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Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Djurens Rätt är en  
medlemsstyrd organisation uppbyggd enligt folkrörelsemodell med lokalorganisationer i hela 
landet. 

Djurens Rätt är medlem i frii, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och följer frii:s  
kvalitetskod. Syftet med frii:s kvalitetskod är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende  
för givande i Sverige och därmed skapa resurser för att uppnå organisationernas ändamål.  
I kvalitetsarbetet ingår också att efterleva Svensk Insamlingskontrolls regelverk för  
organisationer som har 90-konton. 

Att presentera en effektrapport varje år är obligatoriskt för alla medlemsorganisationer i 
frii för att vi genom rapporten ska visa våra givare vilka effekter vi får av vårt arbete. Att 
Djurens Rätt följer frii:s kravstandard intygas av auktoriserade revisorer.

Djurens Rätt finns på Givareguidens Gröna lista i Charity Ratings granskning av ideella  
organisationer.

För mer detaljerad information om Djurens Rätts arbete, läs vår senaste  
verksamhetsberättelse som finns på www.djurensratt.se/om-oss.

http://www.djurensratt.se
http://www.djurensratt.se/om-oss


Vad vill Djurens Rätt uppnå?

Djurens Rätt har fyra fokusområden: 

- Djurförsök
- Djur i livsmedelsindustrin
- Djur i pälsindustrin
- Djurvänlig konsument

Inom djurförsök är det långsiktiga målet en övergång till djurfri forskning och steg på vägen 
är att Sverige antar handlingsplaner för djurförsök ska minska och fasas ut. 

När det gäller djuren i livsmedelsindustrin är målet en övergång till växtbaserade livsmedel, 
och delmål är minskad animalieproduktion och –konsumtion samt att de djur som föds upp 
för kött, mjölk och ägg i dag ska få bättre levnadsvillkor. 

I arbetet för djuren i pälsindustrin är målet att inga djur ska födas upp i bur för päls. Här 
har viktiga steg tagits genom att både räv- och chinchillafarmning har avvecklats i Sverige. 
Endast minkfarmningen  kvarstår.
 
Inom alla dessa områden bedriver Djurens Rätt också ett konsumentarbete som riktar sig till 
både konsumenter och företag. Vi guidar till djurvänliga val och arbetar med att företagen 
ska ställa högre djurskyddskrav på sina produkter och bättre inkludera djurskyddet i sitt 
kvalitetsarbete.
 
Djurens Rätts vision är en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till 
sina egna liv. Vi är en djurrätts- och djurskyddsorganisation som arbetar med att förändra 
synen på djur på sikt så att deras egenvärde respekteras, samtidigt som vi kämpar för  
förbättringar genom att minska djurens lidande här och nu.



Handlingsplaner  
för övergång till  
djurfri forskning

Avveckling av  
räv- och chinchilla  
farmning 

Halverad  
köttkonsumtion

Ökade anslag till  
djurfri forskning 

Avveckling av  
minkfarmning

Alla djur har rätt  
till utevistelse

Djurfri forskning
 

All pälsdjursfarm- 
ning är avvecklad

Djurfabriker är av- 
vecklade och vi har över-
gått till växtbaserade  
livsmedel

Några exempel på hur vårt arbete på kortare sikt (till vänster) hör ihop med 
våra huvudmål (till höger):

Djurens Rätt strategi för att nå målsättningarna är att informera allmänheten, bilda  
opinion och föra fram medborgarnas åsikter till de politiska makthavarnas dörr. Vi använder 
vår expertkunskap till att trycka på för förändrad lagstiftning och till att coacha företag. Vi  
granskar, påpekar problem och presenterar lösningar samtidigt som vi inspirerar och  
möjliggör för konsumenter att göra djurvänliga val.



Hur ser Djurens Rätts  
samarbeten ut?

Djurens Rätts samarbetsorganisationer och nätverk

I Sverige samarbetar Djurens Rätt med andra organisationer i civilsamhället inom djurskydd, 
konsumentfrågor och klimat. Samarbetena rör oftast punktinsatser som till exempel under 
Almedalsveckan. 

Många frågor som rör djur påverkas eller avgörs inom EU eller till och med globalt. I det 
sammanhanget är våra internationella samarbetspartners viktiga. Djurens Rätts fokusfrågor 
som är djurförsök, djuren i livsmedelsindustrin, päls och djurvänlig konsument styr valen av  
de internationella samarbetspartners vi arbetar med. I alla våra samarbeten är det viktigt  
att organisationerna delar Djurens Rätts värdegrund och står för ett professionellt och  
kunskapsbaserat arbete.

