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„Postavte sa za nás,“ prosia zvieratá z laboratórií celej Európy
Dnes, 11. augusta, sa Slovensko pridáva k 10 európskym krajinám a spoločne s osobnosťami
verejného života uvádzame premiéru nového videa na podporu kampane za koniec
testovania na zvieratách. Bígel, králik a prasiatko v ňom rozprávajú o pekle, ktorým si museli
prejsť v mene vedy. Zvieratám spomínajúcim na utrpenie v laboratóriách prepožičali hlasy
slovenskí herci Dominika Richterová a Juraj Bača a Lenka Bačová. Kampaň je súčasťou
Európskej občianskej inicia vy EndAnimalTes ng.eu, ktorej cieľom je ukončiť testovanie na
zvieratách v EÚ. Ak sa do konca augusta podarí získať 1 milión overených podpisov, Európska
komisia sa bude musieť otázkou testovania na zvieratách zaoberať a pripraviť formálnu
odpoveď na požiadavky pe cie.
Video vytvorila česká organizácia Svoboda zvířat a pre slovenské publikum ho adaptovala
slovenská organizácia Sloboda zvierat. Príbeh ukazuje testovanie na zvieratách z pohľadu
samotných zvierat. "V niektoré dni som mala labky také boľavé, že som nedokázala stáť. Na
tú bolesť som si zvykla, ale na plač ostatných nikdy nezabudnem. ", hovorí bíglica, ktorej
v slovenskej adaptácii dala hlas Dominika Richterová.
Testovanie prežil aj králik (aj keď ohluchol na jedno ucho) a pre Slobodu zvierat ho nadaboval
Juraj Bača a vystrašené prasiatko, ktoré prišlo o celú rodinu, rozpráva svoj príbeh detským
hlasom Lenky Bačovej.
Za myšlienkou priblížiť krutú každodennú realitu pokusných zvierat ich očami stojí
komunikačná špecialistka Jolana Haismanová: „Asi všetci sme mali zvieracieho kamaráta,
minimálne z detstva, ktorý nám bol drahý. Kto bol alebo stále je skutočnou postavou. Čo by
nám povedali o hrozivom testovaní, keby ním museli prejsť? Laboratóriá sú plné postáv, ktoré
to jednoducho nemôžu nikomu povedať.“
Zvieratá z laboratórií potrebujú každý podpis
Do konca Európskej občianskej inicia vy ostáva už len 20 dní a aj keď už bol dosiahnutý
milión podpisov, ide o hrubé číslo. Neziskové organizácie z celej Európy preto v eto dni
vyzývajú občanov EÚ, aby pridali svoj podpis: "Máme jedinečnú šancu ukončiť testovanie na
zvieratách v celej Európe. Zvieratá potrebujú získať ešte aspoň 300- síc podpisov, aby sme
zabezpečili, že po odpočítaní duplicitných a neplatných podpisov ich zostane naozaj 1 milión,“
hovorí Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.
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Podľa šta s k Európskej komisie bolo v roku 2019 na pokusy použitých viac ako 10,5 milióna
zvierat. Experimenty sa robia najčastejšie na myšiach, potkanoch a vtákoch, ale aj na psoch,
ošípaných, opiciach či koňoch. Alarmujúcim faktom je, že počet pokusných zvierat
medziročne výrazne neklesá, napriek tomu, že existuje široká škála alterna vnych metód ako

modely tkanív (napr. umelo vypestovaná ľudská koža, očná rohovka či črevo), orgány na čipe
či organoidy (miniatúrne modely orgánov), ktoré dokonale simulujú nie len ľudské orgány
ale aj prostredie tela a prinášajú presnejšie a adresnejšie výsledky pre humánne použi e.
Využívanie alterna vnych postupov však súčasná legisla va nenariaďuje a ani nepodporuje, a
vedci tak pokračujú v krutých testoch na zvieratách často zo zotrvačnos .
Aj napriek európskemu zákazu testovania kozme ky z r. 2013, testovanie kozme ky a jej
zložiek v EÚ pokračuje. Rozporuplné nariadenie EÚ o chemických látkach (REACH) to ž
umožňuje testovať látky, s ktorými prídu do styku pracovníci vo výrobe alebo ktoré môžu
ohroziť životné prostredie.
Podpísať inicia vu možno aj tu. Údaje v pe čnom formulári požaduje legisla va EÚ a slúžia
na overenie platnos podpisu signatárov.
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Viac informácií:
Silvia Čaňová
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