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Om Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation och bildades
år 1882. Vi arbetar för alla de djur som lider i djurförsök, i livsmedelsindustrins djurfabriker, i burar på pälsfarmer och djur som på andra sätt utnyttjas av människor.
Djurens Rätt gör skillnad genom att informera allmänheten och att föra fram
medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. Vi bedriver opinionsarbete och
påverkar lagstiftning. Vi trycker på för utveckling av alternativ till djurförsök och
är en av Sveriges främsta experter i djurförsöksfrågan. Vi inspirerar och möjliggör
för konsumenter att göra djurvänliga val. Vi vägleder företag när de integrerar
djurskydd i sitt hållbarhetsarbete. Vi granskar, påpekar problem och presenterar
lösningar.
Djurens Rätt är partipolitiskt obundet och organisationen är uppbyggd enligt klassisk
folkrörelsemodell med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta
beslutande organ. Riksstämman hålls vartannat år och väljer en förbundsstyrelse
som till sin hjälp har en riksorganisation med avlönad personal och volontärer.
Lokalorganisationerna, och enskilda medlemmar/sympatisörer, bedriver en viktig
del av kampanj- och informationsarbetet. Riksorganisationen ansvarar för
koordinering av kampanjer, politiskt påverkansarbete på riksnivå, företagskontakter
samt framtagande av vetenskapliga underlag.
Vi arbetar även utanför landets gränser. En väsentlig del i det arbetet är politisk
påverkan för att stärka djurs rättigheter inom EU. Detta bedrivs genom gemensamma
kampanjer i Europa och lobbying. Djurens Rätt är medlem i flera olika internationella
samarbetsorganisationer såsom Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance och Open
Wing Alliance. Totalt samarbetar Djurens Rätt internationellt, i olika djurrättsfrågor,
med närmare 100 organisationer världen över.
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Om verksamhetsinriktningen
Djurens Rätts riksstämma antar fyraåriga verksamhetsinriktningar som
revideras vartannat år. Verksamhetsinriktningen anger Djurens Rätts prioriterade
arbetsområden, och bakgrunden till att organisationen arbetar med dessa.
Den anger också Djurens Rätts målsättningar, på lång och kort sikt.

Vision
Visionen anger kursen för vårt arbete för djurs rättigheter,
och den värld vi vill se. Den lyder:

”För en värld där djur respekteras som
kännande individer med rätt till sina egna liv.”
Huvudmål
Djurens Rätts tre huvudmål beskriver vad som på lång sikt krävs för att visionen ska
kunna uppnås. De berör de olika områden av samhället som Djurens Rätt riktar in sig på:

1. Ett samhälle vars
lagstiftning
respekterar djurs
rättigheter

2. Ett samhälle
där fler gör
djurvänliga val

3. Ett samhälle
som ser till
djurs intressen
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Riktningsmål
I verksamhetsinriktningen 2019-2023 bryts de tre huvudmålen ned i totalt nio
riktningsmål. Riktningsmålen anger Djurens Rätts prioriteringar inom de olika
områdena. Medan huvudmålen beskriver den övergripande samhällsförändring
Djurens Rätt vill se på sikt, anger riktningsmålen riktningen för detta under
verksamhetsperioden. Riktningsmålen är inte avgränsade i tid, då de överlag är
genomgripande förändringar och vi inte kan räkna med att alla är genomförda
2019-2023. Det som förenar riktningsmålen är att de alla innefattar områden där
många djur kan påverkas positivt av vårt arbete. I en snabbt föränderlig värld är
det viktigt att sätta ambitiösa riktningsmål då ett kontinuerligt, enträget arbete skapar
momentum för Djurens Rätt och att vi likt ett envist godståg kan ta oss till målet,
oavsett vilka hinder som uppstår på vägen.

Strategi för verksamhetsperioden
Vi befinner oss i en värld som ständigt förändras, vilket innebär både utmaningar
och möjligheter i arbetet för djuren. Vi i Djurens Rätt måste hushålla med våra
resurser och rikta dem dit de kan göra störst skillnad. Målen för kommande
verksamhetsperiod är därför satta utifrån var största möjliga skillnad för största
möjliga antal djur kan göras i aktuellt omvärldsläge. Strategin för detta finns
utstakad i de nio riktningsmålen för verksamhetsperioden.

