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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 människor måste börja ta hänsyn till djuren och sluta 
utnyttja dem som slit-och-slängprodukter.

Djurens Rätt – alltid på djurens sida
Djurens Rätts uppgift är att förändra samhällets syn på 
djur. Vi är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsor-
ganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi arbetar 
med opinionsbildning och politisk påverkan för vår vision: 
ett samhälle fritt från djurförtryck. 

Huvudområden för Djurens Rätts arbete är djurför-
sök, päls, djuren i livsmedelsindustrin samt djurvänlig 
konsument.

Djurens Rätt arbetar för att inga djurförsök som strider 
mot djurindividens intresse ska utföras.

Stoppa plågsamma djurförsök
Djurens Rätts arbete syftar till att sprida kunskap om 
djurförsök och alternativa metoder, öka medvetenheten 
och skapa en kritisk attityd hos allmänheten. Nya texter 
till webbplatsen www.stoppaplagsammadjurforsok.se  
har tagits fram.

Arbete mot djurförsök
Förbättra den djurförsöksetiska prövningen 
av djurförsök
Djurens Rätt arbetar för att minska lidandet som djur 
utsätts för i djurförsök och för att förbättra den djur-
försöksetiska prövningen. Vi har representanter i För-
söksdjursrådet, rådets etik- och utbildningsutskott, och 
samtliga djurförsöksetiska nämnder. 

Införlivandet av EU:s djurförsöksdirektiv  
i fokus
Fokus för arbetet mot djurförsök har under 2011 legat 
på att påverka införlivandet av EU:s djurförsöksdirektiv 
som syftar till att underlätta och främja användningen 
av alternativ och att minska lidandet för de djur som 
utnyttjas. Djurens Rätt har därför bland annat svarat på 
regeringens remiss om införlivande av direktivet, deltagit 
i två referensgrupper tillsatta av Jordbruksverket och 
lämnat synpunkter på förslag till nya föreskrifter om 
djurförsök. 

Utveckling av alternativ
Regeringen tillsatte i maj 2011 en utredning som ska 
lämna förslag till hur arbetet i Sverige ska bedrivas om 
alternativa metoder till djurförsök enligt de 3Rn:s prin-
cip (replace, reduce, refine). Djurens Rätt har träffat 
utredningen och också lämnat skriftliga synpunkter till 
den. Vi har bland annat föreslagit att det ska inrättas ett 
3R-center med kompetenta handläggare, vars uppgift ska 
vara att bland annat bistå djurförsöksetiska nämnder och 
andra med information om alternativ.

Leaping Bunny är den internationella symbolen för icke-djurtestade 
kosmetiska- och hygienprodukter
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Djuren i livsmedelsindustrin
Djurens Rätt arbetar för att djur ska ses som levande, 
kännande individer, de ska inte ses och utnyttjas som 
livsmedel.

Påverkansarbete
Djurens Rätt arbetar för att förbättra förhållandena för 
djuren i livsmedelsindustrin. Djurens Rätt har under året 
suttit med i Jordbruksverkets djurskyddsråd samt Jord-
bruksverkets referensgrupper för nötkreatur, får, häst, 
gris och värphöns. Vi har haft en representant i djur-
skyddslagsutredningen där vi drivit flera av våra krav på 
området, till exempel kravet på utevistelse för alla nötdjur 
och grisar. Vi gjorde en uppmärksammad KO-anmälan 
mot City Gross reklam för att väcka uppmärksamhet 
kring att svenska grisar inte får vistas utomhus.

Djurtransporter i fokus
Djurens Rätt vill öka medvetenheten om djurens situation 
i livsmedelsindustrin. Under 2011 drev vi en kampanj mot 
djurtransporter, både internationellt och i Sverige där 
brister inom djurtransporterna är stora. Djurtransporter 
i Sverige granskades genom inspektionsprotokoll, som 
låg till grund för kampanjmaterialet. Kampanjannon-
sering skedde på spårvagnar i Göteborg i månadsskiftet 
november-december.

Skrivelser för ett förbud mot obedövad 
griskastrering
Efter riksdagens majoritetsbeslut att man önskar se ett 
förbud mot kastrering utan föregående bedövning har 
Djurens Rätt skickat två skrivelser till landsbygdsminis-
tern med en uppmaning att snarast genomföra riksdagens 
önskemål om förbud mot kastrering av smågrisar utan 
bedövning.

