
Årsrapport 2009

Fo
to

: I
FA

W
/A

. L
us

ki
n



”För ett samhälle som inte förtrycker djur”

Sveriges största djurrätts- och 
djurskyddsorganisation
Djurens Rätt är en partipolitiskt obunden frivilligorgani-
sation. Vi är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsor-
ganisation med 35 000 medlemmar. Med det personliga 
samtalet och det skrivna ordet som arbetsredskap arbetar 
vi med informationsspridning, opinionsbildning och politisk 
påverkan för ett samhälle som inte förtrycker djur.

I vårt arbete skapar vi värden såväl för djur som för 
människor. Vårt huvudsakliga mål är att skapa värden 
för djur, som innebär att de får leva liv i enlighet med 
deras intressen och behov. Men vår verksamhet har även 
som mål att skapa värden för människor. Dels de positiva 
värden som det innebär att leva i ett samhälle som inte 
förtrycker djur, dels de som skapas då man är delaktig i en 
gemenskap som arbetar för ett sådant samhälle och som 
uppstår då man kan använda demokratiska rättigheter för 
att påverka hur arbetet ska se ut. Värdegrunden är viktig 
för Djurens Rätt. 

Under verksamhetsåret har troligen fler mött Djurens Rätt 
än under något tidigare år. Genom aktiv webbannonsering 
har vi nått ut till över två miljoner människor. Genom det 
skrivna ordet har vi uppskattningsvis nått ut till över en 
miljon läsare. Via personliga möten har drygt 100 000 

människor mött ambassadörer för Djurens Rätt.
Vi har flitigt anlitats som föredragshållare, inte minst på 

SLU i Uppsala och Skara. Allt fler naturbruksgymnasier 
har hört av sig och vill att vi kommer och föreläser. Vi har 
också sett ett ökat intresse inom ämnesområdet filosofi, och 
då främst på gymnasienivå. Vi föreläser också inom andra 
ämnen än djurrätt. Sedan många år tillbaka har vi hållit 
en gästföreläsning inom ämnet politologi vid enheten för 
lärande och kommunikation vid högskolan i Jönköping.

Djurens Rätt har stärkt sina positioner väsentligt inom 
myndighetsvärlden. Numera är vi representerade i samt-
liga relevanta organ på Jordbruksverket. Vi har också bli-
vit den naturliga samarbetspartnern när djuretiska frågor 
ska diskuteras inom myndigheter och vi får regelmässigt 
förfrågningar om att hålla föreläsningar när djurskydds-
konferenser anordnas. En av de anställda i Djurens Rätt 
utsågs av regeringen under året till expert i den statliga 
djurskyddslagsutredningen, som ska redovisa sina förslag 
under 2011.

De djuretiska frågorna har särskilt stått i fokus. Inte minst 
tack vare att vi besöktes av Tom Regan, en av världens 
ledande djurrättsfilosofer. Regan gjorde bejublade föreläs-
ningar både i Göteborg och i Stockholm. I Göteborg drog 
han också mycket publik till vår monter vid biblioteksmäs-
san. I Stockholm deltog han i en spännande middag med 
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bland annat ledande filosofer i Sverige, där spridandet av 
djuretiken diskuterades flitigt. 

Under 2009 tog vi också, i samarbete med medlemmen 
Maria Rizell, fram en kalender för 2010 med flera av Sve-
riges mest kända rockband. Kalendern har sålts i nästan 
3 000 exemplar och via den sprider vi djurrättsbudskapet 
till en stor målgrupp. Kalendern såldes också på cdon.com, 
vilket innebar att vi fick nya möjligheter att sprida vårt 
varu märke. Den har också uppmärksammats internationellt  
och i media. 

Tidningen Djurens Rätt
Under 2009 gavs fyra nummer av medlemstidningen ut. Den 
går ut till samtliga fullbetalande medlemmar i en upplaga av 
omkring 33 000 exemplar. Tidningen ger nyheter, fakta och 
reportage från djurrätts- och djurskyddsvärlden i Sverige 
och utomlands, blandat med bevakning och information om 
vad som händer i förbundet. De särskilda fokussidorna tog 
under året upp travsporten, djurrättsaktivism, köttets påver-
kan på klimatet och familjedjurens situation. Vi bevakade 
också valet till EU-parlamentet ur djurens perspektiv och av-
slutade året med en exklusiv intervju med djurrättsfilosofen 
Tom Regan tillsammans med ett djurvänligt modereportage 
med artisterna Patrik Arve och Marina Schiptjenko som 

top models. Och i varje nummer har förstås de uppskattade 
konsumentsidorna med tips på hur man kan handla och 
äta djurvänligt haft sin givna plats.

Juniortidningen Rädda Djuren
Rädda Djuren heter Djurens Rätts juniortidning med hu-
vudsaklig målgrupp 7–13 år. Syftet är att ge unga män-
niskor en inblick i djurskydd och djurrätt och inspirera till 
en djurvänligare livsstil utan pekpinnar och fördömanden. 
De tre numren som kom ut hade minifokusen hästar, djur 
i världen och djur som blir mat.

www.djurensratt.se
Under 2009 har Djurens Rätts webbplats www.djurens-
ratt.se uppdaterats så gott som dagligen med nyheter och 
annan aktuell information inom Djurens Rätts verksam-
hetsområde. 

