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Professorin T:ri Paul Förster

Syytöskirjoitus

Vivisektsionia
vastaan.

Me syytämme — emme itseä tiedettä, jonka edistäjiä ja
edustajia tahi ystäviä ja kannattajia itsekin olemme — mutta
me syytämme eri tieteen suuntia ja erityisiä tieteen harjoittajia.

Me syytämme heitä hirmuisista julmuuksista, joita he her-
keämättä harjoittavat eläimiä kohtaan, ja siitä raskaasta rikok-
sesta, johon he näillä töillään tekevät aikakautemme syypääksi.

Me syytämme heitä eläinten oikeuden loukkaamisesta —

oikeuden, joka. kaikista viisastelijain väitteistä huolimatta epäi-
lemättä on olemassa, — eläinten oikeuden hellään ja ihmiselli-
-86611 kohteluun.

Me syytämme heitä, koska he siveellisyydestä ja oikeu-
desta huolimatta yhä enemmän alkavat kokeilla ihmisilläkin;
koska he ryhtyvät kokeiluihin, jotka usein ovat erittäin vaaral-
lisia, sairaiden tahi terveiden uhriensa tietämättä ja luvatta, ja
koska he tekevät tämän aikomuksetta korjata japarantaa, ainoas-
taan tieteen hyväksi.

Me syytämme heitä, koska he eivät ainoastaan ruumiilli-
sesti kiusaa ja kiduta eläimiä ja ihmisiä, vaan useinkin ennen
kokeilujansa ja niiden aikana saattavat aikaan kuolonkauhua
lähestyviä sieluntuskia.

Tällaisten pirullisten tuskien alaisina täytyy jokaisen luonto-
kappaleen, jolla on aavistus tahi tieto häntä kohtaan täten teh-
dystä vääryydestä, langeta epätoivoon, sen usko armahtavaan ja
oikeuttarakastavaan kaitselmukseen tulee järkytetyksi, sen jaloim-
mat tunteet kuolevat ja vaihtuvat katkeruuteen ja vihaan.

Me syytämme heitä siitä, että he loukkaavat kanssa-
ihmistensä tunteita ja omiatuntoja; he asettavat näiden eteen
esimerkkiä alastomimmasta itsekkäisyydestä; ja niiltä,, joilla on



sydamen sivistystä yhtä paljon kvin ajatuksen syvyyttä, katke-
roittavat he tieteellisellä julmuudellansa kaiken olemisen ilon,
kaiken heidän uskonsa inhimillisyyteen.

Me syytämme heitä, koska he tahraavat ja alentavat
myöskin omia persoonallisuuksiaan, joissa me kunnioittaisimme
tieteen pappeja ja palvelijoita. Sellaisina uhraavat he ihmisiä,
tieteellisellä uskonkiihkollaan tekemättä meitä rikkaammiksi tahi
onnellisemmiksi.

Me syytämmo heitä, koska he tekevät ilmiön älykonceksi,
joka ei persoonalliskehitystä tarvitse eikä saakaan etsiä.

Me syytämme heitä, koska he viettelevät aikalaisensa usko-
maan heidän tekojansa, siveellisen oikeutuksen ja tieteellisen vält-
tämättömyyden, koska he vievät aikansa mukanansa syntiin, ri-
kollisuuteen ja pahennukseen, koska he muissa, samoin kuin itses-
säänkin, kuolettavat armeliaisuuden ja oikeuden tunteet, koska
he vahvistavat pelokasta ja eksynyttä ihmiskuntaa siinä väärässä
uskossa, että fyysillinen elämä semmoisenaan on korkein hyvyys,
ja sentähden tulee olla meidän innokkaimpien huolenpitojemme
esineenä, elämän henkisen ja siveellisen puolen ollessa mitätön.

Me syytämme heitä, koska he huolimatta kaikista varoi-
tuksista ja erehdyksistä, jotka näkyvät heidän,oikeudenvastai-
sista teoistaan ja eksyneistä mielipiteistään, yhtä paatuneina kul-
kevat erehdyksien tietä ja vievät hurmaantuneen ihmiskunnan
mukanaan.