Det här var våra internationella samarbetsorganisationer under 2017:
 

Eurogroup for Animals

Djurens Rätt arbetar med att påverka de frågor Sverige driver i EU genom paraplyorganisa-
tionen Eurogroup for Animals som samlar djurrätts- och djurskyddsorganisationer från hela 
Europa. Under året har Djurens Rätt drivit den EU-gemensamma kampanjen #EndPigPain  
vars mål är att samla en miljon namnunderskrifter från hela EU som ett led i att förbättra för 
grisar som idag utsätts för smärtsamma ingrepp i EU som att de får sina svansar avklippta.  

European Coalition to End Animal Experiments

Djurens Rätt är medlemmar i, och var initiativtagare till, European Coalition to End Animal 
Experiments (ECEAE), där vi tillsammans arbetar för utfasning av djurförsök i EU. I Sverige 
är det Djurens Rätt som ansvarar för att ansluta företag till märkningen för icke-djurtestade 
kosmetika- och hygienprodukter, ”Leaping Bunny”.



Djurens Rätt ansvarar i Sverige för de internationella konsumentmärkningarna för pälsfria  
butiker och icke-djurtestade produkter. Vi har även vår egen konsumentmärkning  
100 % VEGANSKT.

Fur Free Alliance

Djurens Rätt ingår i Fur Free Alliance, ett globalt nätverk som består av djurrättsorgan- 
isationer från Europa, Nordamerika och Asien. Fur Free Alliance arbetar med att få  
modeföretag pälsfria och att påverka länder att införa förbud mot pälsdjursfarmning.  
Genom nätverket får Djurens Rätt tillgång till expertis och information från andra  
länder, likväl som att vi stöttar organisationer i deras arbete med förbud. Djurens Rätt  
är den svenska partner som ansvarar för att ansluta svenska företag till Fur Free Retailer 
Program i Sverige (pälsfria listan). 

Open Wing Alliance

Djurens Rätt ingår i det globala nätverket Open Wing Alliance som samlar djurrättsorganisatio-
ner som arbetar för att få serviceföretag, cateringföretag, livsmedelskedjor och hotell att bli  
buräggsfria. Namnet syftar på att en höna i bur inte ens kan sträcka ut sina vingar. Djurens 
Rätt har fått majoriteten av de svenska livsmedelskedjorna att anta policys om att vara  
buräggsfria. I en globaliserad värld får vi inom Open Wing Alliance fler möjligheter att  
påverka multinationella företag och därmed åstadkomma större effekt för fler djur. 



Hur arbetar Djurens Rätt? 

Djurens Rätt arbetar med opinionsbildning, politiskt arbete samt med konsumenter och 
handel för att förbättra för djuren. Ett kraftfullt opinionsbildande arbete där vi kanaliserar 
människors engagemang är en viktig del i att åstadkomma politisk förändring genom lag-
stiftning. Vi påverkar näringsliv och handel att fatta policybeslut som bidrar till att djuren 
får det bättre, vilket också underlättar för lagstiftning på området. 

Vi sätter djurfrågor på den politiska dagordningen, informerar, granskar, påpekar problem 
och föreslår lösningar. Hur djur behandlas är också en viktig fråga för många medborgare och 
vi arbetar för att djurfrågor ska komma till konkret uttryck i politisk handling och lagstiftning.

Djurens Rätts förändringsteori bygger på att de värsta formerna av djurhållning avvecklas 
och att det leder till att färre djur stängs in och lider, samtidigt som de djur som föds upp får 
det lite bättre. I många frågor krävs ett parallellt arbete med konsumenter och handel. Vissa 
produkter, till exempel burägg, försvinner från marknaden genom att handel, kommuner och 
konsumenter slutar att köpa dem. När det knappt längre finns några burägg på marknaden 
kan det lägga grund för ny lagstiftning om förbud mot burhållning av hönor.

Opinonsbildning

Politiskt arbete Konsument-
och handel

Djurens Rätts strategi innebär att vi arbetar med opinionsbildning, politiskt arbete samt  
konsument och handel för att förbättra djurens situation här och nu och få lagstiftning som 
bättre skyddar djurens intressen.



Vilket kunnande har  
Djurens Rätt?

