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Som förbundsordförande är det fantastiskt att 
se att allt fl er också vill vara en röst för djuren. 
Under 2015 ökade medlemsantalet i Djurens 
Rätt från strax över 36 000 till omkring 40 000 
medlemmar. Vi ska göra så stor skillnad som 
möjligt för så många djur som möjligt. Visionen 
är att djur ska respekteras som individer med rätt 
till sina egna liv. Tillsammans är vi en stark och 
växande rörelse som står upp för dem som inte 
har någon egen röst. 

Tillsammans gör vi skillnad för djuren! 

Camilla Björkbom
Förbundsordförande

Förbundsordförande Camilla Björkbom
med hunden Sigge.

Ordförande har ordet
Att outtröttligt stå upp för djuren är själva kär-
nan i vad Djurens Rätt är, och har varit sedan 
bildandet 1882. Dagligen bedriver Djurens Rätt 
påverkansarbete gentemot riksdagspolitiker, 
kommunpolitiker, myndigheter, EU-politiker, 
EU-institutioner och företag. Dagligen opinions-
bildar vi genom debattartiklar, interaktion på 
sociala medier, vår omfattande sommarturné 
och genom kampanjer som #IntePåCirkus och 
#AdopteraMera.

Kampanjen #IntePåCirkus samlade på kort tid 
in över 155 000 namnunderskrifter för ett förbud 
mot vilda djur på cirkus. Vi har lämnat över 
dessa namnunderskrifter till regeringen, och vi 
kommer att kunna se resultatet under hösten 
2016.

Under det gångna året har Djurens Rätt också 
tvingats kämpa mot djurskyddsförsämringar, 
alltså istället för att kunna arbeta för att djuren 
ska få det bättre har vi tvingats fokusera på att 
de inte ska få det ännu sämre. Tyvärr behövs vi 
även av den anledningen. 

Det har varit fallet när kornas rätt att komma ut 
på bete har hotats. Det har också varit fallet när 
grisindustrin istället för att låta grisar få komma 
ut och böka och beta har velat stänga in suggor 
bakom galler så att de inte kan röra sig. 

Vi ville påtala allvaret i grisarnas situation på 
ett sätt som inte skulle kunna undgå någon. 
I kollektivtrafi ken runt om i landet, i julruschen 
i Stockholms tunnelbana, och i alla stora dags-
tidningar samt på några ställen till slog vi därför 
till med kampanjen ”Skinkfabriken”. Det är den 
största reklamkampanj som Djurens Rätt nå-
gonsin har gjort och det var viktigt att visa upp 
grisarna som individer och beskriva trängseln 
och att den enda gången de ser solen är när 
transporten går till slakteriet.

Mot den bakgrunden är jag glad att 2015 varit 
ett år då intresset för vego bara tycks öka. Fler 
företag än någonsin släpper nya produkter och 
Djurens Rätt anordnade mässan Vegovision i 
både Umeå och Göteborg, med besöksrekord 
på bägge ställena.

Camilla Björkbom

”Under 2015 ökade medlemsantalet 
i Djurens Rätt från strax över 36 000 till 
omkring 40 000 medlemmar.”
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Årskrönika 
Under det gångna året har Djurens Rätt arbetat 
hårt med frågor som kornas rätt till bete, en 
avveckling av Sveriges minkfarmning, resurser 
till alternativa metoder för djurförsök och att 
grisar inte ska få fixeras. Många av dessa frågor 
fortsätter vi att arbeta med under 2016 men vi 
har också nått flera betydande framgångar under 
året.

Vi har kunnat visa på ett fortsatt starkt mot-
stånd mot minkfarmning, en stark opinion för 
utevistelse för hönor i äggindustrin och mot vilda 
djur på cirkus. Över 155 000 personer har skrivit 

Från Djurens Rätts julkalender/årskrönika för 
2015 där vi uppmärksammade 31 positiva  
händelser för djuren.

1. Resebolag slutar med  
elefantridning

2. Nederländerna förbjuder pälsfarmning

3. Honduras förbjuder djur  
på cirkus

4. Seger för sälarna i Eu!

5. SeaWorld förbjuds föda upp späckhuggare  
i fångenskap

6. Svenska folket säger nej till minkfarmning

7. Turkiet förbjuder djurtester för kosmetika

8. Allt fler kommuner har köttfria dagar

9. Cirkus Maximum slutar med elefanter

10. Fåglar i Indien ges rätt att flyga fritt

11. 2015 - vegomatens år 

12. Svenska folket säger nej till vilda  
djur på cirkus 

13. USA:s regering avslutar djurförsök på  
schimpanser

14. Danmark förbjuder sexuella övergrepp  
på djur

15. Nya Zeeland förbjuder djurförsök  
för kosmetika

16. USA:s största cirkus slutar med elefanter

17. Hugo Boss slutar sälja päls 

18. Norge får djurpoliser

19. 7 av 10 vill att hönor får rätt till utevistelse

20. Finlands sista delfinarium stängs

21. Vegansk hamburgare blev världens godaste

22. Malaysia antar ny djurskyddslag

23. 20 000 skriver under upprop för grisarna 

24. Var femte svensk minskar på köttet  
på julbordet

25. 25 000 färre möss i djurförsök för Botox

26. Djurparti tar plats i Portugals parlament

27. Kikkoman slutar med djurförsök

28. Djur blir kännande varelser i Colombia

29. Joel Kinnaman tar ställning för minkarna

30. Permanent fristad för valar och delfiner

31. Klädjätten Benetton slutar med angoraull

31 höjdpunkter för djuren under 2015
under vårt upprop för att förbjuda vilda djur på 
cirkus! I februari 2016 lämnades namnen över till 
regeringen.

Under julen la vi stort fokus på att uppmärk-
samma grisarnas situation med en omfattande 
reklamkampanj. Vi kan med glädje också se  
att 2015 har varit ett år där allt fler har fått  
upp  ögonen för vego. Fler företag än någonsin 
släpper nya produkter och mässorna Vegovision 
som anordnades i både Umeå och Göteborg blev 
stora succéer. 

Guldråttan
Det havrebaserade livsmedelsföretaget Oatly AB 
tilldelades Guldråttan 2015 för sin orädda  
marknadsföring som uppmuntrar Sveriges  
konsumenter att välja djurvänligt. Guldråttan 

är Sveriges finaste djurrättspris och delas sedan 
1987 årligen ut av Djurens Rätt. Priset går till 
den eller de som har gjort en exceptionell insats 
för djuren under det gångna året.
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Medlemsutveckling

Medlemsantal 2011-2015

Fördelning mellan medlemskategorier 2015

Antal nya medlemmar per vecka
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Djurens Rätt kan se tillbaka på ännu ett fram-
gångsrikt år. Målet för år 2015 var att nå upp till 
38 000 medlemmar. Antalet vid årets slut landa-
de dock på hela 39 891 medlemmar. Det är inte 
bara långt över årets målsättning utan innebär 
även att Djurens Rätts medlemsantal har ökat 
med 25 procent på fyra år.   

Allt fler väljer att bli månadsgivare och betala sitt 
medlemskap i form av valfri gåva varje månad 
via autogiro. Detta är positivt då det innebär att 
en större andel av pengarna kan användas till det 
direkta djurrättsarbetet och en mindre andel till 
att administrera medlemsavgifter. Vid slutet av 
2014 var 37 % av medlemmarna månadsgivare. 
Motsvarande andel vid 2015 års utgång var 41 
%. I faktiska siffror innebär det att drygt 2 600 
fler personer väljer att betala sitt medlemskap 
månadsvis och på så vis stödja arbetet för djuren 
så kostnadseffektivt som möjligt. 

Rädda Djuren-klubben, som är Djurens Rätts 
klubb för medlemmar upp till 13 år, har växt 
med hela 40 % under 2015 och slutar året med  
1 677 medlemmar. Även detta är långt över årets 
mål, 1 250 medlemmar. 
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41 %

48 %

Månadsgivare
Årsmedlem
Rädda Djuren-klubben

Ständig medlem
Familjemedlem

Att vara månadsgivare är det mest kostnadseffektiva sättet 
att betala sitt medlemskap på så det är glädjande att se att 
den andelen av det totala medlemsantalet växer. Men  
oavsett hur medlemskapet betalas så är varje medlem en 
värdefull röst för djuren.
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Varje vecka under 2015 valde i snitt 132 personer att bli  
medlemmar i Sveriges största djurrätts- och djurskydds- 
organisation. Tillsammans med omkring 40 000 andra  
medlemmar stödjer de arbetet för en djurvänligare värld.

Utmärkelser
Givareguiden
För tredje året i rad får Djurens Rätt grönt ljus 
i samtliga kategorier i Givarguidens granskning 
av ideella sektorn. Med det hamnar Djurens Rätt 
även år 2015 på guidens Gröna lista!

- Vi är mycket positiva till att det ställs höga krav 
på ideell sektor och att vi för tredje året i rad är 
med på Gröna listan visar att det är tryggt att ge 
till Djurens Rätt. För oss är det viktigt att våra 
medlemmar och gåvogivare vet att de kan lita 
på Djurens Rätt och på att vi gör skillnad för 
djuren, säger Camilla Björkbom, förbundsordfö-
rande för Djurens Rätt.

Organisationerna som Givarguiden granskar 
bedöms utifrån tre olika parametrar; demokrati, 
ekonomi och transparens. Givareguiden är ett 
verktyg från Charity Rating.

Årets nyhetsrum
Tävlingen Årets Nyhetsrum presenterades för 
sjunde året i rad av Mynewsdesk, Nordens  
ledande plattform för digital PR. Hundratals 
företag och organisationer synas varje år och 
Djurens Rätt nominerades i kategorin Offentlig 
sektor & Ideella organisationer. Djurens Rätt 
vann kategorin i fjol och var mycket stolta över 
att vara nominerade även för 2015.

- Nomineringen till Årets Nyhetsrum är ett  
kvitto på att vi når ut med våra frågor. Vi märker 
en ökad medvetenhet hos allmänheten i frågan 
om djurs rättigheter och allt fler gör sin röst hörd 
för djuren, säger Moa Richter Hagert, kommuni-
kationsansvarig för Djurens Rätt.

I nomineringsarbetet har Mynewsdesk synat  
hur företag och organisationer valt att arbeta 
med sina nyhetsrum på Mynewsdesk. Juryn har 
bland annat tittat på hur de olika funktionerna  
i nyhetsrummet utnyttjats, allt från relaterat 
material till användandet av sociala medier och 
bild/video samt vilka som helt enkelt lyckats bäst 
med att nå ut.
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Djurens Rätts  
huvudfrågor

Djur i livsmedelsindustrin 
Det är inom livsmedelsindustrin som det största 
antalet djur utnyttjas av människor, och det är 
ett av Djurens Rätts prioriterade områden. Vår 
vision är en värld där djur respekteras som kän-
nande individer med rätt till sina egna liv, och 
därför inte hålls i fångenskap, utnyttjas eller dö-
das för livsmedel. Djurens Rätt vill se ett avskaf-
fande av hela den animaliska livsmedelsindustrin, 
samtidigt som vi arbetar för förbättringar för de 
djur som fortfarande utnyttjas. En viktig del i 

arbetet är att jobba för bättre villkor och starkare 
lagligt skydd. Det gör vi genom kontakter med 
myndigheter och politiker, och genom opinions-
bildning, informationsspridning och debatt. 

Djuren i livsmedelsindustrin har varit temat för 
en stor del av de debattartiklar som Djurens Rätt 
fått publicerade under året, närmare bestämt 17 
st. Det var också det vanligaste temat i de övriga 
medieinslag där Djurens Rätt medverkade. 

