
Primáti, naši nejbližší příbuzní, 
jsou buď brutálně odchytáváni 
v přírodě, nebo chováni za 
otřesných podmínek a poté 
přepravováni do laboratoří. 

Air France je jediná evropská 
letecká společnost, která se 
dosud podílí na kruté přepravě 
primátů pro výzkum, při kterém 
je čeká bolestivá smrt.

Některé z převozů

provedených společ-

ností Air France 

100 makaků dlouhoocasých 

z Vietnamu do Francie

9. března 2011

20 makaků dlouhoocasých 

z Vietnamu do Spojených 

států 12. května 2011

85 makaků dlouhoocasých

z Mauricia do Spojených 

států 24. června 2011
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Prosím, přidejte se k náma řekněte „NE Air France!“
Nelétejte s Air France!

Napište do Air France, Plesman House,2A Cains Lane, Bedfont TW14 9RL(customerservice.lhr@afklmpcargo.com), nebo české pobočce Air France,Jungmannova 750/34, 11000 Praha 1 (mail.sales.cz@airfrance.fr) a požadujte ukončení přepravování opic do laboratoří.
Podepište online petici: www.eceae.org/cs/what-we-do/campaigns/say-no-to-air-france/pledge.

Každý rok se po celém světě letecky přepravují
desítky tisíc primátů, kteří pak trpí a umírají ve 
výzkumných laboratořích. Makakové dlouhoocasí, 
makakové rhesus a další druhy primátů se buď od-
chytávají z divoké přírody v zemích jako Mauricius, 
Čína, Vietnam, Indonésie, Kambodža, Laos, Filipíny 
či Barbados, nebo jsou vězněni a chováni v nelid-
ských podmínkách ve velkých chovných zařízeních.

Zvířata jsou odtržena od svých rodinných skupin, 
umístěna do malých dřevěných beden a přepravo-
vána jako náklad v podpalubí dopravních letadel. 
Téměř nikdo z  cestujících nemá představu o 
utrpení v podpalubí. Během dálkových letů opice 
strádají hladem a žízní. Jsou stresovány hlukem, 
extrémními změnami teplot a špatným větráním. 
Toto jejich utrpení trvá celé dny a u některých 
z nich má za následek i smrt.

Roky protestů přesvědčily mnohé letecké 
společnosti jako je například Lufthansa, British 
Airways, ČSA, Finnair, Alitalia, Iberia, Swiss Inter-
national Airlines, Brussels Airlines, Delta Airlines, 
Northwest Airlines, United Airlines, South African 
Airways a China Airlines, aby s přepravou opic 
skončily. Několik aerolinek se však na tomto špina-
vém obchodu i nadále podílí. Air France je mezi 
nimi poslední evropskou leteckou společností.

Až nebude žádná letecká společnost ochotna opi-
ce přepravovat, zásobování laboratoří po celém 
světě bude mnohem obtížnější.

Pokusy na primátech i ostatních zvířatech
jsou neomluvitelné jak z etického, tak
i z vědeckého hlediska. Výsledky pokusů na 
zvířatech jsou pro problémy týkající se lidí 
prakticky nepoužitelné. Svoboda zvířat usiluje 
o ukončení pokusů na zvířatech a jejich
nahrazení moderními metodami bez zvířat.

Podpořte naši kampaň! Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Libovolnou částku nám také můžete 
zaslat na číslo účtu 235379860/0300. Za jakýkoli příspěvek děkujeme!

Další informace:
Evropská koalice za ukončení 
pokusů na zvířatech (ECEAE) 
www.eceae.org
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