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Ordförande har ordet

Förbundsordförande
Camilla Björkbom.

Tack för att just du stödjer Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation! Oavsett om du
är en av våra hängivna medlemmar, gåvogivare
eller samarbetspartners så är en sak säker – vi
kan inte göra det vi gör utan dig. De förändringar som Djurens Rätt arbetar för uppnår vi inte
utan våra medlemmar, gåvogivare och samarbetspartners. Förändringen skapar vi tillsammans!
Jag tänkte på våra medlemmar den dagen jag
var på invigningen av Sveriges 3R-center. De tre
R:en kommer från engelskans replace, reduce och
refine och betyder att ersätta, minska och förfina
djurförsök. Målet är att djurförsök ska kunna
ersättas med andra metoder så att djurens lidande ska minska och att färre djur ska användas i
försök.
Vid invigningen av centret uppnådde vi ett av
Djurens Rätts delmål på vägen mot ett samhälle
där djur inte används som försöksobjekt. Vi har
under många år arbetat för att ett 3R-centrum
ska inrättas i Sverige. När regeringen fattat beslut
om att centret skulle inrättas satte vi igång att
kämpa för att det skulle få tillräcklig finansiering.
I regeringens budget för 2017 stod det klart att
centret kunde öppna och hade fått finansiering

I skrivande stund har vi precis fått besked om
att regeringen kommer att förbjuda elefanter och
sjölejon på cirkus. Det är ytterligare en framgång
som vi inte hade kunnat nå utan dig. Sedan flera
år tillbaka har Djurens Rätt bedrivit ett intensivt
kampanjarbete, skrivit debattartiklar, uttalat oss
i media och diskuterat frågan med beslutsfattare
och äntligen blir det nu inga fler cirkusar med
elefanter och sjölejon i Sverige.
Förbudet mot vilda djur på cirkus har varit ett av
Djurens Rätts fyra prioriterade mål, tillsammans
med mål om halverad köttkonsumtion till 2030,
utfasning av djurförsök och avveckling av minkfarmning.
Vi har kunnat konstatera att intresset för vego
aldrig har varit större. Vi har haft besöksrekord
under mässorna Vegovision och ordnat flera
seminarier och möten med politiker om vikten
av att främja växtbaserat. Men allt har inte gått
bra. Under året kämpade vi för smågrisarnas rätt
till sin mamma. Trots att många engagerade sig
lyckades vi inte stoppa en försämring, men vi ger
inte upp. Det framgår allt tydligare att Sverige be-

”Finansieringen av 3R-centret och att driva igenom förbudet mot elefanter och sjölejon på cirkus är några av det gångna årets stora framgångar, och vi hade inte klarat
det utan stödet från medlemmar och gåvogivare.”
för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag. 3R-centret är ett viktigt steg på vägen för att uppnå vårt
mål om utfasning av djurförsök och en övergång
till djurfri forskning.
Nu är det 135 år sedan Djurens Rätt grundades
1882 på Stockholms slott av prinsessan Eugénie.
Prinsessan, som var känd för sitt engagemang i
sociala frågor, var mycket engagerad i kampen
mot de plågsamma experimenten på djur. Syftet
med organisationen var att avskaffa djurförsöken. Det är ett av huvudmålen för Djurens Rätt
än i dag och kanske är vi nu närmare att få stopp
på djurförsöken än någonsin tidigare.

Foto: Petrus Iggström

höver en djurskyddsminister och en expertmyndighet för djurskydd. Det arbetar vi för.
Tack vare dig kan Djurens Rätt trycka på makthavare. Vi kan granska, påpeka problem och
presentera lösningar. Vi kan driva kampanjer
och förändra lagstiftning. Vi kan påverka företag
till att bli mer djurvänliga och vi kan inspirera
och engagera konsumenter och medborgare. Att
engagera och förändra ska vi fortsätta att göra.
Ett varmt tack till dig som stödjer vårt arbete
och tillsammans med oss skapar en stark röst för
djuren. Tillsammans gör vi skillnad.
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Ett år för djuren
3

1. Många kommuner fattade
djurvänliga beslut. Till påsken var det rekordmånga
kommuner som valde bort
fjädrar som utsmyckning i
den offentliga miljön och
fick komma med på Djurens
Rätts fjäderfria lista.

Ett år för djuren

8. 2017 var året då Djurens
Rätts mässa Vegovision anordnades på hela tre orter
i landet och mer än 10 000
personer besökte någon av
mässorna i Göteborg, Umeå
eller Stockholm. Mer om det
på sida 18.
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2. Lex Maja - förslag till ny lagstiftning som gör det möjligt
för vårdpersonal att anmäla
misstänkt vanvård av djur
togs fram under våren och
hamnade sedan i förslaget
till ny djurskyddslag i början
av 2018.

9. Djurens Rätt får en ny inspirationssajt. Under hösten
2017 bytte sajten vegokoll.
se skepnad och lanserades
under det nya namnet
Väljvego.se. Besök gärna
sajten för recept, inspiration
och matpepp!
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3. Youtubern Thérese Lindgren vann årets Guldråtta
– Sveriges finaste djurrättspris – och skickade en
videohälsning till deltagarna
på Djurens Rätts riksstämma
i maj.
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4. Clara Eriksson blev den
allra första mottagaren av
Djurens Rätts nya aktivistutmärkelse Eldflugan, bland
annat för sitt engagemang
inom projektet Förändra!
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5. Djurens Rätt är en given deltagare på riksdagspartiernas
kongresser och årsmöten.
Mer om hur det politiska
arbetet har intensifierats
kan du läsa på sida 27.
6. Sommarturnén gjorde
sedvanlig succé på gator,
torg och festivaler över hela
Sverige, läs mer om turnén
på sida 30.
7. Djurens Rätt pratar djurpolitik och toppar sociala
medier-listorna i Almedalen.

10. Ett historiskt beslut fattades
när regeringen i förslaget till
ny djurskyddslag inkluderade ett förbud mot elefanter
och sjölejon på svenska
cirkusar. Mer om arbetet för
djuren på cirkus kan du läsa
på sida 36.
11. Buräggen fortsatte att
försvinna från handeln och
från kommunerna. Under
året har bland annat Pressbyrån och 7-Eleven tagit
policybeslut om att fasa ut
ägg från hönor i bur.
12. Ett kompetenscenter för
3R-frågor blev äntligen verklighet! 3R-centret invigdes
den 21 november 2017.
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13. Julskinkans givna plats på
matbordet blev allt mer
ifrågasatt efter att Djurens
Rätt i flera kampanjer och
insatser lyft grisarnas situation. Under julen minskade
försäljningen av julskinka
med 10-20% i den svenska
handeln.
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Medlemsutveckling
Frågor om djurs rättigheter fortsätter att engagera vilket märks bland annat genom att Djurens
Rätt gör ytterligare ett framgångsrikt år medlemsmässigt. Under 2017 ökade Djurens Rätt
med 2 700 medlemmar och avslutade året med
totalt 45 251 medlemmar. Detta innebär att medlemsantalet har ökat med 40 % på fem år.
Många nya medlemmar välkomnas bland annat
under Djurens Rätts sommarturné och via olika
mässor, men väldigt många blir medlemmar
direkt på djurensratt.se eller i samband med olika
kampanjer under året. Genom att kommunicera
vikten av medlemskap, och att stort medlemsantal är ett kraftfullt verktyg för förändring, blir
medlemsvärvningen en naturlig del i vårt arbete
för djuren.

Av Djurens Rätts medlemmar är närmare 22 300
månadsgivare. Månadsgivare betalar sin medlemsavgift via autogiro vilket gör att de administrativa kostnaderna kan hållas nere och en större
andel kan gå direkt till påverkansarbetet för
djuren. Vid slutet av 2017 var nästan hälften av
Djurens Rätts medlemmar månadsgivare och vi
ser att nya medlemmar i allt större utsträckning
väljer att bli månadsgivare.
Rädda Djuren-klubben, som är Djurens Rätts
klubb för barn upp till 13 år, har under året gått
från 2 420 till 2 845 medlemmar. Rädda Djuren-klubben finns för att ge barn kunskap om,
och empati för, djur och det finns stor potential
för klubben att växa medlemsmässigt. Vi ser ett
ökat intresse kring att prata om djurrättsfrågor
med barn och där finns klubben som ett verktyg.
Bland annat får alla klubbens medlemmar en
egen medlemstidning fem gånger per år med fakta om djur, enkla vegorecept, pyssel och annat.
Mer om Rädda Djuren-klubben går att läsa på
sida 34 i verksamhetsberättelsen.

Djurens Rätts
huvudfrågor
6
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Djuren i livsmedelsindustrin
Varje år dödas fler än 100 miljoner landdjur i den svenska livsmedelsindustrin, flera miljarder fiskar
i yrkesfisket och fem till tio miljoner fiskar i vattenbruket. Djurens Rätts långsiktiga mål är en värld
där djur inte ses som mat. Samtidigt arbetar vi här och nu för att åstadkomma förbättringar för de
djur som utnyttjas idag. Det är inom livsmedelsindustrin som det största antalet djur utnyttjas av
människor, och det är ett av Djurens Rätts prioriterade områden. En viktig del i det strategiska arbetet
för djurs rättigheter är att höja deras status och arbeta för bättre villkor och ett starkare juridiskt
skydd. Det gör vi genom kontakter med politiker, myndigheter och företag, samt genom opinionsbildning, informationsspridning och debatt.

Fortsatt utveckling bort från
burhållning av hönor
I mer än tio år har Djurens Rätt arbetat för att
få företag i Sverige att välja bort ägg från hönor
som sitter i burar, det allra sämsta alternativet för
hönorna, och under 2017 intensifierades detta arbete. Allt fler tar ställning för hönorna och upphör
med användning av burägg. Andelen och antalet
hönor som hålls i burar i den svenska äggindustrin
fortsätter att minska. Nu är siffran nere omkring
12 % motsvarande 1 miljon hönor, i burar. När
Djurens Rätt år 2008 startade kampanjen för en
buräggsfri handel var motsvarande siffra 40 %
och 2,3 miljoner hönor satt i burar. I Sverige har
butikskedjorna Coop, Hemköp, Lidl, Willys och
Netto tagit bort buräggen helt. Efter dialog med
Djurens Rätt meddelade City Gross lagom till påsken 2017 att även de fasar ut buräggen, ett beslut
som har trätt i kraft under året. ICA har ingen
central policy mot burägg, men har efter samtal
med Djurens Rätt meddelat att de fr.o.m. 2018
inte kommer att distribuera dem via sitt centrallager, däremot är det fritt fram för lokala ICA-butiker att själva köpa in och sälja burägg.
En annan framgång var att 7-Elven och Pressbyrån strax efter sommaren meddelade att de
kommer att fasa ut alla burägg ur sina egna produkter, inte bara i Sverige utan i hela Norden och
Baltikum. Djurens Rätts arbete har haft ytterligare inverkan på Baltikum genom att Rimi Baltic, som ägs av svenska ICA Gruppen, efter nio
månader av dialog lämnade besked att de fasar
ut buräggen i sina mer än 250 butiker i Estland,
Lettland och Litauen senast 2025. Detta har även
lett till att flera stora butikskedjor i Baltikum
fattat liknande beslut.
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Fördelningen idag:

2017

2016

Eko:

16,7 %		

16,7 %

Fri ute:

		
		

3,0 %		

3,0 %

		

67,7 %		

64,9 %

Inredd bur: 		

12,6 		

15,4 %

Totalt antal hönor

8 miljoner

8 miljoner

Faktiskt antal i bur

ca 1 000 000

ca 1 230 000

Fri inne:

Källa: Svenska Ägg

Även internationellt händer det mycket på buräggsfronten. Djurens Rätt är med i det globala nätverket
Open Wing Alliance som verkar för en handel fri från burägg. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt. Företag som genom dialog med Open Wing Alliance antagit nya policys mot burägg under
2017 är bland andra Nestlé, Kraft Heinz, Carrefour och InterContinental Hotels Group.

