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2020
Jag vill börja med att tacka alla som möjliggjort Djurens Rätts arbete för djuren
under året som gått. Tack till dig som är medlem, ger gåvor och som väljer att lägga
värdefull tid på att vara med och förändra djurens situation. Varenda en av er
behövs för att vi ska vara en stark röst för de som inte kan föra sin egen talan.
Att det här året inte liknat något annat behöver jag inte ens berätta. Hela världen har påverkats av
covid-19 vilket också riktat blickarna mot hur vi behandlar djur. Den industriella djurhållningen
innebär inte bara lidande för djuren utan också smittorisker som kan lamslå en hel värld. Det är
positivt att vi nu pratar om det på ett nytt sätt. Det är bra att det synliggörs att det är ohållbart
att hålla tiotusentals djur tillsammans i djurfabriker - vare sig det är kycklingar eller minkar.
Men sen gäller det att också agera, och det är då vi presenterar lösningarna.
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Köttkonsumtionen fortsätter att minska, under de nio första månaderna 2020 konsumerades
ca 2,2 miljoner färre djur i Sverige, jämfört med motsvarande period 2019. Fler än två miljoner
individer. Det är stort. Det är även stort att vi fick Sveriges största livsmedelskedja, ICA, att lova
att de skulle se över sina riktlinjer för att få till ett stopp av försäljning av burägg i deras 1 300
butiker. Det här är något vi arbetat för i över ett decennium och äntligen kan vi nå vårt mål.
Sedan 2018 har andelen hönor som sitter i burar minskat från 12,6 % till 6 %.
Vi kunde under året också glädjas åt att vårt arbete för att Sveriges 3R-center skulle få fortsatt
finansiering i tre år framöver gav resultat, vilket är en förutsättning för att arbetet med att ersätta
djurförsök ska vara möjligt. Beskedet från regeringen om att de nu äntligen föreslår att grovt
djurplågeribrott ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri är också
glädjande och något vi föreslagit under lång tid. För att få ner antalet hemlösa katter i Sverige är
de nya reglerna om att vi som lever med katter måste säkerställa att de inte förökar sig oplanerat
otroligt viktiga. Att Djurens Rätt kan påverka politiker och andra makthavare att fatta djur
vänliga beslut är tack vare alla våra medlemmar. Ju fler vi är, ju starkare röst för djuren.
För djuren i livsmedelsindustrin var omröstningen i EU-parlamentet där det tillsattes en
undersökningskommitté om djurtransporter en stor seger. Tillsammans med Eurogroup for
Animals möjliggjorde vi beslutet. Vi lämnade också över 1,4 miljoner namnunderskrifter till
EU-kommissionen för att få ett slut på burhållningen av djur i livsmedelsindustrin. Fler än
50 000 namn var insamlade av oss i Sverige.
Mycket har fått ställas om och ställas in det här året. Vår sommarturné blev annorlunda, våra
populära mässor Vegovision fick ta en paus och våra lokalorganisationer har fått träffas digitalt.
Men med ditt stöd har vårt arbete för djuren kunnat fortsätta. När vi tillsammans vågar tro
på att en annan värld är möjlig, då skapar vi förändring på riktigt. Vår vision är att djur ska
respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv och för varje dag tar vi stora kliv
närmare en sådan värld.

Camilla Bergvall
ordförande, Djurens Rätt
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Att verka i en
föränderlig omvärld
En ständigt föränderlig omvärld innebär både utmaningar och möjligheter i arbetet
för djuren. Det visar sig inte minst när världen drabbas av en pandemi. Planer får
ändras, evenemang får digitaliseras och nya infallsvinklar uppenbarar sig. Trots
de svårigheter som utbrottet av covid-19 fört med sig har Djurens Rätt under året
som gått jobbat sig närmare de uppsatta målen.
2020 har varit året då medlemsantalet fortsatt att öka för att nu ha passerat 49 000 medlemmar.
Djurens Rätt har också fortsatt att bygga organisatorisk slagkraft genom att tillsätta mer än ett
dussin nya tjänster inom områden som kampanj, kommunikation, IT och insamling. Digitali
seringen av stora delar av verksamheten som pågått under lång tid är till stor del genomförd
parallellt med implementering av den största organisationsförändringen Djurens Rätt genomgått
sedan 1930-talet. Övergången till att arbeta med OKRs har också skett under 2020. OKRs,
Objectives & Key Results, är ett ramverk för att sätta upp mål och för att följa upp resultaten.
Vad som kan ses som lite motsägelsefullt är att Djurens Rätt går starkare ut ur 2020 än organisa
tionen gick in i det. Det kan ses som ett positivt resultat av att tydligt jobba utifrån fastlagd
strategiplan och gällande verksamhetsinriktning.