Mätbara mål
Riktningsmålen kräver många olika insatser för att uppnås. För att kunna bedöma
hur arbetet mot målen fortlöper ska nyckeltal för verksamheten upprättas och årligen
revideras av förbundsstyrelsen.
Organisatoriska mål som berör medlemsantal, insamling och lokal aktivism
upprättas årligen av förbundsstyrelsen i samråd med lokalorganisationerna.
Många av de aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen sammanställs, i samråd
med lokalorganisationerna, i kampanjplanen ”Djurrättsåret”. Detta för att snabbare
kunna anpassa arbetet om förutsättningar förändras, vilket kan vara svårt att
förutse på fyra års sikt.
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Om verksamhetsperioden 2019-2023
Det arbete vi gör ska ge resultat och med våra resurser ska vi skapa förändring för
de djur som är flest och har det sämst. För att öka möjligheterna till måluppfyllelse
krävs att vi har ett tydligt fokus och tillsammans arbetar med samlad kraft.

Resurser för att göra skillnad
Djurens Rätts arbete bygger nästan uteslutande på frivilliga resurser vilket gör att
insamling, medlemsvård och -rekrytering måste vara i ständig utveckling. En stor
medlemsbas ger mer tyngd i samtal med beslutsfattare av olika slag, samt genererar
de ekonomiska resurser som krävs. Det organisatoriska arbetet är centralt för att
vi fortsatt ska kunna ha kapacitet att bedriva ett effektivt och framgångsrikt
påverkansarbete.

Kampanjarbete i ständig utveckling
Djurens Rätts aktiva medlemmar möjliggör att vi varje år kan genomföra föreningssveriges största sommarturné, vilket lagt grunden för de senaste årens framgångar
i exempelvis buräggsfrågan. Även Vegovision – Djurens Rätts mässa för djurvänliga
val – möjliggörs av ideella krafter. Under 2017 och 2018 samlade mässorna i
Göteborg, Stockholm och Umeå årligen tillsammans mer än 10 000 besökare.
I vår roll som mobiliserande av hundratusentals djurvänners engagemang på sociala
medier ser vi gång på gång exempel på vad vi inom Djurens Rätt kan åstadkomma,
så länge vi gör det tillsammans.
Som Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation har Djurens Rätt ett
särskilt ansvar att använda bästa möjliga verktyg för att påverka djurens situation till
det bättre. Det innebär både att vidareutveckla befintliga former av påverkansarbete,
och söka nya vägar för att kanalisera såväl lokalorganisationernas liksom enskilda
medlemmars engagemang.
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Engagemanget som verktyg
Styrkan hos oss som engagerar oss tillsammans i Djurens Rätt är att vi inspirerar
varandra. Vår samlade erfarenhet av påverkansarbete utgör en värdefull kunskapsbank. Tillsammans ska vi fortsätta att vidareutveckla våra strategier kontinuerligt
under verksamhetsperioden. Därför ska plattformar för kommunikation och
utbildning inom organisationen underhållas och utvecklas.
En ökad samverkan mellan olika delar av vår organisation kommer att bidra till ökad
måluppfyllelse genom att väva ihop företagssamarbeten, lokal politisk påverkan,
sommarturné, Vegovision och Välj Vego (tidning, sajt och digitala kanaler). Detta,
tillsammans med utvecklandet av verktyg som Djurens Rätts medlemmar både i och
utanför lokalorganisationerna kan använda, möjliggör ett påverkansarbete som bidrar
till att djurvänliga beslut fattas av politiker och företag. Ett konkret exempel på detta
är listan över ”Sveriges djurvänligaste kommuner” som sammanfattar och inspirerar
kommuner.
Engagemang i Djurens Rätt ska göra skillnad för djuren. Djurens Rätts lokalorganisationer ska ha rätt verktyg att påverka kommunpolitiken och bedriva en
resultatrik verksamhet i övrigt. En nyckel i det arbetet är att möjliggöra för fler att
engagera sig långsiktigt. För att uppnå detta behöver Djurens Rätt arbeta fokuserat,
effektivt och inkluderande. Ännu fler ska ha möjlighet att vara aktiva ännu längre.
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Målsättningar
2019-2023
HUVUDMÅL 1: Ett samhälle vars lagstiftning respekterar djurs rättigheter

RIKTNINGSMÅL
1a. Alla hönor ska vara frigående
1b. Pälsdjurfarmning ska avvecklas
1c. Förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt

HUVUDMÅL 2: Ett samhälle där fler gör djurvänliga val

RIKTNINGSMÅL
2a. Halverad köttkonsumtion till 2030
2b. Inflytelserika aktörer ska välja växtbaserat som norm
2c. Djurskydd ska vara integrerat i hållbarhetsarbetet

HUVUDMÅL 3: Ett samhälle som ser till djurs intressen

RIKTNINGSMÅL
3a. Handlingsplaner för utfasning av djurförsök
3b. Ökade anslag till djurfri forskning
3c. Inrättande av djurskyddsminister
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1. Ett samhälle vars
lagstiftning respekterar
djurs rättigheter
Det finns sedan länge en närmast cementerad bild av ett Sverige där djuren har
det väldigt bra. Sett ur djurens perspektiv är denna bild tyvärr långt ifrån hur
verkligheten ser ut. Djurens Rätts mål är en lagstiftning som fullt ut respekterar alla
djurs rättigheter.
Djurens Rätts fokus kommer att ligga på att motverka några av de grövsta formerna
av djurutnyttjande. Sveriges djurskyddslag anger att djur ska ha rätt att utföra sina
naturliga beteenden. Hur enskilda djurslag sedan får hållas fastställs i separata
föreskrifter som utfärdas av Jordbruksverket. Ur ett etologiskt perspektiv avviker
dessa alldeles för ofta från djurens behov. Många av de krav som Djurens Rätt
drivit har fått gehör under föregående verksamhetsperiod. Att elefanter och
sjölejon inte längre kommer att få visas upp på cirkusar, att pälsdjursuppfödningens
laglighet utretts och att problematiken med hemlösa katter tagits mer på allvar är
några konkreta exempel. Vi kommer att fortsätta driva på utvecklingen i dessa
och andra frågor under verksamhetsperioden, bland annat genom att verka för
ytterligare reglering av vilka djur som får hållas på cirkusar liksom att ID-märkning
av katter blir obligatoriskt. Ytterligare exempel på frågor att driva vidare är
upphörandet av kirurgisk griskastrering, rätt till utevistelse för alla grisar, hönor
och kycklingar, förbud mot att nötdjur och hästar hålls uppbundna samt minskat
lidande i samband med djurtransporter.
Under 2019-2023 kommer Djurens Rätts politiska fokus vara att flytta fram
positionerna ytterligare inom områden som kan påverka många djurindivider,
primärt djurhållningen inom livsmedelsindustrin. Målsättningen är att ett flertal
reformer inom svensk djurhållning påbörjas, för att bättre överensstämma
med djurskyddslagens intention och att myndigheter ser till att rådande
djurskyddslagstiftning uppfylls.
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Riktningsmål 1a: Alla hönor ska vara frigående
Burhållning av hönor ska avvecklas. Miljoner hönor utnyttjas för äggproduktion och
det är i burarna som hönorna har minst möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.
I de så kallade frigående systemen finns större potential att förbättra hönornas situation, till exempel genom att hönorna hålls i mindre grupper och ges tillgång till utevistelse. Djurens Rätt har krävt ett slut på burhållningen i decennier. De senaste årens
kampanj- och dialogarbete med kommuner och livsmedelsföretag har bidragit till att
minska andelen hönor i burar från 40 % (2008) till omkring 10 % (2018). För att
befästa dessa framsteg och helt få bort burarna krävs att detta slås fast i lagstiftningen.
Genom att driva fram ett nationellt regelverk som omöjliggör burhållning kan Sverige
även bidra till det internationella arbetet emot att hålla hönor i burar. Bara i eu hålls i
dagsläget mer än varannan höna i bur.
Sverige bör avveckla burhållning av hönor och på så vis markera att djur i burar inte
är en del av ett modernt samhälle.
Precis som kött ursprungsmärks måste konsumenter även få upplysning om under
vilka förhållanden äggen de köper har producerats. Således måste det finnas krav på
att företag ska märka om äggen är producerat av burhöns eller av höns i så kallade
frigående system. Även i färdiga produkter där ägg används som ingrediens ska
hönornas förhållanden redovisas. Detta arbete ska riktas mot nationell lagstiftning
som såväl eu-nivå.

