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Årsrapport 2010



”För ett samhälle som inte förtrycker djur”

Djurens Rätt – alltid på djurens sida
I dagens samhälle tar människor fortfarande för givet att 
djuren finns till för oss att använda som vi behagar. De 
föds upp och dödas med enda syfte att bli mat, kläder  
eller försöksobjekt. Men djur är medvetna och upplevande 
individer, de känner lust, smärta och lidande. De har egna 
liv med upplevelser som är viktiga för dem själva. Vi män-
niskor måste börja ta hänsyn till djuren och sluta utnyttja 
dem som slit-och-slängprodukter.

Djurens Rätts uppgift är att uppvärdera djurens status i 
samhället. Vi är Sveriges största djurrätts- och djurskydds-
organisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi arbetar 
med opinionsbildning och politisk påverkan för ett samhälle 
som inte förtrycker djur. 

Politisk påverkan 
Det har varit ett intensivt år i och med höstens riksdagsval. 
Såväl före som efter valet har vi haft kontakt med regerings-
kansliet och enskilda riksdagsledamöter för att informera 
om och diskutera aktuella sakfrågor. Fokus i många av våra 
kontakter under året har legat på pälsfarmning. 

Djurens Rätt har under året suttit med i Jordbruksverkets 
djurskyddsråd samt Jordbruksverkets referensgrupper för 
nötkreatur, får, häst, gris, värphöns och tävlingsdjurskydd. 

Vi har även suttit i försöksdjursrådet samt dess etik- och 
utbildningsutskott. Djurens Rätt har suttit med som expert i 
utredningen om ny djurskyddslag. Under 2010 lämnade vi in 
totalt åtta remissvar till olika myndigheter och instanser om 
ekologisk produktion, krokfiske, statliga hundar, transport 
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Förbundsordförande Camilla Björkbom, konsumentansvariga Gabriella Terneborg 
och internationellt ansvariga Cecilia Mille från Djurens Rätt uppvaktar EU- och 
konsumentminister Birgitta Ohlsson.
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av levande djur, djurhållning inom lantbruket, sälförvalt-
ning, genetisk förstärkning av den svenska vargstammen 
och hållning av djur som används i djurförsök. 

Djurens Rätt har mandatperioden 2007–2010 haft leda-
möter i alla djurförsöksetiska nämnder, förutom i Umeå. 
Kommande mandatperiod är Djurens Rätt representerad i 
samtliga djurförsöksetiska nämnder. 

Riksdagsvalet
Djurens Rätts politiska arbete under 2010 präglades av 
riksdagsvalet och frågan om pälsfarmning i Sverige. Inför 
valet drev vi fyra frågor som vi ansåg att den kommande 
regeringen borde prioritera: ett förbud mot pälsfarmning, 
förbättringar för grisar (förbud mot kastrering av smågrisar 
utan bedövning och lag om utevistelse för grisar). Vi ville 
även se en handlingsplan för hur djurförsöken ska minska 
samt se satsningar på vegetarisk mat inom kommuner och 
landsting. Djurens Rätts valbilaga ”Vem får din röst i höst?” 
trycktes upp i 100 000 exemplar och delades ut till alla 
medlemmar och till allmänheten.

 

Lokalorganisationer och aktivism
Våra aktiva medlemmar har under året gjort att Djurens 
Rätt har kunnat verka i hela landet. De har deltagit i de 
stora kampanjer som har initierats av riksorganisationen 
som valkampanjen och sommarturnén Summer of Libera-
tion. De har också drivit kampanjer och frågor lokalt som 
de själva tagit initiativ till. Under 2010 har flera nya aktiva 
grupper tillkommit inom Djurens Rätt. 

Djurens Rätt Växjö lämnade in ett medborgarförslag 
som ledde till att Växjö kommun slutade att köpa in bur-
ägg. Djurens Rätt Helsingborg påverkade kommunen att 
begränsa användningen av fyrverkerier. Djurens Rätt Umeå 
arrangerade Vegovision, Norrlands största mässa för en 
vegetarisk livsstil och Djurens Rätt Linköping har inlett ett 
samarbete med Coop. Djurens Rätt Stockholm anordnade 
en omfattande föreläsningsserie i samarbete med vårt stu-
dieförbund NBV och Djurens Rätt Ronneby har hållit en 
studiecirkel om boken ”Tomma burar” av Tom Regan.

