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 Djurens Rätt  
 – för ett samhälle fritt  
från djurförtryck

Djur är medvetna och upplevande individer. De finns inte till för oss människor för att bli mat, kläder,  
försöksobjekt eller användas som underhållning. Djurens Rätt arbetar med opinionsbildning och politisk  
påverkan för ett samhälle där djur har rättigheter. 

På vägen finns det många viktiga steg, som att förbjuda burhållning av hönor, förbjuda pälsfarmning, införa 
en 8-timmarsgräns för djurtransporter i EU och minska lidandet i djurförsök, samtidigt som vi hjälper  
konsumenter att göra djurvänliga val. Huvudområden för Djurens Rätts arbete är djurförsök, päls, djuren i 
livsmedelsindustrin samt djurvänlig konsument. 

Nytt för i år är att årsrapportens struktur följer de huvudmål och riktningsmål som finns i Djurens Rätts  
verksamhetsinriktning (antagen 2011). Förbundsstyrelsen hoppas att du som läsare därmed får en tydligare 
bild av hur arbetet styrs och vilka resultat Djurens Rätt uppnått under 2012.

2012 var ett spännande år! Djurens Rätts medlemsantal ökade och vi blev därmed en starkare röst för djuren.

Jag hade förmånen att följa med den grupp av lokalt aktiva och anställda som bedrev påverkansarbete i  
EU-parlamentet inför omröstningen om en 8-timmars gräns för djurtransporter. Just innan vi skulle lämna 
Strasbourg fick vi beskedet om att parlamentet ställt sig bakom kravet. Mycket arbete återstår men det var  
en delseger värd att fira.

I skrivande stund står det klart att Djurens Rätts mer än trettioåriga arbete för ett förbud mot djurtestad  
kosmetika i EU gett resultat. Förbudet träder i kraft fullt ut. Det har varit en lång resa och många har kämpat 
för detta genom åren. I dag har det blivit verklighet!

Framgångarna har Djurens Rätt lyckats uppnå tack vare våra stödjande medlemmar och våra engagerade 
lokalt aktiva. Till gamla som nya medlemmar, tillsammans gör vi skillnad för djuren varje dag.  
Stort tack för i år!

Camilla Björkbom 
Förbundsordförande 

Foto: Djurens Rätt
Foto: Kyle Tunney/ECEAE
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Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter (inklusive ordförande) och tre suppleanter. Före rikskonferensen 
2012 bestod förbundsstyrelsen av åtta män och fyra kvinnor. Efter rikskonferensen 2012 utgjordes förbundssty-
relsen av sju män och fem kvinnor. Förbundsstyrelsen leddes både före och efter rikskonferensen av en kvinna. 
De bägge vice ordföranden var en man respektive en kvinna under hela 2012. 

Förbundsstyrelsen har internt arbetat för att fler ska vilja sitta kvar och därmed öka den samlade erfarenheten 
och kontinuiteten. Under 2012 var den genomsnittliga erfarenheten av styrelsearbete hos ledamöterna 1,9 år, i 
jämförelse med 2011 då den var 1,6 år, och perioden 2008-2010 då den låg på mellan 1,0 och 1,2 år.

Under 2012 hade förbundsstyrelsen åtta protokollförda möten. 

  Förbundsstyrelsens  
 rapport

Förbundsstyrelsen väljs på riksstämmorna och är mellan riksstämmorna Djurens Rätts högsta beslutande  
organ. Förbundsstyrelsen anställer en verksamhetschef som leder arbetet för de anställda. Styrelsen rekryterade 
under hösten Annelie Edrén som vikarierar för ordinarie verksamhetschef Benny Andersson under hans föräldra- 
ledighet 2013.

Styrelsen har under året tagit fram en befattningsbeskrivning för verksamhetschefen och arbetat om arbets- 
och delegationsordningen från grunden som ett led i att förtydliga roller inom organisationen. Styrelsen har 
vidare arbetat med att revidera den fyraåriga verksamhetsinriktningen som antogs 2011. Inom ramen för  
revideringen har mätbara mål tagits fram av styrelsen. Årsrapporten har fått en ny struktur som följer  
strukturen i verksamhetsinriktningen, i syfte att öka transparensen i Djurens Rätts verksamhet.

Riksstämman beslutade 2011 att prioritera följande områden under perioden 2011–2015:

• medlemsvärvning och medlemsvård 
• medier och granskande arbete 
• politisk påverkan
• aktivism

Vi har kommit en bra bit på vägen inom de prioriterade områdena. Medlemsantalet ökade tack vare särskilda 
satsningar 2012 med nästan 200 medlemmar och 1 200 fler valde att förnya sitt medlemskap. Djurens Rätt har 
synts regelbundet i media, vi har medverkat i TV och har fått ett antal större debattartiklar publicerade. En 
granskning gjord av vår medlemstidning fick spridning och plockades bland annat upp av TV4 Nyheterna. 

Satsning på politisk påverkan har gjorts genom att förbundsstyrelsen avsatt resurser för en politisk samordnare. 
Under året började styrelsen bjuda in representanter från lokalorganisationerna till styrelsemötena och för-
bundsstyrelsen gjorde 30 besök hos lokalorganisationerna. Vid fyra förbundsstyrelsemöten deltog sammanlagt 
fem aktiva från fyra lokalorganisationer. Rikskonferensen 2012 fokuserade på erfarenhetsutbyte mellan lokalt 
aktiva, och innehöll ett pass om att som djurrättsaktiv orka i längden.

Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom medverkade den 5 januari i 
Kunskapskanalens program ”Matvalet” tillsammans med bland annat författaren 
till ”Den hemlige kocken” och författarna till boken ”Matens pris”.

Reportage i Lantmannen om  
förbundsordförande Camilla  
Björkbom och Djurens Rätts arbete

Förbunds styrelsen: Daniel Marklund, Camilla Björkbom, Kristofer Leander, Paul Josefsson, Eva Diesen, Oskar Sjödin,  
Leo Mille & David Stenholtz.