Me syytämme heitä, koska he asettavat auktoriteeteinsa
satunnaiset opinväitteet korkeammalle kuin totuuden ja oikeuden
ijankaikkiset lait, ammattitaitonsa korkeammalle kaikkea inhi-
millistä ja jumalallista viisautta. Niin, me syytämme heitä siitä,
että he alati koettavat syrjäyttää rakkauden, totuuden ja vii-
sauden Jumalan istuimeltaaan, sijaan korottaakseen oman mielet-
tömän viisautensa ja itsekkäisyytensä jumalankuvat.

Me syytämme heitä, koska he sokeassa lyhytnäköisyydes-
sänsä eivät punnitse tekojensa seurauksia, vaan opillaan ja elä-
mällään alentavat itsensä ja aikalaisensa siilien siveellisen nihi-
lismin tilaan, josta ihmiskunta vuosituhansia taisteltuaau vaivalla
on voinut nousta; koska ne, sanoilla ja töillä julistaen oppia,
että heidän tieteensä korkea päämäärä pyhittää moraalisesti
hylättävimmätkiii välikappaleet, heittävät ihmiskunnan takasin
Alkuajan kaaokseen, jolloin nyrkkivalta, väkevämmän oikeus,
vielä oli yksinvaltiaana, oikeus, jonka sijaan askel askeleelta on
saatu järjen, inhimillisyyden ja kaikki korkeammin kehittyneen
yhteiskuntajärjestyksen oikeuskäsitteet.

Me syytämme heitä, kaikilla näillä syillä, syvästi alenta-
neen oman tieteensä, oman taiteensa, että ne tätä vastaan ovat
herättäneet aikalaistensa vihan ja epäluulon, rakkauden ja ihai-



luu sijaan, Billä todellinen talli lunleteltu tiedollinen voitto ei
saata ilimiskuunalle korvata «on korkeimpia todellisia siunauksia,
sen ikmisarvoa, sen denkistä M ruumiillißta meneßtvßtä,

lVle setämme neitä myöskin ajattelemi-
868ta ja I»0»L8ti 6pätiet6ellißestä Menettelytavasta M kevvtinieli-
-Bistä liairaliduksißta,

Kun he väittävät vivisektsionia julmuuksineen ja rikoksi-
neen välttämättömäksi, rakentavat he olemassaolon perustalle,
joka paljon enemmän viittaa perkeleelliseen kuin jumalalliseen
luojaan ja maailmanjärjestykseen. He unohtavat myöntää, että
ihmiskunta on tullut huomiota-ansaitsevaan luonnon jasen lääkit-
semisvoimien tuntemiseen kauan aikaa ennen kuin meidän vuosi-
satamme viisastelijat ovat julistaneet vivisektsionin välttämät-
tömyyden".

Yhtä epäloogilliset ajatusjuoksussaan ovat he erityisellä
mielihalulla vivisektsionin vastustajille, csiintuodessaan kaiken-
laisen muun eläinrääkkäyksen vivisektsionin puolustukseksi ja
todisteeksi sen oikeudellisuudesta; aivan kuin toinen rikos pois-
taisi toisen siitä kokonaan riippumattoman teon rikollisuuden.
Kiihkossaan unohtavat he niinikään, että he tämän puolustuksen
kautta itse asettuvat niiden eläinrääkkääjäin riviin, joiden syn-
tejä he tuovat esiin omien töittensä lieventämiseksi.

Todellakin epätieteellinen on heidän menettelytapansa, kun
muitta mutkitta sovittavat ihmisiin ne havainnot, jotka vivisek-
tBionin avulla ovat tehneet eläimissä; ymmärrys ja kokemus
yhtä selvästi puhuvat tätä vastaan.

Epätieteellistä on myöskin koettaa vakavaa ja syvästi har-
kittua ajattelemista ja tutkimista korvata yksinomaan kokeilla,
varsinkin kun nämä kokeet usein ovat suorastaan lapsellisen köm-
pelöjä, ja joita ei suinkaan saata sanoa johtavan tieteellisesti
koulutettu ja päämäärästään tietoinen tarkkuus huomioissa, vaan
joiden syynä päinvastoin on kevytmielinen uteliaisuus, jota sat-
tuma mielivaltaisesti saa tyydyttää, jos ja miten hyväksi näkee.