Medlemmarna

Medlemmarna är Djurens Rätts viktigaste tillgång för att vi ska kunna uppnå Djurens Rätts 
mål. I dagsläget har Djurens Rätt omkring 45 000 medlemmar. Ju fler medlemmar Djurens 
Rätt har, desto tyngre väger Djurens Rätts röst när vi samtalar med politiker och andra 
makthavare. Därför är varje enskild medlem viktig!

Många medlemmar i Djurens Rätt engagerar sig i någon av Djurens Rätts omkring 40 lokal- 
organisationer som omfattar 70 kommuner. Lokalorganisationerna bildar opinion i Djurens 
Rätts frågor, deltar i kampanjer eller initierar egna lokala kampanjer, värvar medlemmar och 
påverkar den lokala politiken. 
 

Medarbetare

Djurens Rätt har omkring 35 anställda medarbetare som arbetar med politiskt arbete och  
kampanjer, kommunikation och sociala medier, företagssamarbeten och påverkan mot  
företag, våra konsumentmärkningar, medlemsservice och stöd till lokalorganisationerna, 
barnklubben Rädda Djuren samt ekonomi, marknadsföring och medlemsvärvning. 

 

Expertis

Djurens Rätt är en expertorganisation med specifik kunskap om djurs välfärd och en av  
Sveriges främsta experter inom djurförsök. Vi har lång erfarenhet av att arbeta politiskt.  
Djurens Rätt är remissinstans åt regering och myndigheter samt är representerad i olika 
grupper inom Jordbruksverket. För Djurens Rätt är det centralt att vara faktabaserade för  
att verka på ett trovärdigt sätt inom vårt område och kunna vara den främsta samtalspart-
nern i frågor som rör djurvälfärd och djurs rättigheter. 

Inom vårt utåtriktade arbete har vi utvecklat metoder för dialog om djurrätt. Våra volontärer 
genomgår träning. Djurens Rätt är erkänt framgångsrika inom sociala medier och har  
utvecklat metoder för att få genomslag på Facebook och Instagram.



Partnerskap och nätverk

Djurens Rätt har god kapacitet att påverka internationellt och påverka Sveriges arbete i EU 
tack vare att vi är medlemmar i de internationella sammanslutningarna Eurogroup for  
Animals, European Coalition to End Animal Experiments, Fur Free Alliance och Open  
Wing Alliance. 

EU-frågor är en viktig del som har påverkan på Djurens Rätts arbete i Sverige därför är det  
värt att lyfta fram att Eurogroup for Animals bevakar EU från Bryssel och genom medlem-
skapet där får Djurens Rätt tillgång till EU-expertis. Djurens Rätts förbundsordförande har 
en ledamotsplats i styrelsen för Eurogroup for Animals som är den av EU-kommissionen 
erkända paraplyorganisationen för europeiska djurorganisationer.

Finansiella resurser

Djurens Rätts ekonomiska resurser kommer från medlemsavgifter, gåvor och arv. Vi tar  
inte emot statsbidrag annat än för specifika och avgränsade projekt, som till exempel  
projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ett demokrati-
främjande projekt riktat till ungdomar.



Långsiktigt mål
 

Djurfabriker är  
avvecklade och vi 
har övergått till  
växtbaserad livs-
medelsproduktion

Djurfri forskning

Avveckling av  
pälsdjursfarmning

Viktiga mål på  
kortare sikt

Halverad köttkon-
sumtion till 2030

Sverige ska ta fram 
handlingsplaner för 
hur djurförsök ska 
fasas ut

Avveckling av  
minkfarmning

Vad som mäts 
 

Antal kommuner  
som infört  
satsningar på vego.  

Antal kommuner 
och serviceföretag 
som blivit buräggs-
fria 

Ökning av summan 
som avsätts till  
djurfria metoder

Politiska initiativ för 
att satsa på djurfri 
forskning 

Antal minkfarmer 

Politiska initiativ  
för striktare regler 
eller avveckling

Opinionsutveck-
lingen gällande 
minkfarmning

Hur effekt mäts
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Hur vet vi om Djurens Rätt  
gör framsteg?

Djurens Rätt arbetar enligt fyraåriga verksamhetsinriktningar som består av huvudmål (mål 
på lång sikt), riktningsmål och delmål. Alla mål ska leda till uppfyllandet av Djurens Rätts 
vision. Delmålen är de indikatorer mot vilka vi mäter framgång och ser om vi är på rätt väg.