Kampanj mot burägg
Djurens Rätt har fortsatt arbetet för att få fler livsmed-
elsbutiker att sluta sälja burägg. De över 16 300 namn 
som samlades in under sommarturnén överlämnades i 
november till ICA.

Föreläsningar
Vi genomförde föreläsningar på djurrelaterade utbild-
ningsprogram under året i syfte att öka kunskapen om 
djurs naturliga beteenden och behov, samt motverka de 
fördomar som människor ofta har om djurs beteende 
och behov.

Camilla i Studio Ett om KRAV-ägg april 2011. 

Päls
Djurens Rätt arbetar för att all pälsfarmning ska upphöra. 

Djurrättsrörelsen, debatt i Kvällöppet.

De företag som är anslutna till Pälsfri handel listan får använda sig av 
dekalen ”Pälsfri butik” som de kan sätta på sina skyltfönster eller på 
sin hemsida.

Internationellt samarbete inom  
Fur Free Alliance
Ytterligare ett mål för vårt arbete med pälsfrågan är ett 
pälsfarmsförbud inom EU. Genom samarbete inom Fur 
Free Alliance har vi påbörjat ett arbete för att bemöta 
den internationella pälsbranschens strategier.

Informerat alla riksdagsledamöter
Djurens Rätts mål är en avveckling av pälsfarmning. 
Under året har vi uppvaktat alla ledamöter i miljö- och 
jordbruksutskottet samt informerat alla riksdagsleda-
möter om pälsfarmning inför omröstningen i riksdagen 
våren 2011. Under Almedalsveckan arrangerade Djurens 
Rätt ett seminarium om minkuppfödning tillsammans 
med Djurskyddet Sverige.
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Djurvänlig konsument Jakt och fritidsfiske
Djurens Rätt arbetar med konsumentfrågor för att kon-
sumenter ska kunna göra mer djurvänliga val. En dju-
retisk konsumtion innebär att djur inte ska utnyttjas 
som livsmedel eller i tester för kosmetika, hygien- och 
rengöringsprodukter eller för produkter med päls, dun, 
skinn, ull och silke.

Inspiration till veganskt
Ett mål med Djurens Rätts konsumentarbete är att öka 
medvetenheten om veganism, öka tillgängligheten till  
vegomat samt införa en vegetarisk dag i veckan i kommu-
nala verksamheter. Under Almedalsveckan arrangerade 
Djurens Rätt i samarbete med Svensk Mat- och Miljöin-
formation samt Köttfri Måndag ett inspirationssemina-
rium om vegetarisk mat i offentlig verksamhet.

Pälsfri handel

Djurens Rätt arbetar vidare för att få fler människor att 
sluta köpa produkter av päls, dun, skinn, ull och silke 
samt få fler företag att sluta använda dessa produkter i sina 
varor. Nio nya företag anslöt sig under året till Djurens 
Rätts pälsfria lista som nu samlar 54 pälsfria företag.

Djurens Rätt arbetar för att ingen jakt och inget fiske 
ska ske för nöjes skull, och anser att inga vilda djur ska 
dödas.

Politiskt arbete för att begränsa jakten
Djurens Rätt arbetar för att begränsa jakten och minska 
lidandet för djuren. Ett led i arbetet är att arbeta för ett 
förbud mot plågsamma jaktmetoder och att begränsa 
vilka djur som få jagas.

Vi har agerat mot fällfångst av lodjur, mot fällfångst 
med levande lockfågel och vi har överklagat och agerat 
mot vargjakten. Under året har vi lämnat in ett antal 
skrivelser och yttranden till Naturvårdsverket, Miljöde-
partementet samt Jordbruksverket. 

Gabriella Terneborg om pälsmössor i Rapport, Svt 2011.

Intervju om skadskjutningar i GT.

Djurens Rätts Jaktgrupps insändare i DN.

Opinionsbildning mot jakt
Att minska den sociala acceptansen för jakt och arbeta 
för att allt färre ska finna nöje i att döda djur genom 
opinionsbildning är en del i Djurens Rätts arbete mot 
jakt och ett flertal debattartiklar och insändare har pu-
blicerats under året.

Vår blogg www.vegokoll.se utsågs till 
Sveriges bästa gröna blogg i kategorin 
Mat & Dryck. 

Sminksmart
För att få fler människor att sluta köpa djurtestade pro-
dukter har vi marknadsfört listan Sminksmart, Humane 
Cosmetics Standard och Humane Household Products 
Standard samt logotypen Leaping Bunny, genom Face-
book, föreläsningar och i våra trycksaker. 