Tämän ~kokeilevan", vaan ei suinkaan ~tarkan" tutkimisen
usein äkkipikaisten johtopäätöksien perustuksella laaditaan sitte
n, k, ..tieteelllisiä" teoksia, ~tieteellistä" tilastoa ja „tieteellisiä"
todisteita, jotka lavertelevalla suurisuisuuudellaan aikaansaavat
paljo enemmän sekasortoa kuin selitystä ja selvyyttä, paljo
enemmän liikauskoisuutta kuin todellista tietoa.

tarvitßee vaan viitata niiliin surullisen-tieteellisiin
tilaßt«idiu, joita tavantakaa julaißtaan, jotta iliaileva nykyaika
saisi tietoa jostain luuletellusta lääketieteellisestä keksinnöstä,

iVie noita siitä, että lie kaiken tainan kautta
ovat suunnanneet lääketieteen väärille, turmiollisille radoille, ja
että ke ovat aikalaisensa saaneet uskomaan, että meidän elä-
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mämine ja terveytemme on kokonaan vivisektsionisista tutki-
muksista riippuva.

Me syytämme heitä, koska he pyrkivät yksinvaltiaiksi pa-
peiksi ja tuomareiksi yksityistenkin terveystoimissa, että ne,
samoin kuin aikoinaan papeilla oli ripin ja pannan voima ihmis-
ten sielujen yli, tahtovat anastaa itselleen yksinoikeutetun vallan
ihmisten ruumiiseen, terveyteen ja elämään.

Me syytämme heitä, koska he, vivisektsioni-ihailunsa so-
kaisemina, eivät laisinkaan tahdo kuulla tahikka ylenkatseella
työntävät luotansa ne äänet omista riveistään, jotka tuomitse-
vat vivisektsionin epäinhimilliseksi, epätieteelliseksi, kelvotto-
maksi ja tarpeettomaksi.

Me syytämme heitä vielä, että he saattavat uskonnollisen
ja filosoofisen ajattelemisen pintapuoliseksi ja veltostuttavat ihmi-
sellisen tunteen:

sen pintapuolisuuden kautta, jolla he itse syven-
tyvät aineiden olentoon;

sokeutensa kautta, joka estää heitä näkemästä
kaiken elollista yhtenäisyyttä, eläinten ja ihmisten vä-
lisen suhteen yhteisyyttä;

KieltäeBBään ikäiset Bvvlnit, vlitevclen ril<oliBen
elämän välillä;

Olemme tähän asti syyttäneet — muistuttakaamme siitä —

emme tiedettä itseä, vaan eräitä tieteen epäsuuntia ja erityisiä
tieteen harjoittajia.

Me syytämme nyt kaikkia hyviä, oikeinajattelevia, lämmin-
sydämisiä ja taitavia tiedemiehiä ja ajattelijoita siitä, että ne
ovat vaitiolleet kun heidän olisi pitänyt puhua, siitä että he vaiti-
olevina katselijoina ovat pysyneet toimettomina, kun heidän olisi
ehkäisevästi pitänyt ryhtyä asiaan, siitä, että ovat hiljaisen hyväk-
symisen laiminlyömissyiinillä kohdelleet virkaveljiensä ja tieteensä
rikoksia ja harhaoppeja.

Me syytämme nykyaikaa, joka niin kauvan on sallinut
vivisektsionin ilmeisiä hairahduksia, vieläpä kehoittanut tiedettä



jatkamaan rikolliÄa eläinkokeitaan, kun s!! väittä». täten edistä-
vänßä meidän ajallißta livväämme,

Me syytämme kaikkia niitä eläinystäviä, jotka työssään
rakkauden, armeliaisuuden ja oikeuden eteen eläimiä kohtaan,
tekevät poikkeuksen kaikkein karkeimman eläinrääkkäyslajin
suhteen, tehden tämän joko häveliäisyyden tahi itsekkäisyyden
tähden.

Me syytämme hengen urhoja, oppineita, kirjailijoita, tai-
teilijoita, kirkon palvelijoita, nuorison kasvattajia, yleisen mieli-
piteen luojia sanomalehdissä ja aikakauskirjallisuudessa, kaikkia
jotka myöntävät oikeuden ja totuuden olevan meidän puolel-
lamme taistelussa, mutta jotka kuitenkin ovat meitä auttamatta,
peläten persoonallista mielipahaa tahi vallitsevan tieteen vaikut-
tavien kannattajien paheksumista.