Ej med på bilden: Charloth Johansson & Madeleine Johansson
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 Målområde 1: Kampanjer 
 och politiskt arbete

Djurens Rätt lämnade in 18 remissyttranden 2012
Resultaten av det politiska påverkansarbetet tar ofta lång tid. Remissyttranden är en del i arbetet för att få 
lagförändringar. I remissyttrandet till Ny djurskyddsslag förde vi bland annat fram krav på utevistelse för alla 
djurslag, att lagen även ska gälla även vilda djur, förbud mot djur på cirkus, förbud mot spel om pengar på djur, 
förbud mot djurpornografi, avelsförbud på vissa raser och offentligt finansierade djurhem

Arbetet med remissyttranden är viktigt och sker ofta tillsammans med skrivelser, kampanjer samt möten och det 
kan ta många år innan vi ser resultatet av vårt arbete.

Följande remissyttranden lämnade Djurens Rätt in under 2012:
• Djurens Rätts synpunkter på betänkandet Ny djurskyddslag, SOU 2011:75
• Yttrande till Jordbruksverket över förslag till nya försöksdjursföreskrifter
• Yttrade till Jordbruksverket över förslag till ändring i föreskrifter om avgifter
• Yttrande till Landsbygdsdepartementet över utredningsrapporten Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök
• Yttrande angående ändring av beteskrav för mjölkkor
• Yttrande angående ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll
• Yttrande angående föreskrifter om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
• Yttrande angående remiss om ändring av föreskrift om slakt och avlivning
• Yttrande angående remissen ”EU:s djurskyddsstrategi”
• Yttrande angående remissen ”Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förprövning”
• Yttrande angående betänkande av Fridskränkningsutredningen SOU 2011:85
• Yttrande angående ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter
• Yttrande över förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 
• Yttrande över nya förslag och ändringsförslag i DFS 2004:16, angående burfåglar
• Yttrande över till Landsbygdsdepartementet över Vissa ändringar i Jaktförordningen (1987:905)
• Yttrande över Förslag till riktlinjer för skyddsjakt
• Yttrande till Naturvårdsverket över förslag till Nationell förvaltningsplan för varg
• Yttrande över rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren SOU 2012:22

Övergripande politiskt arbete
Huvudmål: Djurs intressen ska respekteras i samhället

Riktningsmål: Påverka så många som möjligt att rösta för djuren i riksdagsvalet 2014

Ett sjuttiotal av de 3 245 motioner som lades av riksdagspolitiker under allmänna motionstiden rörde djur och 
Djurens Rätt har bidragit med bakgrundsfakta till många av dessa motioner. Inom Djurens Rätts huvudom-
råden lades fem motioner som rörde förbud mot minkfarmning, två motioner rörde alternativ till djurförsök 
och två motioner om minskad köttkonsumtion. En motion berörde alla ovan nämnda områden. Under året 
förstärkte vi Djurens Rätts politiska arbete genom att rekrytera en politisk samordnare.

Riktningsmål: Påverka så många som möjligt att rösta för djuren i EU-valet 2014

Vi har stärkt vår kontakt med de svenska EU-parlamentarikerna genom möten och arbete i EU-parlamentet.

Riktningsmål: Arbeta för att djur ska få juridisk status

Vi har aktivt informerat allmänheten om hur de anmäler brott mot djur. Vi lämnade in ett remissvar till  
översynen av fridsbrottslagstiftningen samt ett omfattande remissvar till djurskyddslagsutredningen, som  
berörde de flesta av våra sakfrågeområden. Två motioner lades av riksdagspolitiker om införande av djurbalk.

Riktningsmål: Arbeta för att djuretik tas upp inom utbildningen

Det här målet har vi inte arbetat med under 2012.

Foto: Djurens Rätt
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Djurförsök 
Huvudmål: Djurens Rätt arbetar för att inga djurförsök som strider mot djurindividens intresse ska utföras.

Riktningsmål: Sprida kunskap om djurförsök och alternativa metoder, öka medvetenheten och  
  skapa en kritisk attityd hos allmänheten.

Vi har använt vår kampanjsida mot djurförsök för att bilda opinion och granska pågående djurförsök i Sve-
rige. Vi har även informerat om det nya djurförsöksdirektivet och 1 099 personer skickade vädjandemail till 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med bland annat uppmaningen att djur inte ska få utsättas för obegränsat 
lidande i djurförsök.

Riktningsmål: Minska lidandet som djur utsätts för i djurförsök. 

Vi har haft representanter i Försöksdjursrådet, dess etik- och utbildningsutskott och samtliga djurförsöksetiska 
nämnder, där våra ledamöter deltar för att påverka prövningen av ansökningar om att utföra djurförsök. I 
Försöksdjursrådet har fokus varit på att påverka inarbetningen av det nya EU-direktivet om djurförsök i svensk 
lagstiftning. 

I Alternativutredningens förslag till regeringen noterar vi med tillfredsställelse att våra krav finns med på att 
oberoende veterinär samt vetenskaplig sekreterare ska medverka i de djurförsöksetiska nämnderna, att det ska 
inrättas ett kompetenscenter för 3R (står för ”reduce, refine, replace” och syftar till att minska antalet djurför-
sök) och att myndigheter som har med djurförsök att göra exempelvis ska utforma 3R-strategier.

Riktningsmål: Minska antalet godkända djurförsök som strider mot regelverket. 

Vi har prioriterat arbetet med Jordbruksverkets mycket omfattande översyn av föreskrifter, som en följd av 
införlivandet av EU-direktivet i svensk lagstiftning. Vi har drivit på för att det skulle införas en maxgräns för 
lidande i svensk lagstiftning, men tyvärr nådde vi inte ända fram. En lagförändring som gjorde det möjligt att 
plåga djur till döds i djurförsök inträdde från årsskiftet 2013, något vi arbetat hårt emot. Vi fick däremot ge-
hör för vårt krav på utvärdering av djurförsök som den regionala djurförsöksetiska nämnden har beslutat ska 
utvärderas.  

Riktningsmål: Verka för ökad användning av alternativ till djurförsök

Vi fick med i alternativutredningens rapport att det ska skapas ett kompetenscenter för alternativ till djurförsök 
enligt 3R. 

Päls
Huvudmål: Djurens Rätt arbetar för att all pälsfarmning ska upphöra. 