Tyvärr var vi tvungna att stryka några företag från 
Sminksmart, inklusive Caudalie, L’Occitane, Mary Kay 
och Yves Rocher som säljer till den kinesiska marknaden 
och inte kunna visa att inga djurförsök görs på deras 
produkter . 

Konsumentappen ”Djurvänligt”
I början av 2011 lanserade vi appen ”Djurvänligt”, en 
guide till butiker som inte säljer päls, vilka märken för 
kosmetika- och hygienprodukter som inte är testade på 
djur samt vilka livsmedelsprodukter som är veganska. 

”Djurvänligt” listades bland de 
tio bästa konsument-apparna 
av Göteborgs-Posten.
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Djurens Rätts utgångspunkt är att djur ska ses som fa-
miljemedlemmar, djur ska inte användas för sport och 
underhållning eller i djurparker och att sexuella hand-
lingar med djur ska förbjudas  

Djur som underhållning
Djurens Rätts utgångspunkt är att inga djur ska utnytt-
jas som underhållning. Vi granskade och informerade 
om de cirkusar som turnerade med djur i Sverige inför 
säsongen 2011. Vi har vidare agerat mot flera fall där 
SVT, TV4 samt TV5 utnyttjat djur på olämpligt sätt i 
underhållningssyfte.

Trav och galopp
Djurens Rätt arbetar för att djur inte ska användas som 
tävlingsredskap. Som ett led i det är ett mål att förbjuda 
all utrustning inom travet som kan orsaka skada eller 
lidande för att på sikt få ett förbud mot spel på trav och 
galopp. Djurens Rätt har under 2011 verkat inom Jord-
bruksverkets referensgrupp för tävlingsdjurskydd samt 
agerat mot bremsning, hinderloppstävlingar, granskat 
banveterinärrapporter och anmält hästanläggningar. Vi 
har därutöver uppmärksammat de 19 dödsfall inom trav 
och galopp som skedde under 2011 och bedrivit opini-
onsbildning via debattartiklar.

Djur som familjemedlemmar, 
underhållning och sexuella övergrepp

Artikel i Aftonbladet, 2011-07-31

Artikel i Fria Tidnignen, 2011-10-31

Eva Diesen intervjuas av SR efter vårt seminarium i Almedalen  
om brott mot djur.

Djurens Rätts pris Guldråttan tilldelades djurpolisen i Stockholm för att 
de satsat på att ta djurens utsatthet vid brott på allvar. 

Sexuella övergrepp 

Djurens Rätt har länge arbetat för ett förbud mot sexuella 
övergrepp mot djur. I förslaget till ny djurskyddslag som 
regeringens utredare lade fram 2011, och där Djurens 
Rätt haft en expert med i utredningen, finns förbud mot 
sexuella handlingar mot djur med.

Årsrapport 2011 Djurens Rätt

Brott mot djur 
Ett av Djurens Rätts mål är att synliggöra sambandet 
mellan våld mot djur och våld i par- och familjerela-
tioner samt arbeta för att djur ska få juridisk status. Vi 
arrangerade ett seminarium i Almedalen om brott mot 
djur tillsammans med Tryggare Sverige. 
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Lokalorganisationer och aktivism
Våra aktiva medlemmar har under året gjort att Djurens 
Rätt har kunnat verka i hela landet varje dag. De har 
dels deltagit i de stora kampanjer som har initierats av 
riksorganisationen som kampanjen mot burägg, No Cruel 
Cosmetics och sommarturnén Summer of Liberation. Dels 
har de drivit frågor lokalt som de själva tagit initiativ till. 
Lokalorganisationerna arrangerade bland annat mässor 
som inspirerade till en vegansk livsstil, ordnade föredrag, 
höll i studiecirklar, bjöd på vegansk mat och delade ut 
djurvänliga recept. Under 2011 har antal kommuner med 
lokalorganisationer ökat från 82 till 89.

Bilder från sommarturnén 2011.

Sommarturnén Summer of Liberation

Djurens Rätts sommarturné, Summer of Liberation, är 
en av Sveriges mest omfattande ideella informations-
satsningar. Sommaren 2011 samlade vi in fler än 16 000 
namnunderskrifter med uppmaning från konsumenter 
till ICA att sluta sälja burägg. Våra 200 volontärer dis-
kuterade under sommaren våra frågor med runt 100 000 
människor på nära 100 olika platser. 

