Djurens Rätts
huvud- och riktningsmål
2017-2019

Djurens Rätts
huvud- och riktningsmål
2017-2019
Antagen vid riksstämman i Malmö 27-28 maj 2017

Innehåll
Inledning									 3
Kapitel 1. Politiskt arbete						 6
Huvudmål 1. Djurs rättigheter ska respekteras i lagstiftningen

6

Kapitel 2. Opinionsbildning					 6
Huvudmål 2. Djur ska ses som individer med rätt till sina egna liv

Kapitel 3. Göra så stor skillnad som möjligt
för så många djur som möjligt					

6

7

Huvudmål 3. Inga djur ska utnyttjas i djurförsök

7

Huvudmål 4. Handeln ska vara pälsfri

7

Huvudmål 5. Inga djur ska användas för livsmedelsproduktion

7

Kapitel 4. Aktivism och medlemmar			

8

Huvudmål 6. Djurens Rätt ska vara en folkrörelse som engagerar hundratusentals
personer aktivt och vara ledande inom utåtriktat arbete för djurs rättigheter

8

Huvudmål 7. Djurens Rätt ska ha resurser för att kunna nå framgångar på lång sikt

8

Inledning
Djur utnyttjas och utsätts för stort lidande och död inom alla möjliga tänkbara områden
men i allra störst utsträckning inom livsmedelsindustrin. Det är en enorm utmaning att gå
från dagens utnyttjande av djur till Djurens Rätts vision ”För en värld där djur respekteras
som individer med rätt till sina egna liv.” Vi har mer djurskyddslagstiftning än någonsin
tidigare, och ändå utnyttjas djur i en omfattning som saknar motstycke. Väldigt lite ny,
modern djurskyddslagstiftning har tillkommit de senaste åren och djur anses i lagens
mening vara objekt, de har alltså ingen rättslig status.
Samtidigt finns det stora möjligheter. Aldrig tidigare har intresset för vegetabiliska produkter
varit så stort, såväl bland konsumenter som bland företag. På kommunpolitisk nivå noterar
vi att det finns handlingskraft och vilja att fatta beslut som är bra för djuren. Det alarmerande
hotet mot klimatet gör att fler röster höjs för en omställning från djurproduktion till vego.
Sverige har ställt sig bakom FN:s klimatmål i Agenda 2030 och förbinder sig därmed att till
exempel säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och vidta åtgärder mot
klimatförändringarna. Vidare visar forskning på hälsofördelar med vegetabilisk kost.
Innovativ teknik gör att vegetabiliskt protein kan framställas av svenska grödor och
traditionellt animaliska produkter som läder kan odlas från celler utan att djur är inblandade.
Enskilda företag tar fram teknik som ersätter djurförsök. Djurens Rätt har haft en framgång
i och med bildandet och finansieringen av Sveriges 3R kompetenscentrum (3R står för
reduce, refine och replace) för alternativ till djurförsök.
Djurens Rätts verksamhetsinriktning, som antas av riksstämman, utgår från de möjligheter
till att göra skillnad som vi ser i omvärlden. Riktningsmålen är till för att på en övergripande
nivå ange Djurens Rätts prioriteringar och ange vilka mål som har högsta tyngd under
perioden.
Verksamhetsinriktningen tas fram för en fyraårsperiod i taget, och revideras två år in i
perioden. När riksstämman antar en verksamhetsinriktning ger den samtidigt förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra densamma. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen av
Djurens Rätts anställd personal, under ledning av verksamhetschefen.
Det är viktigt att komma ihåg att verksamhetsinriktningen är ett verktyg för att prioritera.
Den är inte en redovisning av den totala verksamheten inom Djurens Rätts riksorganisation.
Många av Djurens Rätts lokalorganisation har anammat strukturen med huvudmål,
riktningsmål och delmål och har lyft fram vissa mål ur verksamhetsinriktningen som de
arbetar efter. Lokalorganisationer uppmuntras att arbeta i linje med verksamhetsinriktningen
på lokal nivå. Det är när lokalorganisationer och riksorganisation kraftsamlar runt
verksamhetsinriktningens mål som Djurens Rätt har potential att få större genomslag.
Djurens Rätt arbetar för att i grunden förändra samhället vi lever i. Målet för vårt arbete
är att avskaffa djurförtrycket. Djurens Rätt arbetar med politisk påverkan och opinionsbildning
för att påverka lagar och normer i samhället. Djurens Rätt verkar för att få till stånd
attityd- och lagförändringar som höjer andra djurs status i enlighet med vår grundsyn
om djurs rättigheter.
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Djurens Rätt har fyra huvudområden:
•
•
•
•

