Kira Eggers

Kære Cecilie,
Jeg håber, at du har det godt. Jeg skriver på vegne af mine venner hos People for the Ethical Treatment of
Animals (PETA) med en anmodning, der vil hjælpe ELLE med at forblive i front og vedblive med at
være relevant for den store majoritet af læsere, der holder af dyr: ekskludér ægte pels fra ELLEs sider.
Folks holdninger til pels har ændret sig dramatisk, siden jeg først begyndte at være model for magasiner
tilbage i 1990. Det er gået af mode, fordi folk ved, at dyr, der opdrættes og fanges for deres pels, lider
forfærdeligt, og de ønsker ikke at støtte denne grusomme industri.
Selv på farme i lande, der har industriens "Origin Assured" mærke, herunder Danmark, lider dyrene af
forsømmelse, sult, tørst og ubehandlede sår. Den intense indespærring og afsavn, der følger af at være i et
lille trådbur 24/7 driver nogle dyr til vanvid, hvilket får dem til at lemlæste sig selv og kannibalisere deres
medfanger. Deres elendighed ender først efter, at de er blevet dræbt – ofte ved at blive analt eller vaginalt
henrettet med elektrisk stød.
Undersøgelser af 26 minkfarme her i Danmark har afsløret syge, skadede og døde dyr i alle tilfælde.
Nogle minke led af store, ubehandlede bidsår. Andre manglede ben og ører fra slåskampe, som
uundgåeligt sker, når pelsfarmere tvinger disse dyr, der lever alene i naturen, til at leve sammen i trange
bure.
Ved at vedtage en pelsfri politik, kommer du i godt selskab. Mange store mærker og modehuse har
allerede gjort det, herunder The Kooples, Hugo Boss, Giorgio Armani og for nylig Gucci - hvis
administrerende direktør og formand Marco Bizzarri kaldte pels "forældet". Frembrydende mærker og
designere som Faustine Steinmetz, Vika Gazinskaya, Molly Goddard og Shrimps bruger ikke pels, og 86
procent af dem, der deltog til den seneste London Fashion Week i september, fremviste ikke pels. Mange
af [bladets navn]s fælles udgivere er allerede blevet pelsfrie, herunder ELLE Norge, engelsk VOGUE og
Cosmopolitan, og de hollandske magasiner ELLE, Harper's Bazaar og GLAMOUR. Er det ikke på tide, at
ELLE også kom på listen?
Jeg har været dyreforkæmper hele mit liv – jeg læste endda til dyreassistent, før min karriere gik en anden
retning. Så det forfærder mig at vide, at dyr lige nu bliver gasset, forgiftet, henrettet analt ved elektrisk
stød og endda flået levende for intet andet end en smule pynt på ens krave eller ærme. Der er simpelthen
ingen etisk måde at dræbe et dyr på for mode.
Modemagasiner skaber tendenser og har enorm indflydelse på folks købsbeslutninger. Vær venlig at gå
sammen med de mange designere, magasiner og lande rundt om i verden, der har taget stilling til
mishandling af dyr, ved at indføre en officiel pelsfri politik for ELLE.
Jeg kan kontaktes via PETA på SaschaC@peta.org.uk. Tak fordi du overvejer dette vigtige emne.
Med venlig hilsen,

Kira Eggers