Vi utvecklade samarbeten med artister som Arch Ene-
my, Millencolin, Atlas Losing Grip och Hårda Tider.

Sociala medier
Flertalet av våra lokalorganisationer finns numera på 
Facebook vilket, tillsammans med arbetet med riksorgani-
sationens sida på Facebook, gör att Djurens Rätt nått ut på 
ett effektivt sätt. Uppdateringar genererar vädjandemail 
till politiker, nya medlemmar, nya aktiva och inspirerar 
till ett djurvänligare sätt att leva.

No Cruel Cosmetics 

Internationellt arbete
No Cruel Cosmetics

Inom EU arbetar Djurens Rätt främst inom Eurogroup 
for Animals och genom våra samarbetsorganisationer Eu-
ropean Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) 
samt Fur Free Alliance. Under året har vi arbetat ak-
tivt med den stora kampanjen No Cruel Cosmetics som 
ECEAE driver. 145 937 namn samlades in under 2011. 
Arbetet fortsätter under 2012.

Djurvänlig turism

Vi har tagit fram en djurrättslig reseguide och faktablad 
samt sänt djurrättslig reseinformation till resemagasin 
och dagstidningar med resebilagor.

Artikel i Ptieå-Tidningen

Djurens Rätts facebooksida.

Artikeli i DN, 2011-06-05
Artikel i Escape

Artikel i Escape

Årsrapport 2011 Djurens Rätt
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Ekonomi
Djurens Rätt är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd och tillämpar FRII:s kvalitetskod. Vår 
kodrapport finns tillgänglig på www.djurensratt.se.

Djurens Rätts intäkter består framförallt av medlems-
avgifter, insamlade medel och arv från privatpersoner.  
Fördelningen av organisationens intäkter och kostnader 
i TKR ser ut så här:

Kostnadernas fördelning 2011

Intäkternas fördelning 2011

Ändamål
74%

Administration
20%

Insamling
6%

Intäkter 5%

Insamling  
35%

Arv 
30%

Försäljning
2%

Övriga 2%

Medlemsavgifter
26%

Insamlings- och administrativa kostnader i förhållande  
till de totala intäkterna enligt Svensk Insamlingskontroll
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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 för insamling till 
veterinärvård till djur som saknar ägare och hittas ska-
dade eller sjuka.

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

För mer information

Önskar du ytterligare information om Djurens Rätts 
ekonomi? Beställ gärna vår ekonomiska årsredovis-
ning.

Våra tidningar  
– Rädda Djuren och Djurens Rätt
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 utveckla barns empatiförmåga, 
samt informera om djurens situation i människans sam-
hälle. 

Rädda Djuren
Vi har gett ut tre nummer av Djurens Rätts juniortidning 
Rädda Djuren med målgruppen barn och unga till och 
med tretton år. Syftet är att utveckla barns empatiför-
måga, samt informera om djurens situation i människans 
samhälle. 

Rädda Djuren har haft reportage om djuren i turistpa-
radiset, följt med på späckhuggarsafari samt mött dagiset 
som räddade en igelkott.

Tidningen Djurens Rätt
Tidningen Djurens Rätt har kommit ut med fyra num-
mer med en genomsnittlig upplaga av 31 000 exemplar. 
Tidningen ger nyheter och information om Djurens Rätt 
och djurrättsfrågor, både i Sverige och utomlands. Repor-
tagefokus under 2011 var vegetariskt till vardags och på 
lyxkrogen, Cesar Miláns metoder för hundträning samt 
miljörörelsen och köttkonsumtionen. Ärets sista nummer 
innehöll ett reportagefokus om djurskyddsinspektioner.

Under året porträtterades författaren och aktivisten 
Pelle Strindlund, det nederländska partiet för djuren 
”Partij voor de Dieren” samt Miljöpartiets nye språkrör 
Gustav Fridolin.

Djurens Rätt nr: 4, 2011.

Djurens Rätt nr: 4, 2011.

