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 Световният ден за защита на лабораторните

животни се отбелязва на 24 април от 1979 г.

по инициатива на Международната

асоциация срещу болезнените експерименти

с животни (IAAPEA)

IAAPEA



 Всяка година милиони животни умират

по време на болезнени тестове, които

целят да докажат „безопасността“ на

козметични продукти и почистващи

препарати. От сенките за очи и

сапуните през препаратите за

почистване на печки и тоалетни, та до

лекарствата и ваксините, хиляди

продукти биват тествани върху зайци,

мишки, морски свинчета, кучета и

други животни, въпреки факта, че от

резултатите няма никакви полза.

Болезнени тестове заради които умират

животни



ВИВИСЕКЦИЯ

 Вивисекцията е операция, проведена с

екпериментални цели върху жив организъм, за да

бъде видяно функционирането му на живо.

Терминът често се използва в по-широко значение,

за да опише експериментирането върху живи

животни.Човешката вивисекция се извършва като

форма на изтезание.



ОБЩО ЗА ВИВИСЕКЦИЯТА

 Вивисекцията е най-добре развитата форма на

организирана, официално призната жестокост

над животните. Тя, обаче, се подкрепя от най-

доходоносните индустрии и мултинационални

корпорации. Вероятно, ако се забрани

вивисекцията, ще изчезнат и други форми на

жестокост към животните, смятат защитниците

на животните.



ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ…

 Изследвания разкриват, че само 5% до 25% от

резултатите от опитите с животни са приложими при

лечението на хора. Повече от 85% от данните

получени от тестове върху животни се изхвърлят на

боклука, защото не могат да послужат на никого –

човек или нечовек. Според защитниците на

животните няма учен, който да базира лечението на

пациентите си на тези резултати.



 Ако стените на лабораториите за

изпитване на животни бяха

направени от стъкло и

обществеността можеше да

погледне и да види какво се

случва там, ще има несравнима

лавина от протести срещу

властите, които позволяват

законните изтезания на кучета,

котки, маймуни, птици, мишки и

др. плъхове, морски свинчета,

коне, зайци и други животни



БРАЙЪН ГЪН

 При получаване на жизненоважни фотографски

доказателства за лабораторна жестокост, Брайън Гън

е проникнал в завесата на секретността, която

покрива изпитванията на животни в лаборатории по

целия свят. По време на смелата си работа под

прикритие той е бил заплашен и лошо пребит.



СНИМКИТЕ НА БРАЙЪН ГАН

 Неговите провокиращи мисъл снимки и

разследващи доклади за изпитвания върху животни

и вивисекция са спечелили много награди.

Емблематичните снимки за тестване на животни на

Брайън Ган се използват широко в телевизията,

интернет и във вестници, филми и списания по

целия свят.



Пазете животните и са грижете за тях. И те са 

живи същества също като нас. 

Мисли не само за теб, а за всички които те 

заобикалят!



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