 
 
 
 

”För ett samhällsbyggande som ser till djurs rättigheter”
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Djurens Rätts Camilla Björkbom pratar djurpolitik 
med Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim 
Baylan under Almedalsveckan i juli. 



Djurens Rätts sommarturné
Djurens Rätts sommarturné, Summer of Liberation, är en 
av Sveriges mest omfattande ideella informationssatsningar. 
Våra 200 volontärer diskuterade under sommaren våra frå-
gor med runt 100 000 människor på nära 100 olika platser: 
från maj till och med augusti besökte vi allt från marknader, 
småstadstorg, festivaler, Busfabriker och karnevaler, till 
löparlopp, konserter, tågstationer, loppisar, vegomässor, ja 
till och med Sveriges högsta bergstopp Kebnekajse. 

Under 2010 har vi genom Summer of Liberation samlat 
in runt 20 000 namnunderskrifter inför riksdagsvalet, med 
krav om bland annat ett förbud mot pälsfarmning.

Djurens Rätt på nätet  
Hemsidan www.djurensratt.se fortsätter vara Djurens Rätts 
huvudsakliga webbplats, och inom hemsidan finns idag 
livfulla undersidor som hästgruppens sidor, äggkampanjen, 
den innehållsrika faktabasen och lokalorganisationernas 
egna sidor.

Under året har vi även haft de löpande kampanjsidorna 
alliansfördjuren.se inför riksdagsvalet, sminksmart.se om 
icke-djurtestade kosmetika och hygienprodukter, pälsfri-
handel.se och pälsfri.se samt sommarturnéns sida med till-
hörande blogg på summerofliberation.se och kampanjsidan 

stoppaplågsammadjurförsök.se. Djurens Rätts två andra 
permanenta bloggar är ”Djurens Rätt – en blogg som inte 
förtrycker djur” och ”Vegokoll”, en blogg om djurvänlig 
konsumtion, som lanserades under året.

Djurens Rätt är den största ideella organisationen på 
Facebook, många av våra lokalorganisationer har star-
tat egna sidor på Facebook och vi finns även på Twitter, 
Youtube och MySpace. Vi har publicerat poddsändningar 
på iTunes och precis i början av 2011 lanserade vi appen 
”Djurvänligt” för iPhone och iPad.

”För ett samhälle där djur inte ses som varor”
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Lise Johnsson med Djurens Rätts sommarturné på Kebnekaise.

Djurens Rätts sommarturné besökte 
92 platser under sommaren 2010
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Päls: passar bäst på dess ursprungliga ägare
Fortfarande dödas omkring en miljon minkar och flera 
hundra chinchillor varje år på pälsfarmer i Sverige. Kläder 
med pälsdetaljer är ingen liten detalj för djuren. Djurens 
Rätt tycker att päls passar bäst på sin ursprungliga ägare, 
och arbetar för ett förbud mot all pälsdjursuppfödning. 

Växande opinion mot pälsfarmning
Under året har Djurens Rätt bedrivit ett framgångsrikt 
opinionsbildande arbete för ett förbud mot pälsfarmning. 
År 2006 var 66 procent av svenska folket för ett förbud 
mot pälsdjurfarmning. Efter utgången av 2010 hade siffran 
stigit till 70 procent.

100 000 underskrifter för ett förbud mot pälsfarmning
I maj 2010 nådde vi vårt delmål att samla in 100 000 
namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot pälsfarmning. 
Underskrifterna överlämnades till jordbruksminister Eskil 
Erlandsson. Han var imponerad av mängden namn, men 
inte var beredd att ändra inställning i frågan. Under hösten 
har vi därför fokuserat på att föra fram synpunkter till 
Jordbruksverket för att påverka arbetet med de nya före-
skrifterna för hur minkar och chinchillor får hållas. Arbetet 
för ett förbud mot pälsfarmning fortsätter under 2011.