Stort fokus på grisarnas situation
Stark kritik mot tidigare avvänjning av smågrisar
I mars 2015 ansökte grisbranschen till Jordbruksverket, om att få sittförslag till kontrollprogram, även
kallat ”djuromsorgsprogram”, godkänt. Om det ursprungliga förslaget godkändes skulle det bli tillåtet
att fixera suggor rutinmässigt tiden kring grisning och inseminering, ta smågrisarna från sina mammor tidigare och att hålla grisarna ännu trängre. 20 000 personer skrev under Djurens Rätts upprop
mot kontrollprogrammet och namnen lämnades över till Jordbruksverket i april 2015.
Den 23/3 2017 avslog Jordbruksverket Sveriges Grisföretagares ansökan. Men kort därefter presenterade Jordbruksverket flera av grisbranschens förslag till kontrollprogram, som sina egna förslag till
nya och ändrade djurskyddsföreskrifter ”för hållande och skötsel av lantbrukets djur”. Ett av förslagen var att tillåta att smågrisar får skiljas från sin mamma från tre veckors ålder, vilket är upp till
en vecka tidigare, än enligt dåvarande regler. Djurens Rätt kritiserade förslaget starkt, eftersom en
digivningstid kortare än fyra veckor innebär en stor risk för försämrad djurvälfärd. Redan en avvänjning vid fyra veckors ålder är tidigt. Djurens Rätt med flera var kritiska till att Jordbruksverket inte
inväntade inrättandet av det vetenskapliga rådet, som var på väg att inrättas, eller själva tog fram ett
ordentligt vetenskapligt underlag till sina föreslagna regeländringar.
Djurens Rätt startade ett upprop för smågrisarnas rätt till sin mamma som på en dryg månad samlade
in 41 227 namnunderskrifter. Tillsammans med Djurskyddet Sverige lämnades nästan 60 000 namnunderskrifter över till Jordbruksverkets generaldirektörer Leif Denneberg den 18 oktober 2017. Den
8 november beslutade Jordbruksverket trots det om ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur,
inklusive tillåten tidigare grisavvänjning.

”Den positiva utvecklingen består av två
saker. Antalet hönor i produktion ökar
inte trots befolkningsökning och nästan
var femte bur har tömts under 2017!”
Allt fler tar ställning för hönorna och skippar
buräggen. Det är en mycket positiv utveckling
och något Djurens Rätt har arbetat för Djurskyddsproblemen finns också i de frigående systemen. För Djurens Rätt är det viktigt att, parallellt
med arbetet mot burhållning, lyfta och verka för
positiva förändringar för hönorna som inte hålls
i bur. Alla hönor borde ha rätt till utevistelse och
gruppstorlekarna i de frigående systemen behöver
minskas.
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Den 17 januari 2018 uppvaktade Djurens Rätt,
tillsammans med Djurskyddet Sverige, Compassion in World Farming Sverige och Vi konsumenter landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för
att diskutera situationen för grisarna. I samband
med detta överlämnades 127 000 namnunderskrifter för grisarna till ministern. Av de insamlade namnen kom nästan 20 000 från Djurskyddet
Sveriges insamling för smågrisarnas rätt till sin
mamma, medan övriga insamlade namn kom
från Djurens Rätts kampanjer mot tidigare
grisavvänjning, för utevistelse för alla grisar och
mot stympningar (så som kirurgisk kastrering,
svans- och tandklippning) av grisar i Sverige och
resten av EU.

Målet är att få ett slut på stympningar av grisar.
I Sverige kastreras fortfarande nästan alla hangrisar kirurgiskt, trots att det finns metoder som
orsakar mindre lidande. Djurens Rätt vill se ett
slut på den kirurgiska kastreringen av hangrisar
senast år 2020 i Sverige, och på EU-nivå senast år
2024.

Positiva effekter i december
Under julen 2017 så minskade försäljningen av
julskinka med 10-20% i den svenska handeln.
Det är ett tydligt tecken på det ökande intresset
för vegomat och att kännedomen om grisarnas
situation ökat hos allmänheten.

Koldioxidbedövning
Djurens Rätt har sedan länge arbetat för att den
plågsamma koldioxidbedövningen vid slakt av
grisar och fiskar måste få ett slut. I december
gavs tillfälle att debattera frågan i flera medier,
då ett avsnitt av SVT:s program ”Köttets lustar”
tog upp just koldioxidbedövningen. Den 14 december debatterade Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom med en representant
från köttbranschen i SVT:s Aktuellt. Där ställdes
kravet om att sätta ett slutdatum för när koldioxidbedövningen inte längre får användas, då det
skulle skicka en tydlig signal om att det dags att
ta den här frågan på allvar.

#EndPigPain
Den 16 maj inledde Djurens Rätt kampanjen
#EndPigPain i Sverige. Tillsammans med Eurogroup for Animals och 15 olika djurskydds- och
djurrättsorganisationer bedrivs opinionsbildning
för grisarna via endpigpain.se. Kampanjen har
varit högprioriterad under det andra halvåret, i
samband med sommarturnén och i de digitala
kanalerna.
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Djurförsök
Djurens Rätt verkar för att det ska utarbetas en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök och handlingsplaner för
utfasning av djurförsök inom olika forskningsområden. Under verksamhetsåret 2017 nåddes en stor seger i djurförsöksfrågan när det
kompetenscentrum för 3R-frågor som Djurens Rätt så länge arbetet
för äntligen blev verklighet.
Det slutliga målet i EU:s försöksdjursdirektiv är att djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt att göra det. 3R-centret är
en viktig grundsten i det arbetet. I Nederländerna har man gått före
Sverige och antagit mål om att fasa ut många djurförsök till 2025.
Djurens Rätt bjöd under året in djurförsöksexperten Herman Koëter från Nederländerna, till ett seminarium i Almedalen för att föra
upp diskussionen om utfasning och övergång till djurfri forskning i
Sverige.

Hur många djurförsök utförs?
”Den vegetariska trenden har satt tydliga
avtryck i julhandeln. Flera butikskedjor står
med tonvis med osålda julskinkor kvar.”
Expressen 5/1 2018

Enligt Jordbruksverkets statistik avslutades år 2014 försök på 699
088 landdjur och på 4 939 553 fiskar i provfiske. År 2015 avslutades enligt statistiken försök på 334 321 landdjur och på 16 373 330
fiskar i provfiske.
Jordbruksverkets statistik redovisar från och med år 2014 antalet
djur som försök avslutats på aktuellt år. Innan dess redovisades antalet djur som försök börjats på aktuellt år. Ändringen har gjorts för
att redovisningen ska vara enligt EU:s försöksdjursdirektiv. Statistiken före 2014 är på grund av ändringen inte jämförbar med den som
redovisats åren därefter.
Det är vanligt att antalet djur som används i försök skiftar mycket
olika år, vilket beror på vad det är för försök som utförs. Individer
kan användas lång tid i försök. Det behövs flera års statistik för att
det ska vara möjligt att bedöma om användningen av djur i försök
ökar eller minskar.

Macchiarinis plågsamma djurförsök
Djurens Rätt polisanmälde i mars 2017 forskaren Paolo Macchiarini
för djurplågeri under djurförsök han var försöksledare för på Karolinska Institutet. Försöken, som utfördes 2013 på nio råttor, hade
som syfte att skapa en transplanterbar matstrupe. Under operation
togs 20 mm av råttans matstrupe bort och ersattes med en konstgjord. Enligt det etiska godkännandet skulle råttorna efter operationen studeras i 14 dagar, för att därefter dödas.

3R-centret och
djurförsöksetiska nämnder
Djurens Rätt arbetade i flera
år för att det skulle startas
ett kompetenscentrum för
3R-frågor (3R står för Reduce,
Refine och Replace) och att
detta skulle finansieras fullt
ut. Så blev det också till slut.
Regeringen avsatte i 2017 års
statsbudget 15 miljoner kronor
per år i fyra år för det. Under
2017 har 3R-centret startats,
vid Jordbruksverket i Jönköping. 3R-centret invigdes den
21 november 2017. Centrets
vision är ”Djurens välfärd i
fokus och färre djur i försök”.
Djurförsök ska godkännas av
djurförsöksetisk nämnd för
att få utföras. Nämnderna har
idag inte en sammansättning
och förutsättningar som är rimliga för att utföra prövning av
djurförsök enligt djurskyddslagstiftningen. Arbetssituationen har försvårats ytterligare
eftersom Jordbruksverket vid
omarbetning av försöksdjursföreskrifterna (beslutade 2017)
försämrat djurskyddet, som
till exempel att bestämmelser om vissa djurförsök har
strukits. När de bestämmelserna för flera år sedan togs
med i föreskrifterna var det
för att förbättra djurskyddet
vid djurförsök och för att vara
ett stöd för de djurförsöksetiska nämnderna. I flera av de
djurförsöksetiska nämnderna
har ledamöter nominerade
av Djurens Rätt ingått under
verksamhetsåret.

11

I ansökan om etiskt godkännande till djurförsöksetiska nämnden redovisade Macchiarini att
försök skulle avbrytas ”vid tecken på nedsatt
hälsa” och att råttans hälsotillstånd skulle bedömas enligt en särskild bedömningsmall med olika
kriterier, bland annat viktnedgång. Vid viktnedgång om 10-20 % skulle försöket avbrytas, vilket
djurförsöksetiska nämnden godkände.
Men trots kraftig viktminskning avbröts inte
försöken. Efter 14 dagar hade råttorna minskat
mycket kraftigt i vikt, som mest 45 % jämfört med vikten före operationen. Den kraftiga
viktnedgången på kort tid innebar att råttorna
utsattes för svårt lidande. Det är enligt djurskyddslagen tillåtet att utföra djurförsök och att
då utsätta djur för lidande, men försöken ska
godkännas av en djurförsöketisk nämnd. Om försöken orsakar att djuren utsätts för mer lidande
än vad som är godkänt ska försöken avbrytas.
I polisanmälan redovisade Djurens Rätt flera
andra allvarliga brister, bland annat att journaler
försvunnit. Enligt djurskyddslagstiftningen ska
journaler föras för de försök som utförs. Det har
även från samma institution försvunnit journaler
20170308

för andra djurförsök. Åklagare beslutade i slutet
av juni 2017 att inte inleda någon förundersökning, med motiveringen att de bedömer att det
inte begåtts brott som hör under allmänt åtal.
Djurens Rätt gjorde därför en ny polisanmälan i
oktober 2017.
I en rapport beställd av Karolinska Institutet om
Macchiarinis djurförsök åren 2011-2016riktas
allvarlig kritik mot hur försök utförts och hur
förhållandena var där försöken utfördes. Karolinska Institutet gjorde en muntlig polisanmälan
i oktober och Länsstyrelsen i Stockholm, som
ansvarar för djurskyddskontrollen, gjorde detsamma i december 2017 för de djurförsök som
Djurens Rätt polisanmälde i mars respektive
oktober.
Med Macchiarini som försöksledare har det
utförts flera andra försök på råttor i Sverige som
handlar om att ersätta en del av luftstrupen med
en konstgjord respektive att ersätta en del av
matstrupen med en konstgjord. Macchiarini och
hans kollegor har utfört djurförsök med samma
syfte också i andra länder, enligt deras artiklar i
vetenskapliga tidskrifter.

Djuren i pälsindustrin
Pälsindustrin föder upp och dödar djur enbart för
att människor vill klä sig i deras pälsar. I Sverige
dödas varje år cirka en miljon minkar enbart för
sin päls. Dessutom hålls ett mindre antal kaniner
främst för pälsproduktion. Djuren hålls i små
burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket

från det liv de är anpassade för. För Djurens Rätt
är det prioriterat att arbeta för att pälsdjursfarmningen i Sverige ska avvecklas och att samtidigt
få färre att välja pälsplagg och produkter med
pälsdetaljer i butikerna.

Internationellt arbete
Under hösten avslöjades det hur selektiv uppfödning av kraftigt överviktiga rävar sker på finska
pälsfarmer. Bilderna som släpptes visade arktiska
rävar, så stora att de knappt kan röra sig och
skapade uppmärksamhet både i Sverige och över
hela världen.

Genom Djurens Rätts medlemskap i den internationella djurskyddskoalitionen Fur Free Alliance
uppmanade vi Finland att vidta kraftiga åtgärder
för att få ett slut på den grymma aveln. Djurens
Rätt var även på plats i TV4:s Nyhetsmorgon på
för att diskutera bilderna och prata om pälsdjursindustrin.

www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Macchiarinipolisanmalsformisstanktdjurplageri/
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Macchiarini polisanmäls för djurplågeri  DN.SE

Nyheter
Macchiarini polisanmäls för misstänkt djurplågeri

Macchiarini polisanmäls ㍛ör djurplågeri

Just nu pågår en granskning av kirurgen Paolo Macchiarinis djurförsök på Karolinska institutet (KI) och Karolinska universitetssjukhuset. Dessutom har han
polisanmälts av organisationen Djurens rätt. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Publicerad 00:00
Joakim Andersson

Ett mischmasch utan like. Så beskrivs den pågående
granskningen av kirurgen Paolo Macchiarinis
djur䝽örsök på KI och KS. Samtidigt har han
polisanmälts 䝽ör misstanke om djurplågeri.