Riktningsmål: Skapa en majoritet i riksdagen för avveckling av pälsfarmning

I resultatet av Djurens Rätts uppföljande opinionsundersökning om pälsfarmsförbud kunde vi konstatera att 
opinionen för ett förbud är fortsatt stark och ligger oförändrat på omkring 70 procent. 

Det bildades en ideell arbetsgrupp som arbetar med pälsfrågan. 837 individuellt skrivna vädjandemail skickades 
från allmänheten till riksdagsledamöter inför omröstning i riksdagen om pälsfarmning. Aktiviteter för att  
informera om omröstningen genomfördes i Umeå, Linköping, Helsingborg, Göteborg och Malmö. Tyvärr 
avslogs riksdagsmotionen i omröstningen om pälsfarmning och vi arbetar vidare för ett pälsfarmsförbud.

Riktningsmål: Verka för ett pälsfarmsförbud inom EU

Ett av verksamhetsmålen för Fur Free Alliance, där vi är aktiva, är att få fler länder att införa pälsfarmsförbud.  
En framgång i det arbetet är att Nederländerna under 2012 fattade beslut om att förbjuda minkfarmning. 

Djurens Rätts etolog bemötte Sveriges Pälsdjuruppfödares 
Riksförbund på SvD Brännpunkt den 23 januari 2012.

Debattartikel inför omröstningen. i riksdagen,  
Aftonbladet 12 juni



12

Å
rsrapport 2012 D

jurens Rätt

13

Djuren i livsmedelsindustrin
Huvudmål: Djurens Rätt arbetar för att djur inte ses som och utnyttjas som livsmedel.

Riktningsmål: Öka medvetenheten i samhället om djurens situation i livsmedelsindustrin

Kycklinguppfödning har varit Djurens Rätts huvudkampanj under 2012 och vi producerade rapporten ”Var är 
alla kycklingar?” som var bland annat underlag till vårt fullsatta seminarium, ”Monsterkyckling på tallriken?”, 
under Almedalsveckan. Kampanjen samlade in 21 300 namn till stöd för våra krav riktade till Svensk Fågel. 

Riktningsmål: Förbättra förhållandena för djuren i livsmedelsindustrin 

Vi har deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd och Jordbruksverkets referensgrupper för nötkreatur, häst, gris 
och värphöns.

Djurens Rätt uppnådde ett viktigt mål som vi arbetat med sedan lång tid tillbaka i och med att beslut kom om 
att kastrering av smågrisar utan bedövning förbjuds från och med 2016. 

Djurens Rätts seminarium under Almedalsveckan om kontroll av djurtransporter var fullsatt. Seminariet ar-
rangerades i samarbete med Djurskyddet Sverige.

1 265 mail med uppmaning om att sluta sälja burägg har skickats till ICA och 1 198 till Coop. 95 mail har 
skickats till lokala ICA-butiker som säljer burägg. Inga fler butikskedjor har slutat under 2012 men efterfrågan 
på burägg är lägre. Antalet burhönsanläggningar minskar och inga nya byggs. Runt 250 000 hönor har sluppit 
burarna på grund av det sedan 2011. 

Djurens Rätt ordnade ett fullsatt seminarium under Almedalsveckan om burägg som fråga för konsumenter, 
handel och kommunpolitiker. Båda våra seminarier om fjäderfä bevakades av branschmedia. Motioner om att 
upphöra med buräggsförsäljning lades till fem stämmor inom KF-föreningar. I två av dessa fick motionerna 
bifall och kommer därmed föras vidare till Coop centralt.

”…om sanningen ska fram så äter vi  
redan idag kött från onaturliga djur” 
skrev Djurens Rätts förbundsordförande 
på SVT Debatt 21 februari.

Djurens Rätts kycklingkampanj 
på förstasidan av Svenska  
Dagbladet under Almedals-
veckan, samt i Expressen.

Camilla Björkbom, förbunds-
ordförande, och Göran Hådén, 
djurpolitisk talesperson för 
Miljöpartiet, skrev om kyckling-
industrin i samband med att den 
höga dödligheten för kycklingar 
uppmärksammades i media.

Djurens Rätt bemötte buräggs-
branschen på SvD Brännpunkt  
samt i P1 Morgon. 

Förbundsordförande för Djurens Rätt om 
julskinkan i Aftonbladet.

Djurens Rätts lokalorganisationer  
informerade om burägg i  
samband med påsken

Under påskhelgen publicerade  
Aftonbladet och SVT Debatt två  
debattartiklar om ägg, signerade  
Djurens Rätt.
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Riktningsmål: Öka kunskapen om djurs naturliga beteenden och behov, samt motverka fördomar mot djur

Djurens Rätt har föreläst på Agronomprogrammet och Etologi- och djurskyddsprogrammet.

Riktningsmål: Öka kunskapen om fiskar och deras upplevelseförmåga, samt höja fiskars status som levande, kännande individer

Djurens Rätts anmälan mot fiskhållningen på en nattklubb i Malmö ledde till att fiskhållningen tvingades 
upphöra. Anmälan uppmärksammades i fyra medier, och TT-notisen plockades upp av runt femtio medier. Vår 
uppmaning om att anmäla brott mot fiskar har lett till ytterligare flera anmälningar mot fiskar i restaurangmiljö 
och på spa.

Djurens Rätts förbundsordförande om 
fiskarnas lidande i fiskodlingar, SR P4 
Västerbotten

Djurvänlig konsument
Huvudmål: Djur ska inte utnyttjas som livsmedel eller i tester för kosmetika, hygien- och  
   rengöringsprodukter eller för produkter med päls, dun, skinn, ull och silke.

Riktningsmål: Öka medvetenheten om veganism och vegomat, öka tillgängligheten till vegetarisk mat samt införa en vegetarisk 
  dag i veckan i kommunala verksamheter 

Riktningsmål: Få fler människor att sluta köpa djurtestade produkter

Djurens Rätt Umeå  
arrangerade Vegovision, 
Norrlands största mässa 
om vegetarisk mat, och 
uppmärksammades på 
förstasidan i Västerbottens 
Folkblad. 