Bakslag och segrar för grisarna
Under 2015 har Djurens Rätt lagt extra fokus på 
grisarna. Det har varit behövligt, då grisnäring-
ens lobbyorganisationer har jobbat hårt för att 
försämra villkoren för grisarna. Genom det så 
kallade ”djuromsorgsprogrammet” har bransch-
organisationen Sveriges Grisföretagare arbetat för 
att det återigen ska bli lagligt att fixera suggor i 
Sverige, och för att grisar i köttindustrin ska få 
hållas ännu trängre och tas ännu tidigare från 
sina mammor. 

Djuromsorgsprogrammet och framför allt 
förslaget om fixering av suggor har fått mycket 
uppmärksamhet och välförtjänt kritik i media. 
Djurens Rätt anordnade en politikerdebatt i 
Almedalen där frågan diskuterades. Många 
röster har höjts mot förslaget, och när grisbran-
schens egna försök utvärderades visade det sig att 
fastlåsningen av suggor inte ledde till minskad 
smågrisdödlighet. De experter som Jordbruksver-
ket anlitat för att granska studien avrådde därför 
från att tillåta fixering. Jordbruksverket har  
ännu inte tillkännagjort sitt beslut, men Djurens 
Rätts förhoppning är att de går på experternas  
rekommendation när det gäller fixeringen.  
Däremot finns det en risk för att förslagen om 
ökad trängsel och tidigare avvänjning går  
igenom. Djurens Rätt har kontakt med Jord-
bruksverket och fortsätter att debattera och 
bevaka frågan. Den 15 december publicerades vår 
debattartikel i Göteborgs-Posten med uppmaning 
till Jordbruksverket att slänga djuromsorgs- 

programmet i papperskorgen. Frågan var också i  
fokus för årets sista nummer av medlemstidningen.

Under december månad genomdrev Djurens Rätt 
sin största annonskampanj någonsin, även den 
med fokus på grisar. Mitt i julhandeln möttes 
människor av närbilder på grisar och uppma-
ningen att bli medlem i Djurens Rätt. Under årets 
sista dagar kunde vi också fira slutet på den  
obedövade kastreringen av nyfödda hangrisar, 
som är förbjuden i Sverige från årsskiftet 
2015/2016. Grisarna måste nu ges lokalbedöv-
ning vid ingreppet. Men Djurens Rätt fortsätter 
arbeta för att den kirurgiska kastreringen, som 
trots bedövningen innebär betydande stress och 
smärta, ska försvinna helt. 

Djurens Rätt kritiserar fixering av suggor på TV4.
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Kampen för kors rätt till bete
En prioriterad djurskyddsfråga för Djurens Rätt 
har under året varit frågan om kors rätt att 
komma ut på bete. Betesrätten och ”den svenska 
mjölk-krisen” är ett av årets mest uppmärksam-
made ämnen och Djurens Rätt har aktivt deltagit 
i debatten för att lyfta djurens perspektiv och 
kornas rätt till bete. Vi har agerat genom opi-
nionsbildning och politisk påverkan genom ett 
flertal debattartiklar i olika medier, skrivelser 
till politiker och ett välbesökt seminarium under 
Almedalsveckan. 

För de som har många kor för mjölkproduktion 
kan bete innebära en ekonomisk och praktisk 
svårighet, och det har lyfts fram som en orsak  
till den dåliga lönsamheten i svensk mjölk- 
produktion. Flera debattörer har hävdat att det 
inte stämmer att bete försämrar lönsamheten och 
forskning om detta pågår på Sveriges lantbruks- 
universitet. Djurens Rätt arbetar för bättre  
villkor för alla djur och mot alla typer av  
försämringar av djurskyddslagstiftningen, oavsett 
om det leder till ökade kostnader eller inte. 

Utevistelse och bete är betydelsefullt för alla kor, 
både de som hålls bundna och de som lever i så 
kallade lösdriftsstall. Både beteendemässigt och 
fysiologiskt ger betet en viss möjlighet till  
återhämtning och paus från fabrikslivet. Det 
mjuka underlaget i hagen innebär en avlastning 
för leder och klövar, som tar mycket stryk av 
betonggolven i stallet. De stora ytorna tillåter 
spring, lek och andra sociala interaktioner som 
inomhusmiljön inte ger plats för. Och inte minst 
älskar korna att beta gräs, något som de är 
fysiskt och mentalt anpassade för att göra en stor 
del av sin tid. Den lagstadgade betesrätten, som 
ofta lyfts fram som unik och speciell för Sverige  
i internationella jämförelser, är en lågt satt mini-
minivå som bara kräver sex timmars utevistelse 
per dygn under 2-4 månader på sommaren. Det 
innebär totalt mindre än en tiondel av kornas  
liv. Djurens Rätt arbetar för en utökning av  
betesrätten till en större del av året och till att 
gälla även kalvar och tjurar. 

Debattartikel i Göteborgs-Posten, 2015-09-16

Släpp ut hönorna ur burarna!
Djurens Rätt har sedan länge arbetat för ett slut 
på hållandet av hönor i burar, och en minskning 
av försäljningen av burägg. Efter flera års kam-
panj för detta är det i dagsläget endast Ica, Netto 
och City Gross av de större dagligvarukedjorna 
som säljer burägg. De allra flesta Ica-butiker är 
helt buräggsfria, och försäljningen av burägg på 
Ica har decimerats de senaste åren. Vid påsk 2015 
var den nere på 4 %, att jämföra med närmare 
30 % när vi inledde vår kampanj 2008.  Den 
minskade efterfrågan på burägg syns nu tydligt i 
att antalet hönor i burar minskar stadigt. 

Hönornas situation är inte bara en konsument-
fråga utan också en politisk fråga, där Djurens 
Rätt vill ha ett lagstadgat förbud mot burar, 
utevistelse för alla hönor och mindre gruppstor-
lekar i de så kallade frigående systemen. I maj 
arrangerade vi tillsammans med riksdagens djur-
skyddsforum ett riksdagsseminarium om hönor-
nas situation i äggindustrin. Forskare, politiker 
och representanter för Djurens Rätt och Svenska 
Ägg deltog. Vi publicerade även en debattartikel 
på SVT Opinion med det politiska kravet att 
avveckla burhållningen av hönor. I dagsläget är 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tydliga med att 
burhållning av hönor ska avvecklas.  

7 av 10 vill ge hönor rätt till utevistelse
Det finns idag en stark opinion mot att hålla  
hönor i bur. En opinionsundersökning som  
Djurens Rätt lät Demoskop göra under våren 
2015 visar att 70 % av svenskarna inte tycker att 
det ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion 
utan att hönorna får möjlighet att vistas utomhus.

Undersökningen visar att motståndet är större 
hos den yngre målgruppen (under 30 år) och hos 
kvinnor. Bland kvinnorna är 77 % motståndare 
till äggproduktion utan utevistelse för hönorna 
medan siffran bland männen ligger på 64 %. 
Politisk tillhörighet är också en faktor. Bland de 
rödgröna väljarna ligger motståndet på 77 % 
medan det hos alliansens väljare ligger på 61 %. 

Störst motstånd finns hos Miljöpartiets väljare 
(82 %) och lägst hos Kristdemokraternas (41 %).

- Äggindustrin är i behov av genomgripande  
förändringar. Att djurskydd är viktigt för svenska 
folket kan vi också se inom handeln. Vi har en 
trend med allt fler matvarukedjor som slutar 
sälja ägg från hönor i bur då konsumenterna inte 
längre vill köpa burägg, säger Camilla Björkbom, 
förbundsordförande för Djurens Rätt.

* Undersökningen genomfördes av opinionsundersöknings-
företaget Demoskop under perioden 31 mars – 8 april 2015. 
1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 
år och uppåt.
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Djurförsök 
Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplå-
geriet bildades redan den 7 oktober 1882 och är det som nu, sedan 
1999, är Djurens Rätt. Djurförsök är fortfarande en av Djurens Rätts 
huvudfrågor. Vi arbetar för att djurförsök från politiskt håll ska ses 
som angelägna att avveckla och ersätta, att det ska fi nnas en stark 
opinion för att ersätta alla djurförsök och för att göra skillnad vid 
djurförsöksetisk prövning. Slutmålet är att alla djurförsök som inte 
ligger i djurindividens intresse ska avskaffas. 

Varje år används i snitt omkring 1 miljon djur i djurförsök. Då är 
inte provfi ske medräknat, vilket under 2008-2012* omfattande i 
genomsnitt 6 180 425 fi skar varje år. Provfi ske görs för att mäta 
fi skebestånden i svenska vatten och defi nieras som djurförsök efter-
som det är vetenskapliga undersökningar. 

Enligt den svenska defi nitionen för djurförsök (1 c § djurskyddslagen) 
är det syftet med användningen av djuren som avgör om det 
defi nieras som djurförsök, oavsett vad djuret utsätts för. Om ett djur 
används i forskningssyfte räknas det som försöksdjur enligt den 
svenska defi nitionen. 

*2012 års statistik är den senaste som redovisats av Jordbruksverket.

3R-kompetenscentrum
För att alternativa metoder ska kunna ersätta djurförsök i större 
omfattning än idag krävs det forskning och resurser. Under 2016 ska 
arbetet påbörjas med att starta ett 3R-kompetenscentrum som ska 
främja och samordna arbetet med alternativa metoder till djurförsök. 

Som en följd av nytt EU-direktiv om djurförsök gav regeringen, i 
maj 2011, en myndighetsutredning i uppdrag att utarbeta förslag till 
hur arbetet med 3R-frågor ska bedrivas i Sverige. Enligt EU-direktivet 
ska medlemsstaterna se till att alternativa metoder främjas och att 
information om dessa metoder sprids. Djurens Rätt har länge drivit 
frågan om att detta ska göras genom ett 3R-center.  

Jordbruksverket fi ck uppdraget av regeringen i december 2014. En 
intern utredning tillsattes då, vilken Djurens Rätts ledamot i Natio-
nella kommitén för djurförsöksfrågor har lämnat synpunkter till. 

Försöksdjurens dag 2015

• 7 djurförsök lyftes under 
7 dagar

• Vädjandemail skickades till 
landsbygdsministern

Djurens Rätts krav
• Ökade anslag för alternativa 

metoder

• Minst 10 miljoner kronor ska 
avsättas för att fi nansiera 
3R-kompetenscentrum

• En handlingsplan för 
minskning av antalet 
djurförsök

3R
3R står för: 
• Replace 

(ersätta djurförsök med 
andra metoder)

• Reduce 
(minska antalet djur 
som utnyttjas) 

• Refine 
(förfi na försök i betydelsen 
minska lidandet) 

3R används allmänt som defi ni-
tion för alternativ till djurförsök.

Enligt utredningen behövs det 10 miljoner kronor 
årligen för att fi nansiera 3R-kompetenscentret, 
vilket är samma summa som myndighetsutred-
ningen 2011-2012 kom fram till. Regeringen 
anser att 3R-kompetenscentret ska fi nansieras via 
Jordbruksverkets förvaltningsanslag, vilket 

Regionala djurförsöksetiska nämnder
I Sverige fi nns det sex regionala djurförsöksetiska 
nämnder som har i uppdrag att utföra prövning 
av ansökningar om etisk prövning av djurförsök. 
Djurens Rätt tillfrågas om att nominera en 
ledamot och en suppleant till nämnderna. Alla 
ledamöter i nämnd har samma uppdrag, att 
utföra prövning enligt djurskyddslagstiftningen.

• Umeå djurförsöksetiska nämnd
 Verksamhetsområde: Västernorrlands, 

Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

• Uppsala djurförsöksetiska nämnd
 Verksamhetsområde: Uppsala, 

Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

• Stockholms djurförsöksetiska nämnd
 Verksamhetsområde: den del av landskapet 

Uppland som ingår i Stockholms län.