Sociala medier
Under 2009 har vi fortsatt vår satsning på att integrera 
sociala medier i vårt ordinarie arbete. Vår närvaro på Face-
book, Twitter och MySpace har stärkts rejält. Flaggskeppet 

”För ett samhällsbyggande som ser till djurs rättigheter”
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i satsningen är Facebook där Djurens Rätt har funnits med 
sedan 2007. Vi har sakta men säkert nått ut till fler och fler 
användare, och fick en rejäl skjuts när vår nya Facebook-
sida lanserades i februari. Vid årsskiftet hade vi 15 641 fans. 
Jämförelsevis motsvarade det då det dubbla sammanlagda 
antalet fans för samtliga riksdagspartier. Härifrån kommer 
idag en mycket stor andel av besöksflödet till våra olika 
webbplatser, främst www.djurensratt.se.

Sommarturné – Summer of Liberation
Sommarturnén är sedan flera år tillbaka ett av våra flagg-
skepp. Under 2009 utvecklades den ytterligare. 119 orter 
besöktes under mer än 220 dagar och runt 200 volontärer 
tjänstgjorde som ambassadörer för Djurens Rätt under tur-
nén. Den besökte olika platser, som musikfestivaler, gatu-
fester, köpcenter, torgarrangemang och marknader. Under 
turnén uppstod över 100 000 möten med enskilda personer, 
där djurrättsfrågan stod i centrum. Utöver detta delades en 
stor mängd informationsmaterial ut och närmare 20 000 
namnunderskrifter samlades in. Sommarturnén är vårt klart 
bästa redskap i arbetet med att få med oss fler Djurfaddrar. 
Turnén uppmärksammades i lokalmedia runt om i landet. 

Ett växande inslag i turnén består av att lokalorganisa-
tioner anordnar egna stopp. Detta är något som är mycket 

positivt. Turnén har också en enormt viktig funktion för 
att stärka kontaktytorna mellan aktiva inom Djurens Rätt. 
Inför varje sommarturné anordnas också en välbesökt upp-
taktsträff där sommarens volontärer ges information om 
våra sakfrågor, hur man på bästa sätt kan agera ambassadör 
för vår organisation samt i tekniska göromål, som hur man 
hanterar utrustningen.

Lokal verksamhet
Basen för Djurens Rätts verksamhet är alla lokalt aktiva 
medlemmar. Tillsammans utgör de en enormt viktig kraft 
för förändringar för djuren i vårt samhälle.

Under 2009 har aktiva runt om i landet både drivit kam-
panjer initierade av riksorganisationen och sådana som de 
själva tagit initiativ till. Den lokala verksamheten omfattar 
ett brett spektrum av frågor. Utifrån lokala förutsättningar 
arbetar organisationerna för att uppmärksamma djurens 
situation och för att främja arbetet för ett samhälle som 
inte förtrycker djur. 

”För ett samhälle där djur inte ses som varor”
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Djurförsök
De senaste fem åren har i genomsnitt en miljon djur använts 
årligen i djurförsök i Sverige. År 2008 användes 1 030 120 
djur. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas 
även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 
6 806 670 fiskar.

En fjärdedel av djuren är möss. En stor andel av mössen 
var genmanipulerade. Genmanipulering av möss och an-
vändning av dem i djurförsök har ökat kraftigt sedan tek-
niken började användas inom djurförsöksverksamheten för 
drygt 20 år sedan. De senaste åren har även användning av 
genmanipulerade zebrafiskar ökat. Genmanipulerade råttor 
används också i djurförsök, men i mindre omfattning.

Temat för Försöksdjurens Dag var att det enligt djur-
skyddslagen är tillåtet att utsätta djur för obegränsat li-
dande, om försöket är godkänt av djurförsöksetisk nämnd. 
Därför hade vi en särskild hemsida om det. Där redovi-
sades bland annat fyra konkreta exempel på plågsamma 
djurförsök, godkända av djurförsöksetiska nämnder. Via 
sidan var det möjligt att skicka protester till de ansvariga 
djurförsökarna och att skriva på en namninsamling med 
krav om att lagstiftningen ska ändras så att det blir förbjudet 
att utsätta djur för obegränsat lidande.

Årets rapport om djurförsök hade titeln Etisk prövning – 
nästan alla djurförsök godkänns. Rapporten innehöll kapitel 

om Djurens Rätts grundsyn, djurförsöksetisk prövning, 
statistik över prövade ansökningar, statistik över antalet 
utnyttjade djur i djurförsök, reformprocessen som avbröts 
och Djurens Rätts krav.