Beslutet att granska Paolo Macchiarinis samtliga djurförsök som ägde rum medan han var verksam i Stockholm togs av KI i början av
december förra året.
– Vid årsskiftet inledde vi kartläggningen av allt som Paolo Macchiarini gjorde under sin tid på KI. Vi försöker identiៈera djurförsöken som
han ansvarade för, hur djuren har använts och hur det har dokumenterats, säger vikarierande prorektor Anders Ekbom till Dagens Nyheter.

(http://www.dn.se/arkiv/nyheter/macchiarini-polisanmals-for-djurplageri/)
– Men vi har underskattat problemen med vad som är gjort på plats här och vad som är gjort utanför KI, i andra länder, och vid andra
tidpunkter. Det är ett mischmasch utan like, tillägger han.
Samtidigt som KI:s granskning pågår ska också organisationen Djurens rätt ha polisanmält Paolo Macchiarini för misstanke om djurplågeri i
de aktuella försöken.

– Vid årsskiftet inledde vi kartläggningen av allt som Paolo Macchiarini gjorde under sin tid

– I djurförsöken har råttorna svultit innan de avlivats. Enligt ansökan till etiska nämnden för djurförsök får råttorna förlora maximalt 10
procent av sin kroppsvikt innan djurförsöken ska avbrytas. I de här fallen förlorade de upp till 45 procent, säger Moa Richter Hagert,
enhetschef och kommunikationsansvarig vid Djurens rätt, till DN.

på KI. Vi försöker identifiera djurförsöken som han ansvarade för, hur djuren har använts
och hur det har dokumenterats.
– Men, tillägger Anders Ekbom, vi har underskattat problemen med vad som är gjort på
plats här och vad som är gjort utanför KI, i andra länder, och vid andra tidpunkter. Det är ett

Läkartidningen 8 mars.

mischmasch utan like.
Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne
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Macchiarinis försök
på djur polisanmälda


Opererade in matstrupar på råttor
En härva utan like – ut
redningen mot skandal
kirurgen Paolo Macchiarini
växer.
Nu misstänks han också
för djurplågeri. I olika för
sök har råttor fått mat
strupen opererad.
– De har utsatts för ett
stort lidande, säger Moa
Richter Hagert på Djurens
Rätt.

Sedan tidigare är Paolo
Macchiarini misstänkt för
grovt vållande till annans
död. Han opererade in
konstgjorda luftstrupar på
tre patienter 2010–2013.
Två av patienterna dog
och den tredje skadades
svårt. Den italienske läka
ren misstänks också för
flera fall av forskningsfusk.

forskare vid Karolinska in
stitutet.
I veckan lämnade också
Djurens Rätt in en polis
anmälan gällande misstan
kar om djurplågeri eller
brott mot djurskyddslagen.
Försöken, som gjorts på
råttor, strider mot djur
skyddslagen och råttorna
har utsatts för kraftigt
lidande.

Journaler saknas
Syftet med försöken var
att utveckla en teknik för
att skapa en transplanter
bar matstrupe. I ett försök
tappade råttorna upp till 45
procent av sin kroppsvikt.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Macchiarinipolisanmalsformisstanktdjurplageri/
Fick sparken

SKANDALKIRURG Paolo Macchiarini är ute i blåsväder igen.

Foto: LORENZO GALASSI/AP
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Djuren led i försöken
– Det finns många brister
i hur försöken har utförts.
Försöken har heller inte
utförts enligt den ansökan
som lämnats in. De har inte
gjorts som de ska, säger
Moa Richter Hagert, kom
munikationsansvarig på
Djurens Rätt.
– De har utsatts för ett
stort lidande. Det är ett lag
brott som begåtts, därför
anmäler vi det till polisen.
På KI pågår utredningen
av allt som Macchiarini
gjorde under sin tid1/1
där.
Paolo Macchiarini job
bar numera på Kazan
universitetet i Ryssland.

Benjamin Ekroth

benjamin.ekroth@aftonbladet.se

!
Frönyh eter

som ägt rum under hans tid som kirurg i Stockholm. Då hade Centrala etik
prövningsnämndens, CEPN, redan levererat kraftig kritik av ett av Macchiarinis publicerade
forskningsarbeten på råttor i tidskriften Nature Communications. Forskningsfusk,
konstaterade CEPN, och senare även KI.
– När det gäller dokumentationen så är Paolo Macchiarini närmast fantastisk på att ge olika
institutionstillhörigheter online och i tryck, suckar Anders Ekbom. Men vi går igenom
uppsats för uppsats och kommer inte at lämna ifrån oss en rapport som inte är bra.

Ute
i butik
nu!

Birgitta Wahlberg, internationellt ansvarig på Djurens Rätt i Nyhetsmorgon den 17 augusti.

I dagarna polisanmälde också organisationen Djurens Rätt Paolo Macchiarini för misstanke
om djurplågeri gällande de djurförsök som han utförde på KI.
– I djurförsöken har råttorna svultit innan de avlivats. Enligt ansökan till etiska nämnden för
djurförsök får råttorna förlora maximalt 10 procent av sin kroppsvikt innan djurförsöken ska

Pälsfria fredagen

avbrytas. I de här fallen förlorade de upp till 45 procent, säger Moa Richter
Hagert,enhetschef och kommunikationsansvarig vid Djurens Rätt.
Organisationen anser i sin anmälan att Macchiarini har utsatt råttorna för kraftigt lidande
och att försöket borde ha avbrutits.

Carin Ståhlberg
Carin Ståhlberg

kr

SÅ & SKÖRDA
132
gröna
sidor!
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i konsten
Handbok

Skandalerna ledde till att
Paolo Macchiarini fick
sparken, både som kirurg
vid Karolinska universi
tetssjukhuset och som

Redan vid 10 procent bor
de experimentet ha avbru
tits, menar de. Trots det lät
Macchiarini försöken fort
gå.
Journaler för försöken
har också saknats helt.

Det var i december förra året som KI beslöt att granska Macchiarinis samtliga djurförsök

Dagens Nyheter 8 mars.

Den 24 november uppmärksammades Pälsfria
fredagen världen över, så även i Sverige. Djurens
Rätt arrangerade fyra koordinerade manifestationer
på kvällen den 24 november i Malmö, Göteborg,
Stockholm och Umeå. Dessutom arrangerade

Djurens Rätts lokalorganisationer aktiviteter på
temat päls under hela veckan, så som filmvisningar,
flygbladsutdelningar och ljusmanifestationer. Totalt
uppmärksammade Djurens Rätt kampanjdagen på
tretton olika orter.

Tillbaka till toppen

Andra läser.
Ishockey

Flyget sent och Luleå ㍛örnedrat av HV
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”Det saknades bomaterial i minst 80 % av bolådorna där det hölls mink.”

Under verksamhetsåret 2017 har Djurens Rätt hållit föredrag, skrivit
debattartiklar, drivit kampanjer och samarbetat med företag för att
främja djurvänliga val. Flera livsmedelskedjor har under året rapporterat om ökade försäljningssiffror för vegetariska produkter och efter
jul kom flera rapporter om överbliven julskinka i handeln. Ett tecken
på att folk i högre utsträckning hittar de djurvänliga alternativen.
Dessutom såg vi hur både restauranger, hotell och cafékedjor breddade sitt utbud av veganska alternativ under året.

• Adore us babies
• Corkei
• Ebbes butik
• Lundborgs Herrekipering
• Mini Rodini
• Rabalder
• Riotlab
• The Vintage Woman
• Vecanis
BUTIK

F

Förutom detta fann länsstyrelser vid sina inspektioner bland annat brister i burarna med
för lite boendematerial, få eller inga sysselsättningsföremål och dålig luft. På en farm saknade
några minkar helt tillgång till dricksvatten, på en
annan farm fanns trasiga burar som utgjorde en

Citat från Länsstyrelsernas inspektionsprotokoll
och vitesförelägganden:

Djur utnyttjas inom många områden i vårt samhälle. Deras skinn,
päls och fjädrar blir klädesplagg och inredning. Deras kroppar utsätts för djurtester för att ta fram kosmetika och hushållsprodukter.
Och inte minst så föds de upp och utnyttjas för att bli mat. Trots att
alternativen blir fler och bättre finns det fortfarande en efterfrågan
bland konsumenter på djurprodukter av olika slag. Djurens Rätt har
ett eget arbetsområde dedikerat till djurvänlig konsumtion där organisationen arbetar för att uppmuntra både konsumenter och företag
att göra djurvänliga val.

PÄ L S

De brister som hittades är allvarliga, till exempel
saknade en farm syrgasmätare på avlivningsutrustningen, vilket innebär att man inte kan
kontrollera mängden gas i behållaren. Då luckan
hela tiden öppnas för att stoppa ner nya minkar,
riskerar gashalten att bli för låg, vilket gör att avlivningsprocessen ta längre tid och kan bli väldigt
plågsam.

skaderisk för minkarna. En farm saknade dessutom tillstånd för sin verksamhet.
– Vi ser att bristerna på minkfarmerna finns
kvar, 8 av 10 svenskar vill se dem avvecklade
och nu stänger allt fler länder i Europa ner sina
farmer efter politiska beslut. Vi undrar såklart
när de svenska politikerna ska vakna och ta sitt
ansvar för djuren i Sverige. Det är hög tid för det
nu, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

Under 2017 har ytterligare
nio företag anslutit till
Pälsfria listan

BUTI

Djurens Rätt sammanställer årligen resultaten
från Länsstyrelsens inspektioner av minkfarmerna. Under 2016 gjorde länsstyrelserna endast åtta
inspektioner på landets ungefär 70 minkfarmer.
Det är en kraftig minskning från tidigare år.
Trots att så få inspektioner gjordes, upptäcktes
många brister i djurhållningen. Endast två farmer
klarade sig utan anmärkningar, trots att nästan
alla besök var anmälda i förväg.

Djurvänlig konsumtion

RI

Sammanställning av inspektioner

”Enstaka bolådor hade trasig nätvagga eller
golv, vilket utgjorde skaderisk för minkarna.”
”Då du inte har riktig koll på de skadade djur
som inte har tagits in i sjukutrymmet får dessa
djur inte extra tillsyn”.
”Några djur sågs som var små och tunna”.
”En mink sågs med en skadad tass som också
var liten och tunn. Du uppgav att denna bur
borde ha märkts upp för att ha bättre tillsyn över
minken. Du uppgav även att det är svårt att se
om djuren är skadade då de ses i samband med
utfodring.”

Päls och annat animaliskt material
Djurens Rätt arbetar både nationellt och internationellt med pälsfrågan med slutmålet att pälsdjursfarmning ska fasas ut. Ett av de huvudsakliga målen på vägen är att skapa och bibehålla en stark
opinion mot pälsdjursfarmning i Sverige. Det opinionsbildande arbetet riktar sig både till konsumenter
och politiker. Under 2017 presenterade Djurens Rätt en rapport riktad till politikerna i EU-parlamentet som visade på stora brister i märkning av animaliska material inom EU. Rapporten var resultatet
av en undersökning vi utförde i slutet av 2016 i flera olika länder.
Under året har Fur Free Retailer program (i Sverige mer känt som pälsfria listan) reviderats och fått en
ny grafisk profil, liksom webbplats. Under hösten genomförde Djurens Rätt och Fur Free Alliance en
gemensam kampanj i sociala medier för att uppmärksamma pälsindustrins grymheter.
Inför påsken lyfte Djurens Rätt fram problemen med produktionen av påskfjädrar. Informationsarbetet i syfte att påverka kommuners påskpynt och upplysa konsumenter om att påskfjädrar är från
djur fick stort genomslag i media. Hela 25 % av Sveriges kommuner meddelade att de fattat beslut om
att avstå från att använda fjädrar (74 kommuner 2017, jämfört med 11 kommuner 2016). I samband
med Vegovision Umeå blev Djurens Rätt inbjudna av Sveriges Radio för att prata om baksidorna med
animaliskt material och vad som är djurvänligt mode, ett uppskattat föredragsämne under samtliga
Vegovision-mässor.

