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Prehrambena industrija

 V tipični klavnici vsako uro zakoljejo
 400 živali 



Dejstva:
- živinoreja predstavlja največjo 
grožnjo okolju in tudi povzroča 
več  toplogrednih plinov kot 
celoten svetovni promet.

-  zaradi živinoreje nastane 
letno 115 milijonov ton plina 
metana. Metan je 21-krat 
močneje delujoč toplogredni 
plin kot CO2.

-   90% uničenja tropskih  
deževnih gozdov je posledica 
masovne živinoreje.

- živinoreja je eden od glavnih 
krivcev za globalno segrevanje 
in posledično tudi suše. Poleg 
tega se za pridelavo enega 
zrezka porabi več kot 10 tisoč 
litrov vode.

-meso omogoča nastanek 
diabetesa, povzroča debelost, 
škoduje kostem, povzroča 
vnetja in bolečine, prispeva k 
srčnemu infarktu in 
arteriosklerozi, je rizični faktor 
za nastanek raka.  
Strokovnjaki iz izkušnje že 
dolgo vedo :  „Brez mesa 
živimo bolj zdravo in dlje.“

-Za človeško prehrano je vsako 
leto pobitih okoli 50 milijard 
živali. 



Testiranje živali

V evropskih laboratorijih vsake 3 
sekunde umre žival 



Primera testiranj

Test draženja oči
Kemikalije nakapajo v 
oči živali in nato daljše 
obdobje spremljajo 
odzive  oči na različne 
vnesene kemikalije. 
Živali pri tem ne dobijo 
nikakršnih 
protibolečinskih 
sredstev.

Test draženja 
kože
Živali obrijejo in jim 
neposredno na golo kožo 
nanesejo različne 
sestavine oziroma 
kemikalije ter nekaj tednov 
spremljajo reakcije na koži. 
Reakcije se kažejo v obliki 
vnetja (ki je znak okužbe), 
otekline, infekcije, razjede 
in podobno. Živali lahko pri 
tem testu razvijejo zelo 
hude rane, a vseeno ne 
dobijo nikakršnih 
protibolečinskih sredstev.



Testirane živali 



Črni seznam:
 Max factor
  Vichy
 Old spice
 Head&Shoulders
 Ariel
 Pampers
 Colgate 
 Palmolive 
 Johnson&Johnson
 Dove
 Krka
 Henkel
 Eucerin
 Schwarzkopf
 Schauma
 Garnier



Zeleni seznam: 
 Maybelline
 Nivea
 L'occitane
 Neutrogena
 Wella
 Chanel
 Eucerin
 Melvita
 Kozmetika Afrodita
 Frosch
  Essential Care
 Juice Beauty
 Avon

 Maybelline
 Nivea
 L'occitane
 Neutrogena
 Wella
 Chanel
 Eucerin
 Melvita
 Kozmetika Afrodita
 Frosch
  Essential Care
 Juice Beauty
 Avon



Krzno

Vsako leto je ubitih več kot 75
 miljonov živali za potrebe krzna 



Poboji tjulnjev v Kanadi



Postopki usmrtitve živali na krznarskih 
farmah:
-lomljenje vratov, 
-smrt z elektrošoki
-brizgavanje toksičnih snovi (npr. cianida) 
v srce 
- zadušitev s plinom



Krzno
Za izdelavo enega krznenega plašča je 
potebno ubiti:
             12-15 risov
             10-15 volkov
             15-20 lisic
             27-30 rakunov
             10-12 bobrov
             60-100 veveric
            



Zabaviščna industrija
 Cirkusi
-Živali so v 
premajhnih kletkah in 
prikrajšane svobode

-Živali trpinčijo, da 
izvajajo nenaravne 
trike za zabavo 
občinstva

 Živalski vrtovi
-Večina jih posluje z 
izgubo

-Monotono in 
stresno življenje 
živali



Najhujši greh v odnosu do živali ni v 
sovraštvu, ampak  v brezbrižnosti.
                                                                                                         George Bernard 
Shaw



Viri
-http://www.peta.org/
-http://dzzz.si/sl/krzno.html
-http://www.osvoboditev-zivali.org/index.php?
arhv=21073
-http://www.dzzz.si/sl/testiranja-na-zivalih.html
-http://www.osvoboditev-zivali.org/?pnm=00260
-http://www.veganstvo.net/ali-ves/cirkusi-z-
zivalmi/
http://www.bodieko.si/tag/peta
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