 I september anmälde Djurens Rätt Malmö/Lunds djur-
försöksetiska nämnd, Göteborgs djurförsöksetiska nämnd 
och Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd till JO 
(Justitieombudsmannen) för att de låter ledamöter delta vid 
prövning av ansökningar om att använda djur i djurförsök 
som de är jäviga till. JO valde att göra ett ärende av anmälan 
och genomför en så kallat grundlig utredning. Djurens Rätt 
JO-anmälde 1999 sex djurförsöksetiska nämnder (bland 
annat de nu tre anmälda) för att de lät jäviga ledamöter 
delta vid prövning av ansökningar. Den gången gjorde 
JO också en grundlig utredning. JO var i beslutet på flera 
punkter kritisk mot nämndernas agerande och redovisade 
tydligt hur jäv ska hanteras i dessa.

Under året har vi fortsatt arbeta för att påverka utform-
ningen av EU:s kommande direktiv om användning av djur 
i djurförsök. Det arbetet har bedrivits både i Sverige och via 
våra samarbetsorganisationer inom EU. EU har under några 
år arbetat med att ta fram ett nytt sådant direktiv. Det nu 
gällande är från 1986 och är ett minimidirektiv. Det sätter 
den lägsta nivå som ska uppfyllas, men enskilda länder får 
ha strängare bestämmelser. Under det svenska ordförande-

”För ett samhälle där djur inte ses som försöksobjekt”
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skapet genomfördes förhandlingar med övriga länder om 
förslag till nytt direktiv. Resultatet av förhandlingarna är 
bland annat att enskilda länder inte får införa strängare 
bestämmelser än EU-direktivets. Nuvarande nationella 
bestämmelser ska få behållas. Det innebär att Sverige inte 
får införa fler förbud för vissa djurförsök eller fler villkor 
för utförande av andra djurförsök eller ställa större krav 
på hållning av djur som används i djurförsök. Det är en 
mycket allvarlig försämring av möjligheterna att arbeta 
för minskning av antalet djurförsök och minskning av det 
lidande som djur utsätts för i djurförsök.

 Djurens Rätt har ledamöter och suppleanter i alla djur-
försöksetiska nämnder förutom i Umeå och har en hand-
bok för djurförsöksetisk prövning framtagen av Djurens 
Rätt. Ledamöterna/suppleanterna stöttar varandra genom 
att utbyta information, har regelbundna ärendemöten via 
telefon, en diskussionslista på nätet och en projektplats för 
gemensam samling av dokument.

 Djurens Rätt har under året varit representerat i Jord-
bruksverkets försöksdjursråd och i dess etik- och utbild-
ningsutskott. Utskottet har under året bland annat arbetat 
med att förbättra utbildningen av ledamöter i djurförsöks-
etiska nämnder och utbildning av ansvariga föreståndare 
för djurförsök vid institutioner, företag och andra som 
utför djurförsök.

Djur i livsmedelsindustrin
Livsmedelsindustrin är det område där det största antalet 
djur används, antingen genom att producera mat eller för att 
själva bli mat. Den uppdelningen är egentligen onödig, efter-
som även de djur som används för produktion av ägg och 
mjölk dödas när de anses uttjänta. Vi anser att all uppfödning 
av djur inom livsmedelsindustrin innebär ett oacceptabelt 
utnyttjande av djur, eftersom det tar deras liv. 

Under 2009 har grisarnas livsvillkor stått i centrum i 
Sverige, mycket tack vare Djurrättsalliansens avslöjande 
reportage om hur de hålls och vilka övergrepp de utsätts 
för. Djurens Rätt förde snabbt fram sina synpunkter och 
krav i media, i en uppvaktning av jordbruksminister Eskil 
Erlandsson och i andra sammanhang, exempelvis via vår 
representation i Jordbruksverkets olika organ.

Med början hösten 2009 har Djurens Rätt deltagit i refe-
rensgruppsmöten på Jordbruksverket. Jordbruksverket har 
tagit initiativ till grupperna, som är sammansatta av sak-
kunniga från bland annat djurrätts- och djurskyddsorgani-
sationer, industrin (som branschorganisationer, slakt- och 
avelsföretag), SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Djurens Rätt är represen-
terad i fem referensgrupper: hästar, får, värphöns, nötkreatur 
och grisar. I grupperna diskuteras djurskydd, smittskydd och 
avelsfrågor. Djurens Rätt ser referensgruppsarbetet som en 
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”För ett samhälle där djur inte ses som mat”

mycket viktig del i vårt arbete att åstadkomma förbättringar 
för djuren och att väcka den etiska debatten. Eftersom vi alltid 
agerar utifrån vad som är bäst för djuren kan vi väcka frågor 
och påpeka aspekter som annars aldrig skulle tas upp.

Vi har också arbetat särskilt mot det djurutnyttjande som 
äggindustrin står för. Det har vi gjort genom en särskild 
kampanjsida och genom en rapport: Hönan eller ägget – En 
genomlysning av äggindustrin. I en skrivelse till Jordbruks-
verket har vi efterfrågat information om hur kycklingar på 
svenska kläckerier i äggindustrin hanteras. I ett remissytt-
rande till Jordbruksverket tryckte vi särskilt på att det är 
oacceptabelt att unghöns fortfarande hålls i omodifierade 
burar. Vi har också bedrivit en kampanj för att ICA ska 
sluta sälja burägg. 