Me muistutamme heille, että on väärin ei ainoastaan käyt-
täytyä vastoin omantunnon ja vakaumuksen ääntä, vaan myös-
kin: olla työskentelemättä senmukaisesti kuin pidämme hyvänä,
ja oikeana.

Me setämme viimekÄ nallitukBia ja lainlaatijoita, KoBka
eivät välitä BelväBti nanaa viviB6ktBionin i'ikoBten Beui-aukBia ja
Bentänäen eivät rvliäv niitä vaBtuBtamaan, vaan päiuvaBtoin mo-
i'aaliB6Bti ja talouäelliB6Bti kannattavat tätä tutkimiBtapaa val-
tioiäen oinizza laitok«iBBa.

Ne konotamme äänemme »itä iulu>ttavaiBnutta, niitä i'ikok-
-Bia, niitä Bvntejä vaBtaan, joita BiBältvv Bana«Ba vllilse/ctslomi/ me
konotamine äänemme Bvvttävänä, varoittavana. rankaiB6vana,
pvvtäväuä; me korotamme Ben KanBain, ms korotamme Ben kaik-
kien jalojen, vmmärrvkBen, mielen ja «väämen puoleBta toBiBiviB-
- ilimiBten nim«BBä; me konotamme Ben oikeuäen. totuu-
äsn, luonnon ja BiveelliBsn maailmanjärjeBtvkB6n nimeBBä; me
konotamme lopulta Ben niBtorian nimeBBä, eteenpäin- ja vlöBpäin-
Kel>itvkBen KaikkivallitB6van NBkon voimaB«a.



Vakavasti kehoifcetaan
jokaista tämän kirjasen lukijaa liittymääu seuraan

skapliga djurplågeriet"

Me emme enää tahdo kärsiä vivisektsionia; me surkutte-
lemme sen uhreja, mutta myöskin sen harjoittajia. Me tah-
domme suojella, heitä heidän tekojensa kiroukselta, ja me tah-
domme puhdistaa itsemme ja aikalaisemnie myötärikollisuudcsta
niihin.

Meidän korkea tarkoitusperämme on sovinto ja yhteisyys,
ihmisen sovinto luonnon ja kanssamaailman kanssa, yhteisyys
eri luokkien ja kansojen kesken yhteisessä pyrinnössä, puhtaam-
man tulevaisuuden hyväksi.

Tämä päämäärä silmäimme edessä tahdomme palvella ihmis-
kuntaa palvelemalla ihmisellistä siinä, tekemällä työtä eteen sel-
laisen tulevaisuuden, jolloin hyvyys vielä kerran pääsee maail-
massa voitolle.

»Nordiska Samfundet för bekämpande af det Veten-

(Pohjoismainen Seura tieteellisen eläinrääkkäyksen vastustamiseksi).

Seuran tarkoitus on pohjoismaissa (Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa ja Suomessa) toimia julman elävillä eläimillä kokeilemisen
poistamiseksi. Sen tehtävällä on moraalinen päämaali.

Jokaisen, joka tuntee mielensä liikutetuksi niistä julmuuk-
sista, joita tieteen nimessä harjoitetaan,

jokaisen, jonka mielestä tarkoitus ei pyhitä välikappaleita,
että moraali on tietiettä kalliimpi, että eläinkunnallakin on oikeus
vaatia armeliaisuutta väkevämmältä,

jokaisen vanhurskautusta janoovan ja jalon ihmisen velvol-
lisuus on kuulua, tähän seuraan.

Vuosimaksu on ainoastaan 1 krooua (== 1 Smk. 50 Mä).
Ainaisjäsenmaksu 10 kr. (— 15 Smk.). Jäsenmaksu ynnä selvä
osote lähetetään Herra Artur Brehmerille, Helsinki, Kasarmik. 34.
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Professorn D:r Paul Fönsters
Anklagelseakt

Vivisektionen

Vi anklaga — icke vetenskapen själf, hvars befordrare
och företrädare eller vänner och anhängare vi älven själfva äro
— men vi anklaga vissa riktningar inom vetenskapen och vissa
af hennes utöfvare.

