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Vær

på

utkikk!

Her kommer det. . .
Du har kanskje allerede
sett dem. Snart
vil

b u t i k k hy l l e n e

over alt være fylt med
”humant produserte”
egg-, melke-og
kjøtt produkter.

Det er noe folk desperat vil tro – slik at
de kan fortsette å spise egg,
meieriprodukter og kjøtt.
Men det finnes ikke noe slikt. Industriene
som utnytter dyr tror de har funnet gull
med denne nye villedende reklame- og
markedsføringsstrategien. Dessverre lurer
de kunder som anser seg som
”dyrevennlige”.
De fleste vil tro at det finnes en ”human”
måte å produsere animalske produkter
på, men sannheten er at det er umulig –
grunnleggende økonomi og biologi er de
to mest ugjendrivelige argumentene.
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Grunnleggende økonomi
For at ethvert produkt skal kunne bli
masseprodusert, enten det er merket
”økologisk”, ”frittgående”, ”burfritt”, etc.
blir dyrene fortsatt avlet i milliarder,
separert fra deres familiemedlemmer, og
til slutt fraktet i lastebiler til en brutal slakt.
Det samme gjelder for melkekuer og
høner. ”Frittgående” og økologiske
animalske produkter er lønnsomme fordi
det kan tas høyere priser for ’produktet’,
og konsumenter er villig til å betale prisen
for å føle seg skyldfri uten å eliminere de
animalske produktene fra kosten. Dette
gjør det mulig for dem som utnytter dyr
å sette av enda mer penger til reklamemakeri
for å øke salget som igjen øker antallet dyr
som avles, mishandles og drepes.

Grunnleggende biologi
Kuer må fortsatt gjøres gravide, deres barn
blir fortsatt stjålet fra dem og blir enten
slaktet eller holdt separat for å ERSTATTE
deres utbrukte og slaktede mødre. For alle
typer eggproduksjon, blir ALLE nyfødte
hanekyllinger drept på klekkeriene,
hønene blir slaktet når de er mellom ett til
fire år gamle, når deres mishandlede og
overarbeidede kropper ikke lenger kan
legge nok egg for å være ”økonomisk
produktive”. Grisene, kyllingene og kveget
som drepes for deres kjøtt blir fortsatt tatt
fra deres mødre, fortsatt tvunget til å
holde ut en forferdelig frakt til slaktehuset
og blir drept.

Grunnleggende økonomi
Disse kjøtt-, egg- og meieriproduktene er
kroppene og kroppssekretene til følende
skapninger som behandles som slaver og
drepes.
Hvis det var hunder eller katter som ble
tvunget til å holde ut samme
omstendigheter for å tilfredsstille folks
appetitt, ville en ikke fått offentligheten til
å tro at disse produktene kunne
promoteres og merket som ”humane”.
Vennligst ikke la deg lure av det villedende
og manipulerende markedstrikset til
produsenter med blodige hender. Dyrenes
blod er ikke bare på hendene til
produsentene, men også på hendene til
konsumentene som betaler dem for å
mishandle, drepe, partere og pakke inn
kroppsdelene.
Det faktum at hver enkelt av oss har full
og direkte tilgang til den mest effektive
måten å redusere den største mengde
lidelse i verden er en grunn til å feire

Å velge veganske produkter har
aldri vært enklere og har alltid
vært det eneste virkelig humane
og medfølende valg.
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