Η θέση της Unilever σχετικά με τα πειράματα στα ζώα.
Δεν κάνουμε πειράματα σε ζώα. Θεωρούμε ότι αυτή η πρακτική δεν χρειάζεται για να
διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη.
Εφαρμόζουμε πρωτοποριακή, ανθρωποκεντρική επιστήμη - που δεν στηρίζεται στα ζώα- για να
εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστατικών και των προϊόντων μας για τους καταναλωτές μας,
τους εργαζομένους και το περιβάλλον.
Σπεύδουμε να μοιραστούμε τις εναλλακτικές επιστημονικές μας προσεγγίσεις που είναι φιλικές σε
κάθε ζωή, τις συνεργασίες μας σε όλο τον κόσμο, ώστε να τερματιστούν οι δοκιμές στα ζώα για τα
καταναλωτικά προϊόντα, τώρα και στο μέλλον. Αυτός είναι κι ο λόγος που αναπτύσσουμε και
προωθούμε μεθόδους αξιολόγησης ασφάλειας «επόμενης γενιάς» βασισμένες στη σύγχρονη
επιστήμη, που δεν προέρχονται από στοιχεία που έχουν αντληθεί από δοκιμές σε ζώα.
Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να τερματίσουμε τα πειράματα σε ζώα παγκοσμίως, όλο και
περισσότερες μάρκες της Unilever διασφαλίζουν ότι προϊόντα και συστατικά τους δεν
υπόκεινται σε τέτοιες δοκιμές, ούτε από τους προμηθευτές ούτε από ρυθμιστικές αρχές σε όλο
τον κόσμο. Η δέσμευση αυτών των μαρκών για τερματισμό των δοκιμών στα ζώα, πιστοποιείται
από παγκόσμιες οργανώσεις προστασίας τών. Η Unilever και οι μάρκες της στηρίζουν τη δράση
για παγκόσμια απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα από τη βιομηχανία των καλλυντικών έως το
2023.
Περιστασιακά και στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μας, τα συστατικά που χρησιμοποιούμε πρέπει
να ελέγχονται από τους προμηθευτές όπως ορίζει ο νόμος και να συμμορφώνονται με τις κατά
τόπους νομοθεσίες. Έτσι, σε κάποιες αγορές, βάσει των κανονισμών τους, κρατικές υπηρεσίες
πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα για κάποια προϊόντα. Ωστόσο, δεν συμφωνούμε ότι αυτή η
διαδικασία είναι απαραίτητη για τη εξασφάλιση ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή.
Πάνω από 40 χρόνια, εργαζόμαστε με στόχο να εξασφαλίσουμε καινοτόμες μεθόδους που δεν
θα στηρίζονται στις δοκιμές σε ζώα, υιοθετώντας πρωτοποριακές επιστημονικές τεχνολογίες. Ως
αποτέλεσμα, η οργάνωση People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) μας
χαρακτηρίζει ως «εταιρεία που εργάζεται υπέρ των κανονιστικών αλλαγών».
Η προσέγγισή μας για τα επιστημονικά, πρωτόκολλα ασφαλείας έχει έναν σαφή στόχο: τη συνεχή
ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων χωρίς δοκιμές στα ζώα και την ενημέρωση
του κόσμου για την έρευνα που πραγματοποιούμε ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα
προϊόντα μας είναι ασφαλή χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής πειραμάτων.
Η ομάδα μας αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες σε τομείς για την
ασφάλεια των ζώων και συνεργάζεται με άλλες διεθνείς επιστημονικές κοινότητες, εξελίσσοντας
συνεχώς τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε ώστε να διαβεβαιώνουμε για την ασφάλεια των
προϊόντων μας.

Συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ, ρυθμιστικές αρχές και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο
παρουσιάζοντας τις μεθόδους μας, για να εξασφαλίζουμε την ευρύτερη αποδοχή τους. Η
βράβευσή μας με το Βραβείο Εταιρικής Συνείδησης το 2019 (Corporate Consciousness
Award) από την Humane Society στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μεγάλη τιμή για εμάς, αφού
έτσι αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα των μεθόδων αξιολόγησης ασφάλειας της «επόμενης
γενιάς» που έρχεται να αντικαταστήσει εκείνη που στηρίζεται στα ζώα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους «επόμενης γενιάς» που χρησιμοποιεί
η Unilever για την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων της ανατρέξτε στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=tJWG3YCXT0Y&feature=emb_logo
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