• Linköpings djurförsöksetiska nämnd
 Verksamhetsområde: Den del av landskapet 

Södermanland som ingår i Stockholm län, 
Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar och Örebro och Gotlands län.

• Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
 Verksamhetsområde: Västra Götalands 

och Värmlands län.

• Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd
 Verksamhetsområde: Blekinge, Skåne och 

Hallands län.

innebär att regeringen då inte anslår några 
pengar särskilt för det. Djurens Rätt är kritiskt 
eftersom 3R-kompetenscentret är en ny verk-
samhet och därför är det nödvändigt att Jord-
bruksverket får de pengar som behövs att kunna 
bedriva arbetet. 
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I världen föds varje år miljontals djur upp och 
dödas enbart för sin päls. En mindre procent av 
de djur som blir pälsar fångas i det vilda med 
fällor. I Sverige finns det idag omkring 70 farmer 
där över en miljon minkar hålls i små galler-
burar. Minkvalparna föds på våren och får bli 
omkring sju månader innan de gasas ihjäl och 
flås på sin päls. De får aldrig känna gräs under 
sina tassar eller känslan av att dyka ner i vatten 
på jakt efter föda.

Djurens Rätt arbetar både med politisk påverkan 
och opinionsbildning för att få till stånd ett poli-
tiskt beslut mot pälsdjursfarmningen i Sverige. 

En avveckling kan ske antingen genom ett etiskt 
förbud eller genom hårdare reglering för hur 
minkar får hållas, som i praktiken innebär en 
avveckling. 

Att få bort produktionen är en sida av myntet, 
den andra är att stoppa efterfrågan på produkter 
med päls. Djurens Rätt arbetar med att informe-
ra allmänheten om päls samt med att påverka 
företag, designers och återförsäljare att sluta 
sälja päls. Vårt medlemskap i Fur Free Alliance 
hjälper oss i både den politiska påverkan och med 
att påverka företag. Pälsfria listan är en del av 
ett internationellt samarbete vid namn Fur Free 
Retailer Program. 

Opinion mot pälsdjursfarmning 
Djurens Rätt genomför löpande opinionsun-
dersökningar för att kartlägga allmänhetens 
inställning till pälsdjursfarmning. Enligt den 
senaste opinionsundersökningen (Djurens Rätt/
Demoskop 2015) är 8 av 10 svenskar mot mink-
farmning. Motståndet mot pälsdjursfarmning är 
också i majoritet hos samtliga riksdagspartiers 
väljare. 

På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att 
föda upp minkar i burar för pälsproduktion?” 
svarade 78 procent, av svenskarna nej. Opinionen 
mot pälsdjursfarmning ligger därmed stabil sedan 
den tidigare opinionsmätningen 2014. Endast 15 
procent anger att de tycker att minkfarmning ska 
vara tillåten. De nya opinionssiffrorna släpptes i 
en debattartikel på SvD.se den sjunde september.

Varje nämnd består av 14 ledamöter. Ordfö-
randen och vice ordföranden är jurister. Av de 
tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, 
försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, 
medan den andra hälften består av lekmän. 
Några av dessa kommer från djurskyddsorgani-
sationer och är de posterna som Djurens Rätt har 
möjlighet att nominera personer till. 

Regional nämnd
14 ledamöter

2 st jurister
ordförande och vice ordförande

6 st forskare
försöksdjurstekniker och försöksdjurspersonal

6 st lekmän
några nominerade från djurskyddsorganisationer

De regionala djurförsöksetiska nämnderna har 
haft den nuvarande sammansättningen sedan 
1989. Allt arbete utförs av ideellt arbetande 
ledamöter (ersätts med ett arvode). Så har det 
varit sedan nämnderna bildades 1979 trots att 
djurskyddslagstiftningen har ändrats flera gånger 
sedan dess.

Djurens Rätt menar att nämnderna inte har den 
kompetens som behövs för prövningen. Eftersom 
endast sökanden (som genomför djurförsöken) 
kan överklaga beslut, är det inte heller möjligt att 
vidta åtgärder om en regional djurförsöksetisk 
nämnd godkänner ett försök på bristfälligt un-
derlag eller som kan stå i strid med djurskydds-
lagstiftningen. 

Under 2013-2015 har allt fler omfattande och 
komplexa ansökningar inkommit till nämnderna 
vilket försvårar prövningen ytterligare. Detta är 
främst en följd av den förra regeringens beslut om 
avgiften för djurförsöksetisk prövning, som tas ut 
per ansökan och för att ansökningar numera kan 
godkännas för fem år, mot tidigare tre år. 

Djurens Rätt var kritiskt också mot att regering-
en utökade tiden som en ansökan kan godkännas 
för från tre till fem år. Vår uppfattning är att det 
leder till sämre beslutsunderlag för de regionala 
djurförsöksetiska nämnderna, eftersom även det 
leder till att ansökningarna blir mer omfattande 
och komplexa. 

Djurens Rätt har under 2015 även framfört kritik 
mot den allmänna arbetssituationen i nämnderna 
och de omfattande och komplexa ansökningarna, 
i Nationella kommittén och till regeringen. De 
regionala djurförsöksetiska nämnderna behöver 
ha etologisk kompetens, kunskap om alternativa 
metoder enligt 3R och i förhållande till prövning-
en objektiv veterinärmedicinsk kompetens samt 
att nämnderna ska ha handläggarstöd.

Djur i pälsindustrin
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”Det är hög tid att ge minkarna den rätt till naturligt 
beteende som de enligt den nuvarande djurskyddslagen  
har rätt till, och med detta avveckla all pälsdjursfarmning i 
Sverige, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för 
Djurens Rätt.”
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Internationellt tryck 
Under våren 2015 startade 
djurrättsorganisationen PETA 
UK ett upprop mot den svenska 
pälsdjursindustrin. Över 30 000 
personer skrev under uppropet 
och den svenska skådespelaren 
Joel Kinnaman skickade person-
ligen ett brev till landsbygds-
minister Sven-Erik Bucht om 
att stänga Sveriges minkfarmar. 
Frågan fi ck en hel del uppmärk-
samhet i media och Djurens Rätt 
lyfte frågan bland annat i en 
debattartikel i Dagens ETC.

Pälsfria fredagen 2015 
Fur Free Friday är en dag som uppmärksammas av djurrättsorganisa-
tioner i hela världen sedan mitten på 80-talet efter ett initiativ i USA. 
Dagen infaller fredagen efter Thanksgiving och har även fått fäste i 
Sverige, där den kallas Pälsfria fredagen. År 2015 inföll den Pälsfria 
fredagen den 27 november. 

I Sverige arrangerade Djurens Rätts lokalorganisationer fl era aktivite-
ter i anslutning till den Pälsfria fredagen. På tio orter i landet arrang-
erades det olika typer av aktiviteter av ideellt aktiva medlemmar. I 
Enköping, Eskilstuna, Göteborg, Karlskrona och Stockholm hölls 
det infobord och delades ut information om pälsindustrin på stan. I 
Gävle och i Karlstad arrangerades ljusmanifestationer för att upp-
märksamma de djur som varje år dödas i pälsindustrin i Sverige. 
I Gävle tändes 100 ljus där varje ljus fi ck symbolisera 10 000 minkar. 
I Lund hölls en stor demonstration med tal från Djurens Rätts vice 
ordförande Tina Hogevik och från ordföranden för Fur Free Alli-
ance Joh Vinding. Även forskare, aktivister och lokala politiker höll 
kortare tal inför publiken som bestod av ungefär 70 personer. I Umeå 
arrangerades en fi lmvisning av dokumentären Minkfarmarna och i 
Kristianstad gick aktiva runt och kontrollerade de butiker som angett 
att de är pälsfria. Alla butiker klarade testet med bravur! 

Djurens Rätts sociala medier hade pälstema hela veckan för att upp-
märksamma Sveriges minkar och pälsfria fredagen. På Facebook nåd-
de vi den veckan ut till omkring 1 miljon personer om dagen. Våra 
bästa inlägg den veckan hade 15 400, 6 000 resp. 4 000 delningar. 

En av bilderna om päls på Instagram under veckan är den bild som 
fått tredje mest gillaklick någonsin, ytterligare ett tecken på det 
engagemang som fi nns i frågan, särskilt bland våra unga följare. 

Ett antal länder i världen har avvecklat pälsdjurfarmning, däribland 
Storbritannien, Kroatien, Österrike, Slovenien, Tyskland, Schweiz 
och Bosnien-Hercegovina. I ytterligare ett antal länder pågår 
diskussion om avveckling och opinionen mot pälsdjursfarmning är 
stark även i övriga Europa.

I juli gick modeföretaget Hugo 
Boss ut med att de blir pälsfria, 
en nyhet som fi ck stor interna-
tionell uppmärksamhet. Beslutet 
föregicks av en diskussion 
mellan Hugo Boss och Fur Free 
Alliance, där Djurens Rätt ingår.

Aktiv debatt
Päls är en av Djurens Rätts mest 
väl debatterade  frågor och 
även under det gångna året har 
pälsfrågan varit synlig i media 
med inte mindre än 8 debattar-
tiklar och över 100 medieklipp 
(insändare inräknat).
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Djurvänlig konsument
Djur utnyttjas för att det fi nns en efterfrågan på djurprodukter, något 
som djurindustrin ser till att stimulera och underhålla genom ständig 
marknadsföring. Inom området djurvänlig konsument arbetar Dju-
rens Rätt för ett samhälle där djur inte ses som varor. Vi uppmuntrar 
konsumenter och företag att göra djurvänliga val och att använda sig 
av djurfria produkter. Området djurvänlig konsument har tre huvud-
fokus; djurtester, livsmedel och animaliska material. Djurens Rätts 
långsiktiga mål är att alla djurförsök ska ersättas, att inga djur ska 
användas som livsmedel eller utnyttjas för att blir kläder. För att nå 
dit arbetar vi med att göra konsumenter mer medvetna och att göra 
både företag och offentliga verksamhet djurvänligare. 

Vegoåret 
Under 2015 såg vi ett nästintill explosionsartat intresse för veganism. 
Vegofrågorna fi ck stort utrymme i media och vi märkte av ett allt 
större intresse både från konsumenter och företag. Enligt en under-
sökning av branschorganisationen Livsmedelsföretagen rapporterades 
att hela 20 procent i åldersgruppen 16-39 år väljer vego i Sverige. 
Dagligvaruhandeln har ökat sin försäljning av frysta vegetariska 
alternativen med totalt 14 procent förra året, enligt en undersökning 
från informations- och medieföretaget Nielsen. Företagen marknads-
för numera sina produkter som veganska och utbudet förbättrats inte 
bara i butikerna utan även på restauranger, tåg och 
snabbmatskedjor. 

”Vegoåret 2015 har varit fantastiskt. Livsmedelskedjorna 
rapporterar om ökad försäljning av vegomat, företag 
veganiserar sina lakto-ovo-produkter och nya veganska 
produkter tillkommer hela tiden.  Medvetenheten både 
kring djurens situation och kring frågor som hälsa och kli-
mat har ökat och vego är här för att stanna, säger Francesca 
Vilches, ansvarig för konsumentfrågor på Djurens Rätt.”

eftersträvar att vara djurvänliga konsumenter. 
På bloggen bjuds det på recept, nyheter, närings-
lära, restips och mycket mer. Vegokolls läsare 
ökade under 2015 med 42 procent i jämförelse 
med  fjolåret och har nu i genomsnitt strax under 
24 000 unika besökare/månad. 

