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Ta hänsyn till djuren i 
samband med stora sport- och 
underhållningsarrangemang 
 
 
Jag skriver till dig från Djurens Rätt, Sveriges största djurrätts- och 
djurskyddsorganisation med omkring 45 000 medlemmar. 
 
Tyvärr har det blivit mer regel än undantag att det inför stora 
internationella evenemang kommer rapporter om hur hemlösa djur 
dödas för att ”snygga till” städerna där evenemangen äger rum.  
 
Filmer och bilder som Djurens Rätt fick tillgång till inför fotbolls-VM i 
Ryssland nu i sommar visade hur hundar dödades i städer där matcher 
arrangerades. Liknande larmrapporter har kommit också från andra håll, och 
för ett tag sedan rapporterade media om hur hundar dödades i Marocko som 
en del i ambitionen att arrangera fotbolls-VM 2026. 
 
Utöver fotbolls-VM har det även rapporterats om hur hemlösa djur dödas 
med grymma metoder i samband med t.ex. OS och Eurovision Song 
Contest.  
 
Djurens Rätt startade ett upprop för de hemlösa hundarna som dödas 
inför fotbolls-VM i Ryssland med uppmaningen att mer måste göras för 
djurens situation - och på bara några veckor har nästan 20 000 personer 
skrivit under uppropet och det har delats av tusentals i sociala medier. 
 



 
 
Med stöd av de nästan 20 000 personer som skrivit under uppropet vill jag 
nu uppmana er - Svenska Fotbollförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, 
Sveriges Television, TV4 och Discovery Networks Sweden – att ta med 
djurens perspektiv när det i framtiden diskuteras och beslutas om större 
evenemang så att massavlivningar kan undvikas. 
 
Problemet med hemlösa hundar är stort i flera länder och städer. Att lösa 
situationen genom massavlivningar har dock visat sig vara både ineffektivt 
och utsätter ofta djuren för ett stort lidande. En mer långsiktig och human 
metod kallas TNR-M. Metoden innebär att de hemlösa djur som inte kan 
omplaceras fångas in, kastreras och släpps tillbaka vilket gör att antalet djur 
minskar naturligt med tiden.  
 
Det är också en metod som stämmer bättre överens med människors 
värderingar och med vår syn på oss själva som ett samhälle som tar 
hänsyn till de svagaste.  
 
Jag vill därför be er om att inte glömma bort djuren när arrangemang 
beslutas om i framtiden. Ställ krav på länder, städer och 
arrangörsorganisationer så att djur inte behöver dö för vårt nöjes skull. 
 
Camilla Björkbom 
Förbundsordförande 
Djurens Rätt 

 

 

 

 