Riktningen är utpekad

Kompassen för Djurens Rätts arbete pekar alltid mot visionen: ”För en värld där djur respekteras
som kännande individer med rätt till sina egna liv.” Med sikte på visionen är verksamhetsinriktningen Djurens Rätts viktigaste styrdokument för hur vi ska nå dit. För 2019–2023 återfinns där
tre huvudmål och nio riktningsmål.

Riktningsmål på lång sikt

I verksamhetsinriktningen för 2019–2023 bryts de tre huvudmålen ned i totalt nio riktningsmål.
Riktningsmålen anger Djurens Rätts prioriteringar inom de olika områdena under kommande
verksamhetsperiod. Riktningsmålen är dock inte avgränsade i tid, då många av dem är genom
gripande samhällsförändringar, 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 kan ta oss
närmare vår vision, oavsett vilka hinder som uppstår på vägen.
Djurens Rätt har höga ambitioner samtidigt som vi är helt beroende av frivilligt stöd. Detta innebär
att vi alltid måste hantera våra resurser effektivt. Det innebär också att prioriteringar alltid måste
göras och målen sätts därför utifrån var största möjliga skillnad för största möjliga antal djur kan
göras. Det är detta som lägger grunden för att vi lever upp till vårt motto:
Alltid på djurens sida!
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Djurens Rätts målsättningar

HUVUDMÅL 1:
Ett samhälle vars lagstiftning respekterar djurs rättigheter
Riktningsmål
1a. Alla hönor ska vara frigående
1b. Pälsdjursfarmning 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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99
MILJONER

99 miljoner
Kampanjen 99 miljoner lanserades under 2018. Namnet anspelar på det antal
kycklingar som varje år dödas för sitt kött i Sverige. Med 99 miljoner visar Djurens
Rätt upp verkligheten för kycklingarna i den svenska kycklingindustrin och
uppmanar samtidigt till att välja bort kycklingen från tallriken. Under året har
kampanjen varit temat för Djurens Rätts sommarturné. Mer om sommarturnén
går att läsa på sida 9.
Kycklingar som föds upp för sitt kött i Sverige lever hela sina liv inomhus tillsammans med tusentals andra individer. Varje kyckling har mindre än ett A4-papper i yta att röra sig på. Kycklingarna
är avlade för att växa extremt snabbt vilket gör att de ofta får benskador.

Novusundersökning

Under våren gjordes en Novusundersökning om kycklingkonsumtion på uppdrag av Djurens
Rätt. Syftet med undersökningen var att få en bättre förståelse för kycklingkonsumtionen genom
att ta reda på vilka som äter mest kyckling och varför.
Undersökningen visade att nära 9 av 10 äter kyckling minst någon gång varje månad. Bland dem
som äter allra mest kyckling (3–5 gånger i veckan) var unga i åldern 18–29 överrepresenterade.
Det allra främsta skälet till att äta kyckling uppgavs vara för att det är gott. Många hade svårt
att uppge vad som skulle kunna få dem att sluta äta kyckling, men bland det som nämndes fanns
högre pris, dålig djurhållning och om det fanns ett bra alternativ till kyckling. 3 av 4 tycker att
det är viktigt att kycklingarna de äter ska ha haft det bra. Att så pass många bryr sig om att djuren
ska ha det bra gav Djurens Rätts sommarturné ett bra tillfälle att med hjälp av 99 miljonerkampanjen visa att kycklingar lever undermåliga liv.