Brister på landets minkfarmer uppmärksammas
bland annat i Sydöstran den 2 augusti.
Antalet inspektioner på Sveriges minkfarmer år för år.
Källa: Sveriges länsstyrelser
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Icke djurtestat

100 % VEGANSKT
100 % VEGANSKT är Djurens Rätt
egen märkning, och Sveriges
första veganska märkning som
syftar till att underlätta för konsumenter att hitta animaliefria
produkter.

När det kommer till djurtester av kosmetika eller hushållsprodukter
arbetar
Djurens Rätt både politiskt och genom opinionsbildning. Under året
har vi bland annat skrivit debattartiklar om att det är hög tid att
börja lyfta frågan om att förbjuda djurtester inte bara för kosmetika
utan även för hushållsprodukter. Djurens Rätt är också den officiella
samarbetspartnern i Sverige för The Body Shops kampanj ”Forever Against Animal Testing” vars syfte är att förbjuda djurtester världen över.
Gemensamma arrangemang genomfördes bland annat under Almedalsveckan. Namninsamlingen förväntas uppnå åtta miljoner underskrifter
och pågår fram till 2019.

Välj vego!

Under 2017 har tio nya
företag anslutit till 100 %
VEGANSKT

Maten vi konsumerar påverkar ett
stort antal djur och genom att fler
väljer en animaliefri kost kan många
djur besparas lidande i livsmedelsindustrin. Djurens Rätt främjar
konsumtionen av veganskt mat och
har som målsättning att inspirera
fler konsumenter att testa det gröna
köket. Ett verktyg som används är
Djurens Rätts inspirationsmagasin
Välj Vego! Under 2017 beställdes fler
än 9 000 exemplar av inspirationsmagasinet antingen via sms eller via Djurens Rätts hemsida.
Ett stort lyft för Djurens Rätts möjligheter att påverka var den satsning som gjordes på vår webbnärvaro under 2017. Den prisbelönta
men aningen daterade bloggen vegokoll.se bytte skepnad och lanserades under det nya namnet väljvego.se. Med hjälp av sajten ska det
vara lätt att börja eller fortsätta att välja vego.

• AB Utblicken
• Better You
• CCS
• Earth Bite
• Healthy Bars Sweden AB
• Liba Bröd
• Monthlycup AB
• Prima Food/Tropic Snacks
• Sellton
• Yipin Soya

Sedan tidigare är även
följande företag anslutna
www.valjvego.se är Djurens Rätts inspirationssajt som gör det lätt att välja vego!

Väljvego.se är resultatet av gedigen användarresearch tillsammans
med idéer från Djurens Rätts medlemmar. På den nya webbplatsen
finns utmaningar som på ett pedagogiskt sätt hjälper nyfikna på deras vegoresa och guider som ger vägledning. Det finns svar på vanliga
frågor, artiklar som djupdyker i vegodjungeln, en crowdsourcad vegolista med veganska produkter, populära veganska recept och mycket
mer. Under 2018 lanseras även en ”vegokarta”, en guide till vegomat
på restauranger och caféer. Ännu ett steg för att underlätta personer
att kunna göra vegoval i sin vardag.
Vegobrevet är också ett återkommande inslag i arbetet för att
inspirera till vegoval. Vegobrevet är ett nyhetsbrev med nära 20 000
prenumeranter som utkommer per e-post en gång i månaden med de
senaste nyheterna inom vegovärlden.
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• Ahlström Factory
• Fry’s
• GSD AB
• Karamellkungen/Parrots
• Limera
• Octean
• Proteinlabbet
• Rosenserien
• Rydbergs
• Simris Alg
• The Plant
• Vegan schmegan
• Vegan soul train
• Veggi
• Vegomagasinet

Djurens Rätts kampanjinformatörer har pratat i telefon om
vegomat och inspirationsmagasinet Välj Vego! med omkring
1 000 personer under 2017.
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Vegovision x 3
Vegovision är Djurens Rätts mässa för djurvänliga val och en viktig plattform för påverkan och
inspiration. Här hittar besökarna allt från skor
till mat och ett maxat scenprogram med kända
vegoprofiler och experter inom olika områden.
Under 2017 var det mer än 10 000 personer
som besökte Vegovision i Göteborg, Umeå eller
Stockholm.

Rädda Djuren-klubben fanns såklart på plats
med pyssel och annat kul för de yngre besökarna. Barnen bjöds på filmvisning, ansiktsmålning
och i Stockholm höll artisten och förskolläraren
Charlie Grönvall i en sångstund för besökarna.

”Precis som tidigare år är ungefär hälften
av besökarna inte veganer när de kommer till mässan så vi hoppas såklart att
de har funnit inspiration att ta ytterligare
steg mot att göra fler djurvänliga val.”

Vegovision är ett utmärkt tillfälle att som volontär engagera sig i Djurens Rätts arbete. Det hade
inte varit möjligt att arrangera dessa stora evenemang utan all hjälp från volontärer. Närmare
250 volontärer har hjälpt till på mässorna under
året. Majoriteten av volontärerna har hjälpt till
under själva mässorna, men flera har även varit
engagerade i för- och efterarbete. Volontärerna
gör allt från att ta emot besökare i entrén, leka
med barn hos Rädda Djuren-klubben, se till
att säkerhetsrutinerna följs, värva nya medlemmar, hjälpa utställare och mycket annat. Många
volontärer gör sina första insatser som aktiva
medlemmar på mässan och flera fortsätter sedan
att engagera sig under året i andra aktiviteter.
En hög andel hjälper till på kommande mässor.
Detta ökar stabiliteten för våra arrangemang då
många av våra volontärer tar med sig erfarenheter och kunskap från tidigare mässor.

Sofia Säljö, projektledare för Vegovision
Djurens Rätts ambition är att alltid ha ett brett
program, både vad gäller inbjudna gäster och
ämnen, så att alla besökare ska kunna hitta något som passar dem. Under året har vego-profiler
som Linda Hallberg, Adam Tensta, Kitty Störby
Jutbring, Mattias Kristiansson och medlemmarna i Vegan Fitness Team gästat scenerna. Vi har
också haft besök av professor Steven Wise som
är ordförande för Nonhuman Rights Project i
USA. Besökarna har på alla mässor kunnat ta del
av en mängd olika programpunkter rörande olika
ämnen. Vegovision är också en knytpunkt för att
skapa möten mellan politiker, företag och andra
människor med inflytande över samhällsutvecklingen.

Utställare
I utställarmontrarna tog framgångsrika aktörer på
den veganska marknaden plats. ICA, Vegme, Fry’s,
3 vänners glass och många fler dukade upp med
smakprover av de populäraste och senaste produkterna. Majoriteten av utställarna erbjöd olika
livsmedel och ungefär en tredjedel var företag som
erbjöd andra livsstilsrelaterade produkter som skor
och hygienartiklar. Några exempel är Green Laces,
som sålde skor och andra skinnfria produkter och
The Body Shop och Kissed by Eco som erbjöd kosmetika och hygienprodukter. Många företag som
varit med på Vegovision har sedan anslutit sig till
vår märkning 100 % VEGANSKT.
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Tack till våra sponsorer 2017.

Det ideella engagemanget

En medlemsförmån
Alla medlemmar i Djurens Rätt har gratis inträde
på Vegovision. Det är en uppskattad medlemsförmån och ett bra mervärde av medlemskapet. Men
mässan är också en extra morot för dem som inte
redan är medlemmar. På våren, inför Vegovision
i Göteborg och i Umeå, är det många som passar
på att förnya sina medlemskap eftersom de ska
gå på någon av mässorna. En del blir medlemmar
inför att de ska komma på Vegovision men under
2017 så har också 1 500 personer blivit medlemmar i entrén till någon av mässorna.
Under 2018 anordnas återigen tre mässor. Den 7
april i Göteborg där Vegovision flyttar in i en ny
större lokal. I Umeå den 5 maj och i Stockholm
3-4 november.
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Kampanjarbete
1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporter lämnades över
I flera decennier har Djurens Rätt på olika sätt arbetat för att sätta stopp för Europas långa och
plågsamma djurtransporter. I april 2016 lanserade vi kampanjen #StopTheTrucks tillsammans med 22
andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer runt om i Europa.

#EndPigPain
Den 16/5 inledde Djurens Rätt kampanjen #EndPigPain i Sverige. Tillsammans med Eurogroup
for Animals och 15 olika djurorganisationer
drivs opinion för grisarna via endpigpain.se.
Kampanjen har varit högprioriterad under det
andra halvåret, i samband med sommarturné
och i de digitala kanalerna.
Målet är att få ett slut på stympning av grisar.
I Sverige kastreras fortfarande nästan alla hangrisar kirurgiskt, trots att det finns metoder som
orsakar mindre lidande. Djurens Rätt vill se ett
slut på den kirurgiska kastreringen av hangrisar
senast år 2020 i Sverige, och på EU-nivå senast
år 2024.
Foto: Erik Lindegren

Fyrverkerier som
skrämmer och skadar

Opinionsbildning
& politiskt arbete
20

Varje år blir både djur och människor skrämda och
skadade av fyrverkerier. Nyåret 2017 gav tyvärr flera exempel på djur som rymt, skadats eller till och
med dött som en konsekvens av fyrverkerier.

2013 startades initiativet Fyrverkeribegränsningar av ett antal privatpersoner som fått nog av alla
skador som fyrverkerier och smällare orsakar
varje år. Ganska snart slöt flera stora organisationer upp bakom kampanjen, Djurens Rätt var en
av dem. Kraven i kampanjen är att förbjuda den
fria användningen av fyrverkerier och pyroteknik
för privatpersoner och att stoppa den i dag tillåtna försäljningen av fyrverkerier och pyroteknik
till privatpersoner.
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När uppropet avslutades hade det samlats in totalt 102 977 namnunderskrifter och i februari
överlämnade Djurens Rätt tillsammans med Djurskyddet Sverige, Svenska Kennelklubben och Svenska
Brukshundklubben över uppropet till Justitiedepartementet. Beskedet därifrån var dock nedslående
– regeringen hänvisar till att kommunerna ska fatta beslut i frågan. I de fall då kommuner beslutat om
förbud mot fyrverkerier har dock besluten rivits upp i förvaltningsrätten, som menar att kommunerna
då överskrider sina befogenheter.
Det kommuner kan göra är att införa begränsningar gällande vid vilken tid och plats fyrverkerier
får användas - vilket glädjande nog ofta görs. Under 2017 var det också flera kommuner som ersatte
fyrverkerierna med lasershower.
Att mer än 100 000 namnunderskrifter mot fyrverkerier kunde lämnas över visar hur viktig frågan är
för många, och det är en fråga som Djurens Rätt kommer att arbeta vidare med.

Fokusvecka om fiskar
I oktober fokuserade Djurens Rätt på
en grupp djur som ofta glöms bort
– nämligen fiskarna. Under en fokusvecka på sociala medier delades bilder,
artiklar och information om fiskar
med förhoppningen att kunna öka
medvetenheten om vad fiskar utsätts
för, och inte minst att öka förståelsen
för att fiskar upplever smärta. Enlig en
opinionsundersökning Djurens Rätt
låtit beställa tror upp till var femte
svensk fortfarande inte att fiskar kan
uppleva smärta och lidande Trots att
det finns övertygande bevis för detta.
() att så är fallet. I delar av landet är
det endast strax över hälften som tror
att fiskar kan känna smärta. Det är
angeläget att ändra på, det får inte
finnas något tvivel om att också fiskar
upplever smärta och att vi människor
måste ta hänsyn till detta. .

Forever Against Animal Testing
Den 1 juni lanserades kampanjen ”Forever Against Animal Testing”
av The Body Shop. Målet är ett förbud mot djurförsök för kosmetika
överallt i hela världen. Som ett delmål på vägen är ambitionen att
samla in 8 miljoner namnunderskrifter mot djurförsök för kosmetika.
Djurens Rätt finns med som svensk samarbetspartner till kampanjen
och vi deltog när kampanjen lanserades i Stockholm. Flera av Djurens Rätts lokalavdelningar har även genomfört evenemang i företagets butiker, och under Almedalsveckan fanns The Body Shop på
plats i Djurens Rätts tält för att erbjuda djurvänlig makeup.
På Försöksdjurens dag i april uppmärksammade också Djurens Rätt
lidandet i djurförsök i Sverige på 14 platser runt om i landet.

