarbeider for å stoppe produksjon
og bruk av pels

DYREBESKYTTELSEN
NORGE

Fakta
Nasjonalt:
99 % av norske pelsdyr eksporteres til foredling. Mange dyr returnerer som
pelskåper eller pelskanter og overvintrer på norske forbrukere.
Mellom 10-24 dyr må drepes for en revepelskåpe og mellom 36-70 dyr må
drepes for en minkpelskåpe.
Dyrene lever hele livet i små bur med nettinggulv, uten mulighet til å løpe,
leke, grave, bade eller jakte. Stereotyp adferd er utbredt og beviser vantrivsel.
350.000 rev og 360.000 mink drepes årlig i Norge. Reven drepes med strømstav
i endetarm/munnen og minken med CO2 gass eller nakkeknekk.
Pelsnæringen subsidieres med ﬂere millioner kroner hvert år.
For 90% av pelsfarmerne er det kun en sidenæring.
Norge importerer pelsprodukter for ﬂere millioner kroner hvert år.

Bilder fra norsk pelsdyrfarm september 2005. © Dyrebeskyttelsen Norge

Internasjonalt:
85 % av all pels i verden kommer fra dyr holdt i pelsdyrfarmer.
Dette er pels fra rev, mink, vaskebjørn, hund, katt, kanin, chinchilla m.m.
Kina er verdens største eksportør av pelsklær, samt den største basen
for produksjon og foredling av pelsprodukter.
Det er dokumentert at pelsdyr fra Kina risikerer å bli ﬂådd mens de
fremdeles er ved bevissthet.
Kinesiske inntekter fra import og eksport av pelsprodukter
økte med 42,5% fra 2002 til 2003.
Hund- og kattepels blir solgt under fordekte navn, eller som syntetisk pels,
ettersom ekte pels kan være billigere å produsere.
Europeere er den største konsumenten av pelsprodukter.
90% av revepels brukes ikke til jakker, men til diverse pelskanter.

Bli medlem!
Dyrebeskyttelsen Norge er en ideell organisasjon som arbeider aktivt med både praktisk
og politisk dyrevern, samt utstrakt holdningsskapende arbeid. Vi er Norges eldste og største
dyrevernsorganisasjon med 8000 medlemmer og 25 lokalforeninger. Jorun Stiansen tar
sterk avstand fra pels. Hun er engasjert i alle dyrevernspørsmål og er medlem av
Dyrebeskyttelsen Norge. Sammen går vi ut for å stoppe det systematiske dyreplageriet
som er en følge av et unødvendig og smakløst ønske om luksus.

JA, jeg ønsker å støtte Dyrebeskyttelsen Norges
arbeid, og ønsker følgende medlemskap:
Hovedmedlem kr 250

Ungdom/student kr 200 (13-26 år)

Familiemedlem kr 200

Junior kr 100 (0-12 år)

(forutsetter at en annen i husstanden
har hovedmedlemskap)
Navn:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Fødselsdato:
Underskrift av foresatte over 18 år

Dyremishandlingen har mange utøvere:
politikeren

pelsprodusenten

motejournalisten

innkjøperen

ekspeditøren

forbrukeren

Vi krever:
Total avvikling av pelsdyrnæringen og subsidiært
omlegging for bøndene i Norge.
Import- og handelsforbud mot pels og skinnvarer fra Asia.
Påbud om DNA-testing av lovlig importerte varer og etisk
merking av alle varer som oppfyller krav til dyrevelferd.
Brosjyren støttes av Uniform as (design), Pål Laukli (foto), PJ-trykk (produksjon)

Plass
til frimerke

Dyrebeskyttelsen Norge
Karl Johans gate 6
0154 Oslo
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