Kycklingfri sommar

Som en del av sommarturnén lanserades vegoutmaningen
Kycklingfri sommar för att inspirera till att välja bort
kycklingen från tallriken. Under tre veckor fick de som
anmält sig till utmaningen mail med tips, recept och
inspiration för att enkelt kunna gå från kycklingkött till
växtbaserat.
För att utmaningen skulle få spridning och uppmärksamhet hade Kycklingfri sommar tre ambassadörer som
ansikten utåt för utmaningen. Ambassadörerna var
träningsprofilen Linda Byström, tidningen VEGO:s
chefredaktör Mattias Kristiansson och artisten Dotter.
Annonser för Kycklingfri sommar syntes bland annat på
SJ-tåg, i tidningar och på Youtube. Även en radioreklam
togs fram som kunde höras på Spotify och Acast. Totalt
deltog 2 279 personer i utmaningen.
Kampanjen har varit framgångsrik. Läs mer på sidan 13
om hur kycklingkonsumtionen minskat under 2020!
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En annorlunda sommarturné
Djurens Rätt turnerar runt om i landet årligen från maj till september för att sprida
kunskap om djurens situation och inspirera tusentals människor till att göra djurvänliga val. Omkring 100 volontärer engagerade sig ideellt i år och tog djurens röst
till gator och torg. Sommarturnén firade sitt 15-årsjubileum, men det blev ingen
vanlig sommar.

Turnera under en pandemi

Sommarturnén mötte i år en stor och oväntad utmaning: coronapandemin. Till följd av detta
genomförde vi en annorlunda turné. Stora festivaler, marknader och sommarevenemang där
Djurens Rätt brukar medverka ställdes in och en mindre stadsturné planerades istället. Rutiner
och turnéstopp anpassades efter förutsättningarna med syfte att erbjuda volontärerna en säker
miljö att engagera sig och göra skillnad för djuren. Dessa ändringar har påverkat både form och
resultat av årets turné, men trots detta välkomnar vi efter årets sommarturné fler än 300 nya
medlemmar till Djurens Rätt och inspirerade tusentals till djurvänliga val.
Kampanjen 99 miljoner följde med på turnén. Förra sommaren arbetade vi redan med frågan
och lade fokus på att sprida kunskap om hur det ser ut i svenska kycklingindustrin. I år fortsatte
vi med kampanjen, men siktade på att konkret hjälpa personer att välja bort kycklingen från
tallriken. Som ett verktyg för att uppnå detta lanserades utmaningen Kycklingfri sommar.
Mer om kampanjen och utmaningen går att läsa på sida 8.
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Djurens Rätts sommarprat

En nyhet för 2020 var släppet av en podcast: Djurens Rätts sommarprat. Syftet med projektet var att nå en publik som vi inte fick träffa
vid fysiska event på grund av situationen med Covid-19, samt att
testa ett nytt format som kan vara intressant att utveckla i framtiden.
Podden handlade om vegomat och inspiration, kopplingen mellan
djurhållning och pandemier, Djurens Rätts politiska arbete och
såklart sommarturnén. I podden intervjuades olika gäster, bland
annat sakkunnig etolog från Djurens Rätt som svarade på utvalda
frågor om kycklingindustrin i varje avsnitt. Det uppmuntrades också
till att göra enkla aktioner (så kallade call to actions) i slutet av varje
avsnitt, bland annat att bli medlem eller blixtaktivist, eller att anta
utmaningen Kycklingfri sommar. Totalt släpptes fem avsnitt - ett
varannan vecka under sommaren - som går att hitta där poddar
finns, exempelvis på Spotify och Apple Podcaster.

Sommaren
i siffror
303 medlemmar

välkomnades till
Djurens Rätt

143

...varav
blev
medlemmar i Rädda
Djuren-klubben

63 turnéstopp

genomfördes och
sommarturnén pågick
dagar
i

94

100

Omkring
volontärer engagerade
sig ideellt för djuren

2 279 personer

deltog i utmaningen
Kycklingfri sommar!