Djurens Rätt Göteborg 
anordnade den vegetariska 
mässan Bra Mat och slog 
besöksrekord.

Djurens Rätts blogg Vegokoll tog hem andrapriset i 
tävlingen ”Sveriges bästa gröna blogg”, kategorin Mat 
& Dryck. Bloggen har dessutom mer än fördubblat 
antalet besökare, från över 5 000 besökare i januari 
2012 till över 12 000 besökare 2013.

Vi arbetar för målen om att 15 kommuner ska sluta 
köpa in burägg, och att 30 kommuner ska införa vege-
tariska dagar, bland annat genom medborgarförslag. Vi 
har inte utvärderat utfallet ännu, men vet att minst två  
kommuner (Karlskoga och Karlstad) under 2012 har 
slutat köpa in burägg tack vare medborgarförslag.

Veganska recept togs fram till firandet av Eid al-fitr.

Riktningsmål: 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

Djurens Rätt genomförde en oberoende revision av 
de svenska kosmetik- och hygienföretagen som är 
godkända enligt Humane Cosmetics Standard, dock 
är inte resultatet klart ännu. Vi har inte mätt om fler 
människor slutat köpa djurtestade kosmetika- och hy-
gienprodukter i och med att det ser ut att bli ett förbud 
mot djurtestad kosmetika i EU under 2013.

I samband med Pälsfria fredagen skickades 591 mail till 
ett antal företag som säljer pälsprodukter med vädjan 
om att ta bort päls ur sortimentet. 374 mail skickades 
till företag, som inte säljer pälsprodukter, med vädjan 
om att de ska ansluta sig till Djurens Rätts Pälsfria lis-
ta. Resultatet blev att Odd Molly, Team Sportia samt 
Boomerang, anslöt sig till Pälsfria listan. 

Andra företag som tillkom under 2012 var Perfect Sit 
of Sweden, Pongo/Socken AB, Guarda Spirit, Lunis, 
Justine & Juliette och COS. Totalt tillkom 9 nya svens-
ka företag. Året var ett rekordår även för Fur Free Re-
tailer Program (där Pälsfria listan ingår) med över 50 
nya anslutna företag internationellt.
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Jakt och fritidsfiske
Huvudmål: Ingen jakt och inget fiske ska ske för nöjes skull, och inga vilda djur ska dödas.

Riktningsmål: Begränsa jakten och minska lidandet för djuren

Djurens Rätt har överklagat beslut om vargjakt i Västmanland, dock utan att få gehör. Vi kan med tillfreds-
ställelse konstatera att Naturvårdsverket tagit hänsyn till de synpunkter Djurens Rätt framfört om att dräktiga 
varghonor inte ska lämnas som ensamförsörjare och att jakt inte ska få bedrivas på bägge föräldradjuren, för 
att undvika att valpar blir föräldralösa. 

Tillsammans med andra organisationer har Djurens Rätt bidragit till att årets licensjakt hindrats av EU, och vi 
har fått besked om att miljöorganisationer har rätt att överklaga jakt på skyddade arter.

Åtta motioner i de frågor vi driver om jakt lades i riksdagen. Våra medlemmars motion till Sveriges Ornitolo-
giska förening om att de ska arbeta mot jakt med levande lockfågel antogs.

Riktningsmål: Minska den sociala acceptansen för jakt och arbeta för att allt färre ska finna nöje i att döda djur

Djurens Rätts debattartikel om älgjakt publicerades på SVT Debatt i samband med jakten. Den rekommende-
rades över 1 200 gånger på Facebook och fick nästan 350 kommentarer. Vi har haft två insändare i VLT om 
rovdjur.

Djuren Rätts förbundsordförande skriver om älgjakten på 
SVT Debatt.

Riktningsmål: Minska fiskarnas lidande inom nöjesfisket 

I opinionsbildande syfte har vi på Facebook lyft fiskarnas lidande.

Djur som familjemedlemmar, djur som underhållning  
och sexuella övergrepp 
Huvudmål:  Djur ska ses som familjemedlemmar. Djur ska inte användas för sport och underhållning  
          eller i djurparker. Sexuella handlingar med djur ska förbjudas.  

Riktningsmål: Arbeta för att djur ska ses som familjemedlemmar

Vi har påbörjat arbetet med att få fler att adoptera hemlösa djur. Vi har inte ännu följt upp om antal  
adoptioner ökade hos olika organisationer, men flera organisationer hörde av sig och ville bli tillagda i  
Djurens Rätts omplaceringsregister.

Riktningsmål: Verka för att fiskar inte ska få hållas i fångenskap på ett sätt som innebär att deras fysiologiska och  
  beteendemässiga behov inte kan tillgodoses

Vi har inte arbetat med detta riktningsmål utöver vad som anges under ”Djur i livsmedelsindustrin” om att 
anmäla brott mot fiskar.

Riktningsmål: Agera mot att djur används som underhållning genom att inga djurslag ska få användas på cirkus,  
  få filmindustrin att garantera att inga djur farit illa och bilda opinion mot djurparker och delfinarier

Över 4 000 vädjandemail angående en översyn av djurparkerna skickades inom loppet av några dagar via vår 
hemsida till landsbygdsminister Eskil Erlandsson i samband med avslöjanden om missförhållanden på djurpar-
ker. Ministern stod tyvärr kvar vid att befintliga kontroller är tillräckliga.

< 
Djurens Rätts förbundsordförande 
Camilla Björkbom diskuterade djur  
på cirkus i P4 Extra med Lotta Bromé 
den 27 februari.

>
Djurens Rätts förbundsordförande 
Camilla Björkbom i debatt om djur-
parker i radions Studio Ett.

Djurens Rätt i SVT Debatt samt på TV4 Nyheterna om djurparker.
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Riktningsmål: 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 hade en debattartikel i Aftonbladet om språkbruket inom travsporten som legitimerar utnytt-
jandet av hästarna. Vi hade vidare en viktig debattartikel på DN Debatt där journalisten Susanne Axell och  
författaren Mian Lodalen fanns bland undertecknarna. Artikeln ledde till ett replikskifte med Svensk  
Travsport, den rekommenderades på Facebook 1 200 gånger och gav genomslag i bland annat Aftonbladet.

