Ieder jaar worden meer dan honderd
miljoen dieren gekweld en gedood
in laboratoria overal ter wereld, voor
door nieuwsgierigheid gedreven
experimenten, biologielessen, medische
trainingen en proeven voor chemicaliën,
medicijnen, voedsel en cosmetica.

Ze worden opgesloten in kale kooien, sociaal geisoleerd
¨
en psychologisch getraumatiseerd
in pijnlijke experimenten. Dieren die gebruikt worden voor proeven worden behandeld als
wegwerpapparatuur in plaats van de intelligente en gevoelige wezens die ze zijn.
ER ZOU EEN WET MOETEN ZIJN
Nog maar enkele jaren geleden vergiftigden alle
cosmeticabedrijven dieren met lippenstift, shampoo, haarlak
en andere schoonheidsproducten. Autofabrieken ramden met
hydraulische ‘armen’ in op apenhoofden om auto-ongelukken te
simuleren. Voor iedere vrouw die werd getest op zwangerschap,
maakten laboranten een konijn dood. Dankzij activisten en
vindingrijke wetenschappers zijn er tegenwoordig betere en
vriendelijkere methoden. Maar in laboratoria worden wereldwijd
nog altijd jaarlijks miljoenen dieren voor proeven gebruikt en
gedood. In plaats van geavanceerde technieken te ontwikkelen,
infecteren wetenschappers dieren met ziekten die ze onder
normale omstandigheden nooit zouden oplopen. Dieren worden
gedwongen gevoerd en krijgen giftige chemische stoffen
geïnjecteerd. Ruggengraten van dieren worden doorgehakt,
botten worden gebroken en elektroden worden op hun schedel
bevestigd. Militaire onderzoekers verwonden dieren en maken
hen ziek met chemische middelen, straling en geweren, zelfs als
de effecten hiervan op mensen al uitvoerig bekend zijn.

Schadelijke chemicaliën worden in de
ogen van konijnen gewreven.

Beagles worden onderworpen aan wrede
en pijnlijke experimenten, vanwege hun
kleine omvang en vriendelijke aard.

SLECHTE WETENSCHAP
Onderzoekstudies in gerenommeerde publicaties zoals
The Journal of the American Medical Association en
The BMJ hebben herhaaldelijk geconcludeerd dat vanwege
de fundamentele biologische verschillen tussen diersoorten,
het overgrote merendeel van dierproeven niet tot medische

HELPEN ZONDER MARTELING
Moderne onderzoeksmethodes zonder het gebruik van
dieren – waaronder in vitro testen, organen-op-chips,
mensachtige simulatoren, computermodellen en klinische
studies met menselijke vrijwilligers – zijn minder duur,
sneller en nauwkeuriger. Agentschappen, wetenschappers
en professionele organisaties over de hele wereld steunen
het gebruik van deze humane methoden, in plaats van
wrede en ouderwetse dierproeven.

WAT U KUNT DOEN
Koop alleen diervriendelijke cosmetica en huishoudproducten,
doneer alleen aan goede doelen en universiteiten die
geen subsidies verstrekken aan dierproeven, en verzoek
alternatieve methoden voor het ontleden van dieren op
scholen. Help ons een einde te maken aan de psychologische
marteling van jonge apen, het beschieten van varkens in
militaire trainingsoefeningen en andere wrede
dierproeven, door PETA.nl te bezoeken.
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Het wordt onderzoekers
toegestaan om dieren te branden,
elektrische stroomstoten
te geven, te vergiftigen,
te isoleren, te laten
verhongeren,
verslaving
te veroorzaken
en hersenschade
toe te brengen.

vooruitgang leidt die de gezondheid van mensen verbetert –
in werkelijkheid zijn de resultaten soms gevaarlijk misleidend.
De Amerikaanse Food and Drug Administration geeft aan
dat 92 procent van de medicijnen die als veilig en effectief
beschouwd worden in dieren, falen in menselijke proeven
omdat ze niet werken of zelfs gevaarlijk blijken te zijn.