12 000
informationsmaterial
och 3 000

gnuggisar delades ut
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Företagen som sätter press
på kycklingbranschen
Det har varit ett märkligt år på många sätt, men arbetet för kycklingarna har fortsatt och det med full kraft. Över 200 företag i Europa har nu tagit beslutet om att
jobba med European Chicken Commitment (ECC), bland dessa finns exempelvis
jätteföretaget Dafgårds.
ECC fungerar som en välfärdspolicy för företag att jobba efter. Företag som arbetar utifrån ECC
säger bland annat nej till turbokycklingar som växer så snabbt att de får ont i sina kroppar, och
ja till mer plats i stallarna, berikning i form av sittpinnar, mer utevistelse och skonsammare
bedövningsmetoder.
Arbetet för kycklingarna har pågått med full kraft under året, både här hemma och runt om i
Europa. Antalet företag som valt att jobba med ECC har ökat från 100 stycken år 2019 till över
200 under 2020. Beslut som kommer skapa en ny miniminivå för de som är flest och som har det
sämst, kycklingarna. Bland företagen som jobbar för en förändring finns Dafgårds, den nionde
största livsmedelsproducenten i Sverige. Med varumärkena Billys, Dafgårds och Gorbys kommer
deras policy påverka livet för många individer.
– Djuromsorg är en väldigt viktig fråga för oss. Vi arbetar långsiktigt med att förbättra djurens
tillvaro och genom att ansluta till ECC ser vi till att ytterligare uppmärksamma och öka djuromsorgen för kycklingarna, säger Magnus Dafgård, vice VD på Dafgårds.
Andra svenska företag som valt att ta mer ansvar för kycklingarna är bl.a.
restaurangkedjan Oh Poké, livsmedelsproducenten Västerås Kebab och
matkassen Marley Spoon. Totalt har nu 20 företag i Sverige valt att jobba
med ECC, en ökning med 39 % från 2019. Besluten från företagen har även
direkt inverkan på både producenter (de som föder upp kycklingarna) och
leverantörer. Under 2020 har flertalet lovat en omställning av delar, eller i
vissa fall, hela sin verksamhet för att ligga i linje med ECCs kriterier och
därmed möta efterfrågan hos företagen.
Några som ännu inte tagit ett positivt beslut för kycklingarna är världens
största restaurangkedja, Subway. Under året har kampanjen mot dem fortsatt
både i Sverige och runt om i Europa. Närmare en kvarts miljon personer har
visat sitt stöd via en gemensam namninsamling, och tusentals kommentarer
har skrivits till kedjan via sociala medier. Djurens Rätt har även anordnat
protester i Göteborg och i Stockholm under hösten.
– Subway har redan tagit beslutet i Nordamerika, så att de inte ännu gjort
detsamma i Europa är väldigt märkligt. Vi är hur som helst övertygade om
att även denna globala jätte under 2021 bestämmer sig för att ta mer ansvar
för djuren genom att jobba med ECC, säger Nathalie Söderström, ansvarig
för företagsrelationer på Djurens Rätt.
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Kycklingfrågan i media –
bristfälliga bedövnings
metoder granskas
Djurens Rätt har länge kritiserat elbadsbedövningen som är
standard inom kycklingindustrin idag. Bristfälliga eller ineffektiva bedövningsmetoder kan mångdubbla lidandet som djuren
utsätts för vid slakt och det är inte acceptabelt. Under 2020 har
vi lyft kycklingarnas situation i media och tryckt på för att fasa ut
den plågsamma elbadsbedövningen.
Redan 2018 uppmärksammades elbadsbedövningen när larmrapporter kom
in över hur stora mängder kycklingar kom till Guldfågelns slakteri på Öland
med brutna vingar och att kycklingar skållats levande.
Djurens Rätt har granskat, rapporterat, debatterat, polisanmält och överklagat för att se till att kycklingarnas öde inte ska falla i glömska. Under
2020 har vi begärt ut samtliga kontrollhandlingar gällande Guldfågeln från
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Men handlingarna vi får ut är kraftigt
sekretessbelagda.
I september 2020 när stora brister ännu en gång uppdagades, den här gången
på Lagerbergs Atrias slakteri i Sölvesborg, gick Djurens Rätt ut med ett
pressmeddelande där vi krävde ett stopp av elbadsbedövning i kyckling
industrin och frågan blev återigen aktuell i media.
– Det här har gått för långt. Vi kan inte acceptera att kycklingar riskerar
att skållas levande på grund av utdaterade, dåligt fungerande bedövnings
metoder. Den här metoden måste bytas ut omedelbart, sa Anna Harenius,
sakkunnig etolog på Djurens Rätt.
Kritiken uppmärksammades av en rad medier, bland andra Aftonbladet och
Kvällsposten under hösten. Både Guldfågeln och Atria lovade att se över sina
rutiner för att se till att skandalerna med skållade kycklingar inte upprepas.
Löften som välkomnades men som vi menar är otillräckliga.
– Kycklingkonsumtionen måste minska, det går inte att ha så här snabb
slakttakt och samtidigt göra det korrekt, sa Anna Harenius till Aftonbladet
den 21/9.

