OM BODY SHOP
The Body Shop er et globalt skønhedsbrand, som blev grundlagt af Anita Roddick i 1976 i
Brighton i England. The Body Shop arbejder på at gøre en positiv forskel i verden ved at lave
naturinspireret hudpleje, hårpleje og makeup af høj kvalitet, som er produceret bæredygtigt
og etisk forsvarligt. The Body Shop var banebrydende med filosofien, at virksomheder
har magt til at gøre godt. The Body Shop har 3000 butikker fordelt på 60 lande.
I februar 2016 lancerede The Body Shop sit Enrich Not ExploitTM Commitment.
Det er en banebrydende ny, global CSR-strategi, som understøtter alle
aspekter af firmaets drift og hjælper The Body Shop med at opnå målet
om at blive verdens mest etiske og bæredygtige, globale virksomhed.

Cruelty Free International uddanner, udfordrer og inspirerer andre over hele
verden til at respektere og beskytte dyr. Cruelty Free International undersøger og afslører
virkeligheden for forsøgsdyr, udfordrer beslutningstagerne til at skabe en positiv forskel for dyr
og kæmper for bedre videnskab og en verden, der er fri for dyremishandling.
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Cruelty Free International er en ledende organisation, der arbejder for en verden, hvor ingen ønsker
eller mener, at det er nødvendigt at teste på dyr. Det er en af verdens ældste og mest respekterede
dyrebeskyttelsesorganisationer. Organisationen bliver i vid udstrækning betragtet som en autoritet
inden for dyreforsøgsproblematikken, og deres store viden inden for området bliver anvendt
af regeringer, medier, virksomheder og officielle institutioner til rådgivning og ekspertvurderinger.
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CRUELTY FREE INTERNATIONAL

SKRIV UNDER ALLEREDE I DAG
thebodyshop.com/ban-animal-testing
#FOREVERAGAINSTANIMALTESTING

FORBYD DYREFORSØG
I HELE VERDEN

VI HAR DEDIKERET OS
TIL AT BESKYTTE DYR

VI VIL FORBYDE DYREFORSØG I SKØNHEDSINDUSTRIEN
I HELE VERDEN EN GANG FOR ALLE

“The Body Shop er af den klare overbevisning, at ingen dyr skal lide for skønhedens skyld,
og at dyreforsøg er forældet, modbydeligt og unødvendigt. Derfor er vi gået sammen
med Cruelty Free International for at skabe den største og mest ambitiøse kampagne
nogensinde for at få skabt et internationalt forbud, der forhindrer dyreforsøg i forbindelse
med skønhedsprodukter og ingredienser.” – Jessie Macneil-Brown, Senior Manager
International Campaigns og Corporate Responsibility, The Body Shop.

Vi var det første globale skønhedsfirma til at kæmpe imod dyreforsøg i skønhedsindustrien.
I de sidste tre årtier har vi samarbejdet med vores kampagnepartner, Cruelty Free
International, og vores fælles indsats har ført til et europæisk forbud i 2013. Men vi stopper
ikke her. Dyr bliver stadig dræbt for skønhedens skyld, og lovgivningen inden for området
er for kompliceret. Vi vil gøre den mere simpel med en international aftale.

Dyreforsøg er fortsat et problem i hele verden,
og over 80% af verdens lande har stadig ingen
lovgivning mod dyreforsøg i skønhedsindustrien.
Selv om der rent faktisk findes sikre, tilgængelige
alternativer, lider millioner af dyr fortsat. Cruelty
Free International vurderer, at mere end 500.000
dyr hvert år bliver brugt til dyreforsøg indenfor
skønhedsindustrien.
“Mange mennesker er uforstående over for
dyreforsøg. Over hele verden er der mennesker, der
vil sætte en stopper for denne modbydelige praksis,
men de eksisterende love er som et kludetæppe
af forskellige regler – og med meget store huller.
Selv om nogle lande kræver sikkerhedstests uden
dyr, og mange lande har taget et skridt imod at
forbyde dyreforsøg i skønhedsindustrien, er der
stadig masser arbejde, der skal gøres. I de lande
hvor dyreforsøg er tilladt – både i henhold til
produkter og ingredienser – kræver langt de fleste
lande ikke, at forsøgsdata skal gøre tilgængelige for
offentligheden eller lovgiverne. Det gør det ekstremt
svært at vide, hvor udbredt dyreforsøg er. Vi ved
dog med sikkerhed, at en enkelt test kan involvere
hundredvis af dyr. Hvis blot et firma eller land
tester på dyr, kan indflydelsen på dyrenes liv være
enorm. Fordi 80% af verdens lande stadig tillader
dyreforsøg inden for skønhedsindustrien er et
internationalt forbud den eneste måde at sætte en
stopper for dyrenes lidelser. Vi er glade for, at

The Body Shop støtter os ved at kæmpe for et forbud, der
kan sætte en permanent stopper for dyreforsøg i hele verden.”
– Michelle Thew, administrerende direktør for Cruelty Free
International.
The Body Shop og Cruelty Free Internationals nye kampagne,
Forever Against Animal Testing, kæmper for et permanent
forbud imod dyreforsøg for skønhedsprodukter og skønhedsingredienser over alt i hele verden ved at anmode om en international aftale i FN. Det er vores mest ambitiøse kampagne
imod dyreforsøg nogensinde, og vi håber at indsamle
8 millioner underskrifter. Vi vil sætte en stoppe for dyreforsøg
inden for skønhedsindustrien for produkter og ingredienser
i hele verden.

1986 SAVE THE WHALE
I samarbejde med Greenpeace var vores første
kampagne rettet mod at sætte en stopper for
hvalfangst og fremme brugen af jojobaolie som
et alternativ til kaskelothvalsolie i skønheds
produkter.

	
1989 LANCERING AF VORES
AGAINST ANIMAL TESTING
KAMPAGNE

	Vi lancerede vores første Against Animal Testing
kampagne i samarbejde med Cruelty Free
International (dengang BUAV) for at kæmpe imod
dyreforsøg i forbindelse med skønhedsprodukter
og ingredienser.

1998 STORBRITANNIEN
FORBYDER DYREFORSØG
	Vores Against Animal Testing kampagne førte til et
forbud i Storbritannien imod dyreforsøg i forbindelse
med skønhedsprodukter og ingredienser.

	
2004 FØRSTE FORBUD IMOD
DYREFORSØG I EU

Vi overrakte mere end 4 millioner underskrifter til
Den Europæiske Union, som førte til et forbud imod
dyreforsøg på færdiglavede skønhedsprodukter.

	2009 THE BODY SHOP MODTAGER

RSPCA LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
En anerkendelse af vores ihærdige kamp for at opnå et
forbud mod dyreforsøg

2009 DET ANDET EU-FORBUD
EU forbyder at teste skønhedsingredienser på dyr!

2012 KAMPAGNEN AGAINST
ANIMAL TESTING
	Vi relancerede vores Against Animal Testing kampagne i
samarbejde med Cruelty Free International.

	
2013 EU FORBYDER SALG OG IMPORT
AF PRODUKTER OG INGREDIENSER,
DER ER TESTET PÅ DYR

Vores kampagne indsamlede mere end en million
underskrifter for at støtte Cruelty Free International
i et globalt forbud imod dyreforsøg inden for
kosmetikindustrien.

	
2017 – 1. JUNI

OPSTART AF DEN STØRSTE
UNDERSKRIFTSINDSAMLING IMOD
DYREFORSØG NOGENSINDE

Formål: at få et permanent forbud imod dyreforsøg
over hele verden.