Pälsfri handel: 45 butikskedjor och butiker anslutna
Djurens Rätt har utvecklat arbetet med vår pälsfria lista som 
är en del i ett internationellt samarbete (Fur Free Retailer 
Program). Vi får klädföretag att ta ställning för pälsdjuren 
genom att sluta sälja kläder med pälsdetaljer. I slutet av året 
var 45 butikskedjor och enskilda butiker anslutna till den 
växande listan. Djurens Rätt arbetar även med tävlingen De-
sign Against Fur som riktar sig till studenter. Flera svenska 
affischbidrag skickades in till tävlingen detta år. På Pälsfria 
fredagen i november delade våra lokalorganisationer ut 
diplom till några av de pälsfria butikerna.
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Förbundsordförande Camilla Björkbom och Moa Lindholm, Djurens Rätt Skellefteå, 
uppvaktar jordbruksminister Eskil Erlandsson med över 100 000 namnunderskrifter 
för ett förbud mot pälsfarmning.
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”För ett samhälle där djur inte ses som kläder”



Arbete mot djurförsök: makt ger inte rätt
De senaste åren har i Sverige i genomsnitt en miljon djur 
utnyttjats i djurförsök varje år i Sverige. Då är provfiske, 
som omfattar nästan sex miljoner fiskar, inte medräknat. 
Djur i försök kan utsättas för svåra sjukdomar, stympning, 
droger och andra kemiska substanser, genmanipulering och 
operationer. Djurens Rätt anser att kunskap måste sökas 
med etiskt godtagbara metoder – inte med hänvisning till 
den starkes rätt att utnyttja den svage.

Stoppa plågsamma djurförsök
Temat för Försöksdjurens dag i april var ”Stoppa plågsam-
ma djurförsök! Djurens Rätt kräver en handlingsplan för att 
minska djurförsöken”. Detta krav drevs även inför riksdags-
valet. På kampanjsidan redovisades aktuella djurförsök, det 
fanns möjlighet att protestera mot några av djurförsöken 
och uppmaning om att skriva medborgarförslag.

Arbete med EU:s djurförsöksdirektiv
Under hösten fattade EU beslut om ett nytt djurförsöks-
direktiv. Det nya direktivet innebär att enskilda länder 
inte får införa strängare bestämmelser än direktivets men 
nuvarande nationella bestämmelser får behållas. Det är 
en 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 
i Sverige och via våra samarbetsorganisationer inom EU 
försökt påverka utformningen av direktivet. Vi fortsätter 
arbetet och är remissinstans när direktivet ska inarbetas i 
svensk lagstiftning.

JO-anmälan om jäv i de djurförsöksetiska nämnderna
Djurens Rätt anmälde för andra gången Malmö/Lund djur-
försöksetiska nämnd, Göteborgs djurförsöksetiska nämnd 
och Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd till Justi-

Fo
to

: T
on

i W
in

ce
nt

Fo
to

: M
ar

ia
na

 Fi
gu

er
oa

”För ett samhälle där djur inte ses som försöksobjekt”



”För ett samhälle där djur inte ses som mat”

tieombudsmannen (JO) eftersom de lät jäviga ledamöter 
delta vid prövningen. Nämndernas agerande strider mot 
förvaltningslagen, skrev JO i sitt beslut i oktober och var den 
här gången ännu tydligare i kritiken mot djurförsöksetiska 
nämnder som låter jäviga ledamöter delta i prövningen av 
ansökningarna.

Sminksmart – icke djurtestade kosmetika- och hygien-
produkter
Djurens Rätt arbetar med Humane Cosmetics Standard 
(HCS) som är en internationell standard gemensamt fram-
tagen inom den europeiska koalitionen mot djurförsök 
(ECEAE). Flera nya kosmetika- och hygienföretag anslöt 
sig under året och vi har uppdaterat foldern Sminksmart, 
där alla icke djurtestade produkter finns listade.