Elbadsbedövning
steg för steg:
Kycklingarna hängs upp i benen
när de fortfarande är vid medvetande. Sedan doppas deras
huvuden ner i ett elektrifierat
vattenbad. Därefter sticks de
i halsen för att avblodas och
slutligen skållas i hett vatten.
Om kycklingens huvud missar
elbadet eller den kniv som
skär upp halsen riskerar den
att skållas levande.

12

Kycklingar och politik
Webbinarium: Pandemier och djurindustrin

Djurens Rätt har använt sig av digitala lösningar för att nå ut till politiker och beslutsfattare
under året. I september anordnades ett webbinarium med fokus på smittrisker i djurindustrin
och med det också risker för pandemier. Deltog gjorde AT-läkaren Fanny Nilsson och EU-
parlamentarikern Malin Björk (V) tillsammans med Djurens Rätts sakkunnige etolog Anna
Harenius och politiskt sakkunnige Anna-Clara Acevedo. Kycklingarna situation togs upp då
det finns flera risker med hur de hålls idag, såsom antibiotikaresistens, fågelinfluensa och
bakteriesmittor. Över 100 personer deltog vid webbinariet, varav ungefär en femtedel hade
koppling till beslutsfattande roller inom politiken. Webbinariet anordnades i samarbete med
Arena Idé.

Rundabords-samtal om slakt

I december hölls ett rundabords-samtal helt digitalt för att engagera fler politiker i diskussionen
om bedövningsmetoder. Deltog gjorde även två forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och
en kycklingproducent som valt att ställa om produktionen utifrån kriterierna i European Chicken
Commitment. Där finns bland annat ett kriterium som innebär att kycklingar inte längre ska
bedövas i elbad efter 2026. Bedövningsmetoden är mycket plågsam och har kritiserats av forskare
under många år. Under samtalet diskuterades även koldioxidbedövning av fiskar och av grisar.
Representanter från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog. Samtliga riksdagspartier var inbjudna.

Målet om halverad köttkonsumtion är i sikte

Ett uttalat mål som Djurens Rätt har satt upp är att halvera köttkonsumtionen i Sverige till 2030. Målet mäts i individer till skillnad från hur andra
aktörer valt att göra, då de ofta mäter i kilogram eller ton. Detta gör att
Djurens Rätt lägger mest resurser på att minska den typ av köttkonsumtion
som orsakar mest lidande för flest individer. I Sveriges fall innebär det främst
att kycklingköttkonsumtionen behöver halveras till 2030 när det gäller landlevande djur.
Året började med en liten ökning i köttkonsumtionen när det gäller kyck
lingar, likt 2019, men sedan planade konsumtionen ut och fram till kvartal
tre minskade konsumtionen per person med 2,5 %. Det kan verka som en
liten minskning, men är en stor framgång jämfört med 2019. Under de första
nio månaderna av 2020 hade fler än 2,1 miljoner färre individer konsumerats
jämfört med samma period året innan, där majoriteten var kycklingar. Om
minskningen i köttkonsumtion fortsätter i samma riktning under resten av
2020 innebär det att konsumtionen av kycklingar äntligen nått under 15
individer per person och år, och att målet till 2030 är i sikte.*
Djurens Rätt har fokuserat på att minska just kycklingköttkonsumtionen
under året, bland annat genom kampanjerna 99 miljoner och Kycklingfri
sommar. I många andra länder ökar istället kycklingköttkonsumtionen då
det ses som ett billigt, “miljövänligt” och hälsosamt köttslag.

* Årsstatistiken från Jordbruksverket publiceras i mars 2021 och finns därför inte till hands i
skrivande stund.
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MÅL
Halvera köttkonsumtionen
i Sverige till 2030