Årsrapport 2011 Djurens Rätt
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Under 2011.....
Djurens Rätts  
förbundsstyrelse under 2011
Camilla Björkbom
Förbundsordförande
Mandatperiod: 2011-2013, 
sitter i förbundsstyrelsen sedan 2010
Bostadsort: Umeå och Stockholm, Födelseår: 1977
Socionom med fil mag i socialt arbete 
och pol kand i freds- och konfliktstudier 
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 9 av 10

Leo Mille
Förste vice ordförande
Mandatperiod: 2011-2015, 
sitter i förbundsstyrelsen sedan 2008
Bostadsort: Hägersten, Stockholm, Födelseår: 1974
Miljökonsult. Magisterexamen i naturvetenskap
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 10 av 10

Eva Diesen
Andre vice ordförande
Mandatperiod: 2010-2013, 
sitter i förbundsstyrelsen sedan 2008
Bostadsort: Värmdö, Födelseår: 1961
Jurist. Arbetar som onsult inom områdena djurjuridik, 
barnrätt och sexualbrott. 
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 7 av 10

Christoffer Edström
Ledamot
Mandatperiod: 2011-2012
Bostadsort: Lund, Födelseår: 1981
Student
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 10 av 10

David Stenholtz
Ledamot
Mandatperiod: 2011-2013, 
sitter i förbundsstyrelsen sedan 2010
Bostadsort: Årsta, Stockholm, Födelseår: 1976
Specialistläkare i onkologi 
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 7 av 10

Kristofer Sofroniou
Ledamot
Mandatperiod: 2009-2012
Bostadsort: Järfälla, Stockholm, Födelseår: 1979
Socionom. Arbetar som familjerättssekreterare 
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 9 av 10

Madeleine Johansson
Ledamot
Mandatperiod: 2011-2015
Bostadsort: Växjö, Födelseår: 1984
Student
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 6 av 10

Malte Lindstam
Sekreterare
Mandatperiod: 2011-2015, 
sitter i förbundsstyrelsen sedan 2008
Bostadsort: Umeå, Födelseår: 1984
Student
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 7 av 10

Dorna Behdadi
Suppleant
Mandatperiod: 2010-2013
Bostadsort: Uppsala, Födelseår: 1988
Student i veterinärmedicin 
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 7 av 10

Jens Ingloff 
Suppleant
Mandatperiod: 2009-2012
Bostadsort: Lund, Födelseår: 1972
Systemvetare
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 3 av 10

Oskar Sjödin
Suppleant
Mandatperiod: 2011-2015
Bostadsort: Hudiksvall, Födelseår: 1976
Egenföretagare 
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 5 av 10

Paul Josefsson
Ledamot
Mandatperiod: 2009-2012
Bostadsort: Stockholm
Lokalpolitiker
Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 9 av 10

Året i siffror

… lämnade Djurens Rätt in totalt 17 remissvar 
till olika myndigheter och instanser rörande: 

• Kosmetikatestförbud 
• Pälsdjursföreskrifter 
• Djurförsöksdirektivet
• Utbildning av personal som utför slakt
• Hållning av djur som används i försök
• Djursmittor
• Griskastrering  
• KRAV:s djurskyddsregler 
• Fåglar som hålls i bur för sällskap 
• Offentlig djurskyddskontroll
• Livsmedelskedjans kontrollmyndigheter 
• Tilläggsuppdrag om den svenska  
 rovdjurspolitiken
• Genetisk förstärkning av den svenska 
  vargstammen
• Levandefångst av vildsvin 
• Hägnade vilda fåglar 
• Rovdjurens bevarandestatus 
• Kompensationsåtgärder vid utsättning  
 av varg 

... gjordes 970 beställningar i Djurens Rätts webbshop

…skickade vi ut 22 nyhetsbrev ut till drygt 
31 000 prenumeranter

…ökade Djurens Rätt från drygt 80 000 till 135 000 fans och är Sveriges 
största ideella organisation på Facebook

… besvarade Djurens Rätt ca 4 000 samtal och 5 000 frågor från 
allmänheten via e-post

… skickade vi ut ca 1 800 vegetariska startpaket

… gjorde sommarturnén 92 turnéstopp under sammanlagt 169 turnéda-
gar och engagerade omkring 150 volontärer

… blev 837 personer Djurfaddrar på plats genom möte med Djurens 
Rätts sommarturné

… gick ca 20 000 unika besökare in på www.djurensratt.se varje månad

… gick ca 2 900 unika besökare in på Djurens Rätts blogg varje månad

... gick ca 4 800 unika besökare in på bloggen Vegokoll varje månad



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 2011. Vi har arbetat för djurens sedan 1882 och är i dag 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 försöksobjekt. 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.

Djurens Rätt – alltid på djurens sida

För mer information:
www.djurensratt.se
Sms:a DJUR till 72 120
Tel: 08-555 914 00.
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