I maj 2015 lanserades Djurens Rätts vegobrev 
med syfte att skapa en återkommande kontakt 
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100 % VEGANSKT

Under hösten 2015 började vi 
arbeta mer aktivt med märk-
ningen 100 % VEGANSKT och 
har anslutit fyra nya företag till 
listan. Arbetet med att sprida 
märkningen kommer att fortgå 
och intensifi eras under 2016. 

Anslutna företag under 2015

Omnisym Pharma

Rawchokladfabriken

Holly & Dans 
(Alvesta glass)

Maria Nila

För mer information besök
djurensratt.se/100-procent-
veganskt

Vegokoll & Vegobrevet 
Djurens Rätts blogg Vegokoll har som syfte att vara en knutpunkt för 
alla som är nyfi kna på vego och att göra vardagen enklare för de som 

Icke djurtestat
Djurens Rätts konsumentguide icke-djurtestat 
är en av våra mest omfattande märkningar, det 
är en internationell märkning som har tagits fram 
av ett 20-tal djurrätt-och djurskyddsorganisa-
tioner. Märkningen innebär att företag som 
tillverkar och/eller säljer kosmetika, hygien och 
rengöringsprodukter måste kunna intyga att de 
inte utför några djurtester i något led samt 
genomgå revision minst var tredje år. Idag fi nns 
det fyra svenska godkända företag på listan som 
totalt sett innehåller 84 företag. Under 2015 
anslöts hårvårdsföretaget Maria Nila till listan. 

med vegointresserade konsumenter. Vegobrevet 
är ett nyhetsbrev som sammanställer alla stora
nyheter inom vegovärlden, bjuder på recept och 
tipsar om produkter och restauranger varje 
månad. Intresserade har kunnat anmäla sig under 
Djurens Rätts sommarturné, via våra webbplat-
ser och i samband med uppföljning av beställt 
gratis informationsmaterial. Vegobrevet har nu 
strax under 14 000 prenumeranter. 

Hela listan fi nns på:
www.djurensratt.se/icke-djurtestat

Pälsfri handel
Pälsfri handel är ett internationellt program som 
startades av Fur Free Alliance där Djurens Rätt 
är medlem. Programmet syftar till att få företag 
att ta ställning mot pälsindustrin och i Sverige 
fi nns programmet genom Djurens Rätts pälsfria 
lista. Företagen som ansluter sig till listan skriver 

Ecosphere
Compassion Organics 
Ann Sofi e Back 
North Bend
Belle Shoes 
Bubbelroom

på ett avtal där de intygar att de inte säljer 
päls enligt programmets defi nition. Under 2015 
anslöts 12 nya företag vilket innebär att det 
numera är hela 133 företag anslutna till 
programmet i Sverige. 

Anslutna företag under 2015:

Vagabond
Store 
Marc O´Polo 
Nudie Jeans
Houdini
Haglöfs 

Hela listan fi nns på djurensratt.se/palsfri-handel
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Opinionsbildning 
& politiskt arbete

Vegovisions segertåg
Vegovision är Djurens Rätts mässa med syfte att sprida vegansk 
matglädje och inspirera till en djurvänlig livsstil.  Vegovision har 
anordnats sex år i Umeå och två i Göteborg. Under 2015 genomför-
des två succémässor och under 2016 gör mässan entré på München-
bryggeriet i Stockholm, den 5-6 november. Drygt 1 500 personer 
besökte Vegovision i Umeå och ca 3 100 i Göteborg vilket var 
besöksrekord för båda mässorna.

Några frågor till Sofia Säljö, 
en av projektledarna för 
Vegovision i Göteborg.

Vad är den största utmaningen i 
arbetet med mässan tycker du?
Det är att hitta en kärngrupp 
som vill jobba med mässan 
under hela året. Det är många 
som vill vara med på slutet 
och under mässdagarna men 
vi behöver ju vara några som 
planerar. Nu när vi körde andra 
året i Göteborg var det fl era 
personer som var med igen och 
det var väldigt värdefullt.

Vad var din personliga favorit 
på mässan? 
Volontärerna! Jag hann inte 
riktigt ta del av mässan som 
besökare men det är fantastiskt 
roligt att få göra såna här lite 
större projekt tillsammans med 
alla dessa härliga människor. Vi 
var 90 volontärer som fi ck hela 
mässan att gå runt! De fl esta var 
från Göteborgstrakten men det 
var även volontärer från olika 
delar i landet, från Västerbotten 
till Skåne.

                  
Några frågor till Daniel 
Marklund, en av de ansvariga 
för Vegovision i Umeå.

Vegovision gick av stapeln 
i Umeå för första gången 
2008, vilka är de största 
förändringarna genom åren?
Dels är det antalet besökare 
som ökat med över 100 % sen 
mitt första år (2010). Sen har 
attityden mot veganskt blivit 
mer nyfi ken från allmänhe-
tens sida. Tidigare var det 
mest personer som redan var 
veganer som kom på mässan. 
De är fortfarande många, men 
det är även många som inte tagit 
beslutet att bli vego än men som 
är nyfi kna på den livsstilen. Det 
är en väldigt rolig utveckling! 

Vad var din personliga favorit 
på mässan?
Det var Ultuna Mejeri, jag gillar 
verkligen deras ostar! 
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Sandra Lamborn arbetar som 
projektledare på Djurens Rätt 
med föreläsningsturnén som 
presenterar Djurens Rätts 
aktivismhandbok med samma 
namn.

Varför har Djurens Rätt tagit 
fram handboken?
Djurens Rätt har tagit fram 
Förändra!-handboken för att 
erbjuda de som vill aktivera 
sig och göra skillnad för djuren 
handfasta och praktiska tips 
på hur en kan göra att fl er vill 
aktivera sig för djuren och 
handboken gör det enklare att 
ta steget.

Vem ska läsa boken, 
tycker du?
Jag tycker att alla som är intres-
serade av djurrätt och effektivt 
förändringsarbete överlag ska 
läsa boken. Boken passar både 
erfarna djurrättare som söker 
nya vägar att utöva sin aktivism 
på, såväl som personer som är 
nyfi kna och vill ta första steget 
för att aktivera sig för djuren. 

Du har varit på turné nu med 
handboken. Vad har du fått 
uppleva?
Framförallt har jag fått upple-
va många möten med otroligt 
inspirerande, engagerade och 
duktiga djurrättare. Jag har 
även pratat med intresserade 

Försöksdjurens dag: 
7 dagar. 7 djurförsök.
I samband med Försöksdjurens dag, som inföll 24 april, arrangerade 
vi en kampanjvecka där vi under sju dagar presenterade sju exempel 
på djurförsök som pågår i Sverige. Syftet var dubbelt: att öka ansla-
gen till att utveckla alternativ till djurförsök och att öka kunskapen 
och kännedomen om vilka djurförsök som faktiskt förekommer i 
Sverige idag. 

Totalt skickades 3 300 e-postmeddelanden till landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht som en del i kampanjen och de sju inläggen delades 
totalt 4 700 gånger på Facebook.

Mot fixeringen av grisar 
- stoppa kontrollprogrammet
När Sveriges Grisföretagare lämnade in en ansökan till Jordbruksver-
ket om att få sitt så kallade djuromsorgsprogram för grisar omvand-
lat till ett kontrollprogram reagerade Djurens Rätt med kraft. På bara 
drygt en vecka samlade Djurens Rätt in drygt 20 000 namnunder-
skrifter. Den 10 april skickades dessa in till Jordbruksverket tillsam-
mans med en skrivelse från Djurens Rätt med vår samlade kritik mot 
omsorgsprogrammet. 

Än har inget defi nitivt besked kommit om kontrollprogrammet och 
Djurens Rätt kommer att fortsätta följa upp frågan under 2016.

Kampanjer
Djurens Rätts kampanjer är grunden i vårt utåtriktade arbete och inne-
fattar såväl frågor vi drivit under lång tid samt blixtaktioner som ligger 
i fokus under ett par veckor. Under året kunde vi till exempel glädjas 
åt att ett förbud mot obedövad kastrering av grisar blev verkligheten 
(något vi arbetat med länge) och att Benetton slutade sälja angoraull 
(en fråga vi knappt hann börja med innan vi uppnådde vårt mål). Vi 
strävar mot att varje kampanj vi driver ska ha ett tydligt syfte, både 
för att kunna göra så stor skillnad som möjligt, men också för att 
kunna mäta resultatet. Vi arbetar också för att involvera och engagera 
så många människor som möjligt i våra kampanjer för att göra så 
stor skillnad för djuren som vi kan.

Förbjud vilda djur på cirkus 
#IntePåCirkus
Cirkuslivet är ett problem för de fl esta djur, men den är särskilt 
problematisk för vilda djur. Två tunga instanser har redan föreslagit 
förbud mot elefanter och sjölejon och en majoritet av svenskarna 
tycker inte att det ska vara tillåtet att hålla vilda djur på cirkusar. 
Det är dags att Sverige tar ett stort steg mot en djurvänligare cirkus!

Detta var utgångspunkten när Djurens Rätt och sajten Newsner 
tillsammans lanserade en kampanj för ett förbud mot vilda djur på 
cirkus. Det blev en rekordkampanj. På bara ett dygn skrev mer än 
25 000 personer under vårt upprop och Djurens Rätts webbsida slog 
alla tidigare besöksrekord. Under hashtagen #IntePåCirkus fortsat-
te kampanjen att spridas i sociala medier i rekordtakt och slutligen 
skrev över 150 000 personer under uppropet. Vilket gör detta 
till en av Djurens Rätts största namninsamlingar någonsin.

I februari 2016 lämnades namnen över till riksdagen. Inga djur hör 
hemma på cirkusar i ett modernt samhälle!

skolungdomar, nyfi kna politiker 
och representanter från andra 
organisationer. Mitt intryck är att 
Djurens Rätts aktiva har reagerat 
väldigt positivt både på nya 
handboken och på föreläsnings-
turnén. Jag tror att Föränd-
ra!-projektet har fyllt en viktig 
funktion både som inspiration, 
stöd och som brobyggare mellan 
de lokala organisationerna och 
riksorganisationen.

Vad är ditt bästa tips till 
någon som vill förändra för 
djuren?
Hitta en metod du tycker är kul 
och som du kan utföra i din var-
dag! Det kan vara att prata vego 
med en kompis, be din lokala 
matbutik utöka sitt vego-sorti-
ment eller skriva en insändare 
till lokaltidningen. Kom ihåg 
att det är de många och små 
handlingarna som tillsammans 
gör skillnad!

Någonting som jag själv brukar 
göra är att fundera på vad det 
var som påverkade mig att bli 
aktiv för djuren. Att komma ihåg 
att en själv ätit kött eller använt 
djurprodukter ökar förståelsen 
för de som fortfarande gör det. 
På så sätt kan vi använda våra 
personliga erfarenheter för att 
hjälpa fl er att ta steget till en 
djurvänlig livsstil!

Handboken Förändra!

Några frågor om projektet 
Förändra!

Du kanske inte ser dig själv som en aktivist. Kanske 
kallar du dig volontär eller ideellt arbetande – eller 
så kallar du dig inte för något särskilt. Om du öppnar 
den här handboken så tror vi att du vill göra 
skillnad. I så fall har du hamnat helt rätt. 

I den här handboken hoppas vi att du ska finna 
inspiration till att ge dig ut för att förändra 
världen. Du kan se den som en verktygslåda där du kan 
plocka de verktyg som passar dig bäst, men du kan 
också få hjälp med att sätta upp konkreta mål och 
hitta rätt väg för förändring. Vi hoppas att du ska 
bli inspirerad till handling. Djuren kan inte föra sin 
egen talan, men du kan vara deras röst. Varje insats 
är viktig för att vi ska nå en förändring.