Podd och film för unga
aktivister
Djurens Rätts Förändra!-projekt
avslutades under sommaren
2017 med att sju filmer och sju
poddavsnitt om djurrättsaktivism för unga släpptes. Det är
unga som är framtidens makthavare och beslutsfattare och målet med projektet, som startade
2015, har från början varit att
tillgängliggöra information och
verktyg för ungdomar som vill
engagera sig för djuren inom det
demokratiska systemet. Under
2017 genomfördes projektets
tredje och sista del.
De sju film- och poddavsnitten som finns tillgängliga på
forandra.org tar upp olika
teman som är relevanta för den
som vill göra världen bättre för
djuren. Det är allt ifrån att påverka politiskt, nå ut i massmedia
och bedriva vardagsaktivism
till hur en kan bedriva hållbar
aktivism - att inte glömma bort
att ta hand om sig själv samtidigt
som en gör världen bättre för
djuren. Sedan tidigare finns också handboken Förändra! som
tar upp samma ämnen.
Projektet samlade under 2016
drygt 20 djurrättsengagerade
ungdomar från hela landet som
alla bidrog till att skapa och
genomföra projektet. Förutom
produktion av filmer och podd
genomfördes också två fysiska
träffar, det hölls workshops,
skrevs insändare och medborgarförslag och pratades om
aktivism på sociala medier.
Projektet genomfördes med
ekonomiskt stöd från MUCF,
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.

Francesca Vilches om kampanjen Forever Against Animal Testing.
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Fjäderfri påsk

Djurens Rätt i media

Påskfjädrar ser syntetiska ut i sina grälla färger
men vad som nu börjar bli känt är det faktum
att de allra flesta påskfjädrar som säljs på den
svenska marknaden kommer från kalkonindustrin i USA. Fåglarna lever under svåra förhållanden i köttindustrin i USA. Under 2017 var
Djurens Rätt med och placerade fjädrarnas vara
eller icke-vara på agendan och så mycket som var
fjärde svensk kommun beslutade under 2017 att
pynta fjäderfritt – 11 fjäderfria kommuner året
innan ökade till hela 74 på bara ett år.

Att nå ut medialt, både i traditionella och sociala medier, är avgörande för Djurens Rätts möjligheter att skapa opinion och nå ut till
allmänhet och beslutsfattare. Under året har exponeringen i båda
ökat vilket förstås ökar Djurens Rätts chanser att fortsätta engagera,
informera och sätta djurfrågorna på agendan.
Ett exempel på hur engagemanget i sociala medier kan omsättas i
praktiken var det faktum att Djurens Rätt på bara ett dygn kunde,
via våra sociala medier, samla ihop hela 51 388 namnunderskrifter
för den omtalade vita älgen i Värmland skulle skjutas. Det stora engagemanget i sociala medier blev en av orsakerna till att älgen räddades.

Evgeniya Porechenskaya/Shutterstock

Blixtaktion för ett pälsfritt kungahus
I samband med dopet av prins Gabriel i december bar prinsessan Madeleine en kappa av persianpäls,
en lockig päls som tas från karakul-lamm. Det är inte första gången som representanter för kungahuset klär sig i päls – ett material som en majoritet av svenskarna aktivt väljer bort. Det finns också en
bred opinion för ett förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige. Då kungahuset ska representera Sverige
och hela kungafamiljen är förebilder vars klädval skapar trender har de ett särskilt stor ansvar att göra
medvetna val. Att klä sig i päls är oetiskt och omodernt, och i ett upprop som Djurens Rätt lanserade under slutet av året uppmanas kungahuset att i officiella sammanhang välja bort päls för djurens
skull. Uppropet fortsätter även under 2018 liksom vårt övriga arbete för de djur som får offra livet för
klädesplagg.

Ytterligare ett kvitto på att Djurens Rätt når ut i sociala medier kom
i Maktbarometern 2017, en kartläggning över vilka i Sverige som hastörst inflytande på sociala medier som Medieakademin gjorde under
hösten. Bland de mäktigaste på Facebook fanns Djurens Rätt på en
fantastisk 7:e plats i Sverige, och med Instagram, Twitter och Youtube inräknat hamnade Djurens Rätt på plats 23. Ingen annan ideell
organisation fanns bland de 30 främsta på den listan. När företaget
Smampion under slutet av 2017 mätte engagemang på Instagram låg
Djurens Rätt återigen i topp.

”Vi är duktiga på att skapa interaktion med våra
följare och det är en av nycklarna till framgång. Vi som
modererar sidan försöker att alltid svara på frågor
och kommentarer som kommer in.”
Peter Nilsson
kampanjsamordnare, Djurens Rätt

Massmedia
Djurens Rätt har som mål att vara en ledande aktör i media och
en expertröst i frågor som innefattas i vår verksamhetsinriktning.
Djurens Rätt bidrar med sin kompetens i djurfrågor och agerar
aktivt för att ge djuren en röst i samhällsdebatten. Under 2017
har Djurens Rätt medverkat i ca 750 medieklipp (TT-publiceringar exkluderat, 350 stycken). Några av de ämnen som fått stor
medial uppmärksamhet under året är kommuner som väljer bort
påskfjädrar, grisarnas situation i Sverige med en stark kritik mot
tidigare avvänjning och koldioxidbedövning samt en pågående
debatt om djur i olika former av underhållning. Utöver detta
tillkommer över 200 publiceringar av insändare som medlemmar
i Djurens Rätt skrivit som representanter för organisationen.
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Facebook
Djurens Rätt blev under 2017
den tredje största ideella organisationen i Sverige på Facebook (i fint sällskap av Missing
People och WWF Sverige) och
vi fortsätter att vara nummer
ett när det gäller engagemang
– vilket är sociala medier-språk
för delningar, gilla-klick och
kommentarer. Vid årsskiftet
hade Djurens Rätt nästan 400
000 följare på Facebook och
varje dag deltar tusentals
personer i diskussionen kring
aktuella djurfrågor. Vi har under
året publicerat mer än 1 000
olika inlägg.
Djurens Rätt hade vid slutet av
2017 nästan 397 000 följare på
Facebook och passerade under
början av 2018 siffran 400 000.
Djurens Rätt blir därmed den
tredje ideella organisationen
i Sverige som passerar den
siffran, vilket också gör Djurens
Rätts sida till en av de större
sidorna internationellt sett.

Instagram
På Instagram har ökningen i
antalet följare varit stor under
2017. Antalet följare har ökat
med 33 % upp till 74 800. Totalt
klickades det ”gilla” på någon
av Djurens Rätts bilder på
Instagram mer än 4,5 miljoner
gånger under förra året. Särskilt
roligt är att det är så många unga
som följer oss vilket ger hopp
om en djurvänligare framtid.

Twitter
Twitter fortsätter vara en viktig
kanal för direktkontakt med
beslutsfattare och opinionsbildare och Djurens Rätt hade vid
årsskiftet drygt 8 200 följare.
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www.djurensratt.se
Djurens Rätts webbplats
slog under 2017 nytt rekord i
antalet besökare. För andra
året i rad hade sidan mer
än 1 miljon unika besökare
under året och för första
gången ett snitt på mer än
100 000 unika besökare per
månad, med toppar i mars
och november. Arbetet med
att utveckla webbplatsen
och göra den mer tillgänglig
pågick under hela året och
fortsätter under 2018.

Övriga webbsidor
Förutom djurensratt.se har
Djurens Rätt flera andra
webbsidor. Näst mest populär är väljvego.se, vilken
tidigare hette vegokoll.
se och under 2017 fick sig
en välbehövlig uppdatering tillika namnbyte. Idag
innehåller sajten recept,
tips, produkter och mycket
mer och är värd ett besök.
Andra sajter är veganistan.
se, liksom webbsidorna för
mässan Vegovision, för Rädda djuren-klubben och för
vår webbshop, djurensratt.
se/shop.

Politisk påverkan

Djurrätt på bästa sändningstid

Den 21 februari medverkade Djurens Rätts inbjudne gäst Ian Michler
tillsammans med Moderata Riksdagsledamoten Sofia Arkelsten i Aftonbladet Morgon för att prata om troféjakt
och visningen av filmen Blood Lions i
riksdagen.

Både 31 mars
och sedan den
16 april lyftes
problematiken
kring påskfjädrar
på TV4. Precis
som året innan
så har påsken,
som genererade
ca 200 omnämnanden i media,
varit en av de
mest intensiva
perioderna för
Djurens Rätts
medverkan i
media.

Djurens Rätt har under året intensifierat det
politiska påverkansarbetet. Djurens Rätt har
haft flera möten med kommunpolitiker om att
ställa djurskyddskrav i offentlig upphandling
gällande bland annat ägg för att göra kommunerna buräggsfria, liksom att satsa på mer vego i
kommunerna – eller till och med införa vego som
norm. Djurens Rätt har även drivit att kommuner
ska införa fyrverkeribegränsningar för att djur
ska slippa bli skrämda och att kommunerna ska
tänka till inför påskpyntet på gator och torg och
pynta med annat än fjädrar.
Djurens Rätts fyra prioriterade mål i det nationella arbetet har varit halverad köttkonsumtion
till 2030, utfasning av djurförsök, avveckling av
pälsdjursfarmning och förbud mot vilda djur på
cirkus. Dessa har lyfts fram under de olika partievenemang som Djurens Rätt deltagit i under året.

3-5 februari: Centerpartiets kommundagar,
Göteborg
18-19 mars: Liberalernas Riksmöte, Västerås
24-25 mars: Moderaternas Sverigemöte, Karlstad
Den 7 december lyfte Rapport
Djurens Rätts mycket uppmärksammade fråga om de nya regler som
innebär att smågrisar får separeras
tidigare från sin mamma.
Även den 14 december lyftes grisarnas
situation i rutan. Då var det den plågsamma
koldioxidbedövningen av grisar som debatterades i SVT:s Aktuellt.

7-8 april: Kristdemokraternas kommun- och
landstingsdagar, Karlstad
8-12 april: Socialdemokraternas kongress,
Göteborg
26-28 maj: Miljöpartiets kongress, Linköping
30 september-1 oktober: Vänsterdagarna, Malmö

Den 17 augusti medverkade Djurens
Rätts Birgitta Wahlberg i TV4 för att
prata om pälsindustrin och komDen 10 januari (2018) medverkade Djurens
mentera de chockerande bilder som Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom
släppts från finska pälsdjursfarmar. återigen i SVT:s Aktuellt för att debattera
djurparker. Detta efter att nyheten om
lejonungar som dödats i Borås djurpark
släppts och skapat debatt.

26

Efter den framgångsrika kampanjen #IntePåCirkus som krävde ett förbud mot vilda djur på
cirkus lämnade Djurens Rätt över en namninsamling med över 155 000 namnunderskrifter till
regeringen. Vid årsskiftet blev det klart att regeringen kommer att införa ett förbud mot elefanter
och sjölejon på cirkus. En framgång till följd av
många års påverkansarbete.
Målet om halverad köttkonsumtion har lyfts
främst genom möten och seminarier med riksdagspolitiker, något som ledde till att frågan om
en politik som främjar växtbaserat lyftes i flera
riksdagsmotioner och ett möte med regeringen
om hur politiken kan främja innovation och företagande inom växtbaserade livsmedel.
Efter att Nederländerna fattat beslut om att fasa ut
många djurförsök senast 2025 bjöd Djurens Rätt
in den nederländska djurförsöksexperten Herman
Koëter till ett Almedals-seminarium och möten
med svenska riksdagspolitiker. Det satte frågan
på agendan i Sverige med resultatet att det nu
finns politiker, inom flertalet riksdagspartier, som
engagerar sig i frågan om utfasning av djurförsök.
Ett viktigt steg på vägen och resultat av Djurens
Rätts påverkansarbete var invigningen av Sveriges
3R-center som ska arbeta med att minska djurens
lidande och minska antalet djurförsök.
Livsmedelsstrategin presenterades under året och
fick dessvärre som konsekvens att smågrisar får
tas tidigare från sin mamma. Trots ett upprop
som engagerade 60 000 personer, kritik i media
och möten med Jordbruksverket tillsammans
med andra djurskyddsorganisationer antogs förslaget som försämrat djurskyddet för grisar i strid
med vedertagen forskning.
Ett resultat av Djurens Rätts arbete för avveckling av svensk pälsdjursfarmning är att regeringen tillsatt en utvärdering av välfärden för minkar
på pälsdjursfarmerna. Nu måste vi fortsätta att
hålla trycket uppe och visa att det finns engagemang från medborgarna och även visa på att flera andra länder har förbjudit pälsdjursfarmning.
Ett antal länder har också infört striktare regler
vilket gjort att farmerna valt att lägga ner istället
för att ställa om.
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Internationellt
påverkansarbete

Ett djurvänligare Europa
En stor framgång under året var det förbud mot
burhållning av kaniner som föds upp för kött
som röstades igenom i EU-parlamentet den 14
mars. Kaniner är ett av det djur i Europa som det
föds upp och slaktas flest av – 340 miljoner kaniner dödas varje år för sitt kött bara i Europa. Inför omröstningen tog Djurens Rätt kontakt med
och informerade samtliga svenska medlemmar av
Europaparlamentet. Med resultatet att alla svenska Europaparlamentariker som var närvarande
vid omröstningen röstade för förslaget.