Under året har vi också fortsatt arbetet för att stärka 
fiskarnas status. Det är en fråga som numera kommer upp i 
debatter och som har intresse hos politiker och hos myndig-
heterna. Vi har också arbetat för att djurens rätt till naturligt 
beteende ska tillämpas i verkligheten. Det har vi främst gjort 
genom rapporten Världens bästa djurskydd – Myten om 
Sverige granskas där ett särskilt kapitel behandlar ämnet, 
genom vårt arbete i Jordbruksverkets referensgrupper samt 
i föreläsningar och remissyttranden.

Genom vårt medlemskap i KRAV har vi också arbetat för 
att påverka dess regelverk för hur djur ska få behandlas. Vi 

har i två remisser till KRAV fört fram att vi starkt efterfrå-
gar djurskyddsaspekten i KRAV:s regler om fiske och att de 
djurskyddsregler som gäller vid KRAV-godkänd produktion 
i Sverige måste gälla också då produkter som importeras 
ska KRAV-märkas.

En mycket viktig del av Djurens Rätts arbete är att sprida 
information om djurens situation. Information som utgår 
från djuren. I augusti 2009 försåg Djurens Rätt TV4 med 
filmmaterial och information om hur kycklingar behandlas 
på svenska slakterier. Filmerna visar hur kycklingar när 
de anländer till slakteriet, hänsynslöst hängs upp vid fullt 
medvetande upp och ned i benkrokar. På löpande band förs 
de mot det elektriska vattenbadet där de bedövas innan 
avblodningen. Filmerna visades i TV4 i nyhetsinslag om att 
kycklingar kan skållas levande på svenska slakterier.

I ett remissyttrande till Jordbruksverket har Djurens Rätt 
framfört Djurens Rätt synpunkter på så kallad djurskydds-
märkning. Djurens Rätt ser en allvarlig fara i att införa en 
”positiv” märkning, som går ut på att göra en värdering av 
djurens välbefinnande och att märka vissa produkter som 
”djurvänliga”. En sådan märkning riskerar att tolkas som en 
garanti för att djuren har haft det bra och riskerar därmed 
att vilseleda konsumenterna. Den enda typ av märkning som 
Djurens Rätt skulle vilja se är sådan där märkningen ger kon-
sumenterna upplysning om djurens levnadsförhållanden.
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Djur i pälsindustrin
Pälsindustrin innebär att djur föds upp och dödas enbart 
för att människor vill klä sig i deras pälsar. I Sverige är det 
minkar och chinchillor som föds upp. De lever sina korta 
liv i små burar för att sedan gasas ihjäl eller dödas med 
elstötar. Djurens Rätt arbetar för att djuren ska få behålla 
sina pälsar och för att all pälsfarmning och annan pälspro-
duktion ska förbjudas. 

Under 2009 har vi arbetat för att pälsfrågan ska bli en av 
huvudfrågorna under det kommande riksdagsvalet. Vi har 
arbetat med opinionsbildning och inlett en namninsamling 
för ett rakt förbud mot pälsdjursuppfödning i Sverige. Målet 
är att 100 000 människor ska skriva under vår namnlista. 
Den ska sedan lämnas till jordbruksministern.

Vi har särskilt arbetat med chinchillornas situation  
genom att ställa krav på Jordbruksverket om att de ska 
vidta åtgärder så att den nuvarande hållningen avvecklas. 
Jordbruksverket har sedan många år tillbaka fattat beslut 
om nya tillämpningsföreskrifter för chinchillahållningen, 
dock utan att ange när de ska träda ikraft. Ett ikraftträdande 
skulle med all sannolikhet innebära en avveckling av alla i 
dag existerande chinchillafarmer i Sverige.

Veganism/konsument
Djur utnyttjas för att det finns en efterfrågan på djurpro-
dukter, något som djurindustrin ser till att stimulera och 
underhålla genom ständig marknadsföring.

När vi handlar kan vi dock välja bort djurprodukter till 
förmån för djurfria varianter. Varje sådant val innebär att 
djur räddas från lidande och förtryck. Konsumenter kan även 
göra en viktig insats genom att fråga efter djurfria varor. Ju 
fler som får upp ögonen för alternativen, desto bättre kom-
mer tillgången och utbudet av djurfria produkter att bli.

Under 2009 har vi spridit mycket material i vegofrågan. 
Bland annat har vi tagit fram en uppdatering av det populära 
häftet Vägen till Vegoland. Inför årets sommarturné tryckte 
vi 100 000 exemplar av en receptfolder med grillrecept. 
Vi har också arbetat med Vego på menyn, som har restau-
ranger, caféer, skolkök och andra kök som målgrupp.

Under året har vi bedrivit en stor kampanj för att påverka 
ICA att sluta sälja burägg. Arbetet har främst kunnat ske 
tack vara den lokala verksamheten. Enligt de uppgifter som 
vi har fått från ICA har deras försäljning av burägg sjunkit 
väsentligt. Vårt mål om att ICA helt ska sluta sälja burägg 
har dock ännu inte nåtts. 

