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Polepšaj
seniorčku
starost

do ljudi in živali
Takega životarjenja res ne privoščimo prav nikomur,
zato se v svetu vse pogosteje govori o drugačnih
načinih testiranja, ki ne vključujejo trpljenja živali.
Danes, ko izjemno dobro poznamo človeško telo in
imamo napredno računalniško tehnologijo, imamo
priložnost, da različne izdelke in njihove sestavine
testiramo tako, da ne bodo trpeli ne ljudje ne živali.
Novi način prinaša tudi natančnejše in
bolj kakovostne rezultate.

Če tudi ti misliš, da si vsi zaslužimo
zdravo življenje, lahko:
• n a kozmetičnih izdelkih in čistilnih sredstvih
poiščeš znak zajčka v skoku, ki zagotavlja,
da je za varnost izdelka poskrbljeno brez
testiranja na živalih;
• d oma izdelaš mila, mazila in pralna sredstva, ki
ne potrebujejo krutega testiranja;
• z dravnika prosiš, da ti vedno predpiše le
zdravila, ki so testirana na sodoben in do živali
prijazen način;
• n ovo znanje deliš s svojimi bližnjimi, da bodo
tudi sami razmislili o spremembi.

Neprijetna resnica,
o kateri ne govorimo veliko, je tudi ta, da so testiranja za
živali zelo stresna, mučna in prej ali slej vodijo v njihov
pogin. Najpogosteje potekajo tako, da žival izpostavijo
določeni snovi in spremljajo učinke, ki jih ima ta snov na
žival. Proces je nepredstavljivo boleč, če pa ga spremlja
znosna bolečina, zdravje živali nato zelo hitro opeša in
žival pogine.
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Kai je prikupen dihur, star 8 let. To pomeni, da je že
pravi dihurji starček. Ne vemo natančno, koliko časa
mu je še ostalo, nedvomno pa mu nameravamo
zagotoviti najlepšo možno zimo življenja.

Na svetu vsako leto zaradi testiranj pogine 115
milijonov živali. Pomagaj nam, da bo njihovo
število iz leta v leto manjše. Vsak korak šteje!

Dihurčku namreč nikoli ni bilo z rožicami postlano. V
osmih letih je zamenjal kar nekaj domov in se selil od
enega neodgovornega skrbnika k drugemu. Nekateri
niso imeli časa, da bi se zares ukvarjali z njim, drugi
so se mu odrekli zaradi selitve, tretji so ugotovili, da
niso sposobni dobro skrbeti za dihurja in ga primerno
vzgajati. Kai se je moral vseskozi prilagajati različnemu
okolju, kar mu je povzročalo nemalo stresa. Z leti so
ga neprestane spremembe vedno bolj obremenjevale,
kar se je kmalu pokazalo tudi na njegovem zdravju.
Kai se danes spopada z okvaro srca in boleznijo, ki ji
pravimo inzulinom. Prav zato potrebuje kakovostno
prehrano in terapijo z zdravili.
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Za vse izdelke v trgovini velja, da
morajo biti varni za uporabo. Preden
gre izdelek na police, je preverjen, saj
si nihče ne želi, da bi nam zobne paste,
kreme za obraz, mila, čistila, pralni
praški in podobna sredstva povzročala
zdravstvene težave. V nobenem zakonu
ne piše, kako je treba testirati omenjene
izdelke, človek pa je skozi zgodovino
iznašel način, ki je (žal) najbolj razširjen
še danes: testiranje na živalih.

Vsakdo je že zasledil članek v časopisu ali prispevek na
televiziji, v katerem je bil predstavljen ta ali oni poskus
na malih belih miškah. Prav miši so najbolj razširjene
laboratorijske živali, saj je skrb zanje poceni in preprosta,
poleg tega se hitro razmnožujejo. Kljub splošnemu
prepričanju miške niso edine živali, ki se znajdejo v
laboratorijih. Testiranje izdelkov in njihovih sestavin redno
opravljajo tudi na podganah, morskih prašičkih, hrčkih,
kuncih, pa tudi na mačkah, psih, prašičih in opicah.

V januarski številki revije
Moj planet si lahko prebral
veliko koristnega in zanimivega o prav posebnem
hišnem ljubljenčku – belem dihurju. Danes
potrebuje tvojo pomoč dihurček Kai. Preberi
njegovo zgodbo in presodi, kako mu lahko
pomagaš.

Kai kljub vsem težavam, ki ga pestijo, kaže voljo do
življenja in se s svojo začasno skrbnico, prostovoljko
Društva za zaščito živali Ljubljana, vsak dan bolj veselo
igra. Čeprav dihurček že slabo sliši in je skorajda slep,
izkušena skrbnica vseskozi skrbi za to, da ima Kai
poleg počitka tudi dovolj gibanja in igre, kar je malemu
radovednežu še kako všeč. Prav tako pazljivo spremlja
njegovo zdravstveno stanje, ga hrani in mu daje vsa
potrebna zdravila.
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S tem boš pomagal/-a Društvu za zaščito živali
Ljubljana, ki bo lepo skrbelo za dihurčka do konca
njegovih dni. Hvala!

Nuša Ema Miklavec

Društvo za zaščito živali Ljubljana
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