Förändra! En handbok i praktisk djurrätt är Djurens 
Rätts nya aktivisthandbok. Den ger en introduktion 
till den demokratiska processen i Sverige och EU, och 
visar vilka vägar som finns för att förändra för 
djuren. 

Att göra skillnad kan känns svårt. Med denna handbok 
visar vi att det går. Och vi berättar hur du gör.

Grafi skt material för kampanjen #IntePåCirkus togs fram av Per Lööv.
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Djurens dag och adoptionsvecka 
#AdopteraMera
Den 4 oktober varje år infaller Djurens dag och 
Djurens Rätt lyfte traditionsenligt vikten av att 
adoptera istället för att köpa. I år gick kampan-
jen under namnet Adoptera Mera - eller #Adop-
teraMera. Kampanjen genomfördes tillsammans 
med sajten Newsner och vi tog fram ett grafi skt 
material exklusivt för kampanjen.

Kampanjen innehöll i år fyra delar. Att informera 
om vikten av att inte köpa utan istället adoptera 
via någon av de organisationer som fi nns i vårt 
omplaceringsregister. Ett upprop, som lite drygt 
8 000 personer skrivit under och som omvand-
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De flesta grisar i livsmedelsindustrin får aldrig 
komma ut. Många får se solljus för första gången 
när det är dags att åka till slakteriet.

Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur inom livsmedels- 

industrin. Ditt stöd behövs. Tillsammans gör vi skillnad!  

Skänk  100 kr  till vårt arbete genom att sms:a  DJUR 100   

till  72 901  och läs mer på djurensratt.se/skinkfabriken

Skinkfabriken 
- vinterns reklamkampanj
För andra året i rad avslutade vi året med en 
reklamkampanj, denna gång med fokus på grisar. 
Under namnet Skinkfabriken lyfte vi verklighe-
ten för grisar i Sveriges djurindustrier och lyfte 
bland annat upp att varje gris har mindre än en 

kvadratmeter att röra sig på och inte ser solljus 
förrän det är dags att åka till slakteriet.

Grisarnas situation uppmärksammades under 
hela december och reklamkampanjen var troligen 
den största som Djurens Rätt någonsin gjort. 
Den syntes på stortavlor och affi schskyltar i 
kollektivtrafi ken i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Umeå och 20 andra orter. Liksom på banners 
på olika webbsidor och sociala medier samt i 
fl era tryckta dagstidningar som den rikstäckande 
gratistidningen Metro och magasin som Situation 
Stockholm.

Den 15 december kulminerade kampanjen med 
helsidesannonsering i Sveriges största dagstid-
ningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Göteborgs-Posten och dagen efter även i Dagens 
Industri.

Kampanjen genererade uppmärksamhet både i 
traditionella och sociala medier och 387 personer 
blev medlemmar via den sms-kod som syntes i 
annonserna. Den totala effekten av reklamsats-
ningen utvärderas i skrivande stund.

lades till fysiska vykort till utvalda politiker och 
beslutsfattare. Möjligheten att swisha en gåva, 
där hälften av summan gick direkt till Chickas 
minnesfond, Djurens Rätts fond för akutinsatser. 
Samt en uppmaning till att dela vårt budskap och 
kampanjen på Facebook och sociala medier. 

Media
Djurens Rätt har som mål att vara en ledande aktör i media och en 
expertröst i frågor som går i linje med verksamhetsinriktningen. 
Att nå ut i media är en viktig del i det opinionsbildande arbetet. 
Djurens Rätt är djurens röst i samhällsdebatten och skapar opinion 
för djuren i media genom att nå ut med information i våra frågor 
och om aktuella kampanjer.

Under 2015 har Djurens Rätt medverkat i över 900 medieklipp (500 
TT-notiser exkluderat) vilket är långt över målet på minst 400 klipp.

Djur i livsmedelsindustrin har varit en högt prioriterad fråga under 
året. Djurens Rätt har lyft djurens perspektiv i de viktiga debatterna 
om det så kallade kontrollprogrammet för grisar, betesrätt för kor 
och om resurser till djurskyddet. Flera av årets opinionsundersök-
ningar har också släppts i samband med debattartiklar i media. 

Djurens Rätt har fått 52 st. debattartiklar publicerade under året, i 
snitt en debattartikel i veckan. Förutom huvudfrågorna så har ämnet 
djur som underhållning fått stort utrymme under året, till stor del på 
grund av en framgångsrik cirkuskampanj. 

Starka på sociala medier
Djurens Rätt hamnade på 
Smampions 10 i topp-lista över 
vilka som var bäst på att skapa 
engagemang på Facebook. 

”Djurens Rätt har under 2015 
engagerat över 56,195 unika 
användare varje vecka på 
Facebook. Detta har Djurens 
Rätt lyckats med genom att 
populära inlägg och av alla 
sidor i denna topplista är man 
den sida som är bäst på att 
skapa inlägg som blir virala. ”

Djurens Rätts Facebooksida har 
nu över 300 000 följare.

Djurens Rätts Facebook-sida 
listades även av tidningen Metro 
som den 4:e största bland orga-
nisationer i Sverige!

Genom aktiva medlemmar 
är Djurens Rätt väl synliga på 
lokaltidningarnas insändarsidor. 
Under 2015 publicerades strax 
under 300 insändare!

Besökarrekord för våra 
webbplatser

• djurensratt.se hade under 
2015 nästan 79 000 unika 
besökare per månad, jämfört 
med ca 50 000 under 2014.

• vegokoll.se ökade från 13 600 
till 23 700 unika besökare per 
månad under 2015.

• raddadjuren.se hamnade på 
6 400 besökare jämfört med 
4700 året innan.
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Politisk påverkan
Huvudmålet för Djurens Rätts politiska arbete 
är att djurs rättigheter ska respekteras i lagstift-
ningen samt att djuren ska tillerkännas juridisk 
personstatus. Djurens Rätt har under 2015 lagt 

Almedalen 2015
Under Almedalsveckan 2015 samarrangerade 
Djurens Rätt och Svensk mat och miljöinfor-
mation (SMMI) en politikerdebatt om aktuella 
djurskyddsfrågor och ett seminarium. I politi-
kerdebatten fanns fem av åtta riksdagspartier 
representerade. På seminariet, som behandlade 
frågan om bete för mjölkkor, medverkade Johan 
Beck-Friis från Sveriges Veterinärförbund, Rolf 
Axel Nordström från Ängavallen och riksdags-

Ett omfattande material med relevant politiskt 
innehåll producerades och lämnades till politiker 
och tjänstemän, särskilt inom områden djuren i 
livsmedelsindustrin, djurförsök och minkfarm-
ning. Djurens Rätt uppvaktade bland annat 
statssekreterare Elisabeth Backteman, tjänstemän 
på Näringsdepartementet. Miljö och Jordbruks-
utskottet besöktes tillsammans med bl.a. Djur-
skyddet Sverige. 

stort fokus på att lära känna de nya riksdags-
ledamöterna och träffa riksdagspartiernas nya 
talespersoner för djurskyddsfrågor.
 

Politisk påverkan efter riksdagsvalet 2014
brev till statsminister Stefan Löfven och kon-
sumentminister Per Bolund angående uttalande 
om vikten av att minska köttkonsumtionen samt 
om ursprungsmärkning på kött. Flera skrivelser 
skickades till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 
samt till statssekreteraren Elisabeth Backteman i 
våra viktigaste frågor.  

Efter valåret 2014 skruvades förväntningarna 
om förbättringar för djuren upp. I regeringsför-
klaringen lovade statsminister Stefan Löfven att 
djurhållningen ska ge djur möjlighet att utföra 
sitt naturliga beteende och att beteendestörningar 
ska förebyggas. Skärpta regler för minkfarmning 
verkade också ligga inom räckhåll. 

Många av förhoppningarna vändes tyvärr till 
besvikelser: Införandet av 3R-centret som nämn-
des i regeringsförklaringen drog ut på tiden, den 
förväntade propositionen om en ny djurskyddslag 
kommer inte läggas fram förrän hösten 2016 och 
regeringens budgetförslag som lämnats till 2016 
har visat att länsstyrelserna kommer få 30 mil-
joner mindre för djurskyddskontroller. Djurens 
Rätt har fått arbeta och argumentera mot flera 
försämringar för djuren i livsmedelsindustrin. 
Beteskravet för mjölkkor riskerar att avskaffas 
för att minska mjölkproduktionskostnader och 
fixering av suggor riskerar att blir norm i gris-
branschen. Alla dessa exempel speglar en allvarlig 
överträdelse mot djurskyddslagens intention. 
Istället för att kunna fokusera på att förbättra 
situationen för djuren har vi i stället tvingats att 
arbeta intensivt för att kunna bibehålla den  
nuvarande djurskyddsnivån.

Nya strategier utvecklades efter riksdagsvalet 
2014 för att påverka den nya rödgröna regeringen 
och för att förbättra dialogen med de borgerliga 
partierna. 

Djurens Rätt påbörjade ett samarbete med olika 
aktörer med syftet att bevaka regeringens nya 
livsmedelsstrategi samt för att påverka utform-
ningen av strategin att till en högre grad inkludera 
djurskyddsfrågor.

Flera remissyttrande om olika djurrelaterade  
betänkanden lämnades till regeringen. Vi skickade 

ledamöterna Stina Bergström (MP) och Ulf Berg 
(M). Båda arrangemang var fullsatta och diskus-
sionens vågor gick höga.

På plats i Almedalen genomfördes filmade inter-
vjuer med Carl Schlyter (MP) och Sofia Arkelsten 
(M) och Djurens Rätts företrädare deltog i olika 
seminarier och mingel.
  

Djurens Rätt uppvaktar Miljö- och jordbruksutskottet tillsam-
mans med representanter från bl.a. Djurskyddet Sverige.
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Internationellt
Djurs rättigheter är en internationell fråga och 
djurens förhållanden i Sverige påverkas av vad 
som händer i andra delar av världen. Djurens 
Rätt bedriver internationella samarbeten för att 
påverka för djuren. Sveriges medlemskap i EU gör 
att Djurens Rätt lägger extra kraft på att påverka 
EU:s beslut i djurfrågor. 

Djurens Rätt har under året trappat upp sitt 
deltagande i fl era av våra internationella samar-
beten, inom arbetsgrupper om djurförsök, gris-
kastrering och hästhållning i EU. Förbundsord-
förande Camilla Björkbom har under året varit 
stationerad i Bryssel och arbetat halvtid med att 
projektleda samarbetet ”Fur Free EU” mellan 
Fur Free Alliance och Eurogroup for Animals, 
med syfte att stärka det gemensamma politiska 
arbetet mot pälsdjursuppfödning. 

I oktober röstade EU-parlamentet för att EU-
bidrag inte ska kunna gå till tjurfäktning. Dju-
rens Rätt ordnade en namninsamling som fi ck 
stöd av över 35 000 personer på bara några få 

Djurtester för kosmetika, vad gäller?
I mars 2013 blev det förbjudet att sälja nya djur-
testade kosmetika- och hygienprodukter i EU. 
Det har dock hittills funnits en gråzon där de nya 
reglerna överlappar med de krav på djurförsök 
som fi nns för vissa typer av kemikalier under den 
europeiska kemikalielagstiftningen REACH. 
Under året har EU-kommissionen, tillsammans 
med den europeiska kemikaliemyndigheten, 
klargjort vad som gäller för dessa ämnen. 

