
Schema för regionträff Karlstad 22 september 2018 

(Vissa mindre ändringar kan tillkomma i schemat) 

 

09.30 – 10.00 Samling och fika 

Drop in under denna tid. Veganskt fika finns framställt för dig som är sugen.  

10.00 – 10.10 Inledning 

Vi kör igång med presentation av dagen och av de lokalorganisationer som finns i regionen 

10.10 – 10.30 Lära känna-mingel 

Med en lättsam övning passar vi på att hälsa på och lära känna varandra lite bättre.  

10.30 – 11.00 Om Djurens Rätt  

Hur jobbar olika delar av organisationen (aktiva, förbundsstyrelse, riksorganisationen) 
tillsammans mot samma mål – en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt 
till sina egna liv? 

11.00 – 12.00 Djurens Rätts sakfrågor del 1: Djurförsök och Djuren i pälsindustrin 

Presentation av hur situationen ser ut för de djur som utnyttjas i djurförsök och i 
pälsdjursindustrin i Sverige.  

12.00 – 12.45 Lunch  

Vi äter vegansk lunch tillsammans på plats.  

12.45 – 13.15 Gruppdiskussion ”Svar på tal” del 1 

Brukar du få kluriga frågor om djurs rättigheter från folk i din omgivning? Tillsammans hjälps 
vi åt att komma fram till smarta svar! Vi utgår från första passet om sakfrågor och pratar om 
djurförsök och djuren i pälsindustrin. 

13.15 – 14.15 Djurens Rätts sakfrågor del 2: Djuren i livsmedelsindustrin och Djurvänlig 
konsument 

Presentation av hur situationen ser ut för djuren i livsmedelsindustrin och hur Djurens Rätt 
arbetar inom området djurvänlig konsumtion.  

  



 

14.15 – 14.45 Gruppdiskussion ”Svar på tal” del 2 

Vi utgår från andra passet om sakfrågor och pratar om djuren i livsmedelsindustrin och 
djurvänlig konsumtion.  

14.45 – 15.15 Fika 
 
Vi bjuder på smarrig vegansk fika!  
 
15.15 – 16.15 Aktivism och värvning!  

Hur kan du göra skillnad för djuren på ett sätt som passar dig och utgår från dina styrkor och 
intressen? Hur påverkar vi människor mest effektivt med vårt budskap? Föreläsningen utgår 
från handboken ”Förändra! En guide till praktisk djurrätt” och om du vill har du möjlighet att 
få med dig en bok hem. Vi tittar också på medlemsvärvning, varför det är så viktigt för Djurens 
Rätt och tips och tricks för framgångsrik medlemsvärvning.  
 
16.15 - 16.30 Avrundning och hej då 