Vi har även fortsatt vårt arbete med att ge konsument-
information om pälsfria butiker och för att påverka fler 
butiker och klädkedjor att bli pälsfria. Arbetet för en pälsfri 
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”För ett samhälle där djur inte ses som måltavlor”

handel bedriver vi i samarbete med djurrättsorganisationer 
över hela världen inom ramen för en koalition som heter Fur 
Free Alliance. I Sverige arbetar vi genom påverkan mot dem 
som ännu inte blivit pälsfria, positiva relationer till dem som 
blivit det och genom opinionsarbete. Pälsfria fredagen är 
ett viktigt arrangemang för det sistnämnda, då lokalorgani-
sationerna brukar uppvakta pälsfria butiker med blommor 
och diplom samt bedriva opinion mot pälshandeln.

Även vårt arbete för icke-djurtestade produkter sker i 
form av internationellt samarbete. En särskild standard – 
Humane Cosmetics Standard (HCS) finns framtagen för 
ändamålet. I år har arbetet med standarden utvecklats vidare 
genom att de organisationer som står bakom den tecknat 
avtal med varandra som säkerställer att arbetet med den 
sker på gemensam nivå. Vi har under året även arbetat med 
en särskild kosmetikasida, som lanserades under 2010.

Jakt
I Sverige dödas årligen över en miljon djur under jakten, 
därtill skadeskjuts ett okänt antal. Djurens Rätt anser att 
det enskilda djuret ska stå i centrum. Det ligger inte i dennes 
intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad. 
Djur är kännande varelser, och bör betraktas som individer 
med egna intressen och behov. Inget av detta ryms inom 

begreppet jakt, som ser till arter och till populationer istäl-
let för individer.

Under 2009 har vi bildat en arbetsgrupp för jaktfrågorna, 
bestående av ideellt aktiva. Gruppen har snabbt funnit sina 
arbetsformer och bedriver idag ett mycket bra arbete, som 
bland annat resulterat i flera debattartiklar, artiklar och 
viktiga skrivelser till myndigheter. 

Under 2009 har vi fortsatt att agera mot att Svenska 
Jägare förbundet bedriver propaganda mot barn och ung-
domar. Vi har också deltagit i media och debatterat jaktens 
vara eller inte vara. I dessa sammanhang har vi haft möjlig-
het att föra fram vår djurrättsideologi. Vi har också arbetat 
för rovdjuren samt förbud mot vissa jaktformer och för att 
bågjakt inte ska bli tillåtet i Sverige.

Djur som familjemedlemmar
Idag går det att köpa djur på samma sätt som man köper 
bil eller tv. Djuret blir en ägodel, som man kan göra sig 
av med eller till och med dödar om man inte längre vill 
ha det. Många djur försummas, vanvårdas och överges av 
de människor som borde ta hand om dem. Djurens Rätt 
anser att djur som lever med människor ska ha status som 
familjemedlemmar.

Under 2009 har vi bland annat arbetat för de djur som 
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hamnar i hemlöshet. Vi anser att samhället bör ta ett gemen-
samt ansvar för att de ska kunna få leva sina liv i goda hem. 
Fokus har legat på hur katter behandlas i samhället, men 
också på de hemlösa kaninerna i Stockholm, där vårt enga-
gemang för dem kablades ut av media över hela världen.

Inom ramen för Chickas Minnesfond har vi också gett 
ekonomiskt stöd till djur som hamnat i trångmål. När det 
inte har funnits någon som har haft möjlighet att fullt ut 
betala för sjukvårdskostnader har vi kunnat slå vakt om 
djurets värde genom att rädda det undan avlivning och 
död.

Djur som underhållning
Djur används som underhållning i en rad sammanhang. 
De visas upp i djurparker, tränas för att utföra cirkusnum-
mer, plågas till döds på tjurfäktningsarenor och så vidare. 
Gemensamt för dessa verksamheter är att de använder djur 
för människans skull. Det ligger inte i djurens intresse att 
transporteras eller göra konster.

Under 2009 har hästarnas situation, inte minst inom 
travsporten, stått i fortsatt centrum. Under sommaren gavs 
rapporten Älskade hästar – en granskning av hästvärlden 
ut. Vi har sedan bildat en särskild arbetsgrupp för dessa 
frågor, bestående av ideellt aktiva inom föreningen. Grup-

pen har arbetat med att uppmärksamma de systemfel som 
finns inom verksamheten. 

Vi har också arbetat med frågor som rör hundtävlingar, 
träningsmetoder och osund avel. Inför cirkussäsongen ge-
nomförde vi en kontroll av de inbesiktningar som måste ske 
enligt lag och lade ut information om dem på vår hemsida. 
I rapporten Världens bästa djurskydd – Myten om Sverige 
granskas jämförde vi det svenska skyddet för djur som ut-
nyttjas vid cirkusar med andra länders regler. Jämförelsen 
visade att många länder har strängare regler än Sverige. 
Flera länder har också helt förbjudit djurcirkusar.

