
Stoppa  
plågsamma 
djurförsök!

 Djurens Rätt
Djurens Rätt bildades 1882 och är Sveriges största  
djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi skapar en  
djurvänligare värld genom att informera om en  
djurvänlig livstil och ställa krav på politiker. 

Djurens Rätt arbetar för att hjälpa djur som lider 
i livsmedelsindustrins djurfabriker, djurförsöks- 
laboratorier, pälsfarmernas burar och djur som på  
andra sätt utsätts för lidande av människor. 

Djurens Rätt får inga statliga eller kommunala bidrag 
utan är helt beroende av frivillig hjälp för att kunna 
hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare 
som är Djurens Rätt.

Kontakta oss för mer information  
om hur du kan hjälpa djuren!

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

Djurens Rätt
Box 2005
125 02 Älvsjö
08 - 555 914 00  
info@djurensratt.se

Orgnr: 802002-4496
PlusGiro: 901087-7



En miljon djur varje år
Varje år startas djurförsök med omkring en miljon djur i Sverige. Djurförsök 
används inom många olika områden: 

• grundforskning för ny kunskap • undervisning
•  studier av sjukdomar   • testning av olika substanser
• läkemedelsutveckling

De djur som utsätts för de mest plågsamma försöken är möss och råttor i  
djurförsökslaboratorier. De flesta djur som används i försök dödas som en  
följd av försöken.

I Sverige ska djurförsök vara godkända av en djurförsöksetisk nämnd för att  
få utföras. Det är mycket sällan nämnderna säger nej till ett djurförsök. 

• Jordbruksverket utser   • 99 % av önsökningarna
 nämnderna     godkänns

Din hjälp är viktig 
Din hjälp är viktig för att vi tillsammans ska kunna stoppa plågsamma  
djurförsök. Djurens Rätt verkar genom representanter i de djurförsöksetiska 
nämnderna och i olika expertgrupper. Vi arbetar för att påverka lagar och regler 
både i Sverige och på EU-nivå. Det är också en viktig del av vår verksamhet att 
övervaka hur bestämmelserna följs.

Som medlem, gåvogivare och aktivist kan du också vara med och stödja Djurens 
Rätts kampanjer. Det kan handla om att du deltar i protester för att få stopp  
på försök som pågår, att du uppmanar din kommun att inte köpa djurtestade 
produkter och att du deltar i kampanjer för att påverka politiker att ändra  
reglerna för djurförsök.

Stoppa lidandet!
Djurens Rätt anser att det är oacceptabelt att djur utsätts för plågsamma djurförsök! 
Alla djurförsök som inte är i den enskilda djurindividens intresse måste förbjudas. 

Djurens Rätt kräver att ansvariga myndigheter utarbetar en konkret handlings-
plan för hur plågsamma djurförsök ska avvecklas. Forskningen ska styras mot 
alternativa metoder i stället för djurförsök. Därför är det nödvändigt att det 
satsas mycker mer pengar på att utveckla alternativa metoder. Det finns redan 
många alternativ, som odlingar av mänskliga celler och datormodeller utifrån 
hur människan fungerar. 

Så länge plågsamma djurförsök förekommer är det viktigt att minska djurens 
lidande så mycket som möjligt. Det innebär bland annat att de djurförsöksetiska 
nämnderna måste få bättre kompetens att bedöma djurs lidande och alternativa 
metoder.

Mycket lidande
Många av försöken leder till mycket lidande för djuren. Det kan  
exempelvis handla om att djurförsökarna:

• testar substanser på djur utan   • borrar hål i huvudet på djur och
 någon smärtlindring    sprutar in substanser i hjärnan
• utsätter djur för olika typer  • ger djur elektriska stötar
 av sjukdomar    • utsätter djur för narkotika, 
• hindrar djur från att äta och   alkohol eller nikotin/tobaksrök 
 dricka under lång tid

Djuren lider inte bara av själva försöken utan också av att de ofta hålls i trånga 
utrymmen, där de har små möjligheter att få utlopp för sina naturliga beteenden. 
Många möss och fiskar drabbas av lidande på grund av att de är genmanipulerade 
för att utveckla sjukdomar och för att djurförsökarna vill studera olika gener.

Bli medlem och stöd oss: 
www.djurensratt.se/stod-oss 

Mer information:
    www.djurensratt.se/stoppa-plagsamma-djurforsok

     tel: 08-555 914 00

      info@djurensratt.se