Djurens Rätts arbete i hästfrågan har uppmärksammats i ett flertal hästinriktade media under året.

Riktningsmål: Synliggöra sambandet mellan våld mot djur och våld i par- och familjerelationer 

Tillsammans med företrädare för djur- och kvinnoorganisationer hade vi en debattartikel på DN Debatt om 
sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Artikeln ledde till att Åsa Landberg, Rädda Barnen, 
hänvisade till artikeln. Artikeln rekommenderades 1 700 gånger på Facebook.

Djurens Rätt om travhästar i Aftonbladet 24 februari. Djurens Rätt om travsporten på DN debatt 19 juni.

DN Debatt den 19 maj

Internationellt arbete
Huvudmål: Djurens Rätt ska vara en aktiv aktör i det internationella djurrättsarbetet

Riktningsmål: Rikta huvuddelen av det internationella arbetet mot arbete inom EU

Djurens Rätt sökte stöd på plats i EU-parlamentet i Strasbourg för en 8-timmars gräns för djurtransporter. 
Resolutionen fick bifall i den påföljande omröstningen i parlamentet. Tillsammans med djurrättsorganisationer 
från hela Europa deltog vi i överlämnandet till EU-kommissionen av över 1 miljon namnunderskrifter för en 
8-timmarsgräns. Tyvärr blev beskedet från kommissionen vid den tidpunkten negativt, men det är tillfredsstäl-
lande att parlamentet återigen valde att ställa sig bakom kravet mot slutet av året.

Riktningsmål: Öka Djurens Rätts medlemmars insyn i och förståelse för det internationella arbetet

Vi har återrapporterat från internationella arrangemang vi deltagit i, och en grupp lokalt aktiva har utfört  
lobbyarbete i EU- parlamentet, bokat möten och påverkat EU-parlamentariker på plats. Det är något vi är 
stolta över och som utgör en resurs för framtiden. Vi har inte ännu någon uppfattning om huruvida insyn och  
förståelse bland medlemmar i allmänhet ökat.

Riktningsmål: Arbeta för en FN-resolution om djurs rättigheter

I namninsamlingen för en FN-resolution har vi under året samlat in drygt 1 700 namn via vår webbplats.

Riktningsmål: Utveckla Djurens Rätts engagemang i Fur Free Alliance och European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE)

Djurens Rätt ledde översynen av strategiplanen för den internationella samarbetsorganisationen Fur Free  
Alliance. Resultatet blev att Fur Free Alliance ska fokusera på arbetet med Fur Free Retailer Program, där den 
svenska delen är känd som Pälsfria listan. 

Vi har fortsatt att driva frågan om EU:s förbud mot djurtestad kosmetika och överlämnade tillsammans med 
European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) 241 987 namnunderskrifter till EU-parlamentet i 
Bryssel. I början av 2013 fick vi besked om att det ser ut som att förbudet träder i kraft, vilket är en historisk 
seger.

Riktningsmål: Tillhandahålla information om djurskydds- och djurrättsorganisationer samt om djurförtryck i andra länder

Djurens Rätts hemsida har uppdaterats med information om organisationer i andra länder.
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Djurens rätt gör halländsk entré”  
skrev Lokaltidningen den 3 juli när Djurens Rätt  
Halmstad- Falkenberg startade.

Målområde 2: Aktivism  
och organisation

Aktivism
Huvudmål: Djurens Rätt ska vara en folkrörelse som engagerar hundratusentals personer aktivt och 
   vara ledande inom det utåtriktade arbetet för djurens rättigheter

Riktningsmål: Få aktiva i Djurens Rätt att uppleva att deras insats gör skillnad och att de blir uppskattade för det de gör,  
  så att de vill vara aktiva under lång tid

Lokalorganisationer i Skåne ordnade en välbesökt regionträff i Malmö under våren med 52 deltagare. Ordfö-
randen från Djurens Rätt Helsingborg, Göteborg och Karlstad arrangerade en lyckad ordförandekonferens i 
Göteborg under hösten där 25 lokalavdelningsordföranden, kontaktpersoner och aktiva från hela landet disku-
terade ledarskap.

Förbundsstyrelsen gjorde 30 besök hos lokalorganisationerna bland annat besök på årsmöten och styrelsemö-
ten, föreläsningar, i samband med kampanjaktiviteter och deltagande i paneldebatter.

Under 2012 har antal kommuner med lokalorganisationer sjunkit från 52 fördelade på 86 kommuner till 51 för-
delade på 80 kommuner. Minskningen är inte reell utan beror på att en del kommuner gått samman för att bilda 
lokalavdelningar samt att lokalorganisationer som inte längre är aktiva har avslutats. Den samlade aktiviteten i 
lokalorganisationerna är på minst samma nivå som tidigare år.

Riktningsmål: Få aktiva i Djurens Rätt att uppleva organisationen som demokratisk

Till rikskonferensen 2012 var det 124 anmälda deltagare. Det var en minskning från 2011 då vi hade 172  
deltagare på det årets riksstämma. Det var första gången vi anordnade rikskonferens i och med att organisationen 
precis övergått till att ha riksstämma endast vartannat år. Intresset för Djurens Rätts första rikskonferens var 
större än beräknat och alla intresserade kunde därför inte beredas plats.

Foto: Djurens Rätt
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Riktningsmål: Få minst 5 000 personer att göra en aktiv handling för Djurens Rätt minst en gång varje år 
  (utöver Facebook-aktivism)

Utöver de omkring 200 förtroendevalda i lokalorganisationer över hela landet finns i vårt volontärregister nu 
ca 140 personer som hjälper till med exempelvis att översätta texter. Sommarturnén engagerade drygt 130  
volontärer. Flera medlemmar har skickat in medborgarförslag i olika frågor, vi har ännu inte gjort uppföljning 
av utfallet. Minst 20 insändare skrivna av aktiva medlemmar har publicerats, varav många publicerats i fler 
olika tidningar, främst i lokalmedia men även i Dagens Nyheter. 