Vi anklaga dem för de fruktansvärda grymheter, som de
stundligen begå mot djuren, och för den tunga skuld de med
dessa sina handlingar draga öfver vår tid.

Vi anklaga dem för den kränkning af djurens rätt — en
rätt som otvifvelaktigt existerar, hvad än solisterna må säga
däremot — djurens rätt till skonsamhet och mänsklig behandling.

Vi anklaga dem, emedan de utan sedliga och rättsliga
betänkligheter allt mer och mer hängifva sig åt försök äfven
på människor; emedan de företaga dylika försök, som ofta äro
af den mest ingripande art, utan vetskap eller tillåtelse af
sina sjuka eller friska offer, och emedan de företaga dem utan
afsikt att hela och bota, utan blott till vetenskapens gagn.

Vi anklaga dem, emedan de icke blott kroppsligen plåga
djur och människor, utan magen gång före och under sina för-
sök förorsaka dem själsmarter, gränsande till dödsångest.

Under intrycket af de djäfvulska kval, som tillfogas dem,
måste livade varelse, som har aning eller medvetande om den
orättviga, för hvilken den utsattes, bringas till förtvinan, rubbas
i sin tro på en barmhärtig och rättvis försyn och känna sina
ädlaste känslor förintas och bytas i bitterhet och hat.

Vi anklaga dem, därför att de kränka sina medmänniskors
känslor och samveten; de ställa fram för dem exemplet af den
naknaste själfviskhet; och för dem, som äga hjärtats bildning i
lika hög grad som tankens djup, förbittra de med sin vetenskap-
liga grymhet all tillvarons glädje, all deras tro på mänsklig-
heten.



Vi anklaga dem, emedan de älven befläcka och vanhedra
sina egna personligheter, i hvilka vi skulle vörda vetenskapens
prester och tjänare. Såsom sådana offra de människor, utan
att mcd sin vetenskapliga trosifver göra, «88 hvarken rikare
eller lyckligare.

Vi anklaga dem, emedan de göra människan till en för-
ståndmaskin, för hvilken en personlighetsutveckling hvarken bör
eller skall sökas.

Vi anklaga dem, emedan de förleda samtiden att tro på
deras handlingars sedliga berättigande och vetenskapliga nöd-
vändighet, emedan de draga ned med sig denna samtid i synd.
skuld och fördärf, emedan de hos denna, liksom hos sig själfva
döda barmhärtighet och rättskänsla, emedan de stärka den fega
och förvillade mänskligheten i den vantron, att det fysiska lifvet
såsom sådant är det högsta goda och därför bör vara föremal
för våra , ifrigaste omsorger, medan lifvets andliga och sedliga
innehåll betyder intet.

Vi anklaga dem, emedan de, trots alla varningar och miss-
grepp, som framgå ur deras orättrådiga handlingar och deras
förvillade tänkesätt, lika förhärdadt gå vidare på villfarelsens
väg och föra den bedårade mänskligheten ined sig på samma väg.

Vi anklaga dem, emedan de sätta sina auktoriteters till-
fälliga lärosatser högre än sanningens och rättens eviga, lagar.
sin fackvetenskap högre än all mänsklig och gudomlig vishet.
Ja, vi anklaga dem för det att de stundligen söka stöta kär-
lekens, sanningens och vishetens Gud från hans tron för att
där i stället resa sin egen fåvitska vishets och själfviskhets guds-
beläten.

Vi anklaga dem, emedan de i förblindad kortsynthet icke
mäta följderna af sina handlingar, utan med lära och lefverne
neddraga sig själfva och sin samtid till den ståndpunkt af sed-
lig nihilism, ur hvilken mänskligheten med möda kämpat sig upp
genom årtusenden; emedan de genom att i ord och handling
förkunna den satsen, att deras vetenskaps höga ändamål helgar
älven de moraliskt mest förkastliga medel, kasta mänskligheten
tillbaka ned i Urtidens kaos, da näfrätten, den starkares rätt,
ännu var allenaherrskande, en rätt, i hvars ställe steg för steg
framarbetats förnuftets, mänsklighetens och alla en högre ut-
bildad samhällsordning rättsbegrepp.

