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1. Syfte 
Samarbeten med företag och andra organisationer är viktiga för Djurens 
Rätts möjligheter att verka för en djurvänligare värld.  
 
Sådana samarbeten kan ge ökade möjligheter att skapa opinion för djurs 
rättigheter, bidra till en mer djurvänlig konsumtion och stärka Djurens Rätt 
som organisation. 
 

2. Samarbetsformer för företag 
Djurens Rätt är helt beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. 
Det är inte statligt stöd utan gåvor från allmänheten som gör att Djurens 
Rätt kan vara en stark röst för djurens rättigheter. Därför välkomnar vi 
finansiellt stöd från företag och organisationer.  
 
Sedan länge samarbetar Djurens Rätt med företag som erbjuder 
konsumenter djurvänliga varor, som pälsfria produkter, kosmetika som inte 
är djurtestad och vegoprodukter.  
 
Företag kan hjälpa djuren framförallt genom tre olika samarbetsformer: 
 

• Sponsra Djurens Rätt ekonomiskt 

• Sponsra Djurens Rätt med varor/tjänster som behövs  

• Ingå i något av Djurens Rätts program för mer djurvänlig 

konsumtion 

 
Mer specifika former för företagssamarbeten kan slås fast i separata 
riktlinjer av ledningsgruppen. 
 

3. Samarbeten med organisationer 

Samarbeten med andra opinionsbildande organisationer ökar våra 
möjligheter att informera om djurens situation och verka för förändringar. 
Sådana samarbeten bedöms från gång till gång. Kärnan i de avvägningar 
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som görs är att samarbeten aktivt ska bidra till Djurens Rätts 
måluppfyllelse. 
 
Djurens Rätt har under lång tid samarbetat internationellt med andra 
djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Djurs utsatthet är ett globalt 
problem som kräver globala lösningar. 
 

4. Trovärdighet 
I arbetet med att skapa ett djurvänligare samhälle kan det bli aktuellt för 
Djurens Rätt att samarbeta med aktörer som inte fullt ut delar Djurens Rätts 
djurrättsliga grundvärderingar. 
 
Djurens Rätt saknar möjlighet att granska varje samarbetspartner för att se 
om samtliga grundvärderingar efterlevs. En samarbetspartner måste dock 
dela Djurens Rätts värderingar inom det område där samarbetet bedrivs.  
 
Inga samarbeten får ske på bekostnad av Djurens Rätts möjligheter att 
kritisera företeelser som vi anser strider mot djurens intressen. Av detta 
skäl kan det bli aktuellt att avbryta pågående samarbeten. 
 
Lämpligheten av olika samarbeten övervägs noga med Djurens Rätts 
trovärdighet i åtanke.  
 
Vi står alltid på djurens sida. 
 
 