Riktningsmål: Förankra och integrera vår sommarturné i hela organisationen, och med hjälp av turnén föra ut Djurens Rätts  
  kampanjer, sakfrågor och ideologi på ett effektivt sätt

En lyckad sommarturnékickoff genomfördes i Uppsala med 24 deltagare, varav 21 sedan deltog under sommar-
turnén. Lokala utbildningar hölls i Göteborg, Umeå och Västerås med totalt 26 deltagare.

Sommarturnén fortsätter att vara vår största ideella satsning med 85 turnéstopp 2012 och en räckvidd på  
uppemot 100 000 personer. Utöver turnécoacherna och volontärerna deltog sju anställda och fyra förbunds-
styrelseledamöter i sommarturnén. Vårt deltagande med kycklingkampanjen på Stockholm Music & Arts  
utnämndes av Dagens Nyheter till ”Festivalens starkaste NGO-kampanj”.

Bandet Anchor medverkade i vårt tält på Peace & Love och vi samarbetade med bandet Millencolin samt  
designern Emanuel Garnheim, samt hade spelningar med Vånna Inget, Nina Natri, Lisa Pedersen samt The Cat 
Killers i vårt tält under Way Out West. 

Organisation
Huvudmål: Djurens Rätt ska vara en effektiv organisation som bygger på engagemang och professionalism

Riktningsmål: Ha ett nätverk som ger oss goda kanaler till politiker, medier och kändisar, för att vi ska nå ut och fram

Vi arbetar aktivt med att bistå med underlag och delta i för oss viktiga sammanhang, och har stärkt kontakten  
med svenska EU-parlamentariker och svenska riksdagspolitiker.

Riktningsmål: Ha tydliga riktlinjer för personalen, styrelsen och de aktiva medlemmarna

Tjänstebeskrivningar har tagit fram för alla nyanställda. Arbetsformerna och delegationsordningen har 
uppdaterats och rollerna har tydliggjorts. Ny kommunikationspolicy är antagen. Mallar och guider för att 
underlätta för Djurens Rätts aktiva är framtagna.

Riktningsmål: Se till att personalen, styrelsen och de aktiva kan presentera Djurens Rätt på ett effektivt och positivt sätt 

Vi har genomfört turnékickoffer för aktiva där vi tränar på att presentera Djurens Rätt och prata om aktuella 
kampanjer och frågor

Riktningsmål: Följa upp mål och utvärdera insatser som en naturlig del i verksamheten

Förbundsstyrelsen har tagit fram fler mätbara mål till verksamhetsinriktningen, samt förbättrat  
måluppföljningen i årsrapporten.
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Målområde 3: Medlemmar 
och kommunikation

Medlemmar
Huvudmål:  Djurens Rätt ska ha ett sexsiffrigt medlemsantal och vara världens största  
   djurrättsorganisation räknat per capita, samtidigt som vi behåller vår ideologiska tydlighet

Riktningsmål: Ha minst 38 000 medlemmar vid utgången av 2014, varav minst 14 000 är djurfaddrar 

Vid utgången av 2012 hade Djurens Rätt drygt 32 000 medlemmar vilket innebär en ökning med runt 200  
medlemmar sedan föregående år. 1 200 fler medlemmar valde att förnya sitt medlemskap jämfört med  
föregående år. Sammantaget betyder det att medlemsutvecklingen var den bästa sedan 1990. Under 2012  
passerade antalet Djurfaddrar för första gången 10 000.

Riktningsmål: Successivt öka andelen djurfaddrar bland de medlemmar som värvats under det senaste året,  
  så att andelen är minst 40 procent 2014

Vid årsskiftet låg antalet Djurfaddrar på 32,7 %.

Riktningsmål: Öka antalet juniormedlemmar till 2015

Rädda Djuren-klubben har ökat med ca 200 medlemmar under 2012.
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Djurens Rätt hade en god medlemsutveckling med markant färre utträdda medlemmar jämfört med perioden 2009-2011.

Foto: Djurens Rätt
Foto: Djurens Rätt
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Medier
Huvudmål: Djurens Rätt ska aktivt synas i medier och bidra till att sätta dagordningen i det offentliga samtalet

Riktningsmål: Arbeta aktivt med att få upp djurrättsfrågor på den massmediala dagordningen och reagera snabbt  
  vid händelser när våra frågor lyfts i media

Under varje riktningsmål i årsrapporten lyfter vi fram de större inslag och debattartiklar som varit under året. 
Runt 60 förfrågningar från media besvarades på pressmobilen. Flest samtal från media, 16 stycken, inkom un-
der oktober månad i samband med skandalen om svenska djurparker.

När dödligheten för kycklingar under transport lyftes i media och när djurparksavslöjandena kom publicerade 
vi omgående debattartiklar samt uttalade oss. Vårt arbete mot burägg har gjort att även den frågan kom upp 
i riksmedia vid två tillfällen under året, samt ledde till minst två intervjuer med våra lokalorganisationer i lo-
kalmedia. Resan till EU-parlamentet med lokalt aktiva angående långa djurtransporter resulterade i tio inslag 
i olika lokalmedia.

Rädda Djuren-klubben
Huvudmål: Rädda Djuren ska vara vårt främsta verktyg för att ge barn ett djuretiskt förhållningssätt.

Riktningsmål: Ge ut tidningen Rädda Djuren med minst 3-4 nummer per år, och öka antalet externa prenumeranter  
  (skolor, bibliotek och andra institutioner) 

I och med att Djurens Rätt genomför en satsning på åldersgruppen barn upp till och med 13 år kommer tidningen 
Rädda Djuren ut med två nummer samt fyra medlemsbrev per år. Omkring 280 skolor och bibliotek prenume-
rerade på Rädda Djuren, och statistik över antal externa prenumeranter förs från och med 2012.

Riktningsmål: Få fler att besöka Rädda Djurens webbplats och få fler lärare att ladda ner lärarhandledningar

Från och med 2013 förs statistik. Vi har inte arbetat med lärarhandledningarna eftersom vi fokuserat på att 
utveckla Rädda Djuren-klubben.