Vi anklaga dem på alla dessa skäl att hafva djupt för-
nedrat sin egen vetenskap, sin essen konst, att mot henne ha
väckt samtidens hat och misstroende i stället för kärlek och
beundran. Ty en vinst af verkligt eller indilladt vetande kan
icke hålla mänskligheten skadeslös för förlusten af dess högsta



verkliga d«88 männißkovli.rde oek deBB oon
lekamliga välkärd.

Vi deni äkven tor oloAiBkt tänkande oc:n männen
oon villkai'6iBe.

Dä de framställa vivisektionen med dess grymheter och
förbrytelser som en nödvändighet, bygga de tillvaron pä en grund,
som vida mer hänvisar på en djäfvulsk än en gudomlig skapare
och världsordning. De glömma att erkänna, att mänskligheten
kommit till en beaktausvärd kännedom om naturen och hennes
läkekrafter långt innan vivisektionens »nödvändighet" proklame-
rats af vårt århundrades solister.

Lika ologiska i sin tankegång äro de, då de med förkiirlek
inför vivisektionens motståndare framställa alla andra arter af
djurplågeri såsom försvar för vivisektionen och bevis för dess
berättigande; liksom om ett brott förtoge brottsligheten af ett
annat, som begås alldeles oberoende af detta. I sin ifver glömma
de ock, att de genom detta försvar själfva ställa sig i ledet
bland alla dessa djurplågare, hvilkas synder de framdraga såsom
en ursäkt för sina egna gärningar.

Ett i sanning ovetenskapligt förfarande är det, då de utan
vidare tillämpa på människor de iakttagelser, de medels vivi-
sektion gjort pä djuren; förnuftet och erfarenheten tala lika
högt mot denna praxis.

Ovetenskapligt är ock, att söka ersätta det allvarliga och
väl begrundade tänkandets och studiets forskning med försök
allena, hälst dessa försök ofta utmärka sig för en rent af barnslig
klumpighet, och långt ifrån att ledas af eu vetenskapligt skolad
och malmedveten skärpa i iakttagelserna tvärtom förestafvas af
en lättsinnig nyfikenhet, som slumpen godtryckligt får tillfreds-
ställa, om och hur den finner för godt.

På grundvalen af de ofta öfverilade slutsatserna af denna
~experimentela", men ingalunda ~exakta" forskning göras sedan
s. k. ~ vetenskapliga" arbeten, ~v etenskaplig" statistik och „ veten-
skapliga" bevis, som i sin skrällande stortalighet åstadkomma
vida mer 1 förvirring än reda och klarhet, vida mera öfvertro, än
verklig kunskap.

Vi behöfva blott hänvisa till de tragiskt-vetenskapliga sta-
tistiker, som tid efter annan utsläppas kör att låta en beund-
rande samtid taga del af de förmenta resultaten af någon medi-
cinsk upptäckt.

Vi anklaga dom att genom allt detta ha kört läkekonsten
in på falska, fördärfliga banor och att ha ingifvit samtiden den
tron, att våra lik och vår hälsa ligga uteslutande i den vivisek-
tioniska forskningens händer.



111.

Vi anklaga dem, emedan de sträfva att göra sig till en-
väldiga präster och domare i älVen den enskildes halsoange-
lägenheter, att, liksom på sin tid prästerna ägde biktens och
bannets makt öfver människornas själar, vilja tillvälla sig mono-
poliserad myndighet öfver människornas kroppar, hälsa och lif.

Vi anklaga dem, emedan de, förblindade af sin beundran
för vivisektionen, icke alls vilja lyssna till, eller också med för-
akt affärda de röster ur deras egna led. som fördöma vivisek-
tioneu såsom omänsklig, ovetenskaplig, ovederhäftig och ode-
höflig.

Vi anklaga dem slutligen, emedan de förytliga det reli-
giösa och filosofiska tänkandet och förslappa den mänskliga
känslan:

detta genom den ytlighet, hvarmed de själfva
försumma att intränga i tingens väsen;

detta genom sin blindhet för det helas organiska
sammanhang, för enheten i förhållandet mellan djur
och människor;

detta genom sitt föraekande af de eviga orsaks-
lagarne, af sambandet mellan skuld och straff, mellan
lifvet i tiden och bortom tiden;

detta genom sitt ensidiga uppställande af nyttans
princip.