Djurs rättigheter behöver lyftas fram i alla världens länder. Djurens
Rätt samarbetar därför med djurrättsorganisationer runt om i världen.
Genom lobbying och gemensamma kampanjer kan vi arbeta för att
påverka lagstiftningen och påskynda förbättringar i djurfrågor som
är oberoende av i vilket land djuren befinner sig.

För en buräggsfri värld

Djurens Rätt bidrar till ökad
kunskap om djurs rättigheter
Djurens Rätt anordnade i maj ett vetenskapsseminarium i Stockholm som var öppet för såväl riksdagspolitiker som tjänstemän och allmänheten. Seminariet omfattade tre olika aspekter på skyddet
av djur: den naturvetenskapliga, den etiska och den rättsvetenskapliga. Responsen var god och har
utmynnat i ett informationsmaterial för politiker.

Djurens Rätt ordnade så att den polske professorn i rättsteori Tomasz Pietzrykowski höll en
presentation om djurs rättsliga status under ett
seminarium vid Stockholms universitet. Senare höll Birgitta Wahlberg från Djurens Rätt en
presentation om vad djurrätt är i juridisk mening,
det vill säga hur lagstiftningen bättre ska kunna
skydda djuren. Ett resultat av detta är att Stockholms universitet nu planerar att starta den första
kursen i djurrätt i Sverige inom ramen för rättsvetenskap.

Birgitta Wahlberg, Helena Röcklinsberg och Bo Algers.
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Ett av Djurens Rätts nyare samarbeten är den globala koalitionen
Open Wing Alliance. Genom detta har vi fortsatt vårt arbete för en
handel fri från ägg från hönor i bur, på global nivå. Djurens Rätt och
Open Wing Alliance har under året påverkat en rad stora globala
företag som exempelvis Sodexo, Compass Group, Rema, Aldi och
InterContinental Hotels Group att införa en buräggsfri policy.

Seminarier för djuren
Inom det internationella arbetet har Djurens Rätt deltagit i djurrättsliga
seminarier och konferenser. Vid juridiska fakultet vid universitetet i
Oslo, Norge: ”Et politi for dyrene? Dyrepoliti og politiarbeid med
kriminalitet mot dyr i nordiske land” med presentationen ”Fighting
Crimes Against Animals in Nordic Countries”. På konferensen ordnad
av EGALS (Educational Group for Animal Law Studies) vid universitetet i Strasbourg, Frankrike deltog vi med presentationen ”Justification
of Animal Slaughter?”. Dessutom har Djurens Rätt hållit en föreläsning
vid Åbo Universitet, Finland om djurens rättsliga status för Åbo
Akademiska Djurrättsförening.

Djurtransporterna
på agendan
Transport och slakt av djur
som används i livsmedelsindustrin är ett exempel på en
fråga som i allt högre grad är ett
internationellt arbetsområde.
Under året har Djurens Rätt
drivit en kampanj mot Europas
djurtransporter där vi kräver
en revision av EU:s lagstiftning
för djurtransporter, krafttag
mot den höga dödligheten
under transport och ett stopp
för exporten av levande djur.
Kampanjen #StopTheTrucks
har bara i Sverige samlat in
närmare 60 000 underskrifter
under 2016. Genom nätverket
Eurogroup for Animals (E4A),
kommer kampanjen att fortsätta
drivas till slutet av mars 2017.
Djurens Rätt har också uppmanat branschen och den svenska
regeringen att agera i djurtransportfrågan. Tillsammans
med veterinären Alexander
Rabitsch från Österrike lyfte
Djurens Rätt frågan på ett möte
med Näringsdepartementet
under hösten. Efter mötet tog
landsbygdsminister SvenErik Bucht frågan vidare på ett
EU-ministermöte i Bryssel. En
revision av lagstiftningen
understöddes av sammanlagt
sju länder och förslaget om
effektivisering av tillämpningen
och kontrollen av bestämmelserna understöddes av fem länder.

En tass för försöksdjuren
I försöksdjursfrågan har Djurens
Rätt samarbetat med European
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) och Eurogroup
for Animals. Koalitionen drev
under året en opinionsbildande kampanj under namnet Pet
Petition eller Protasslistan som
kampanjen hette i Sverige.
Vid sidan av kampanjen har
Djurens Rätt skrivit en nationell
rapport för ECEAE, ”The Time Is
Now”, som ska bli en del av en
internationell rapport.
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Djurens Rätts sommarturné
Varje sommar sedan 2006 åker Djurens Rätts
sommarturné ut i Sverige och besöker gator och
torg, marknader och festivaler. På många platser
runt om i sommarsverige sprids budskapet om
djurs rättigheter via samtal och informationsmaterial. Sommarturnén är en ideell informationssatsning som pågår från maj till september, med
störst intensitet runt sommarmånaderna juni, juli
och augusti. Turnén drivs huvudsakligen av ideella krafter och engagerar omkring 100 volontärer
varje år.
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Sommaren i siffror

För väldigt många människor sker det allra första
mötet med Djurens Rätt på ett av sommarturnéns turnéstopp. Sommarturnén är ett koncept
som skapar positiva tillfällen till djurrättsdiskussioner. Ett koncept som hittills visat sig vara
mycket effektivt – och roligt!

• 1 336 medlemmar välkomnades till Djurens Rätt
• … varav 227 blev medlemmar
i Rädda
Djuren-klubben, vilket är dubbelt så många som 2016

Förutom att diskutera och sprida information om
Djurens Rätts verksamhet, välkomna nya medlemmar och engagera många volontärer är sommarturnén även ett viktigt forum för att möta
medlemmar runtom i landet. Det är även ett bra
tillfälle för riksorganisationen och Djurens Rätts
lokalorganisationer att träffas och utveckla sin
kontakt.

Ingen semester i skinkfabriken

Sommarturnén skapar
engagemang

Under Djurens Rätts 12:e sommarturné har
15 000 personer låtit sig ”tatueras” med årets
Djurens Rätt-gnuggis som föreställer en gris
med texten ”Ingen semester i skinkfabriken”.
Gnuggisen har varit väl synlig i sociala medier
under sommaren och är en del av kampanjen för
grisarna. Kampanjen har fokuserat på grisars rätt
till utevistelse, förbud mot stympningar av grisar
i Sverige och EU samt förbud mot kirurgisk
kastrering av hangrisar. ”Ingen semester i skinkfabriken” har varit en del i den större griskampanjen #EndPigPain som drivits tillsammans med
Eurogroup for Animals med målsättningen att
skapa en stark opinion för grisars rättigheter.
Med pålästa och engagerade volontärer och turnécoacher har sommarturnén informerat och påverkat tusentals människor att skapa förändring
för grisarna. Ett av resultaten av årets sommarturné är att över 9 400 namnunderskrifter för
grisarna samlats in och överlämnats till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i början av 2018.
Eurogroup for Animals går vidare internationellt
genom att göra en överlämning till EU-kommissionen med namn från hela EU och alla samarbetsorganisationer i kampanjen.

Förutom namninsamlingen för grisarna har det
även genomförts aktiviteter som anpassats efter
evenemang och målgrupp. Det har anordnats frågesporter, filmvisning och cruelty free sminkning
– alla aktiviteter med fokus att skapa engagemang för djuren. Utöver dessa aktiviteter har det
anordnats elva grillkvällar runtom i landet, varav
fem har byggt på ett samarbete mellan lokalorganisation, riksorganisation och flera vegoföretag.
Grillkvällarna anordnades i Malmö, Lund, Örebro, Karlstad och Umeå. Under dessa grillkvällar
delades cirka 2 400 portioner mat ut. Att bjuda
på vegansk, grillad mat har varit ett effektivt sätt
att inspirera till djurvänliga val i vardagen.

• I snitt har 10 personer valt att
bli medlemmar per dag
• 74 turnéstopp genomfördes
och sommarturnén pågick
under 136 arbetsdagar
• 1 av 8 turnéstopp har
genomförts i miljonprogramsområden runtom i landet

På picknickfestivalen i Göteborg bjöd Djurens Rätt på vegansk mat sponsrad av Oumph.

• 11 grillkvällar har
arrangerats och över 2 400
portioner vegansk, grillad mat
har delats ut
• 9 447 namnunderskrifter har
samlats in för grisars rätt till
utevistelse
• Ungefär 100 volontärer engagerade sig ideellt under turnén
• Över 13 000 enheter
informationsmaterial och 15 000
gnuggisar har delats ut

Tusentals möten och samtal har förts runtom
i sommarsverige, tiotusentals foldrar med vegorecept och information om djurens villkor har
delats ut och många har inspirerats att ta steget
mot en djurvänligare vardag. Sommarturnén
genomförs endast under några få månader under
året, men arbetet för en värld där djur respekteras som kännande individer fortsätter.
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Tidningen Djurens Rätt
Tidningen Djurens Rätt är Djurens Rätts medlemstidning och har utgivits sedan 1903. Den har
under 2017 utkommit med fyra 52-sidiga nummer. Varje nummer har haft ett särskilt tema, ett
fokus, och dessa har rört bland annat arbetet för
att få bort buräggen världen över, hur grisarnas
situation ser ut i Sverige och hur djurrättsjurister
försöker förändra lagstiftningen.

Varje nummer når minst 60 000 personer enligt
en undersökning utförd av Svema 2015, och i
likhet med Djurens Rätts kommunikation i sociala medier ska tidningen inspirera mottagarna
att vilja göra skillnad för djuren. Tidningen delas
därför i viss utsträckning ut till personer som
visar intresse för djurrättsfrågan i samband med
mässor och Djurens Rätts sommarturné.

Varje nummer har dessutom innehållit en lite
längre intervju med en aktuell och/eller intressant
person, som har ett engagemang för djuren. En
av dessa profiler var sommarprataren, handbollsspelaren och aktivisten Linnéa Claeson. Djurrätt
ligger henne varmt om hjärtat och hon var även
ambassadör för Djurens Rätts kampanj för grisarna under året: #EndPigPain

”Tidningen Djurens Rätt har en bred
läsekrets och många har troget läst
tidningen i flera decennier. Relevans och
engagemang är några av de viktigaste
nyckelorden när tidningen ska sättas
samman. Att hitta balansen är inte helt
enkelt alla gånger och det är något som
vi får förhålla oss till på ett ödmjukt sätt.”

Förutom att skickas hem till alla Djurens Rätts
medlemmar, så skickas tidningen också ut till
mer än 700 prenumeranter.

Benny Andersson
ansvarig utgivare och verksamhetschef

I takt med ökande medlemsantal har tidningens
upplaga fortsatt att stiga. Tidningen har under
2017 haft en genomsnittsupplaga på 42 000
exemplar. En ökning med i genomsnitt 2 500 exemplar per nummer jämfört med föregående år.
– Det är kanske få som anar att Tidningen
Djurens Rätt är en av världens äldsta djurrättstidningar. Att bibehålla aktualiteten i mer än
114 år, att informera om att det negativa som
djur utsätts för och samtidigt inspirera till positiv
förändring är en ständig utmaning, säger Benny
Andersson, ansvarig utgivare och verksamhetschef.