Sexuella övergrepp på djur
Sexuella övergrepp på djur är tillåtna i Sverige, så länge 
de inte är så grova att de kan klassas som djurplågeri. För 
djurpornografi är lagstiftningen snarlik.

Under 2009 har vi i första hand arbetat med opinions-
bildning gentemot politiker och lobbying. Efter våra på-
tryckningar har jordbruksminister Eskil Erlandsson gett 
djurskyddslagsutredningen i uppdrag att se över frågan. 
Jordbruksministern har i media uttalat att han anser att 
sexuella övergrepp på djur ska förbjudas rakt av. Liknande 
uttalanden har efter våra påtryckningar gjorts av andra 
politiker i nyckelposition. I rapporten Världens bästa djur-
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skydd – Myten om Sverige granskas har vi även jämfört 
Sveriges regler på området med andra länders lagstiftningar. 
I jämförelsen hamnade Sverige på sista plats.

Under året har vi också arbetat för ett förbud mot djur-
pornografi. Vi har fört fram det som en viktig fråga i våra 
samtal med politiker eftersom det oftast är frågan om ext-
remt djurplågeri i de sammanhangen, som förråar män-
niskans syn på djur.

Samhällsbyggande och miljö
Vårt samhälle är uppbyggt utan särskild hänsyn till djuren. 
Varje år dödas miljoner djur på svenska vägar. Infrastruk-
turprojekt leder till förändrade livsmiljöer som nästan aldrig 
passar djurs behov. I takt med att jordens befolkning ökar 
ersätts skog med åkrar och städer breder ut sig, medan djur 
trängs undan. Utsläpp till luft, mark och vatten påverkar 
djurs hälsa negativt. I vissa fall kan utsläppen vara direkt 
dödliga, som när det gäller oljeskador på fåglar.

Under året har vi fått ett ökat antal frågor om klimat-
smart mat och om köttindustrins miljökonsekvenser. I dessa 
sammanhang är vår huvudsakliga uppgift att föra fram 
djurrättsperspektivet och att på så vis skapa förutsättningar 
för att den vegetariska kosten ska stärkas. Via faktabasen 

på vår hemsida har vi också belyst hur trafiken påverkar 
djur och hur samhällsbyggandet tränger undan djur. Vi har 
även fortsatt att informera om de negativa konsekvenser 
som fyrverkerier får för djur.

Politisk påverkan
Djurens Rätt arbetar för att alla upplevande individer ska 
ha rättigheter. Vi vill att djuren ska omfattas av individrät-
ten. Att bryta orättfärdiga system har alltid varit en politisk 
uppgift, särskilt när starka ekonomiska intressen slår vakt 
om orättvisorna.

Under 2009 har vi arbetat intensivt med att påverka de 
båda allianserna och de enskilda politiska partierna inför 
riksdagsvalet 2010. Vi har också utövat inflytande över 
regeringens arbete med att ta fram en ny djurskyddslag. 
En expert från Djurens Rätt sitter nu med i den utredning 
som har fått i uppdrag att ta fram förslag på ny djur-
skyddslag. 

Under året har vi stärkt vår kontaktyta mot politikerna 
ytterligare. Vi har haft många kontakter med de politiska 
partierna, ungdomsförbunden, enskilda politiker och po-
litiska tjänstemän. Vi har haft särskilt täta kontakter med 
regeringskansliet.

”För ett samhälle där djur inte utnyttjas sexuellt”
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Vi har även stärkt vår representation i statliga organ. 
Numera är vi representerade i samtliga relevanta organ 
vid Jordbruksverket. Vi sitter med i djurskyddsrådet, för-
söksdjursrådet, etik- och utbildningsutskottet samt i refe-
rensgrupperna för frågor som rör får, grisar, hästar, hönor, 
kor och tävlingsverksamhet. Vi fick också förmånen att 
hålla ett av huvudanförandena vid Jordbruksverkets årliga 
djurskyddsseminarium. 

Det politiska arbetet ger oss möjlighet att påverka i en-
skilda frågor. Det ger oss också möjlighet att påverka den 
politiska idédebatten genom att föra in djurrättsperspek-
tivet i den.

Juridik
När brott begås mot ett djur finns det ingen som får fö-
reträda djuret eller föra dess talan i rätten. Idag är djur i 
stort sett partlösa, eftersom ingen har talerätt i djurfrågor. 
Djurens Rätt arbetar för att ändra på det. Vi vill att djur ska 
ha processuella rättigheter och att det ska finnas åklagare 
som är specialutbildade i att handlägga brott mot djur.

Under 2009 har vi främst fört fram de juridiska frågorna 
inför och inom den statliga djurskyddslagsutredningen. Vi 
har fått gehör för att utredningen ska se över straffskalan 
för brott mot djur, att man ska se över möjligheten att även 

de som lyder under sekretesslagen ska kunna anmäla brott 
mot djur. Vi har även fört fram att djur ska ha processuella 
rättigheter, att det bör införas en allmän plikt i Sverige om 
att anmäla brott mot djur, att Brottsofferfonden även bör 
gälla för djur med mera. Tack vare juristen Jesús Alcálà 
har vi också tidvis kunnat erbjuda kostnadsfri juridisk 
rådgivning via telefon och e-post. 