Vi halva hittills anklagat — låtom oss påminna därom —

icke vetenskapen själf. utan vissa missriktningar inom veten-
skapen och «o af hennes ntöfvare.

Vi anklaga nu alla goda, rättänkande, varmhjärtade ocli
insiktsfulla, vetenskapsmän och tänkare därför att de tegat, dä
de bort tala, därför att de som stilla åskådare suttit overk-
samma, där de bort hindrande ingripa, därför att de lagt det
tysta samtyckets underlåtenhetssynd till sina ståndsbröders och
sin vetenskaps förbrytelser och irrläror.

Vi anklaga samtiden, som så länge fördragit vivisektio-
nens uppenbara förvillelser, ja, som till och med uppmuntrar



vetenskapen att fortsätta sina brottsliga djurförsök, emedan de
angifva sig därmed kunna tjäna vårt timliga väl.

Vi anklaga alla de djurvänner, som i sitt arbete för kär-
lek, barmhärtighet och rättvisa mot djuren göra undantag för
det gröfBta at alla arter af djurplågeri, undantag, förestafvade
antingen af hänsyn eller af själfviskhet.

Vi anklaga andens hjältar, lärde, skriftställare, konstnärer,
kyrkans tjänare, ungdomens uppfostrare, den offentliga menin-
gens dikterare i dagspressen och den periodiska pressen, alla
som inse, att rätten och sanningen är på vår sida i kampen,
men likafullt fegt undanhålla oss stödet af sitt bistånd af fruk-
tan för personligt obehag eller ogillande från den herrskandc
vetenskapens inflytelserike målsmän.

Vi påminna dem om, att det är icke blott orätt att handla
i strid med samvete och öfvertygelse, utan älven att underlåta,
att handla i öfverensstämmelse med livad vi anse godt och rätt.

Vi anklaga slutligen regeringar och lagstiftare, emedan
de icke klargöra för sig följderna af vivisektionens förbrytelser
och därför icke inskrida emot dem, utan tvärtom moraliskt och
ekonomiskt understödja denna forskningsmetod i staternas egna
institutioner.

>>!, höja vi våra röster mot den vederstygglighet, mot de för-
brytelser, mot de synder, som innefattas i ordet vivixi-ktion, vi
höja dem anklagande; varnande, straffande, bedjande, vi höja
dem i folkens namn, vi höja, dem i alla ädla, till förnuft, sinne
och hjärta sant bildade människors namn; vi höja dem i rätt-
visans, sanningens, naturens och en sedlig världsordnings namn;
vi höja dem slutligen i historiens namn, i kraften af den allt
beherrskande tron på en utveckling framåt och uppåt.



En energisk vädjan

Vi vilja icke mera tala vivisektionen ; vi liafva medlidande
med hennes offer, men äfven med hennes utöfvare. Vi vilja
skydda dem mot förbannelsen af deras handlingar, och vi vilja
rentvå oss själfva och samtiden från medskyldighet däri.

Vårt höga mål ar försoning och enhet, människans för-
soning med naturen enhet mellan klasser och folk i gemensam
sträfvan för en renare framtid.

Med detta mål för ögonen vilja vi tjäna mänskligheten
genom att tjäna det mänskliga i henne, genom att arbeta för
en framtid, då det goda ännu en gång skall segra i världen.

riktas till en hvar läsare och läsarinna af denna skrift att an
sluta sig till

~H ordiska Samfundet för bekämpande af det Veten-
skapliga djurplågeriet".

Detta samfunds uppgift är att i de nordiska länderna
(Sverge, Norge, Danmark och Finland) verka för skattande
af grymma experiment på lefvande djur. Dess mål är ett mo-
raliskt mål.

En hvar, som finner sitt sinne upprördt af de grymheter,
som i vetenskapens namn begås,

en hvar, som anser att ändamålet icke helgar medlen, att
moralen går före vetenskapen, att äfven djurvärlden har rätt
att fordra barmhärtighet af den starkare,

en hvar rättfärdighetsträngtande och ädel människa bör ingå
i detta samfund.

Årsafgifteu är endast en krona (— 1 F:m 50 p.). Ständig
medlemasafgift 10 kronor (= 15 F:m). Medlen insändas jämte
fullständig och tydlig adress till Herr Artur Brehmer, Kasern-
gatan 34, Helsingfors.