Riktningsmål 1b: Pälsdjurfarmning ska avvecklas
Pälsdjursfarmning är redan helt eller delvis förbjudet i många andra europeiska
länder, och åtta av tio svenskar är för en avveckling av svensk pälsdjursfarmning.
Såväl Sveriges Veterinärmedicinska sällskap som ledande svenska forskare och en
europeisk expertrapport drar slutsatsen att burhållningen orsakar allvarliga djurskyddsproblem och att minkar i burar inte får utlopp för sina naturliga beteenden.
En avveckling av all pälsdjursfarmning i Sverige vore i linje med den svenska
djurskyddslagen som ger djur rätt att bete sig naturligt.
Sverige bör avveckla pälsdjursfarmning i enlighet med den svenska djurskyddslagen.
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Riktningsmål 1c: Förbud mot plågsamma
bedövningsmetoder vid slakt
Plågsamma bedövningsmetoder vid slakt måste förbjudas. Detta innefattar koldioxidbedövning vid slakt av grisar samt bedövning med elektricitet av hönor och kycklingar
som levande hängs upp och ner i benen innan bedövning. Metoderna orsakar djuren
stor stress, obehag och smärta. Det finns starka vetenskapliga belägg för att de
metoderna är extra plågsamma och därför ska de fasas ut.
Det finns också tydliga vetenskapliga underlag som visar att koldioxidbedövning vid
slakt av fiskar är mycket plågsamt och därmed borde förbjudas. Arbetet för nya regler
gällande bedövning och slakt av fiskar sker på både nationell och internationell nivå.
För att minska fiskarnas lidande ska koldioxidbedövningen, som fortfarande är vanlig
i Sverige, fasas ut. Att vi kräver att det enorma lidande som fiskar utsätts för vid slakt
måste tas på allvar, hjälper oss också i vårt arbete att synliggöra de djur som både
bokstavligt och bildligt befinner sig under ytan.
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2. Ett samhälle där fler
gör djurvänliga val
De beslut som konsumenter, företag och offentlig sektor tar spelar en oerhört
stor roll i arbetet för att djur ska respekteras som kännande individer. Livsmedelsindustrin är det område där det största antalet djur används. Främjande av
växtbaserade livsmedel har därför potential att göra skillnad för flest individer.
Trenden kring det ökade vegoutbudet har i första hand hittills varit konsumentdriven. Här finns under verksamhetsperioden utrymme för ökad handlingskraft
hos företag och politiker. Regeringen kan i sin handlingsplan tydligare slå fast att
produktion av vegetabilier ska öka, samt underlätta företagsklimatet för nya
näringar som satsar på vego, inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi.
För företag är en produktion som visar omtanke för djur en allt större konkurrensmässig fördel, då konsumenter vill kunna spegla sina värderingar i valen de gör.
I dialog med företag kommer Djurens Rätt under 2019-2023 att fortsätta arbetet
för att fasa ut pälshandeln, avskaffa burhållning av hönor, öka andelen hönor och
kycklingar som har tillgång till utevistelse, samt få fler företag att byta ut animalier
till förmån för det växtbaserade. Detta är viktiga steg för att förändra situationen
för miljoner djur, men också för att bidra till en ökad konkurrenskraft för
växtbaserade livsmedel.
Djurens Rätt har en lång tradition av att uppmuntra företag att fatta mer djurvänliga
beslut, inte minst gällande djurförsök för kosmetika- och hushållsprodukter.
Förbättrad lagstiftning till trots finns fortsatt ett behov av att belysa vikten av att
aktivt välja icke-djurtestade produkter, till dess att kryphålen stängts.
Via våra initiativ, såsom Pälsfria listan, 100 % Veganskt, Vegovision, Veganuari och
Välj Vego arbetar vi för att det ska bli lättare att göra djurvänliga val, samtidigt som
vi bygger relationer med aktörer och företag som vill ligga i framkant inom den
djurvänliga handeln.
Under 2019-2023 kommer Djurens Rätts företagspåverkan prioriteras kring att
få till stånd ännu bättre förutsättningar för en kraftigt minskad köttkonsumtion,
där främjandet av växtbaserade livsmedel är i fokus.
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Riktningsmål 2a: Halverad köttkonsumtion till 2030
Köttkonsumtionen orsakar lidande och död för flest djur. En halverad köttkonsumtion
till 2030 motsvarar en minskning med uppskattningsvis 75 miljoner individer per år,
med 2017 som utgångspunkt. Det är ett ambitiöst satt mål och kommer innebära
arbete på flera olika fronter. Dock kommer det att ge en enormt hög vinstutdelning
för djuren om vi uppnår målsättningen. Det finns momentum när det gäller hållbara
val och bland allmänheten finns ett intresse för vego som bör kanaliseras för att uppnå
så stor effekt som möjligt, så snabbt som möjligt.
Kycklingarna är de landlevande djur i livsmedelsindustrin som är flest och som har det
sämst. Närmare 99 miljoner kycklingar föds årligen upp i Sverige, vilket innebär att
93 % av alla landdjur som slaktas i Sverige är just kycklingar. Därför är en fortsatt
minskning av kycklingkonsumtionen en avgörande del i att minska köttkonsumtionen
i stort, och utgör ett viktigt mål i sig ur ett djurrättsligt perspektiv. För att nå en halverad
köttkonsumtion – sett till antal individer – blir arbetet för kycklingarna avgörande.
År 2017 konsumerade genomsnittspersonen i Sverige 16,2 djurindivider.1 Av dessa var
hela 15,7 kycklingar. Motsvarande siffror för 2018 är 15,4 respektive 14,9 individer.
Detta innebär en sammanlagd minskning med 5 % på ett år.
I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att mäta antal individer gällande vattenlevande
djur men så snart det finns information tillgänglig är det även genomförbart att fokusera på en halvering av konsumtion av fisk och övriga havsdjur.