Djuren i livsmedelsindustrin: djur är inte mat
Livsmedelsindustrin är det område där flest djur föds upp 
och dödas. Det är också en helt igenom industrialiserad 
djurhållning med trånga och stressande miljöer. För Dju-
rens Rätt är djur inte att betrakta som mat, utan kännande 
individer med liv som är viktiga för dem själva och de bör 
behandlas därefter. 

Framgångar i kampanjen för att få ICA att sluta sälja 
burägg
Sedan Djurens Rätt inledde kampanjen för att få ICA att 
sluta sälja ägg från hönor i bur har ICA:s försäljning av 
burägg minskat kraftigt. Idag är 12 procent av äggen från 
ICA:s centrallager burägg, jämfört med 29 procent år 2008. 
77 procent av ICA-butikerna säljer idag inte burägg. Mot-
svarande siffra för år 2008 var 63 procent. En höna i bur 
lever sitt liv på en yta inte större än ett A4. Kampanjen 
intensifieras återigen under 2011. 

Rapport om naturligt beteende 
På Djurens dag den 4 oktober startade Djurens Rätt en kam-
panj för djurs rätt till sina naturliga beteenden och släppte 
rapporten ”Naturligt beteende – verkligheten kolliderar 
med djurens behov”. Rapporten har lästs och använts av 
bland annat politiker och inom utbildningar.

Skrivelser om smärtsam griskastrering och om  
separation av kor och kalvar
I december skickade vi en skrivelse till landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson och uppmanande honom att förbjuda 
den plågsamma kastrering utan föregående bedövning som 
drabbar 4 000 smågrisar varje dag. Vi har även lämnat in 
en skrivelse till KRAV där vi uppmanar dem att ta initiativ 
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för att få bort den smärtsamma kastreringen.  Inom KRAV-
märkt mjölkproduktion separerar man ko och kalv några 
dagar efter födseln och det är en alldeles för tidig separation: 

”Separation mellan föräldradjur och deras ungar, i det 
här fallet ko och kalv, är en allvarlig djurskyddsfråga som 
under lång tid ignorerats. KRAV måste ta ett större grepp 
om ko och kalvfrågan än att fokusera på om det ska vara 
tillåtet att separera ko och kalv direkt eller några dagar 
efter födseln.”

Djurskyddskontroller och djurtransporter
Djurens Rätt har arbetat för en fungerande djurskydds-
kontroll och har framfört vårt krav till regeringen om att 
mer pengar måste avsättas till djurskyddskontrollerna. 
Till Jordbruksverket har vi lämnat in en skrivelse om djur-
transporter. Detta som en del av vårt arbete mot långa 
djurtransporter och den transportkampanj som vi arbetar 
med under 2011. 

Veganism
Vi tog fram häftet Vego på menyn – Öka din kundkrets 
när allt fler efterfrågar vegetarisk mat som riktar sig till 
restauranger, caféer och skolkök och ger tips och inspiration 
till att utveckla det vegetariska utbudet på menyn. Vi upp-

daterade ett av våra populäraste häfte, Vägen till Vegoland 
och under hösten släpptes kokboken Djurens Rätts bästa 
recept som innehåller recept från Djurens Rätts tidningar, 
broschyrer och häften samt en del nya recept från aktiva 
medlemmar och personal.
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Djurens Rätt bjuder ofta på veganska smakprov vid olika aktiviteter. Här serverades 
veganska muffins på en av sommarturnéns hållplatser. 
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”För ett samhälle där djur inte ses som ägodelar”



Djurens Rätt på den internationella arenan
Djurens Rätt samarbetar med djurrätts- och djurskydds-
organisationer runt om i världen, men med fokus på att 
påverka EU:s beslut i djurfrågor genom lobbying och sam-
arbete med europeiska organisationer. Vi har påverkat 
den kommande europeiska djurskyddsplanen och troligen 
har vi bidragit till att fler djurslag än i ursprungsförslaget 
kommer att inkluderas. Vi har även lämnat synpunkter 
till EU-kommissionen på ett förslag till förnyelse av EU:s 
jordbrukspolitik. Tyngdpunkten i vår kritik gällde planerna 
på fortsatta subventioner till animalieindustrin.