För ämnen som enbart används i kosmetika- 
och hygienprodukter får inte djurförsök göras 
för att testa deras farlighet för människor, med 
undantag för tester som görs för att undersöka 
risker för människor som exponeras för ämnena 
i sitt arbete (till exempel frisörer). Om ämnena 
däremot används till ett fl ertal ändamål utöver 
kosmetika får djurförsök göras för att testa deras 
säkerhet för människor, oavsett om det är yrkes- 
eller privatpersoner som exponeras. Djurförsök 

Clean up cruelty

29

Betydelsefulla internationella 
händelser för djuren 2015 

Spaltgolv 
EU-kommissionen beslutade 
att stoppa försöket att utse 
helspaltgolv till ”bästa tillgäng-
liga teknik” för uppfödning av 
grisar. Nästan 4 600 personer 
skrev på Djurens Rätts upprop 
och var med och gjorde skillnad.

Botox
Efter fl era års påtryckningar 
från Djurens Rätt och andra 
medlemsorganisationer i 
European Coalition to End 
Animal Experiments (ECEAE) 
har företaget Merz-Pharma 
utvecklat och fått godkännande 
att använda en cellbaserad 
metod för att testa sina Botox-
produkter. Beskedet innebär att 
25 000 möss besparas mycket 
plågsamma djurförsök redan 
under 2016. Godkännandet 
gäller i hela EU.

Sälar
EU-parlamentet röstade om ett 
förslag om ändringar i lagen 
som förbjuder handel med 
sälprodukter. De ändrings-
förslag som hotade förbudets 
framtid röstades ner med stor 
majoritet.

Tjurfäktning
I oktober röstade EU-parla-
mentet för att EU-bidrag inte 
ska kunna gå till tjurfäktning. 
Djurens Rätt ordnade en 
namninsamling som fi ck stöd 
av över 35 000 personer på
bara några få dagar. 

Internationella samarbeten

får även användas som en sista utväg för att testa 
ett ämnes påverkan på miljön. 

European Coalition to End Animal Experiments 
(ECEAE), där Djurens Rätt ingår, är starkt 
kritiska till denna nya tolkning, och kommer 
driva frågan vidare till en högre instans i EU.

Under sommaren släpptes ECEAE:s nya kampanj med krav på ett 
EU-förbud mot djurförsök på hushållsprodukter. Erfarenheterna från 
arbetet med förbudet mot djurtestad kosmetika kommer till stor 
nytta under det här arbetet. 

Djurens Rätt är medlem och deltar kontinuerligt i möten med den 
internationella paraplyorganisationen Eurogroup for Animals och 
organisationer som arbetar med enskilda sakfrågor, varav de vikti-
gaste är European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) 
och Fur Free Alliance (FFA).

dagar. Namnlistorna skickades till de svenska 
EU-parlamentarikerna inför omröstningen. 
Innan subventionerna tas bort kommer det att 
krävas en ändring i den lag som reglerar EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik, något som kan 
göras 2017.

Under året har EU-förbudet mot handel med 
sälprodukter varit fortsatt hotat efter att Kanada 
och Norge har överklagat förbudet till Världs-
handelsorganisationen WTO. Djurens Rätt har 
bedrivit politiskt påverkansarbete gentemot den 
svenska regeringen och EU-parlamentariker-
na. Under hösten meddelades glädjande nog att 
förbudet ligger fast, och skärps ytterligare. WTO 
hade synpunkter på det undantag som fanns för 
produkter från skyddsjakt på sälar för att skydda 
fi skenäringen, vilket Sverige och Finland stred för 
när lagen infördes. Djurens Rätt kunde genom 
att begära ut statistik från Jordbruksverket visa 
att det bedrivits en mycket begränsad handel med 
sälprodukter från sådan jakt, vilket bidrog till att 
undantaget ströks. 

EUROGROUP
4ANIMALS
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Sommaren i siffror

Sommarturnén 2014 slog alla 
rekord.  Under 2015 fortsatte 
vi segertåget. Här kommer lite 
siffror från sommaren:

1 031 medlemmar välkomnades 
under sommaren.

84 stopp genomfördes och sam-
manlagt har vi varit ute på turné 
i 163 dagar

Ungefär 100 volontärer 
engagerade sig ideellt under 
sommaren.

4 252 mailadresser samlades 
in till vegobrevet under 
turnéstoppen som efter somma-
ren, med de digitalt insamlade 
adresserna landade på hela 
11 000 mottagare.

5 385 vegopaket innehållandes 
recept och annan vegoinspira-
tion har delats ut, på turnéstopp 
och via SMS-beställningar

Totalt 38 010 foldrar, informa-
tionsblad, recept och tidningar 
delades ut.

…uppskattningsvis 100 000 
människor mötte oss under 
sommaren! 

Djurens Rätts
sommarturné
För många människor sker det allra första mötet med Djurens Rätt 
på ett av sommarturnéns turnéstopp. Sommarturnén är en kampanj 
och ett koncept för att skapa positiva tillfällen för djurrättsdiskus-
sioner. Ett koncept som hittills visat sig vara mycket effektivt – och 
roligt! 2015 rullade vi ut på vägarna för tionde året i rad.

Djurens Rätts Sommarturné är Sveriges största ideella informations-
satsning. Varje sommar, sedan 2006, åker vi ut i Sverige och fi nns 
på gator och torg, mässor, marknader och festivaler. Under som-
marturnén drivs vanligtvis Djurens Rätt största och huvudsakliga 
kampanj för året. Turnén är ett viktigt forum för medlemsvärvning. 
Turnén pågår under månaderna april/maj - augusti med högst kon-
centration under högsommarmånaderna juni, juli och augusti. Vi gör 
omkring 80–90 turnéstopp och når hundratusentals människor varje 
år. Arbetet drivs framför allt av ideella krafter och engagerar omkring 
100–200 volontärer varje år!

Vegosommar
Årets kampanj gick under namnet Vegosommar. Kampanjens mål var 
att fl er ska välja vego för djurens skull och genom vegosommar gav vi 
verktyg, argument och pepp för människor att göra det. Med turnén 
åkte vi runt på festivaler, mässor och stadsfester och delade ut spän-
nande vegopaket mot att besökarna skrev upp sig på vårt vegobrev. 
Vegobrevet är Djurens Rätts nyhetsbrev för vegofrågor som lansera-
des i maj 2015. Vegobrevet skickas ut digitalt en gång i månaden och 
är fyllt med nyheter från vegovärlden, recept och produkttips. 

Som en del i kampanjen presenterades fakta om villkoren för djuren i 
livsmedelsindustrin idag och att en som enskild konsument kan göra 
skillnad för djuren genom att äta vego. 

Tusentals samtal har förts runtom i hela Sverige, tiotusentals vegore-
cept har delats ut och minst lika många har blivit inspirerade att göra 
fl er djurvänliga val i sin vardag. Efter sommaren avslutades kam-
panjen, men arbetet för en djurvänlig konsumtion fortsätter i olika 
former året runt.

djuren� a� .se/vego� evet
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Tidningen Djurens Rätt
Tidningen Djurens Rätt är Djurens Rätts 
medlemstidning och har utgivits sedan 1903. 
Den är Nordens största tidning om djurrätt och 
djurskydd. Förutom alla medlemmar som får 
tidningen, digitalt eller i brevlådan, så har 
tidningen över 700 prenumeranter. Bland andra 
200 bibliotek, ett 70-tal riksdagsledamöter 
och 28 myndigheter. 

Antalet mottagare har ökat under året och den 
har i genomsnitt haft en upplaga på 36 500 ex-
emplar. Varje nummer har en räckvidd på 60 000 
läsare (Svema 2015).

Under hösten 2015 gjordes en förändring av den 
grafi ska formen av tidningen. Bortsett från en 
övergripande uppfräschning fi ck tidningen ett lite 
mindre magasinsformat och innehållet systemati-
serades och de olika avdelningarna tydliggjordes. 
Sidantalet utökades från 40-44 sidor till 48 sidor.

DJURENSRÄTT
t i d n i n g e n

En tidning från Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation  Pris: 50 kronor
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Tidningen 
Djurens Rätt

Grundad
1903

Utgåvor/år
4

Upplaga
36 500

Läsare
60 000

Ansvarig utgivare
Benny Andersson

Produktion
Tidningsmakarna AB

Äventyraren och vegoförespråkaren Annelie Pompe prydde 
omslaget på Tidningen Djurens Rätt 4/2015

I Djurens Rätts medlemsundersökning fi ck 
tidningen betyget ”Bra” eller ”Mycket bra” 
av 80,3 %.

- Tidningens utveckling har betytt mycket för 
Djurens Rätt som organisation. Den har kommit 
att bli en av våra viktigaste kommunikations-
kanaler, såväl inåt som utåt, och kombinerar 
förmågan att hålla sig aktuell med rörelserna i 
samhället och samtidigt alltid stå på djurens sida. 
Att den är så pass uppskattad bland läsarna är 
därför väldigt glädjande, säger Benny Andersson, 
ansvarig utgivare och verksamhetschef.
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Rädda Djuren-klubben
Djurens Rätt tycker att det är viktigt att lära barn om djur. Därför 
fi nns Rädda Djuren-klubben som är till för alla barn upp till och med 
13 år. Alla klubbmedlemmar får vår egen tidning som kommer fem 
gånger varje år. I tidningen får barnen lära sig om roliga, spännande 
och smarta djur. De får goda recept och kluriga pyssel. 

Under 2015 har Rädda Djuren-klubben deltagit på en mängd olika 
evenemang och även arrangerat några egna. En del arrangemang har 
lokalavdelningar ordnat själva och en del har riksorganisationen 
ansvarat för men fått hjälp av lokalt aktiva. Mässor och den typen 
av arrangemang har visat sig vara väldigt fördelaktiga att vara med 
på då vi når ut till väldigt många. Vi delar vi ut tidningar och annat 
material samt värvar medlemmar till klubben. Under hösten 2015 
arbetade vi fram ett nytt utseende på webben och passade även på att 
uppdatera allt material.

Rädda Djuren-klubben i 
siffror för 2015

Antal medlemmar: 1 653
Facebook-följare: 1 740
Instagramföljare: 1 430
Räddadjuren.se: 6 367 
besökare/månad (medel)

Rädda Djuren-klubben ökade 
sitt medlemsantal med hela 40 
procent under 2015 och klub-
ben har fyrdubblats i storlek på 
fyra års tid.

Årets bästa aktiviteter!

Mars
Barnmässan Karlstad
Påskfest i Örebro

April
Uppsala Vegofest 
Lekdag Sundsvall
Maj
Barnträff Göteborg
Barnfestival i Västerås

Juli
SM-vecka i Sundsvall 
(deltagarna fi ck springa och 
jämföra sin hastighet med olika 
djurs hastigheter)

September
Majornadagen fuskdamm 
pysseltidning + rithörna
Bokmässan i Göteborg
Vegovision i Umeå

November
Sundsvall cheerleading

December
Vegovision Göteborg

Under 2015 har vi distribuerat 
Rädda Djuren-klubbens 
tidning till 2 800 institutioner 
som fritidsgårdar, sjukhus, 
veterinärmottagningar och 
barnmottagningar. I slutet av 
2015 hade klubbtidningen 
528 prenumeranter.
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Övriga sakfrågor
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Djur som familjemedlemmar
Djurens Rätt anser att djur som lever  
med människor ska ha status som familjemed-
lemmar. Under året har vi arbetat intensivt för  
de djur som hamnar i hemlöshet och för att  
lyfta adoption av djur. Vi har även arbetat för  
en stärkt djurskyddskontroll och skrivit ett  
flertal remissyttranden. Djurens Rätt bistår 
löpande med sakkunskap vid förfrågningar om 
misstänkt vanvård av djur, anmält misstänkta 
brott mot djur, upphittade hemlösa djur, hand-
läggning av myndighetsärenden, juridiska ären-
den med mera. 