Halverad köttkonsumtion till 2030
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En tänkt kurva över genomsnittligt antal djurindivider som konsumeras per
person och år i Sverige, om målet med halverad köttkonsumtion till 2030 ska nås.
Fiskar är ej inkluderade pga. oklar statistik.
1 Detta är främst baserat på viktdata från SCB Animalieproduktion (2017), liksom den totala konsumtionen (inklusive importerade
animalier). Siffran inkluderar inte fiskar eftersom fiskstatistiken är högst oklar då fiskar inte räknas i antal individer utan i vikt.
De används både till livsmedel och som foder till livsmedelsproducerande djur. Vi har fått olika uppgifter som rör sig mellan
ca 230 och 2 000 fiskar per person och år.
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Riktningsmål 2b: Inflytelserika aktörer ska välja
växtbaserat som norm
Fler initiativ ska tas av aktörer inom offentlig och privat sektor för att göra
växtbaserade livsmedel till norm, för att på så vis bidra till att öka efterfrågan på
växtbaserade – veganska – livsmedel. Offentlig upphandling, interna måltidspolicys,
stärkta hållbarhetsmål och vegansk produktutveckling är några områden där
förändringar kan bidra till att normalisera växtbaserade livsmedel.
Det finns positiva exempel som bland andra kontorsuthyraren WeWork, vars beslut
om att vego är norm inom företaget påverkar 6 000 anställdas måltider världen över
varje dag. Liksom Max Burgers beslut att göra sin standard-milkshake vegansk.
Under verksamhetsperioden ska Djurens Rätt ta fram ett inspirationsprogram
för institutionell påverkan för minskad köttkonsumtion. Det finns redan flera
framgångsrika exempel på detta i andra länder, till exempel belgiska ”Veggie
Thursday”. Syftet är att skapa initiativ att anamma för bland annat kommuner
och företag som vill bidra till förändring. Detta kan ske i samarbete med andra
aktörer och ha en bred hållbarhetsapproach.