Delfinfångst och valjakt
Djurens Rätt deltog i en hearing i den Internationella dom-
stolen för djurs rättigheter i Genève angående övergrepp mot 
delfiner och valar. Som en motaktion till den svenska reger-
ingens förslag om att tillåta kommersiell valjakt för vissa 
länder genomförde Djurens Rätt en opinionsundersökning 
som visade att det finns en stark opinion mot valjakt.

Internationella samarbeten mot pälsfarmning och 
kosmetikatester
Under våren träffade Djurens Rätt andra nordiska djur-
rättsorganisationer för att tillsammans diskutera hur vi 
kan få ett slut på pälsfarmningen. Inom den europeiska 

koalitionen mot djurförsök (ECEAE) har vi arbetat med 
implementeringen av det nya djurförsöksdirektivet. Efter 
en demonstration mot det Botox-tillverkande företaget Al-
lergans Belgienkontor fick vi företaget att för första gången 
lova att träffa oss för ett samtal om alternativ till de plåg-
samma djurtester som idag görs. När denna rapport trycks 
väntar vi dock fortfarande på ett datum för mötet. 
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Leaping Bunny är den internationella symbolen för icke-djurtestade kosmetika- 
och hygienprodukter

Demonstration mot det Botox-tillverkande 
företaget Allergans Belgienkontor

”För ett samhälle där djur inte utnyttjas sexuellt”



Jakt 
Jägare dödar runt en miljon djur varje år och skadskjuter ett 
okänt antal djur. Många djur går en plågsam och utdragen 
död till mötes. Jakten beskrivs sällan ur djurens synvinkel. 
Djurens Rätt anser att de intressekonflikter som uppstår 
mellan människor och djur aldrig får lösas med vapen för 
att hålla en population nere. Djuren lider och dör som 
individer, och bör respekteras som sådana.

Vargjakten
Den första licensjakten på varg i januari 2010 blev en hets-
jakt med stor andel skadskjutningar. Djurens Rätt lämnade 
in en skrivelse till Naturvårdsverket och har även överklagat 
vargjakten till förvaltningsrätten. Vi deltog i Naturvårdsver-
kets hearing om flytt av vargar och lämnade ett remissvar i 
frågan inför Sveriges andra licensjakt på varg. 

Skrivelser om plågsamma jaktmetoder
Under året har vi kritiserat fällfångsten av lodjur i en skri-
velse till Naturvårdsverket och gjort en överklagan till 
förvaltningsrätten. Vidare har vi lämnat in skrivelser till 
Naturvårdsverket respektive berörda länsstyrelser med 
anledning av gnagarfällor och fångst med lockfågel. 

Skrivelser om förbättrat skydd för de vilda djuren
Tillsammans med Jaktkritikerna har vi lämnat in en skrivelse 
om att vi vill se en förändring i djurskyddslagen så att vilda 
djur omfattas av den. Tillsammans med Djurskyddet Sverige 
och Jaktkritikerna lämnade vi även in en skrivelse om tale-
rätt för djurrätts- och djurskyddsorganisationer i ärenden 
som rör djur, på samma sätt som miljöorganisationer har 
rätt att tillvarata natur- och miljöintressen.
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”För ett samhälle där djur inte ses som måltavlor”



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. 

Under 2010 har vi bland annat arbetat för djur i TV-
produktioner, så kallade kamphundar, anmält brott mot 
djur, arbetat för en stärkt djurskyddskontroll, hemlösa 
djur, för hundar som omhändertagits av polis och riskerat 
avlivning. Chickas Minnesfond har gett ekonomiskt stöd 
till djur som hamnat i trångmål beroende på att de inte har 
haft någon som kunnat betala för sjukvård. Vi har kunnat 
hjälpa djur genom att ge dem vård och behandling och 
därmed möjligheter till ett nytt bättre liv utan lidande.