Djurens Rätt arbetar långsiktigt med att påverka 
för lagändringar som ska förbättra djurens  

situation. Några av de frågor vi driver på det 
politiska planet är: 

•	 Obligatorisk	märkning,	registrering	och	 
fortplantningsbegränsning av katter.

•	 Införande	av	förbud	mot	att	överge	djur.
•	 Förbud	mot	så	kallad	”extremavel”	som	 

medför lidande för djur. 
•	 En	begränsning	av	vilka	arter	som	får	hållas	

som familjedjur.
•	 Förbud	mot	stryphalsband	på	hundar.	
•	 Djurpoliser	i	alla	län	i	landet	enligt	den	 

modell som införts i Stockholm.

Chickas minnefond
Inom Chickas minnesfond har ekonomiskt stöd 
getts till djur som hamnat i trångomål vid skada 
och/eller sjukdom. Chickas minnesfond möjliggör 
för Djurens Rätt att gå in med direkt stöd i de 
fall där det inte finns någon som har möjlighet 
att fullt ut betala för sjukvårdskostnader. Via 
minnesfonden slår vi vakt om djurens individuella 
värde genom att hjälpa dem att bli friska och 
rädda dem undan avlivning och död. 

Under 2015 har Chickas minnesfond tagit emot 
297 ansökningar fördelat på 181 katter, 120 
hundar, 6 kaniner, 2 hästar och en papegoja. 
Av dessa har 70 katter, 47 hundar, 3 kaniner, 
en häst och en papegoja har fått hel- eller delvis 
ekonomisk hjälp med veterinärvård. Vi har pri-
oriterat vård till hemlösa djur men även famil-
jedjur med ägare som saknat resurser.

Hemlösa katter
Djurens Rätt anser att samhället bör ta ett  
gemensamt ansvar för det utbredda problemet 
med hemlösa katter. Vi har bland annat lyft frå-
gan genom vår årliga adoptionsvecka då vi sätter 
fokus på att adoptera istället för att köpa djur. 

Djurens Rätt förespråkar TNRM-metoden 
(Trap-Neuter-Return-Manage) för hemlösa 

förvildade katter som inte kan adopteras in i 
en familj. Metoden innebär att katterna fångas 
in, genomgår en hälsokontroll, kastreras och 
vaccineras för att sedan släppas ut för att leva i 
sina revir. Med hjälp av volontärer får katterna 
tillsyn, omsorg, mat och möjlighet till boende i 
vinterbonade och vindskyddade katthus. 

Samarbete med Kastreringsbussen och Rädda Katterna
Djurens Rätt bedriver sedan 2013 ett samarbete 
med Kastreringsbussen. Samarbetet har blivit 
möjligt tack vare pengar som testamenterats till 
Djurens Rätt. Kastreringsbussen har under året 

kastrerat flera hundra katter med Djurens Rätts 
hjälp. Djurens Rätt samarbetar även med fören-
ingen Rädda Katterna som arbetar för att rädda 
hemlösa katter i Stockholmsområdet.
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Hästfrågor
Djurens Rätt arbetar för ett samhälle där hästar 
får leva ett naturligt hästliv. All hantering av 
hästar skall baseras på kunskap, ödmjukhet och 
respekt och inte genom våld eller tvång. Hästar 
används idag som sport- och rekreationsredskap 

där andra intressen ofta överskuggar djurens. 
Djurens Rätt arbetar för att lyfta hästens  
perspektiv inom trav och galopp, ridsport,  
hästhandel, transporter, hästhantering och  
hästhållning.

Rapportering från banveterinärer granskas
Djurens Rätt sammanställer varje år banvete-
rinärrapporterna för föregående år och kunde i 
början av 2015 konstatera att rapporteringen från 
trav- och galoppbanorna var sämre än någonsin. 
En av de skrivelser som lämnats in under året är 
en skrivelse till Jordbruksverket som tar upp ban-
veterinärernas årsrapporter och dödsfallen inom 
trav- och galoppsporten. Djurens Rätt har även 
varit i kontakt med flera av landets banveterinä-
rer gällande den bristande inrapporteringen. 

EU-rapport om hästars välfärd
I oktober hölls en stor konferens i EU-parla-
mentet om hästars välfärd i EU. Konferensen 
bygger på slutsatserna i den nya rapporten ”Ta 
bort skygglapparna: Hälsa och välbefinnande 
hos europeiska hästdjur 2015”. Djurens Rätt har 
deltagit i arbetet med rapporten.

- Det som är glädjande att se är att Sverige  
ligger mycket bra till gällande djurvälfärd och 
hästkunnande. Det finns dock områden att jobba 
med för att fortsätta ligga i framkant gällande 
hästvälfärd. Vi har till exempel ett växande 
problem när det kommer till tävlingshästar som 
skadas och slits ut i allt yngre åldrar, säger Adina 
Hargeby, en av dem som arbetar med hästfrågor 
inom Djurens Rätt.

Djur som underhållning
Djurens Rätt arbetar för ett samhälle där djur 
inte ses som underhållning. Som det ser ut idag 
används djur i rad sammanhang i underhåll-
ningssyfte. De uppträder på cirkus, visas på 
djurparker, används i spel, tävling och reklam 
på olika sätt. Djur är kännande individer med 
egna behov och intressen. Det ligger inte i dju-
rens intresse att transporteras eller att tvingas 
göra konster för människans nöjes skull. Därför 
arbetar vi mot alla former av utnyttjande av djur 
i underhållningssyfte. 

Djurens Rätts fokus under verksamhetsåret har 
främst legat på tjurfäktning och cirkusverksam-
heten. Vi har även skickat en riktad skrivelse 
kring djur i reklamfilm till företaget i fråga. I 
september lämnade Djurens Rätt och gruppen 
Kolmårdsuppropet tillsammans också in en över-
klagan mot Jordbruksverkets beslut att ge Kol-
mården dispens för att bygga berg- och dalbanan 
Wildfire inom djurparkens marker.

Tjurfäktning
Djurens Rätt arbetar för att de svenska EU- 
parlamentarikerna skall säga nej till att via  
EU:s jordbruksbidrag stödja den spanska tjur-
fäktningsindustrin. Djurens Rätt genomförde 

med lyckat resultat under hösten en blixtaktion 
mot att EU-medel används för att finansiera  
uppfödning av tjurar för tjurfäktning. 

Cirkus
Djurens Rätt sammanställer varje år länsstyrel-
sernas besiktningsprotokoll av de kringresande 
cirkusar som har djur i sina shower. Detta för  
att kartlägga och följa upp eventuella missför-
hållanden och brister i djurskyddet. Djurens Rätt 
menar att inga djur hör hemma på cirkus och  
har som mål att få till ett förbud mot vilda djur 
på cirkus. 

”Opinionen mot att hålla djur på cirkus 
har förändrats. Det gäller särskilt de vilda 
djuren men vi kan se att fler och fler väljer 
bort alla cirkusar med djur och hellre låter 
människor stå för underhållningen. Djur 
på cirkus hör inte hemma i ett modernt 
samhälle, säger Camilla Björkbom  
förbundsordförande för Djurens Rätt.”
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Organisationen

Jakt
Djurens Rätt arbetar för ett samhälle där djur 
inte ses som måltavlor. I Sverige dödas årligen 
över en miljon djur under jakten, och därtill ska-
deskjuts ett okänt antal. Djurens Rätt har som 
mål att opinionen mot jakt ska vara stark, liksom 
att öka medvetenheten om lidandet som jakt  

orsakar vilda djur, inklusive vattenlevande djur. 
Vi arbetar för att viltlevande djur ska omfattas  
av djurskyddslagen. Djurens Rätt har en ideell  
arbetsgrupp för jaktfrågor som bedriver den 
största delen av arbetet med jaktfrågor.

Talerätt 
Djurens Rätt arbetar för att djurskyddsorgani-
sationer ska tillerkännas talerätt i frågor som 
avgörs med stöd av jaktlagstiftningen. Arbetet 
här har under 2015 påbörjats och kommer under 
2016 intensifieras. Bland annat arbetar Djurens 
Rätt med frågan som ett längre projektarbe-
te och politiskt lobbyarbete är centralt. Under 
november skickade vi, till näringsdepartementet, 

in våra ”synpunkter till överprövning av beslut 
om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur” 
gällande talerätt.

Under hösten 2015 har vi även börjat arbeta med 
frågan om en djurbalk under vilken jaktlagstift-
ningen ska inordnas. 

Överklagan och skrivelser 
I juli överklagade Djurens Rätt Naturvårdsver-
kets beslut om typgodkännande av fälla för mull-
vad. Vi begärde att förvaltningsrätten upphäver 
Naturvårdsverkets beslut om typgodkännande 
av fångstredskapet Talpiridmoletrap och återför-
visade ärendet för förnyad handläggning. Skälet 
för överklagan var att de tester som utförts visar 
att fångade mullvadar utsätts för onödigt lidande 
i strid med 27 § jaktlagen (1987:289). Djurens 
Rätt ansågs dock inte ha talerätt i frågan vilket 
ytterligare betonar vikten av att arbeta med frå-
gan om talerätt för djurskyddsorganisationer.

I februari 2015 lämnades en skrivelse tillsam-
mans med Djurskyddet Sverige som till lands-
bygdsminister Sven-Erik Bucht och klimat- och 
miljöminister Åsa Romson angående inrättandet 
av en vargkommitté. Vi svarade även på remiss 
i ämnet ”underlag för genomförande av EU-för-
ordning om invasiva främmande arter”. 

Fenomenet poängjakt uppmärksammas av SVT i mars 2015.
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Lokalorganisationer
Djurens Rätt är en organisation uppbyggd enligt 
klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisa-
tioner som bas. Genom lokalorganisationerna – 
lokalavdelningar, kontaktpersoner och ungdoms-
grupper fi nns vi representerade över hela landet. 
Tack vare personer som engagerar sig ideellt får 
Djurens Rätt en lokal förankring och möjligheten 
att nå många fl er människor med vårt budskap. 
Lokalorganisationerna planerar och genomför 
egna aktiviteter såsom att arrangera föredrag och 
utställningar, skriva insändare, kontakta lokala 
politiker i sin kommun, stå med informations-
bord på stan och bjuda på vegansk mat. Vår bas 
av lokalt aktiva är också ovärderliga i de arrang-
emang som anordnas av riksorganisationen, till 
exempel sommarturnén. De lokalt aktiva får stöd 
på olika sätt. 

Den huvudsakliga kontaktpunkten är via de 
ansvariga för lokal verksamhet i aktuell region, 

men aktiva kan även få stöd direkt från olika 
delar av organisationen. Exempelvis genom besök 
av personer från förbundsstyrelsen eller riksorga-
nisationen som håller föredrag om våra sakfrå-
gor, hjälp med material från expeditionen, lokal 
medlemsinformation från medlemsservice med 
mera. Våra lokalorganisationer knyts också 
närmare riksorganisationen genom att aktiva 
deltar på riksstämmor, rikskonferenser, kickoffer 
och utbildningar. Gräsrotsarbetet inom Djurens 
Rätt är nyckeln till att nå vårt mål - en värld där 
djur respekteras som kännande individer med 
rätt till sina egna liv.

I december 2015 fanns Djurens Rätt representerade 
med 48 lokalorganisationer i 76 kommuner.
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Järfälla

3 frågor till Camilla Bergvall, 
ordförande Djurens Rätt 
Lund

Hur länge har du varit aktiv i 
Djurens Rätt Lund?
Jag har varit ordförande i 
ett år nu, innan dess har jag varit 
aktiv i Djurens Rätt Helsingborg-
Höganäs i ytterligare några år.