Steven Wise och Birgitta Wahlberg, två stridbara jurister för
djuren, i nummer 4/2017.
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I nummer 1/2017 intervjuades Therése Lindgren, en av Sveriges i särklass största youtubers. Förutom att hon är vegan och
djurrättsengagerad inledde hon året med att överlämna en insamling hon själv startat och som inbringade mer en halv miljon
kronor till Djurens Rätt.
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Rädda Djuren-klubben
Rädda Djuren-klubben är Djurens Rätts juniorklubb för alla barn upp till och med 13 år. Djurens
Rätt tycker att det är viktigt att lära barn om djur och huvudmålet är att ge dem ett djuretiskt förhållningssätt. Empati är en förmåga som behöver träning och Rädda Djuren-klubbens material hjälper
barn att utveckla sin medkänsla för alla levande varelser. Vi tror att kunskap och intresse leder till
respekt och medkänsla. Därför finns Rädda Djuren-klubben.
Alla klubbmedlemmar får Rädda Djuren-klubbens egen tidning – Rädda Djuren Klubbnytt – där barnen får lära sig om roliga, spännande och smarta djur. De får också bland annat goda recept, kluriga
pyssel, serier och knep och knåp.. Rädda Djuren Klubbnytt utkommer fem gånger per år och har under 2017 haft en upplaga på i genomsnitt 5 000 exemplar. Tidningen har under året genomgått en del
förändringar både i form och innehåll, i syfte att göra den mer tillgänglig för barn i alla åldrar.
Under 2017 distribuerades Rädda Djuren Klubbnytt till över 1 100 nya institutioner som barnmottagningar, sjukhus, veterinärmottagningar och fritidsgårdar. I slutet av 2017 hade tidningen 690 prenumeranter, däribland många bibliotek, skolor och andra barnverksamheter.
Under året inleddes arbetet med en skolsatsning där ett specialnummer av Klubbnytt utformas som
ska erbjudas skolklasser, tillsammans med en lärarhandledning som stöd för att prata med elever om
djurfrågor. Arbetet fortsätter under 2018.
Rädda Djuren-klubben har deltagit på många olika evenemang, varav flera med hjälp av Djurens Rätts
lokalorganisationer runtom i landet. Klubben har också haft en ökad närvaro på Djurens Rätts sommarturné och var under 2017 en del av 23 av sommarturnéns stopp.
På mässor, sommarturnéstopp och andra evenemang informerar vi om klubben, delar ut tidningar och
annat material samt värvar nya medlemmar. Rädda Djuren-klubben har bland annat medverkat med
egen monter på Bokmässan i Göteborg, på barnmässor och har deltagit på alla tre Vegovision-mässor
under året. På Vegovision har Rädda Djuren-klubben haft ett eget program med aktiviteter för barn
och deras föräldrar, ett barnrum med pyssel och aktiviteter samt en monter med information och
rekrytering av nya medlemmar.
Under 2017 har medlemsantalet i klubben stigit med drygt 17 % och Rädda Djuren-klubben hade i
slutet av året 2 845 medlemmar.
Foto Hendrik Zeitler

Rädda Djuren-klubben
i siffror (2017)
Antal medlemmar: 2 845
Instagram-följare: 2 277
Facebook-följare: 1 779
Räddadjuren.se: 4 655 besökare/månad
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Djur som underhållning

Övriga sakfrågor

Djurens Rätt arbetar för ett samhälle där djur
inte ses som underhållning – till skillnad från
idag då djur uppträder på cirkus, visas på djurparker, används i spel, tävling och reklam på
olika sätt. Det ligger inte i djurens intresse att
transporteras eller tvingas uppträda, göra konster
eller prestera resultat för människans skull.

Djurens Rätt arbetar bland annat för ett förbud mot vilda djur på cirkus och för att stoppa
EU-medel från att användas för att finansiera
uppfödning av tjurar för tjurfäktning. Vi arbetar
också för att påverka resebranschen och upplysa
allmänheten om hur det går att resa djurvänligt.

Djurparker
De sägs ofta att djurparker är nödvändiga för att
skydda och bevara hotade arter – men de finns
också till för att människor ska kunna titta på
djur på nära håll på ett billigt och bekvämt sätt,
gärna på gulliga ungar. Djurens Rätt anser att
det finns andra och bättre sätt att hantera problematiken med hotade arter, först och främst
genom att satsa betydligt mer resurser på att
skydda djuren i sin naturliga miljö.
Att friska djur, många av dem fortfarande
ungar, dödas är något som ingår i den ordinarie
verksamheten på svenska djurparker. Att det
förekommer också i andra länder i vår närhet är
giraffungen Marius på Köpenhamns zoo, som

blev världskänd för ett par år sedan, ett omtalat
exempel på.
Precis i början av 2018 kunde SVT Nyheter
avslöja hur Borås djurpark, som använder parkens lejonungar för att locka besökare och
medias intresse, dödat ungarna när de spelat ut
sin roll, trots att de var fullt friska. Nio av de 13
lejonungar som fötts på Borås djurpark under
de senaste åren har dödats. Djurens Rätt deltog
bland annat i SVT:s Aktuellt och i flera andra
medier för att debattera och diskutera djurparkernas ansvar.

Cirkus
Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner
sig på resande fot, och på att djuren gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra
till problem för djuren, särskilt de vilda djuren.
Kampanjen för en underhållning som är rolig
för alla – också djuren – har varit en av Djurens
Rätts stora kampanjer under senare år och att
den precis efter årsskiftet 2017/2018 gav resultat
visar att det går att förändra!

Djurens Rätt fortsatte också under 2017 att vara
de enda som sammanställer länsstyrelsernas
besiktningsprotokoll från de turnerande cirkusar
som använder djur i sina föreställningar, vilket
ger oss en möjlighet att år för år kunna följa upp
vilka djur som används på cirkusar som turnerar
i Sverige.

Ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus i
Sverige finns med i det förslag till ny djurskyddslag som presenterades i början av 2018. Djurens
Rätt hade önskat en tydligare formulering som
förbjuder samtliga vilda djur på cirkus, men att
elefanter och sjölejon nu slipper cirkusmanegen
för gott i Sverige är viktig seger för djuren!
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Delfinarier
Däggdjur som valar, tumlare och delfiner – djur
som uppvisar en hög grad av självmedvetenhet
och intelligens – hör hemma i det vilda, inte i
bassänger eller pooler. Det kan tyckas självklart,
men tyvärr ser inte verkligheten ut så. I Sverige
finns fortfarande ett delfinarium (Kolmården)
och svenska resebyråer fortsätter att erbjuda möjligheten att titta på, eller simma med, delfiner.
Under 2017 fortsatte Djurens Rätt dialogen med
svenska resebyråer, som i flera fall redan har tagit
flera positiva steg.

Kritik mot hästremiss
simmat med delfiner. Joakim Lundell tog till sig
av kritiken och meddelade att han skulle tänka
efter mer i framtiden. I mars ställde sig också
journalisten och författaren Katarina Wennstam
bakom Djurens Rätts arbete för delfinerna.

– Jag skulle vilja se en ökad ambition hos Jordbruksverket och en strävan efter ett förbättrat djurskydd.
Nu ser vi risker för ett försämrat djurskydd med flera av de föreslagna ändringarna, till exempel gällande
hästars möjligheter till social kontakt som är så viktigt för dem, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande, Djurens Rätt.

Djurens Rätt fick stor uppmärksamhet i media
när vi lyfte kritik mot en av Sveriges största
Youtubers, Joakim ”Jockiboi” Lundell för att ha

Jakt

Djur som familjemedlemmar
Djurens Rätt arbetar på flera olika sätt för de djur
som ofta står oss närmast – de som finns i våra
hem som familjemedlemmar. Tyvärr är det inte
alla djur som har ett hem och lagskyddet för alla
hemlösa katter är något som Djurens Rätt har
arbetat hårt under året för att stärka. En delseger
nåddes i samband med att förslaget till en ny djurskyddslag presenterades.
En framgång och ett resultat av Djurens Rätts
arbete är att regeringen lyssnat och lagt fram ett
förslag på att det ska införas ett uttryckligt förbud
mot att överge djur av tamdjursarter, och det tydliggörs att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen.
Vi hade önskat att kravet på märkning och registrering av katter också skulle finnas med i förslaget,
och kommer arbeta vidare för att det ska införas
i framtiden. Även detta är nödvändigt för att på
allvar komma tillrätta med de hemlösa katternas
situation.
Det är mycket positivt att regeringen i den nya
djurskyddslagen också föreslår att Lex Maja går
från ord till verklighet. Lagen skulle göra det
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I september svarade Djurens Rätt på Jordbruksverkets remiss ”Förslag till nya föreskrifter om hästhållning”. Ambitionen är att modernisera reglerna men ändringarna är vaga och riskerar att försämra för
hästarna. Djurens Rätt lyfte en rad olika synpunkter, bland annat det behövs ett slutdatum för när hästar inte ska få hållas uppstallade i spiltor längre och att kravet på att hästar dagligen ska ges möjlighet
att röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus, måste gälla alla.

möjligt för bland annat personal inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten att anmäla allvarliga
djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen.

I februari bjöd Djurens Rätt in den sydafrikanska journalisten Ian Michler till Sverige för att sätta
strålkastarljuset på troféjakten som pågår i till exempel Sydafrika. Tillsammans med riksdagsledamöterna Sofia Arkelsten (M) och Jens Holm (V) visades filmen ”Blood Lions” i riksdagen. I februari skrev
Djurens Rätt om det faktum att försäkringsbolaget Agria var med och sponsrade ”Räv-SM” där hundar
tränades att jaga rävar. Frågan fick stor uppmärksamhet och efter att många djurvänner engagerat sig i
frågan valde Agria att avsluta sitt samarbete med Räv-SM.
På bara ett dygn samlade Djurens Rätt i november in mer än 50 000 namnunderskrifter för att rädda
en vit älg från att skjutas – och beslutet ändrades, älgen fick leva. Samma månad debatterade vi tillsammans med bevarandefotograf Tom Svensson också bågjakt i en debattartikel i tidningen Metro; bågjakt
bör fortsätta vara förbjudet i Sverige.

Under året arrangerade Djurens Rätt, tillsammans
med SVEKATT (Svenska Kattskyddsförbundet)
ett seminarium under Almedalsveckan om hemlösa katters situation och vi har fortsatt att arbeta
med en film om dessa katter som kommer att
ha premiär under 2018. Vi har även fortsatt att
finansiera arbetet med TNR-M som föreningen
Rädda Katterna gör för att hjälpa utsatta katter
på Adelsö utanför Stockholm. På Adelsö fångades
26 kattungar in första året och bara 5 det andra
året. Ett bevis på att TNR-M fungerar och att vårt
arbete gör skillnad. Totalt är det 101 katter som
med hjälp av medel från Djurens Rätt blivit hjälpta
sedan 2013.
I samband med Djurens dag den 4 oktober arrangerades den traditionsenliga ”Adoptionsveckan”
där vi satte strålkastarljuset på alla de hemlösa
katter och hundar som är i behov av att hem, och
på vikten av att adoptera istället för att köpa.
Filmvisning av Blood Lions i Riksdagen.
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Lokalorganisationer
Det ideella engagemanget är en av Djurens Rätts grundpelare och nyckeln till att nå vårt mål – en
värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Det är våra ideellt aktiva
som gör att Djurens Rätt får en lokal förankring och kan uppmärksamma och engagera fler i våra
frågor runt om i landet.
Riksorganisationen har under verksamhetsåret fokuserat på att samordna utbildningar och träffar för
att ge verktyg och vägledning i det lokala arbetet. Lokalorganisationerna har en aktiv roll i de flesta
av årets kampanjer och är ofta de som tar kampanjarbetet ut på gator och torg, skriver insändare,
delar ut informationsmaterial och genomför andra utåtriktade aktiviteter.

Ett axplock av aktiviteter under 2017
Djurens Rätts populära sommarturné genomförs
till stor del av lokalt aktiva och under sommaren
genomfördes 47 turnéstopp av lokalt aktiva. Sex
av stoppen genomfördes i miljonprogramsområden för att stärka Djurens Rätts närvaro utanför
innerstäderna och för att öka chanserna att nå
nya målgrupper.

Medlemsmöten anordnas kontinuerligt under
året där varje lokalavdelnings medlemmar bjuds
in för att planera och delta i den lokala verksamheten. I bland annat Gällivare och Trelleborg har
även uppstartsmöten för lokal aktivism anordnats.