Internationellt arbete
Djurens rättigheter behöver lyftas i alla världens länder. Dju-
rens Rätt samarbetar därför med djurrätts- och djurskydds-
organisationer runt om i världen. Sveriges medlemskap i 
EU gör att Djurens Rätt lägger extra kraft på att påverka 
EU:s beslut i djurfrågor. Det gör vi genom samarbete med 
europeiska organisationer och genom lobbying. I första 
hand sker det inom ramen för Eurogroup for Animals, som 
vi är medlemmar i.

Under 2009 har EU-frågorna varit särskilt viktiga ef-
tersom Sverige var EU:s ordförandeland under den andra 
halvan av året. För vår del innebar det ett ökat åtagande då 
det gäller att påverka den svenska regeringen, med särskilt 
fokus på arbetet med ett nytt djurförsöksdirektiv, som gick 
in i slutskedet under det svenska ordförandeskapet. 

Under året har vi också varit värd för ECEAE:s (Euro-

”För ett samhälle där djur har individuella rättigheter”
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pean Coalition to End Animal Experiments) höstmöte. 
Under mötet samlades deltagare från 11 av de 17 med-
lemsorganisationerna för att diskutera aktuella frågor inom 
djurförsöksområdet. 

I maj röstades ett förbud mot handel med sälprodukter 
igenom i EU-parlamentet. Djurens Rätt fanns på plats inför 
omröstningen, efter att ha arbetat mot säljakt under flera 
decennier. Förbudet väntas innebära att den grymma säljak-
ten i bland annat Kanada kommer att minska avsevärt, och 
detta måste räknas till en av Djurens Rätts stora segrar. 

Inför valet till EU-parlamentet gjordes en enkätunder-
sökning av kandidaternas inställning till och engagemang 
i djurfrågor, och en debatt med representanter från parti-
erna ordnades på Sergels torg i Stockholm. Resultatet av 
undersökningen presenterades i tidningen Djurens Rätt 
samt på hemsidan.

Djurtransporter har varit i fokus under året, och frågan 
har lyfts främst genom namninsamlingen för en 8-timmars-
gräns inom EU. 

Under året publicerades en rapport med titeln Världens 
bästa djurskydd – Myten om Sverige granskas. I rapporten 
jämfördes Sveriges djurskyddslagstiftning med andra länders 
inom en rad aktuella områden. Slutsatsen var att Sverige inte 
har världens bästa djurskyddslag – i motsats till vad som ofta 
framförs av animalieindustrin och från politiskt håll.

Media 
Djurfrågor var förstås aktuella även under 2009. Allra 
mest uppmärksamhet fick Djurrättsalliansens ambitiösa 
granskning av grisgårdar, som kom en månad före jul. Frå-
gan fortsatte leva i flera månader efter avslöjandet. Djurens 
Rätt fick in debattartiklar om grisarnas situation i Svenska 
Dagbladet och Aftonbladet och många insändarskribenter 
skrev om grisar. 

Att grisar skållades levande på flera slakterier i Sverige 
väckte också stor bestörtning. Och slaktbildsutställningen 
Walls of Glass, med bilder på kor och grisar i ett slakteri i 
Brålanda, fortsatte sin turné genom Sverige. Utställningen 
fick mest uppmärksamhet i Jönköping, Sandviken och 
Växjö.

Djurskydd och politik blev stort. Rapporter om att läns-
styrelsen inte klarar av att sköta djurskyddet efter att ha 
tagit över uppgiften från kommunerna fortsatte ösa in.  
Media rapporterade om fall som rörde hundratals vanvår-
dade djur. Att sedan regeringens utredare ville ha in djurskyd-
det i något som skulle bli en livsmedelssäkerhetsmyndighet 
motarbetade Djurens Rätt. Framför allt en debatt artikel i 
Svenska Dagbladet fick stor uppmärksamhet. Sedan av-
skrevs planerna på denna myndighet. 

På Djurens dag publicerade organisationen en rapport 
som visar att svensk djurskyddslagstiftning inte är bäst i 

”För ett samhälle där djur har juridiska rättigheter”
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världen. Den uppmärksammades av en krönikör i Expres-
sen och har även efterfrågats utomlands. 

Djurens Rätt vill ha pälsdjursuppfödningen till en valfråga 
och drog därför igång en namninsamling. Med 100 000 
namn vill man visa att frågan har betydelse för väljarna. 
Namninsamlingen har framför allt fått uppmärksamhet i 
landsortstidningar. En gasmaskdemonstration, som vill få 
människor att tänka på minkarna som avlivas genom att 
gasas ihjäl, togs framför allt upp av tidningar i Västerbot-
ten. Vegomat är alltid intressant. I julnumret av tidningen 
Hälsa fick Djurens Rätts förbundsordförande Alexandra 
Leijonhufvud i ett stort uppslag visa sina julmatfavoriter 
utan djuringredienser. Konsumentansvariga Gabriella Ter-
neborg fick tala i P4:s Karlavagnen om vegetarisk julmat 
en vecka före jul.