Djurförsök
Djur i livsmedelsindustrin
Djur i pälsindustrin
Djurvänlig konsument

Övergripande om verksamhetsinriktningen
Verksamhetsinriktningen fokuserar på Djurens Rätts fyra prioriterade områden:
djurförsök, djuren i livsmedelsindustrin, djuren i pälsindustrin och djurvänlig konsument.
Djurens Rätt blev under 2016 medlemmar i det nya internationella nätverket Open Wing
Alliance som arbetar för att stora internationella företag ska anta policys för buräggsfritt.
En av slutsatserna från analysarbetet inför revideringen av verksamhetsinriktningen är att
arbetet med företag växer och förändrar för miljoner djur, särskilt i vegofrågan och i frågan
om burhållning av hönor.
Djurens Rätt ska ta vara på möjligheterna som finns i att arbeta med företag och ökade
satsningar på företagsarbete märks i verksamhetsinriktningen, främst där det gäller djuren i
livsmedelsindustrin.
Stora och viktiga politiska mål som rör förbättrat djurskydd och minskad animaliekonsumtion
har också getts prioritet.
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Kapitel 1. Politiskt arbete
Hur djur behandlas är en viktig samhällelig värdering och rättvisefråga som måste få
konkret uttryck i politisk handling och lagstiftning.

Huvudmål 1.
Djurs rättigheter ska respekteras i lagstiftningen
Riktningsmål 1.1: Partier, kandidater och väljare ska ta hänsyn till djurfrågor i
riksdagsvalet 2018 och i valet till Europaparlamentet 2019
Riktningsmål 1.2: Djur ska fullt ut tillerkännas juridisk personstatus i lag som en egen
kategori av rättssubjekt
Riktningsmål 1.3: Djurskyddet ska stärkas

Kapitel 2. Opinionsbildning
Samhället förändras, men inte av sig självt. Ett kraftfullt opinionsbildande arbete där vi
också kanaliserar människors engagemang är en viktig del i att driva förändring.

Huvudmål 2.
Djur ska ses som individer med rätt till sina egna liv
Riktningsmål 2.1: Det ska finnas en stark opinion för att ersätta alla djurförsök
Riktningsmål 2.2: Opinionen ska vara stark mot att djur utsätts för lidande
Riktningsmål 2.3: Vara ledande aktörer i media i frågor som går i linje med
verksamhetsinriktningen
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Kapitel 3. Göra så stor skillnad
som möjligt för så många djur som
möjligt
Genom att trycka på för djurvänliga alternativ och arbeta såväl politiskt som med företag
når vi medborgare och konsumenter och kan uppnå så stor effekt som möjligt för så många
djur som möjligt.

Huvudmål 3.
Inga djur ska utnyttjas i djurförsök
Riktningsmål 3.1: Djurförsök ska fasas ut i Sverige
Delmål: Att Sverige utarbetar en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av
djurförsök och handlingsplaner för utfasning av djurförsök inom olika forskningsområden.

Riktningsmål 3.2: Få fler företag att ansluta sig till Humane Cosmetics Standard (HCS)
och/eller Humane Household Products Standard (HHPS) och få fler kommuner att ställa
krav på djurförsöksfritt

Huvudmål 4.
Handeln ska vara pälsfri
Riktningsmål 4.1: Försäljning av päls och pälsprodukter ska minska

Huvudmål 5.
Inga djur ska användas för livsmedelsproduktion
Riktningsmål 5.1: Animaliska produkter ska fasas ut
Riktningsmål 5.2: Fler ska välja veganskt
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Kapitel 4. Aktivism och
medlemmar
Att Djurens Rätt lyckas samla många medlemmar, och skapar arenor för engagemang för
medlemmarna, ger kraft åt organisationen.

Huvudmål 6.
Djurens Rätt ska vara en folkrörelse som engagerar
hundratusentals personer aktivt och vara ledande
inom utåtriktat arbete för djurs rättigheter
Riktningsmål 6.1 Aktiva i Djurens Rätt ska känna sig delaktiga, och känna att de kan
påverka organisationen samt att deras engagemang gör skillnad

Huvudmål 7.
Djurens Rätt ska ha resurser för att kunna nå
framgångar på lång sikt
Riktningsmål 7.1 Djurens Rätt ska ha ett sexsiffrigt medlemsantal
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