Insamling
Huvudmål: Djurens Rätt ska ha tillräckliga resurser för att varaktigt uppnå alla övriga huvudmål

Riktningsmål: Öka intäkterna varje år under verksamhetsperioden

Tyvärr fick vi avslag på våra ansökningar till Konsumentverket för Djurvänlig konsument och för Rädda  
Djuren-klubben, och även avslag på ansökan till Postkodlotteriet. Den goda medlemsutvecklingen och gåvorna 
via testamenten, som är Djurens Rätts viktigaste intäkt, har bidragit till ett bra år ekonomiskt. Vi har satsat och 
planerar att satsa ytterligare på arv och medlemsvärvning.

Företagssamarbeten
Huvudmål: Djurens Rätt ska vara det naturliga förstahandsvalet för företag med etisk,  
         djurvänlig eller vegovänlig framtoning som söker samarbetspartner 

Riktningsmål: Företag ska uppfatta det som positivt att förknippas med Djurens Rätt, och antalet företagssamarbeten  
  ska öka för varje år under verksamhetsperioden, och vara fyra gånger så stort vid utgången av 2014 jämfört  
  med utgången av 2011.

Djurens Rätt har arbetat med att ta fram Sveriges första märkning för veganska livsmedel (lanseras 2013). Vi 
har arbetat med att få företag att lämna rabatter till Djurens Rätts medlemmar och listan med företag som ger 
medlemsrabatt blir allt längre. Utöver det har vi mot slutet av året fått fler annonsörer i vår medlemstidning än 
vi haft på många år.

Djurens Rätts webbshop
Huvudmål: Djurens Rätts webbshop ska hålla hög kvalitet och ha ett spännande och inspirerande  
         utbud, samtidigt som den ska vara ett verktyg för att bygga Djurens Rätts varumärke,  
         verka identitetsstärkande och sprida djurrättsbudskapet

Riktningsmål: Allt fler medlemmar och sympatisörer ska handla från Djurens Rätts webbshop för varje år,  
  och besöksantalet ska öka till det dubbla mellan 2011 och 2014

Antalet kunder ökade från ca 800 till ca 1 200 kunder mellan 2011 och 2012. 2011 var startår för den nya 
webbshoppen, den fanns alltså inte under hela året. Under tiden 1 juli till 31 december 2011 var antal kunder 
690, under motsvarande tid 2012 var det 780 kunder som handlade.
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Tidningen Djurens Rätt
Huvudmål: Medlemstidningen Djurens Rätt ska vara ett verktyg för opinionsbildning och kommunikation 
         med medlemmarna samt verka för att öka antalet sympatisörer till djurrättsideologin 

Riktningsmål: Göra tidningen Djurens Rätt till ett viktigt organ för opinionsbildning och granskning inom djurrätts- och  
  djurskyddsområdet, och till ett incitament för att teckna medlemskap i Djurens Rätt

Vi har satsat på att vår medlemstidning ska kunna nå ut bättre i övriga medier. Granskningen av djurskydds-
ärenden i Stockholm plockades upp av TV4 Nyheterna i Stockholm och ledde till ett inslag där tidningen  
citerades. Granskningen fick även genomslag i annan media.

Tidningen Djurens Rätt är en viktig del i det opinionsbildande arbetet, inte minst under sommarturnén.

Riktningsmål: Öka antalet externa prenumeranter som bibliotek, skolor och fritidsgårdar

Detta har vi inte arbetat med under året.

Sociala medier och webb
Huvudmål: Djurens Rätts webbkanaler ska vara effektiva – det vill säga lättillgängliga, samkörda och  
         ge användbar information – och vi ska ha ett aktivt forum som är ett verktyg för  
         interndemokrati och ett stöd för att bedriva djurrättsarbete 

Riktningsmål: Fortsätta vara en av de största ideella organisationerna i de viktigaste sociala medierna och sätta agendan för 
det som diskuteras i våra frågor

Under 2012 ökade Djurens Rätt från 135 000 till 170 000 fans på Facebook och vi är bland de största  
organisationerna på Facebook. Vår hemsida slog besöksrekord med 34 949 unika besökare i december.

Riktningsmål: Se till att Djurens Rätts bloggar, webbplatser  
  och nyhetsbrev hör ihop på ett tydligt sätt  
  och underlättar vår opinionsbildning 

Vi har lanserat vår nya webbplats, med mer tilltalande 
och lättnavigerat utseende.

Riktningsmål: Hålla Djurens Rätts faktabas uppdaterad  
  och grafiskt tilltalande, och få besökare att  
  vilja återvända

Faktabasen har fått ett nytt tilltalande och mer 
lättnavigerat utseende.

Riktningsmål: Få alla arbetsgrupper och 60 procent  
  av lokalorganisationerna att använda   
  vårt nya forum

Det här målet har vi inte arbetat med under året då vi 
prioriterat att få den nya webbplasten klar.

Miljötidningen som ges ut av Jordens Vänner skrev om 
Djurens Rätts framgångsrika arbete på Facebook
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Uppföljning av stämmobeslut  
(motioner, propositioner etc)  
utöver verksamhetsinriktningen

Riksstämman 2011 fattade ett antal beslut utöver verksamhetsinriktningen. Förbundsstyrelsen är ytterst 
ansvarig för att besluten genomförs. Nedan följer en uppföljning av hur dessa genomförts.

Riksstämmobeslut: ”att inte följa stadgarnas mom § 12 till förmån för stadgarnas mom 4 att denna rikstämma samt att 
styrelsen får i uppdrag att till nästa riksstämma lägga fram en proposition om stadgeändring så att  
konflikten inte kvarstår”.

Beslutsuppföljning: Förbundsstyrelsen har lagt fram proposition om stadgeändring till riksstämman 2013.

Riksstämmobeslut: Att anta ny paroll ”För ett samhälle fritt från djurförtryck”

Beslutsuppföljning: Djurens Rätts nya paroll är ”För ett samhälle fritt från djurförtryck”.

Riksstämmobeslut: ”att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka lämpligaste formulering och byta ut ordet Veganism i 
arbetsområdet Veganism/konsument mot en mer informationsvänlig formulering som exv. Djurvänligt  
val/konsument, Djurvänligt konsumentval eller liknande”

Beslutsuppföljning: Arbetsområdets nya namn är Djurvänlig konsument.