Riktningsmål 2c: Djurskydd ska vara integrerat i
hållbarhetsarbetet
Det finns goda möjligheter för privata företag och den offentliga sektorn att i sina
verksamheter välja att ha högre djurskyddskrav än de som lagstiftningen ställer.
Detta är något 86 % av allmänheten tycker att företag har ett ansvar att göra, enligt
en Novus-undersökning 2017. Genom att inkludera djurskyddskriterier inom ramen
för det befintliga hållbarhetsarbetet kan företag och kommuner göra stor skillnad
för många individer.
I Sverige slaktas omkring 99 miljoner kycklingar varje år. Kycklingarna utgör
93 % av alla landlevande djur som årligen slaktas i Sverige. Med detta som bakgrund
finns starka skäl till att jobba för ett förbättrat djurskydd för just kycklingar, då det
kan göra en betydande skillnad för många individer. Både privata företag och den
offentliga sektorn kan bidra till en sådan förbättring genom att inkludera hänsyn
till kycklingarna i sitt befintliga hållbarhetsarbete. Arbetet gentemot företag har
framgångsrikt höjt djurskyddsnivån för hönorna i äggindustrin. Detta arbetssätt
kan föras vidare till kycklingindustrin och är i linje med det globala arbete för
kycklingar som pågår inom ramen för Eurogroup for Animals och Open Wing Alliance
med European Chicken Commitment.
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3. Ett samhälle som ser
till djurs intressen
”En nations storhet och etiska framsteg kan bedömas av hur man behandlar sina
djur.” Mahatma Gandhi
Sverige behöver institutioner som sätter djuren i första rummet. Dagens situation
där Jordbruksverkets uppdrag är att ta hänsyn till både djurnäringens ekonomiska
intressen och djurskyddslagens formuleringar leder till intressekonflikter och det är
i grunden ett ojämlikt förhållande, där djuren allt som oftast drar det kortare strået.
Inrättandet av en minister respektive en expertmyndighet med dedikerat ansvar
för djurskyddet är ett viktigt steg i byggandet av ett samhälle som aktivt ser till djurs
behov och intressen.
Djurens Rätt har drivit på för att få till stånd det så kallade 3R-centret. Väl på plats
är det en institution som kan vara med och bidra till ökad kunskap om alternativ
till djurförsök och bidra till att minska antalet djur som lider och dör. Det finns
också riktningsbeslut i både Sverige och EU att djurförsök ska undvikas och helst
ersättas. För att detta ska ske krävs att direktiv i form av tydliga handlingsplaner för
utfasning av djurförsök tas fram, samt handlingsplaner för minskning av djurförsök
inom olika forskningsområden. Här kan Nederländernas exempel på området
inspirera. En annan viktig förändring som krävs är att de statliga forskningsanslag
som fördelas årligen ska vara med och bidra till att färre djurförsök görs.

14

Riktningsmål 3a: Handlingsplaner för utfasning av
djurförsök
Nya djurfria forskningsmetoder gagnar den vetenskapliga utvecklingen. Den primära
vinsten är att djur skonas från lidande. En annan fördel är att djurfria metoder
visat sig ha fördelar i att de är effektivare, mer tillförlitliga och billigare än de
tidigare djurmodellerna. Vi kan även inspireras av Nederländernas plan för övergång
till djurfri forskning.
Sverige behöver ta fram en nationell övergripande handlingsplan för utfasning
av djurförsök, samt handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika
forskningsområden.

Riktningsmål 3b: Ökade anslag till djurfri forskning
För att fler djurfria forskningsmetoder ska kunna utvecklas är det avgörande att
en avsevärt större andel statliga forskningsmedel styrs, från att idag finansiera
djurförsök, till utveckling och validering av djurfria metoder. I dagsläget avsätts
omkring 15 miljoner kronor i riktade statliga anslag, vilket inte är tillräckligt.
De riktade anslagen behöver åtminstone tiodubblas.
Det finns många sätt för staten att bidra till en positiv utveckling av djurfria
metoder. Ett exempel är att anslag till forskning där djurförsök föreslås bör
villkoras att extra anslag ges om djurfria metoder utvecklas och/eller används. Det
skulle skapa incitament för fler forskare att bidra till och bedriva djurfri forskning
Mer forskningsmedel måste styras om från djurförsök till utveckling av fler
forskningsmetoder som är djurfria i alla led. Med sin långa tradition som
innovativ forskningsnation kan Sverige ta en ledande roll i utvecklingen av djurfria
forskningsmetoder.
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Riktningsmål 3c: Inrättande av djurskyddsminister
Djurskydd är en viktig fråga för medborgarna i Sverige och Europa. Inrättande av en
djurskyddsminister och en expertmyndighet för djurskydd speglar att etisk hänsyn till
djur är en grundläggande värdering i samhället. Det spelar roll, inte bara för djuren
själva, utan också för befolkningen hur djuren behandlas. I Belgien har inrättande av
djurskyddsministrar i landets tre regioner gett mycket goda resultat, bland annat
regionala förbud mot pälsdjursfarmning respektive hållande av hönor i burar.
Mot bakgrund av andra länders exempel och problematiken som Jordbruksverkets
dubbla roller innebär, är det angeläget att skapa tydlighet genom att djurskyddsfrågorna
ges fullt fokus både på regerings- och myndighetsnivå.
Sverige bör inrätta en djurskyddsminister och en myndighet för djurskydd.

16