Kan du berätta om någon 
aktivitet som din avdelning 
har genomfört under 2015?
Vi arrangerade en grundutbild-
ning för personer i Skåne som 
ville bli aktiva i Djurens Rätt. 
Utbildningen hölls under tre 
heldagar under hösten och vi 
fi ck nästan femtio anmälning-
ar, vilket var jättekul. Flera av 
lokalavdelningarna i Skåne har 
fått nya aktiva till följd av utbild-
ningen. Vi avslutade alltihop 
med en stor manifestation för de 
en miljon minkar som föds upp 
och dödas för sin päls varje år.

Vad är ditt bästa tips till 
någon som vill engagera sig 
lokalt? 
Att fokusera på frågor som in-
tresserar dig och använda dina 
unika kunskaper och egenska-
per i djurrättsarbetet. I Djurens 
Rätt Lund har vi till exempel en 
aktiv som är grafi sk designer, 
så hon gör alla våra fl yers och 
affi scher. Sen har vi bland annat 
också en som är programme-
rare, en som är fotograf och en 
som är jättekunnig om fåglar. 
Dessa kunskaper försöker vi 
använda på bästa sätt i vår 
avdelning. 

Lokalavdelningar 
21 lokalavdelningar i 
35 kommuner

Kontaktpersoner 
25 stycken kontaktpersoner 
i 41 kommuner

Marie Persson, ordförande för Djurens Rätt Malmö, pratar på Djurens Rätts grundutbildning i Skåne.
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 Förbundsstyrelsens  arbete  
under året
Till Djurens Rätts förbundsstyrelse väljs en 
förbundsordförande och åtta ytterligare ledamö-
ter, samt tre suppleanter.  Förbundsstyrelsen har 
haft sex möten under året varav fem helgmöten 
på Stockholmskontoret och ett telefonmöte. Till 
riksstämman i Göteborg i maj lade förbundssty-
relsen fram förslag till ny fyraårig verksamhetsin-
riktning för 2015 till 2019. 

Den nya verksamhetsinriktningen bygger på att 
Djurens Rätts resurser ska användas där de gör 
mest skillnad för flest djur. Ett starkare fokus 
läggs därmed på huvudområdena djuren i  
livsmedelsindustrin, djurförsök, djuren i pälsin-
dustrin och djurvänlig konsument. 

Förbundsstyrelsens förslag till ny vision för  
Djurens Rätt antogs på riksstämman. Den nya 
visionen lyder: För en värld där djur respekteras 
som individer med rätt till sina egna liv. Utifrån 

den nya visionen tog förbundsstyrelsen också 
fram en ny paroll som lyder: Djurens Rätt  
- Alltid på djurens sida. Värdeorden engagemang, 
professionalism, kunskap och medkänsla ska 
vara vägledande för Djurens Rätt som organisa-
tion och har tagits fram av förbundsstyrelsen i 
samarbete med aktiva medlemmar.

Förbundsstyrelsen har under andra halvan av 
året inlett ett mer omfattande arbete med  
uppföljning och utvärdering av Djurens Rätts 
strategi och verksamhet för att fortsätta att  
utveckla Djurens Rätt som den starka organisa-
tion som djuren behöver.

Den styrelse som valdes på riksstämman i maj 2015

Ledningsgruppens arbete  
under året
Djurens Rätt har en ledningsgrupp som utgörs 
av anställd personal som leder och samordnar 
det dagliga arbetet inom Djurens Rätt utifrån de 
riktlinjer som riksstämman och förbundsstyrel-
sen fasställt. Under 2015 har ledningsgruppen 
fokuserat på att ta fram och vidareutveckla över-
gripande rutiner. Etablerandet av vårt nya kontor 
i Stockholm har varit en viktig arbetsuppgift, 
liksom samordning av kampanjer, arrangerande 
av riksstämma, rekrytering av ny personal och 
framtagande av informationsmaterial, samt  
Djurens Rätts systematiska arbetsmiljöarbete. 

Administrativa rutiner har effektiviserats under 
året, där flera moment har digitaliserats, vilket 
sparar arbetstid och kontorsutrymme. I linje med 
detta har en upphandling av ett nytt medlems-
system har genomförts, liksom av ett nytt telefo-
nisystem. Båda upphandlingarna förväntas även 
innebära avsevärt lägre kostnader för organisa-
tionens administrativa bassystem.

Sara-Maria Westerlund
chef administration och  
ekonomi

Under året som gått har ledningsgruppen utgjorts av:

Benny Andersson 
verksamhetschef

Maria Kaller 
chef politisk påverkan och 
sakfrågor

Peter Nilsson
chef utåtriktat arbete

Flytten av vårt Stockholmskontor till Hornsgatan 
123 har inneburit fler förbättringar än vad som 
fanns med i kalkylen. Primärt är det mer funktio-
nella och mer lättillgängliga lokaler, dessutom till 
en lägre kostnad än tidigare lokal.

- Djurens Rätt är en öppen, utåtriktad organi-
sation och det nya läget för Stockholmskontoret 
speglar just detta. Vi har under 2015 haft fler 
besökare och fler volontärer än de föregående tio 
åren sammantaget, säger Sara-Maria Westerlund, 
chef administration och ekonomi.
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Testamenten är en stor del 
av Djurens Rätts insamlade 
medel. 

Liv Linder, Insamlingsansvarig 
på Djurens Rätt berättar om hur 
arbetet går till. 

Hur jobbar Djurens Rätt med 
testamenten?
Djurens Rätt arbetar för att fl er 
ska känna till att det är varmt 
välkommet att testamentera 
till organisationen. Vi försöker 
nå ut både till medlemmar och 
personer som inte är det.

Hur går jag till väga om jag vill 
testamentera till Djuren Rätt? 
Det går utmärkt att höra av sig 
till Djurens Rätt för att få vårt 
informationsmaterial om att 
testamentera. Men för den som 
vill går det också bra att själv ta 
reda på vad som krävs för att 
skriva ett testamente eller ta 
kontakt med en jurist för att få 
hjälp. Det är viktigt att tänka på 
att ta med Djurens Rätts organi-
sationsnummer i testamentet, 
så att det inte kan uppstå några 
oklarheter.

Hur stor skillnad gör testa-
mentesgåvorna för djuren?
Djurens Rätt är beroende av 
de testamentesgåvor vi får in. 
Under 2014 utgjorde testamen-
tesgåvor hela 39 % av intäkterna 
– utan dem skulle verksamheten 
självklart se helt annorlunda ut. 

Insamling
Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. 
Det är alltså alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt och 
dess verksamhet. Det är medlemsavgifter, arv och andra typer av 
gåvor som gör att Djurens Rätt kan vara en stark röst för djuren.

Djurens Rätt har ett 90-konto vilket betyder att organisationen kont-
rolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto så 
krävs bland annat att minst 75 % av varje års intäkter går till den di-
rekta verksamheten under samma år. Djurens Rätt är också medlem 
i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som samlar många 
av de stora ideella hjälporganisationerna i Sverige. Vi tillämpar FRII:s 
kvalitetskod för vår verksamhet. Kvalitetskoden sträcker sig längre än 
de krav som ställs för att ha ett 90-konto. Bland annat ställer FRII 
krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effek-
trapport som redovisar för givare, allmänhet och andra intressenter 
vilken nytta organisationen gör. Externa revisorer granskar och 
intygar att organisationen följer FRII:s kvalitetskod. Djurens Rätt 
granskas också varje år av Givarguiden – ett oberoende gransknings-
verktyg som drivs av organisationen Charity rating. Guiden bedömer 
organisationer genom att titta på demokratisk struktur, ekonomisk 
redovisning och transparens gentemot givare. Djurens Rätt har fått 
grönt ljus, det vill säga bästa betyg, i alla Givarguidens granskningar. 

Hit går pengarna
Djurens Rätt arbetar på fl era plan. Vi arbetar opinionsbildande 
gentemot allmänheten och har mycket kontakt med företag för att 
inspirera och uppmana till djurvänligare förhållningssätt. Vi vill göra 
det lättare för konsumenter att göra djurvänliga val. En stor del av 
vårt arbete består också av politisk påverkan – dels genom direktkon-
takt med politiker och dels genom olika referensgrupper hos myndig-
heter. Mycket av Djurens Rätts arbete utförs av ideellt aktiva runt om 
i landet, men vi har även anställd personal. De pengar som Djurens 
Rätt får in går till hela verksamheten. De fi nansierar allt – från tryckt 
material och opinionsundersökningar till kampanjer och löner. De 
möjliggör för organisationen att vara ute och prata direkt med tio-
tusentals människor, upprätthålla en hög närvaro i sociala medier, 
arrangera seminarier riktade till politiker och andra beslutsfattare, 
delta i stora internationella samarbeten och mycket, mycket mer. 
Medlemsavgifter, arv och alla andra typer av gåvor är helt enkelt det 
som möjliggör hela Djurens Rätts verksamhet.
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Jag är medlem i Djurens Rätt 
för att djuren inte kan föra 
sin egen talan. Jag vill bidra 
genom att vara deras röst!

Camilla Bergvall, Lund

Att vara medlem i Djurens 
Rätt är för mig helt självklart 
då djuren inte kan prata för 
sig och de behöver vår hjälp 
med det. Djuren blir på så 
många olika sätt utsatta för 
lidande som vi kan vara med 
och förhindra.

 Yvonne Hjulström, Västerås 

Jag är medlem i Djurens Rätt 
för att ge en röst till de som 
aldrig kan tala för sig själva 
– djuren. Jag vill med mitt 
medlemskap visa att alla indi-
vider har ett värde och ska 
respekteras. 

Fia Kamlund, Helsingborg 

Jag står på djurens sida och 
vill att de respekteras och 
därmed få leva och må bra 
under hela sina liv. Med min 
och våra röster kan vi tillsam-
mans göra skillnad för djuren. 

Ida Trönnhagen, Hudiksvall

Jag är medlem i Djurens Rätt 
för att föra djurens talan 
och för att visa hur djuren 
behandlas för att människor 
ska få bland annat kött, mjölk 
och päls.

 Ami Niglöv, Karlskrona

Ekonomisk översikt
Medlemsantalet i organisationen har fortsatt att öka, liksom 
andelen medlemmar som väljer att bli månadsgivare. Verksamheten 
är i princip helt beroende av frivilligt stöd; medlemsavgifter, gåvor 
och arv står för merparten av intäkterna under året.
 
Intäkter från arv är fortsatt betydande. Totalt uppgick arvsintäkterna 
under året till 8 321tkr. Arv är svåra att prognosticera vilket vissa år 
kan få stor inverkan på organisationens resultat och nyckeltal.

Ekonomisk översikt & nyckeltal    

Antal medlemmar       
Medlemsintäkter      
Arv, gåvor och bidrag      
Överskott från verksamheten     
     
Ändamålskostnader/totala intäkter     
Adm.kostnader (inkl insamlingskostnader)/totala intäkter 
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten   
  

2014

36 684
6 770 tkr

20 083 tkr
4 400 tkr

64 %
16 %
 5 %

2015

39 891
6 818 tkr

19 200 tkr
-1 293 tkr

84 %
15 %

4 %

Medlemsavgifter

Insamlade medel

Arv

Försäljning och 
övriga intäkter

Intäkter under 2015

Djurens Rätt vill växa i en ansvarstagande takt och har de senaste 
tre åren löpande skalat upp verksamheten. 2015 års nyckeltal för 
ändamålet respektive administration och insamling uppfyller de 
krav som ställs av Svensk Insamlingskontroll.



Djurens Rätt 
Box 17132 
104 62 Stockholm 

08-555 914 00
info@djurensratt.se 
www.djurensratt.se

För en värld där djur  
respekteras som kännande  

individer med rätt  
till sina egna liv. 