Under sommaren anordnade även ett flertal
lokalavdelningar (Linköping, Karlskrona, Gävle,
Umeå och Växjö) grillkvällar, ett koncept som
syftar till att synliggöra veganska alternativ och
uppmuntra till djurvänlig konsumtion.
I Göteborg, Stockholm och Umeå spelar lokalorganisationerna en nyckelroll i planering och genomförande av Djurens Rätts Vegovision-mässor,
som når tusentals besökare med inspiration för
en mer djurvänlig livsstil.
Insändar-workshops har under året hållits av lokalavdelningarna i Uppsala, Umeå, Kristianstad
och Helsingborg-Höganäs. Insändarna bidrar till
att stärka Djurens Rätts och djurens röst i media
och under året har över 200 insändare av Djurens Rätts aktiva publicerats.

Organisation

Lokalavdelningarna i Kristianstad och Boden-Luleå bland andra har samarbetat med lokala The
Body Shop-butiker på orten för att lyfta och samla
in namn till kampanjen Forever Against Animal
Testing.
I samband med pälsfria fredagen 2017 anordnades totalt 13 manifestationer och andra aktiviteter runt om i landet för att uppmärksamma
djuren i pälsindustrin.
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En av sommarens populära grillkvällar, här av och med
Djurens Rätt Malmö.

Regionträffar
Ett viktigt forum för vidareutbildning och
samordning av aktiva var de regionträffar som
anordnats under året. Tanken är att träffarna
ska vara en plats att möta andra som vill bli eller
redan är aktiva och som bor i samma region.
Deltagarna ska få med sig ny kunskap, inspiration och motivation till fortsatt arbete, men kan
också vara en start för dem som är helt nya.
Under 2017 genomfördes det en regionträff i
Umeå och en i Uppsala. Planeringen för ytterligare en regionträff i Linköping har även påbörjats
under året.
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Årets bästa aktiviteter!
Januari
Gärdeskoj, Sundsvall
Februari
Linköping Vego
Mars
Stävie Trail välgörenhetslopp,
Lund
BARNmässan, Karlstad
April
Vegovision Göteborg
Påskpysseldag, Malmö

Förbundsstyrelsens
arbete under året

I december 2017 fanns
Djurens Rätt representerade
med 41 lokalorganisationer i
70 kommuner.
Gällivare

Lokalavdelningar
20 lokalavdelningar i 33
kommuner

Överkalix

Till Djurens Rätts förbundsstyrelse väljs en förbundsordförande och
åtta ytterligare ledamöter, samt tre suppleanter. Förbundsstyrelsen
har haft fem heldagsmöten och ett telefonmöte under året.

Kontaktpersoner
Boden-Luleå

22 kontaktpersoner i 38
kommuner

Förbundsstyrelsen lade fram ett förslag till reviderad verksamhetsinriktning till riksstämman i maj. När riksstämman antar en verksamhetsinriktning ger den samtidigt förbundsstyrelsen i uppdrag att
genomföra densamma. För det praktiska genomförandet ansvarar
verksamhetschefen som har anställd personal till sin hjälp.

Malå

Maj
Vegovision Umeå
Vego HBG
Barnfestivalen, Västerås
Kulturernas karneval, Uppsala

Umeå

Juni
West Pride, Göteborg
Järva politikervecka
Karlskrona Lövmarknad
Kirunafestivalen
Sundsvall-Timrå

Juli
Almedalsveckan
Peace and Love, Borlänge
Trästockfestivalen, Skellefteå
Piteå dansar och ler
Augusti
Stockholm Pride
Grillkvällar med lokalavdelningar
Way Out West, Göteborg
Malmöfestivalen
Göteborgs kulturkalas
Husbyfestivalen
Urkult
September
Tellusfestivalen, Göteborg
Vegfest Västerås
Bokmässan, Göteborg
Kulturnatten Norrköping
November
Vegovision Stockholm

Hudiksvall
Mora-Orsa

VästeråsHallstahammarSurahammar

Enköping

Trollhättan-Vänersborg

Uppsala-Knivsta

Förbundsstyrelsen ville också fokusera mer på arbete med företag och
kommuner. Djurens Rätt ska ta vara på möjligheterna som finns i att
arbeta med företag, till exempel genom att få företag att säga nej till
burägg. Förbundsstyrelsen såg också möjligheter att arbeta med den
offentliga upphandlingen genom kommuner som blir buräggsfria eller
satsar på mer vego.
Under året har Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom
suttit med i styrelsen för Eurogroup for Animals.

Sigtuna-Upplands Väsby

Karlstad-Hammarö

Stockholm
Nyköping

Örebro

Södertälje-Nykvarn
Eskilstuna

Motala-Vadstena

Den 26 april gick startskottet för
Djurens Rätt Gällivare med en
väldigt lyckad uppstartsträff,
där omkring 20 personer deltog.
Det hela började när Adela Aasa
medverkade på regionträffen
i Umeå, där hon med stöd av
Katarina Alström, aktiv i Djurens
Rätt Boden-Luleå, bestämde sig
för att dra ihop en uppstartsträff
i Gällivare.
Inför träffen ordnade de
affischer som de satte upp runt
om i Gällivare. De annonserade
också i Facebook-gruppen
”Gällivare Anslagstavla” och
skickade brev till alla medlemmar i kommunen för att
informera om träffen.
På träffen höll Adela och
Katarina en presentation om
Djurens Rätt. Efter presentationen delade de upp deltagarna
i tre mindre grupper där alla
diskuterade vad för aktiviteter
de ville anordna i Gällivare
framöver. En viktig fråga gruppen beslutade sig för att jobba
vidare med var frågan om vilda
djur på cirkus och att kommunen bör förbjuda upplåtandet
av mark till djurcirkusar.

Norrköping-Söderköping
Vårgårda

Borås Skaraborg

Göteborg

På barnevenemanget ”Skoj på
stan” senare under våren deltog
gruppen och samlade in namnunderskrifter för ett förbud mot
vilda djur på cirkus. De bjöd
även på veganska muffins!
- Det var så kul att se att så
många barn var insatta i frågan
och redan hade bestämt sig
att inte gå på cirkus med vilda
djur, berättar Adela Aasa om
responsen.

Linköping-Kinda-Åtvidaberg
Oskarshamn

Jönköping

Halmstad-Falkenberg

Gotland

Växjö
Kalmar

HelsingborgHöganäs

Båstad-Ängelholm
Hässleholm

Lund
Lomma
Malmö
Trelleborg
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Gävle-Sandviken

Vansbro

Den viktigaste förändringen i verksamhetsinriktningen var att fem
huvudsakliga mål för organisationen identifierades: utfasning av
djurförsök, halverad köttkonsumtion till 2030, förbud mot vilda djur
på cirkus, avveckling av minkfarmning samt införande av en djurskyddsminister.

Adela Aasa – kontaktperson i
Djurens Rätts nordligaste
lokalorganisation!

Kristianstad

Karlskrona

Ystad -Skurup

Bild från Djurens Rätts riksstämma i Malmö den 28 maj.
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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 förbundsstyrelsen fastställt.
Ledningsgruppen har utöver att leda det dagliga
arbetet även samordnat kampanjer och framtagande av informationsmaterial, projekterat för ett
nytt kontor i Malmö, fastställt en gemensam projektmodell, rekryterat ny personal och ansvarat
för Djurens Rätts systematiska arbetsmiljöarbete.
Ett led i arbetet för att nå fler av de uppsatta målen har varit att ta fram en förbättrad modell för
företagspåverkan och -samarbeten. Ett projekt
har inletts under hösten där ny personal rekryterats och befintlig vidareutbildats.
– 2017 har varit ett spännande år för Djurens
Rätt. Målsättningarna har varit höga men vi
kan också se att satsningar som vi gjort har fått
effekt. Med ett ökat medlemsantal i ryggen har
vi också fått ökade möjligheter att föra djurens
talan vidare inför makthavare och företag, säger
Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens
Rätt.

Insamling

Flera större projekt har genomförts under året,
där sommarturnén, tre upplagor av den egna
mässan Vegovision (i Göteborg, Umeå och Stockholm) arrangerats och en fullständig förändring
av vår näst största webbplats (www.väljvego.se)
var bland dem som syntes mest utåt. Detta arbete
fortsätter under 2018. Rutiner har setts över, flera personalkrävande administrativa processer har
automatiserats och under året har en övergång
av den interna kommunikationen till plattformen
Slack successivt skett.
Djurens Rätts kontor i Stockholm har utökats
under året för att möjliggöra att Djurens Rätts
verksamhet ska kunna växa ytterligare. De nya
lokalerna ligger i direkt anslutning till kontoret
på Hornsgatan 123. Befintliga lokaler har anpassats för att bättre leva upp till behov kring mötesoch utbildningsverksamhet, samt möjliggjort att
Djurens Rätts verksamhet kan växa ytterligare.

Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att
kunna hjälpa djuren. Det är alla 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 innebär att organisationen granskas av Svensk Insamlingskontroll
genom årliga kontroller. För att få ha ett 90-konto krävs bland annat att minst 75 % av varje
års intäkter går till den direkta verksamheten
under samma år. Djurens Rätt är också medlem
i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII),
som samlar många av de stora ideella hjälporganisationerna i Sverige. FRII:s kvalitetskod, som
vi tillämpar, 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 effektrapport. Rapportens
syfte är att givare, allmänheten och andra intressenter ska kunna se vilken nytta organisationen

gör. Kravet innebär även att en extern, auktoriserad revisor granskar och intygar att organisationen följer FRII:s kvalitetskod.

Djurens Rätt granskas också varje år av Givarguiden – ett oberoende granskningsverktyg som
drivs av organisationen Charity Rating. Guiden
bedömer organisationer genom att titta på deras
demokratiska struktur, ekonomiska redovisning
samt hur transparenta de är gentemot givarna.
Djurens Rätt har fått grönt ljus, det vill säga högsta betyg, i alla Givarguidens granskningar.

Insamling under 2017
Intresset för att ta med Djurens Rätt i sitt testamente ökar stadigt vilket kommer att betyda
mycket för organisationens ekonomi i framtiden.

Ledningsgruppen
Moa Richert Hagert
– Enhetschef, utåtriktat arbete
Moa Ranum
– Enhetschef,
företagssamarbeten
och insamling
Sara-Maria Westerlund –
Enhetschef, administration
och ekonomi
Benny Andersson
– Verksamhetschef och
Enhetschef, politisk påverkan
och sakfrågor
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Under 2017 har gåvogivandet via Swish tagit fart.
Det är tydligt att många tycker om detta enkla
sätt att ge en gåva. Under året lanserade också företaget Eticard gåvokort som nu säljs i detaljhandeln där Djurens Rätt finns med som en av fem
förmånsorganisationer.
Från och med den 4 december kan privatpersoner
starta insamlingar på Facebook till förmån för
Djurens Rätt. De flesta insamlingar som startas
är så kallade födelsedagsinsamlingar där den som
fyller år ber vänner och bekanta att skänka en
gåva till Djurens Rätt som födelsedagspresent.
Den som startar insamlingen kan sätta ett mål
och sedan följa hur målet nås. I december startades i snitt mer än en insamling per dag och det
kan inte understrykas tillräckligt hur tacksamma
Djurens Rätt är för den fina responsen.

Gåvobevis från Eticard.
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Ekonomisk översikt
Medlemsantalet i organisationen har fortsatt att
öka, liksom andelen medlemmar som väljer att
bli månadsgivare. Djurens Rätts verksamhet är
helt beroende av frivilligt stöd. Medlemsavgifter,
gåvor och arv står för merparten av intäkterna.
Under året har organisationen erhållit ett enskilt
större arv vilket bidrar till den stora intäktsökningen jämfört med föregående år.

Intäkter under 2017

Ekonomisk översikt (alla siffror i tkr)		
Antal medlemmar		 				
Medlemsintäkter		 			
Arv, gåvor och bidrag
				
Över-/underskott från verksamheten

2017

2016

45 251
8 489
36 805
2 824

42 478
7 834
23 871
1 693

81 %
10 %
4%

79 %
11 %
5%

Nyckeltal, Svensk insamlingskontroll

Ändamålskostnader/totala intäkter		
Adm.kostnader (inkl insamlingskostnader)/totala intäkter
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

46

47

Djurens Rätt bildades 1882
och är Sveriges största djurrätts- och
djurskyddsorganisation. Vi trycker
på för utveckling av alternativ till
djurförsök. Vi inspirerar konsumenter
att göra djurvänliga val. Vi granskar,
påpekar problem och presenterar
lösningar. Vi bedriver opinionsarbete
och påverkar lagstiftning. Vi vägleder
företag i deras arbete med djuretik.

Djurens Rätt
Box 17132
104 62 Stockholm

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