Djur som underhållning
Djur som visas upp i djurparker, används inom sport eller 
tvingas att utföra cirkusnummer bygger på den makt vi 
har tagit över djuren. Djurparker, cirkus och sport är inget 
nöje för djuren men bidrar till att förstärka synen på djur 
som objekt.

 

Agerande mot dödsfall och bristande välfärd för hästar
Djurens Rätt har arbetat aktivt med att uppmärksamma 
hästarnas bristande välfärd inom trav- och galoppsport. 
Under 2010 dog 14 hästar under eller i anslutning till trav- 
och galopptävlingar och vi har synliggjort dödsfallen genom 
rapportering och debattartiklar. Vi har vidare agerat mot 
bristande djurskydd inom trav- och galoppsporten genom 
en skrivelse till Svenska Travsportens Centralförbund an-
gående synen på djurskydd inom travsporten.  

Inom ridsporten har Djurens Rätt agerat mot bremsning 
av hästar och brister i hästhållningen på kända ridsportan-
läggningar. Vi har även uppmärksammat den omoraliska 
och ljusskygga hästhandeln.

Cirkus
Djurens Rätt genomförde en kontroll av de inbesiktningar 
av cirkusar som måste ske enligt lag och lade ut information 
om dem på vår hemsida. De senaste tre åren har antalet 
turnerande cirkusar i Sverige halverats och var 2010 fem 
stycken. 

”För ett samhälle där djur inte ses som underhållning”
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Våra tidningar 

Rädda Djuren
Vi har gett ut tre nummer av Djurens Rätts juniortidning 
Rädda Djuren med målgruppen barn och unga mellan  
6 och 14 år. Syftet är att ge läsaren en inblick i djurskydd och 
djurrätt, samt informera om djurens situation i människans 
samhälle. Rädda Djuren har haft tongivande reportage i 
ämnena päls och djurförsök. Under hösten satsade vi särskilt 
på att få nya prenumeranter bland bibliotek.

Tidningen Djurens Rätt
Vi har kommit ut med fyra nummer med en genomsnittlig 
upplaga av 31 000 exemplar. Tidningen ger nyheter och 
information om Djurens Rätt och djurrätts- och djurskydds-
världen, både i Sverige och utomlands. Konsumentsidorna 
med senaste nytt om hur man kan handla djurvänligt och 
kulturen med bland annat intervjuer och recensioner tillhör 
de mest uppskattade avdelningarna.

I våra reportagefokus tog vi upp den historiska kampen 
mot säljakt, om djurens liv i försöksdjurslaboratorierna, en 
granskning av regeringens djurpolitik samt hur den svenska 
verkligheten kolliderar med djurens behov – och med djur-
skyddslagen. Under året har vi också porträtterat EU- och 
konsumentministern, tillika före detta ledamoten i Djurens 

Rätts förbundsstyrelse, Birgitta Ohlsson (FP), nytillträdda 
förbundsordföranden Camilla Björkbom, jordbruksmi-
nistern Eskil Erlandsson (C) samt legendariska Djurens 
Rätt-profilen Birgitta Carlsson.

”För ett samhälle där djur har individuella rättigheter”

Juniortidningen Rädda Djuren delas ut vid olika aktiviteter. Som här på Busfabriken 
i Norrköping i juni 2010.
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Ekonomi
Djurens Rätt är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd och tillämpar FRII:s kvalitetskod. Vår kod-
rapport finns tillgänglig på www.djurensratt.se.

Djurens Rätts intäkter består framför allt av medlemsav-
gifter, insamlade medel och arv från privatpersoner. 

Intäkterna från arv varierar mycket mellan åren och under 
2010 hade vi ovanligt höga arvsintäkter. Våra finansiella 
intäkter var också ovanligt höga under 2010 eftersom vi 
upplöste en tidigare nedskrivning av aktiernas värde.

I posten ”övriga intäkter” ingår framför allt försäljnings-
intäkter och intäkter från tidningen Djurens Rätt.

