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Cap animal serà sotmés a
maltractaments ni a actes de
crueltat.
Si un animal és sacrificat, es
farà de manera instantània,
indolora i sense angoixa per a
ell.

Tots els animals naixen iguals davant la vida i tenen els mateixos drets a l'existència.

Tot animal pertanyent a una
espècie que visca
tradicionalment en l'entorn
pròxim a l'humà, té dret a viure
i créixer al ritme i en les
condicions de vida i de llibertat
que siguen pròpies a la seua
espècie.
No podem modificar el
creixement o ritme de vida dels
animals al nostre antull con
fines mercantiles.

Si ens hem
compromés a tindre
un company hem de
ser conseqüents i
acompanyar-li
durant tota la seua
vida, siga com siga la
duració d'aquesta.
L'abandó d'un
animal és un acte
cruel i degradant.

Tot animal obrer té dret
a una limitació
raonable del temps i
intensitat del treball, a
una alimentació
reparadora i al repòs.

Cap animal ha de ser
explotat per diversió
de l'home.
Les exhibicions
d'animals i els
espectacles que se
servisquen d'animals
són incompatibles
amb la dignitat de
l'animal.

Tot animal té dret al respecte.
 L'ésser humà en tant que és
espècie animal, no pot atribuir-
se el dret a exterminar als
altres animals o explotar-los
violant aquest dret. Té
obligació de posar els seus
coneixements al servei dels
animals.
Tots els animals tenen dret a la
nostra atenció, cures i
protecció.

Tot animal pertanyent a
una espècie salvatge té
dret a viure lliure en el
seu propi ambient
natural, terrestre, aeri o
aquàtic i a reproduir-se.
Tota privació de
llibertat, fins i tot
aquella que tinga fins
educatius, és contrària a
aquest dret..

L'experimentació animal
que implique un
sofriment físic o
psicològic és
incompatible amb els
drets de l'animal, tant si
es tracta
d'experimentacions
mèdiques, científiques,
comercials, com de tota
una altra forma
d'experimentació.
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Els animals utilitzats
per a l'alimentació han
de poder alimentar-se,
viure, ser transportats i
sacrificats de manera
adequada perquè no
patisquen ansietat o
dolr.

Tot acte que
implique la mort de
gran nombre
d'animals salvatges
és un genocidi, és a
dir un crim contra
l'espècie.
La contaminació i la
destrucció de
l'ambient natural
condueixen al
genocidi.

Un animal mort ha de ser
tractat amb respecte.
En els mitjans com el
cinema i la televisió han de
prohibir-se les escenes en
les quals s'anime a
atemptar contra la vida dels
drets animals. Queden
excloses les que pretenguen
fomentar el benestar animal
expressar una realitat
quotidiana.

Els organismes
governamentals han
de representar la
protecció i guarda
dels animals
silvestres, domèstics
o exòtics. Tots ells
han de ser defensats
per la llei igual que
ho són els de l'ésser
humà.

Tot allò que
implique la mort
d'un animal sense
necessitat, és un
*biocidio, és a dir un
crim contra la vida.