Förbundsstyrelsen följer upp Djurens Rätts mål kvartalsvis. Genomförd verksamhet och 
effekt stäms av mot målen. En årsvis uppföljning genomförs av resultatet för hela året. 

Nedan syns en översikt med exempel på hur Djurens Rätts delmål hör ihop med de långsiktiga 
målen samt hur effekt mäts.

Systematiskt lärande och förbättringsarbete
 
Djurens Rätt arbetar med systematiskt lärande och förbättringsarbete genom att analysera 
mål, verksamhet och omvärld med hjälp av SWOT- och PESTEL-analyser. Inför varje ny 
verksamhetsinriktning utvärderar vi de senaste fyra årens mål och arbete.



Vad har Djurens Rätt  
åstadkommit det senaste året?

Under våren antog riksdagen regeringens förslag till ny djurskyddslag. I och med det nådde  
vi helt eller delvis fram till flera mål som Djurens Rätt arbetat med.

• Ett delmål på vägen mot en övergång till djurfri forskning uppnåddes i och med att regeringen 
beslutade om finansiering av Sveriges 3R-center som ska arbeta för färre djur i försök. 

• Djurens Rätt har fått igenom ett förbud i djurskyddsföreskrifterna mot elefanter och sjölejon  
på cirkus.

• Djurens Rätt har fått gehör för den kritik vi framfört om förhållandena på svenska minkfarmer 
vilket lett till att regeringen tillsatt en utredning om situationen för minkar på pälsdjursfarmer.

• Djurens Rätt har fått igenom ett tydligt utskrivet förbud i djurskyddslagen mot att överge djur.

• Djurens Rätt har delvis fått gehör för frågan om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter i 
och med att regeringen tillsatt en utredning om införande av märkning och registrering av katter.

• Djurens Rätt har drivit att TNR-M ska erkännas som bästa tillgängliga metod för att minska lidandet 
hos vissa individer i populationer av förvildade katter. Vi kan konstatera att i bakgrundstexterna 
till den nya djurskyddslagen som träder i kraft 2019 finns en större acceptans av metoder för att 
minska lidandet för förvildade katter på ett djuretiskt riktigt sätt, kallat TNR-M (trap, neuter, return, 
manage). 

• Lex Maja, som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur, antogs i  
samband med att den nya djurskyddslagen antogs.

• Antalet hönor som sitter i bur var 2017 nere på omkring 12 % vilket motsvarar omkring en miljon 
hönor. När Djurens Rätts arbete för att få bort buräggen startade 2008 var siffran 40 %, vilket  
motsvarade 2,3 miljoner hönor.

• Köttkonsumtionen minskade historiskt mycket med 2,6 % under 2017. Den största minskningen 
sedan 1990.

• En framgång i EU var att Europaparlamentet, inklusive samtliga svenska EU-parlamentariker,  
röstade för ett förbud mot burhållning av kaniner som föds upp för kött. Det är ett steg på vägen 
och mer arbete återstår innan burarna slutligen är förbjudna.

• I samband med den nya djurskyddslagen drev Djurens Rätt skärpta straff för brott mot djur.  
Vi tyckte att det skulle föras in i den nya djurskyddslagen. Det blev inte så men vi välkomnar att 
regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om straff och andra sanktioner vid brott mot djur.



Vi nådde inte ända fram i följande 
frågor och arbetet fortsätter:

• Tillsammans med Eurogroup for Animals och 2016 års stora EU-gemensamma kampanj  
#StopTheTrucks med över en miljon insamlade namn (varav 140 000 från Sverige) har vi fått upp 
Europas plågsamma djurtransporter på EU-kommissionens dagordning igen men ännu återstår 
mycket arbete.

• Trots intensivt arbete lyckades vi inte förhindra att nya försämrade föreskrifter för grisar infördes. 
Det innebär att 10 % av griskultingarna nu får tas från suggan redan vid 21 dagar istället för vid  
28 dagar. Vi fortsätter att arbeta för bättre djurskydd för grisar och har under året deltagit i den 
EU-gemensamma kampanjen #EndPigPain.

• Vi överlämnade över 100 000 namnunderskrifter till regeringen tillsammans med en rad andra 
organisationer för ett förbud mot privatpersoners användande av fyrverkerier. Arbetet fortsätter.

För mer detaljerad information om Djurens Rätts arbete, läs vår senaste  
verksamhetsberättelse som finns på www.djurensratt.se/om-oss.

http://www.djurensratt.se/om-oss