Riksstämmobeslut: ”att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna och intresset (sondera bland andra  
svenska/nordiska organisationer) att i Sverige och/eller Norden starta ett liknande nätverk, som idag 
finns utomlands”

Beslutsuppföljning: Förbundsstyrelsen har gjort en undersökning (som finns att få från styrelsen). Slutsat-
serna från undersökningen att det inte var aktuellt att starta ett eget nätverk i dags-
läget, men att utredningens slutsatser ska uppdateras och förnyat utvärderas sommaren 
2014.

Riksstämmobeslut: Motion angående trauma och förträngningsmekanismer avseende animaliekonsumtion ”att uppdra 
åt FS att inventera befintlig kunskap i ämnet, om det behövs mer och hur vi i så fall kan erhålla samt 
tillämpa sådan kunskap.”

Beslutsuppföljning: Melanie Joy, professor i psykologi och grundare av ”Carnism awareness and action 
network”  var inbjuden att hålla föredrag om karnism och trauma under rikskonfe-
rensen. Debattartikel om karnism publicerades på SvD Brännpunkt i början av 2013. 
En uppdaterad version av strategiplanen är antagen.

Riksstämmobeslut: ”att när det är dags att byta ut Djurens Rätt nuvarande bil undersöka möjligheten att införskaffa en van 
som även kan användas med videoutrustning.”

Beslutsuppföljning: Frågan har inte aktualiserats.

Riksstämmobeslut: ”att Djurens Rätt ska fortsätta ta fram namninsamlingar i pappersform. En mall för hur listorna ska vara 
utformade för att vara maximalt effektiva i insamlingssituationen ska tas fram. De ska vara enkla och 
snabba att förstå och fylla i (tillräckligt med utrymme, skilja på obligatoriska och valfria uppgifter) och  
ha en tydlig Djurens Rätt profil”

Beslutsuppföljning: En mall är framtagen hösten 2012.

Riksstämmobeslut: Proposition om att Djurens Rätts medlemskategorier ”ungdom”, ”pensionär”, ” junior” och  ”ungdoms- 
och junior”, sammanförs till den gemensamma medlemskategorin ”Årsmedlem med reducerad avgift.”

Beslutsuppföljning: Genomfört.
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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 av hemlösa djur.

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 procent av intäkterna går till direkt verksamhet. 
Se diagrammet nedan för administrations- och insamlingskostnadernas förhållande till de totala intäkterna för 
de senaste fem åren:

0,3

0,2

0,1

0

År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011

Insamlings- och administrativa kostnader/  
Total intäkter (%) enligt Svensk Insamlingskontroll

Ytterligare information om Djurens Rätts ekonomi finns i vår ekonomiska årsredovisning. Den kan beställas 
kostnadsfritt från kansliet, telefon 08-555 914 00 eller info@djurensratt.se.

Ekonomi

Djurens Rätt är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och tillämpar FRII:s kvalitetskod. 
Vår kodrapport finns tillgänglig på http://www.djurensratt.se/sa-anvands-pengarna.

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

 

Intäkter 2012

Medlemsavgifter
Insamlade medel 
Arv
Försäljning 
Djurens Rätt
Rädda Djuren 
Kursavgifter 
Övriga 
Lönebidrag

5 604:-
30%

6 587:-
35%

5 893:-
31%

439:-
2%

99:-
1%

0%0% 0%
261:-

1%

Kostnader

Ändamålskostnader 
14 764:-

79%

Admin & förvaltning 
2 777:-

15%

Insamling 
1 061:-

6%
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Djurens Rätts  
förbundsstyrelse 2012

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Umeå, född 1977

Mandatperiod: 2011-2013, invald 2010
Socionom, fil mag i socialt arbete, 
fil kand i freds- och konfliktstudier. 
Heltidsarvoderad förbundsordförande

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 7 av 8

Leo Mille
Förste vice ordförande, Hägersten, född 1974

Mandatperiod: 2011-2015, invald 2008
Magisterexamen i naturvetenskap. Miljökonsult

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 8 av 8

Eva Diesen
Andre vice ordförande, Värmdö, född 1961

Mandatperiod: 2010-2013, invald 2007
Jurist. Konsult inom djurjuridik, barnrätt och sexualbrott

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 6 av 8

Daniel Marklund
Sekreterare, Umeå, född 1984

Mandatperiod: 2012-2015
Kandidatexamen i företagsekonomi.  
Antikvariat- och butiksansvarig 

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 4 av 5

Charloth Johansson
Ledamot, Göteborg, född 1983

Mandatperiod: 2012-2015
Jurist. Handläggare på Migrationsverket 

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 5 av 5 

David Stenholtz
Ledamot, Bålsta, född 1976

Mandatperiod: 2011-2013, invald 2010
Specialistläkare onkologi 

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 5 av 8

Madeleine Johansson 
Ledamot, Växjö, född 1984

Mandatperiod: 2011-2015
Timanställd

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 1 av 8 (sjukskriven)

Martin Engström
Ledamot, Stockholm, född 1986

Mandatperiod: 2012-2013, avgick i förtid
Student

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 2 av 5

Paul Josefsson
Ledamot, Stockholm, född 1960

Mandatperiod: 2012-2013, invald 2009
Lokalpolitiker

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 6 av 8

Kristofer Leander
Suppleant, Järfälla, född 1979

Mandatperiod: 2012-2015, invald 2009
Socionom. Familjerättssekreterare 

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 7 av 8

Dorna Behdadi
Suppleant, Uppsala, född 1988

Mandatperiod: 2010-2013, avgick i förtid
Student

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 3 av 5

Oskar Sjödin
Suppleant, Hudiksvall, född 1976

Mandatperiod: 2011-2015
Egenföretagare 

Närvaro vid förbundsstyrelsens möten: 5 av 8



 Djurens Rätt  
 – För ett samhälle fritt  
 från djurförtryck
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 2012. Vi har arbetat för djuren sedan vi bildades 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 Djurens Rätts arbete genom att bli djurfadder på  
www.djurensratt.se/StodOss eller kontakta oss på 08-555 914 00.

Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se


