Dyreforsøk – nødvendig lidelse?
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Hvor mange?
På verdensbasis må årlig flere millioner dyr bøte
med livet i forskningsøyemed. Titusener av disse
brukes i kosmetikktesting. I Norge er kosmetikktesting på dyr forbudt, men årlig brukes det her
til lands ca 45.000 pattedyr, 3.000 fugler og
1.400.000 fisk. Det er 69 registrerte forsøksdyravdelinger i Norge.

Laboratoriedyr
Laboratoriedyr blir ofte oppstallet enkeltvis i
stimulifattige bur. Stereotyp adferd og apati
forekommer hyppig. Forsøksdyr avles ofte frem
fordi de har, eller er særlig disponert for å få,
den sykdommen som ønskes studert. Påføring av
sykdom eller skade kan også være selve
forsøket. Loven setter ingen grenser for hvor
sterke eller langvarige smerter det er lovlig å
påføre et dyr.
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Alternativer er nødvendig
Dagens forskning kan vise seg å være et blindspor. Dyrearter reagerer
ulikt på kjemiske stoffer, og det er derfor vanskelig å overføre
forskningsresultater fra dyr til mennesker.

Fond for alternativ forskning

Dyrebeskyttelsen Norge, som er en privat og ideell stiftelse, er den
eneste organisasjon som har et eget "Fond for alternativ forskning".

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker! Kjøp produkter du vet ikke er testet på dyr.
Liste over kosmetikkprodukter som ikke er testet på dyr, finner du på
http://dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge

respekt for individet

Dyrebeskyttelsen Norge
Karl Johansgt. 6, 0154 Oslo

Porto

Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51
E-post: post@dyrebeskyttelsen.no
Internett: http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrevernets R’er innen dyreforsøk
Replacement (erstatning): erstatte dyreforsøk med metoder som ikke
innebærer bruk av dyr
Reduction (reduksjon): redusere bruken av forsøksdyr og dyreforsøk til
et minimum
Refinement (forbedring): forbedre forsøk og forsøksmetodikk.
Dette omfatter også forholdene dyrene holdes under før og etter forsøket
Rejection (avvisning): avvise forsøk som ikke er tilstrekkelig vitenskaplig motivert, eller som påfører dyrene sterk lidelse
Redirection (omfordeling): forandre strategi eller omfordele satsningsmidler for å nå et gitt mål, for eksempel se mer på miljøet mennesker
lever i

Støtt Dyrebeskyttelsen Norges arbeid
Dyrebeskyttelsen Norge er en frivillig organisasjon med ca. 8500 medlemmer.
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker et effektivt offentlig dyrevern og styrking av
dyrs status og rettssikkerhet.
Vi jobber for å stoppe dyrs lidelser og forbedre deres livskvalitet.

Vi trenger din støtte
Send en SMS med kodeord "dyr" til 1960 - pris kr. 30,Kjøp salgsartikler fra http://dyrebeskyttelsen.no
Jeg ønsker å bli medlem av Dyrebeskyttelsen Norge for kun kr.
200,- pr. år og motta bladet Dyrenes Forsvarer fire ganger årlig.
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