På Second Opinion, som vill belysa sådant som annars 
inte får komma fram i media, fick internationellt ansva-
riga Cecilia Mille berätta om sin besvikelse över att EU:s 
djurförsöksdirektiv, som riskerar att bli en försämring för 
miljontals försöksdjur, inte ges något utrymme i svensk 
media. Hon ville även uppmärksamma att Nobelpriset ges 
utan att någon skänker en tanke åt alla de djur som ofta 
får lida i forskningen. Djurförsök belystes ibland i media, 
bland annat djurförsöken i Linköping där råttor hängs 
upp i sina svansar och att etiska nämnderna. ECEAE:s 

opinionsundersökning om människors syn på djurförsök 
publicerades på flera ställen. Flera ideella skrev uppskattade 
insändare om djurförsök.

Mitt i sommaren släppte Djurens Rätt rapporten Älskade 
hästar, som blev mycket omskriven. Den ledde till TV-inslag 
och debatter i hästtidningar. Fortfarande refereras till rap-
porten i olika media. Nyheten att EU stoppar handel med 
sälprodukter var en mycket välkommen sådan. En kamp 
som pågått i decennium efter decennium tog äntligen ett 
rejält kliv framåt. I den frågan har Djurens Rätt varit bland 
de mest drivande i Sverige.

Sommarturnén, med namninsamlingen mot långa djur-
transporter i EU, fick stor uppmärksamhet i media på många 
orter. 119 stopp gjordes, på allt från musikfestivaler till 
småstadstorg.

Att Djurens Rätt vill stoppa kastreringen av rentjurar 
tog i stort sett varenda media i norra Sverige upp. Att jord-
bruksministern vill skjuta av hemlösa katter såg Djuren Rätt 
som ett jättedåligt förslag och det uppmärksammade bland 
annat TV4. TV4 uppmärksammade även kycklingarnas 
situation i ett inslag i augusti. 

Buräggsaktioner fortsatte under början av året. Svenska 
Dagbladet publicerade Djurens Rätts debattartikel om ägg 
som skrevs tillsammans med Astrid Lindgrens dotter Karin 
Nyman. Det kom in debattartiklar om ämnet i flera andra 

”För en värld fri från djurförtryck”
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Året i siffror

tidningar också. Minst 40 Ica-butiker blev buräggsfria. 
Köttätandets påverkan på miljön uppmärksammades mer 

under detta år. Även stora aktörer som Naturskyddsfören-
ingen vågade föreslå en köttfri dag i veckan för miljön skull. 
Begreppet Meat Free Monday lanserades av Paul McCartney 
och fångades upp i Sverige av en aktionsgrupp. Initiativet  
stöttas av Djurens Rätt.

Sverige rockar för Djurens Rätt, en kalender med rock-
stjärnor och djur, väckte förvåning och stor uppskattning. 
Dagens Nyheter nämnde den två gånger men även radio 
och musikmedia berömde detta goda initiativ av modellen 
Maria Rizell. Bland stjärnorna som deltog märktes bland 
andra melodifestivalaktuella Crucified Barbara. Men även 
Amon Amarth, Dead By April, Dia Psalma, Hammerfall, 
Mando Diao, Millencolin, Motörhead, Opeth, Sonic Syn-
dicate, the Hives och The Soundtrack of our Lives ställde 
upp gratis för djuren, liksom fotograferna. 

 

Under året 2009…
… hade djurensratt.se runt 1500 unika besökare i veckan. 
… publicerades cirka 25 debattartiklar och 175 insändare under- 
 skrivna av Djurens Rätt.
… skickades 30 nyhetsbrev ut till 18 000 prenumeranter.
… skickades cirka 50 rikstäckande och regionala pressmed- 
 delanden ut.
…  skickades 1 900 vegetariska startpaket ut.
… gjordes 119 sommarturnéstopp. 
… besvarades över 5 000 telefonsamtal.
… besvarades över 7 000 frågor via e-post.
… var över 17 000 personer Djurens Rätt-fans på Facebook.
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Djurens Rätt är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). För att säkerställa att medlemsorganisationernas verksamhet genomsyras av högt ställda krav vad det gäller etik och 
moral så har FRII tagit fram en kvalitetskod som medlemsorganisationerna ska förhålla sig till. Djurens Rätt har angivit en kodrapport som finns att läsa på: www.djurensratt.se.

Djurens Rätt Årsrapport 2009 är tryckt med vegetabiliska färger på 100% returpapper hos DMM – Direkt Marketing Media AB 2010



Gamla Huddingevägen 437
Box 2005 
125 02 Älvsjö
08-555 914 00 
info@djurensratt.se
www.djurensratt.se
Plusgiro 90 10 87–7

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts - och djurskydds-
organisation med 35 000 medlemmar. Vi är en partipolitiskt 

obunden och ideell organisation som med det personliga 
samtalet och det skrivna ordet som arbetsredskap verkar för 

ett samhälle som respekterar djurens rättigheter.
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