Fördelningen av organisationens intäkter och kostnader 
ser ut så här:

 
 

 
 

90-konto
Djurens Rätt har 90-konto och kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll. Våra plusgirokonton har nummer 
901087-7, 901803-7 och 90 00 63-9 Vårt bankgiro har 
nummer 901- 0877. Konto 90 00 63-9 är benämnt ”Chickas 
Minnesfond” och används uteslutande för insamling till 
veterinärvård av hemlösa djur som hittas skadade eller 
sjuka.

Som innehavare av 90-konto redovisar vi varje år våra 
administrations- och insamlingskostnader till Svensk  
Insamlingskontroll. För att inneha 90-konto krävs att minst 
75% av intäkterna går till att bekosta direkt verksamhet. 
Se diagrammet nedan för administrations- och insamlings-
kostnadernas förhållande till de totala intäkterna för de 
senaste sex åren:

Önskar du ytterligare information om Djurens Rätts  
ekonomi? Beställ gärna vår ekonomiska årsredovisning.
 
 

”För ett samhälle där djur har juridiska rättigheter”

Finansiella intäkter Medlemsavgifter Insamling Arv
Försäljning Övriga

måndag den 18 april 2011

Finansiella intäkter 8%

Insamling  
25%

Arv 
44%

Försäljning
1%

Övriga 1%

Medlemsavgifter
21%

Intäkternas fördelning 2010

Insamlings- och administrativa kostnader i förhållande till 
de totala intäkterna enligt Svensk Insamlingskontroll

   
 

 
 

måndag den 18 april 2011
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Ändamål Administration Insamling

måndag den 18 april 2011

Ändamål
75%

Administration
19%

Kostnadernas fördelning 2010

Insamling
6%

Nyckeltal enligt Svensk Insamlingskontroll. 2010 gjorde Djurens Rätt ett litet över-
skott vilket påverkar nyckeltalet positivt.



”För en värld fri från djurförtryck”

Djurens Rätt syntes mycket i media under 2010. 
Här är ett litet urval.

2011



Tack till Hofors Digitaltryck www.hoforsdigitaltryck.se som tryckt Djurens Rätts Årsrapport 2010!

Året i siffror

…skickade vi ut 25 nyhetsbrev ut 
till 23 000 prenumeranter

…ökade Djurens Rätt från drygt 
15 000 till över 80 000 fans och 
blev Sveriges största ideella orga-
nisation på Facebook

… besvarade Djurens Rätt  4 500 
telefonsamtal och 7 000 frågor från 
allmänheten via e-post

… skickade vi ut 1 500  
vegetariska startpaket

… skrev vi 150 insändare och 20 
debattartiklar som publicerades

… skickade vi ut  40 
pressmeddelanden

… gjorde Summer of Liberation 92 turné-
stopp under sammanlagt 162 turnédagar 
och engagerade 200 volontärer

… blev 774 nya personer Djurfaddrar 
genom Djurens Rätts sommarturné

… gick 140 000 unika 
 besökare in på vår hemsida

… gick 23 672 unika besökare 
 in på Djurens Rätts blogg 

… skickade vi ut 1 400 exemplar  
av vår barntidning Rädda Djuren  
till bibliotek över hela Sverige

…gjordes 1 650 beställningar 
i Djurens Rätts webshop

Under 2010…



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

Alltid på djurens sida

Är du trött och arg på hur illa djur behandlas i vårt samhälle i dag? Har du fått nog av 
hönsburar, djurtransporter, djurförsök och pälsdjursfarmer? I Djurens Rätt årsrapport 
berättar vi om vårt arbete under 2010. Vi har arbetat för djurens sedan 1882 och är  
Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi vill att djur ska respekteras 
som individer. De finns inte till för människans skull för att bli mat, kläder eller försöks-
objekt. Deras liv är viktiga för dem själva. 

Djurens Rätt står alltid på djurens sida. Du stödjer vårt arbete genom att bli Djurfadder. 
Besök www.djurensratt.se/StodOss eller kontakta oss på 08-555 914 00.
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Linda Sundblad fotograferades för vår 
almanacka ”Sverige rockar för Djurens Rätt” 