En halv miljon hönor
slipper burarna!
Almondy, Elite Hotels, Kavli, Matrebellerna och Burger King är
några av företagen som har sagt nej till burhållning av hönor
under 2020. Även ICA har gett ett löfte om att se över sin buräggspolicy efter en intensiv kampanj av Djurens Rätt under våren.
Detta innebär att ytterligare steg mot att få bort de sista höns
burarna i Sverige har tagits under året.
Under tre år har Djurens Rätt fått 76 företag att säga nej till burägg. Besluten är heltäckande och
inkluderar även de dolda buräggen, dvs. de ägg som hamnar i t.ex. såser och bakverk. Som en
följd av detta visar siffror från 2020 att en halv miljon färre hönor slipper leva i trånga gallerburar
jämfört med samma tid år 2017. Siffran har sjunkit från 12,6 % till 6 %, vilket motsvarar 500 000
individer.
En rad företag har under året rapporterat att de är färdiga med omställningen till buräggsfritt,
bland annat Delicato. Nya på listan över företag som fasar ut buräggen de kommande åren är
bl.a Almondy, Elite Hotels, kedjan Bishop Arms, Kavli, Matöppet och Cash-butikerna, Menigo,
samt Matrebellerna.
– De flesta Matrebell-butiker har varit buräggsfria i många år. Det är givetvis glädjande att nu
kunna säga att samtliga butiker är buräggsfria. Vi uppskattar den input vi fått från Djurens Rätt
i arbetet med den nya policyn, säger Andreas Rosensparr, handlare på Matboden och talesperson
för Matrebellerna.
Ett företag som ännu inte helt sagt nej till burhållning av hönor är ICA. Därför inleddes en
kampanj mot livsmedelsjätten den 10 mars i år. Målet: få ICA att säga nej till buräggen, på riktigt.
Engagemanget var enormt! 30 000 personer skrev under för hönorna, tre miljoner nåddes av
informationen via sociala medier, ICA:s VD fick motta många vykort från Djurens Rätts
medlemmar, och media rapporterade om kampanjen. Djurens Rätts volontärer skrev insändare
om ICAs avsaknad av buräggsfri policy och protester hölls i digitala former.
Efter två månaders kampanj kom det efterlängtade beskedet från ICA; de ser över ett förbud
mot inköp av burägg. Något som kommer följas upp under 2021.
Året avslutades med att en av världens största snabbmatskedjor, Restaurant Brand International
(RBI) sa nej till burägg - globalt. Beslutet kom efter att Djurens Rätt tillsammans med koalitionen
Open Wing Alliance pressat kedjan som äger Burger King, Popeyes och Tim Hortons. 62 djurrättsoch djurskyddsorganisationer deltog i kampanjen, och över 6 000 olika aktiviteter genomfördes.
Policyn inkluderar kedjans 27 000 restauranger i de över 100 länder där RBI finns. Beslutet är
det första i sitt slag när det kommer till globala företag, då det är en heltäckande policy som
inkluderar alla typer av ägg i produkterna de köper in, vilket kommer påverka livet för hönor
runt om i världen. Djurens Rätt är övertygade om att det här kommer att leda till att fler stora
kedjor följer i samma spår.
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Kommunerna före
bilder i buräggsfrågan
medan regeringen
är passiv
Arbetet för att få kommuner buräggsfria fortsatte att ge resultat under
2020. För 9 av 10 kommuner i landet är det numera en självklarhet att
skippa buräggen vid upphandling. I 2020 års undersökning Djurvänlig
kommun angav endast 18 av landets 290 kommuner att de fortfarande
tillät burägg i sin upphandling. I en uppföljande kontakt bad ett par av
dem om underlag för att se över sin policy, och ändrade den därefter till
att inkludera krav på buräggsfritt. Vid uppföljningen visade det sig att
en tredjedel av de 18 utgjordes av en grupp små norrlandskommuner
med gemensam upphandling. Upphandlingsansvariga för dessa
kommuner hänvisade till att kommunpolitikerna prioriterade billiga
ägg framför djurvälfärd, medan politikerna å sin sida svarade att det
låg på kostchefernas bord att fatta beslut. Några kommuner som angett
att de köpte in burägg hade svarat fel i enkäten och var i själva verket
buräggsfria.
Tack vare att grossistföretagen som kommuner köper ägg från är i färd
med att fasa ut burägg kommer även dessa sista eftersläntrare att bli
buräggsfria inom en snar framtid.
Det politiska påverkansarbetet i frågan på nationell nivå handlade
även detta år om att få riksdag och regering att ställa sig bakom
avvecklingen av burar. Trots att ansvarig minister i regeringen håller
med om målbilden att burarna ska bort fanns inget intresse för att
agera från politiskt håll. Istället hoppas regeringen att marknaden ska
lösa frågan.
– Att inte agera mot burarna är en missad chans för regeringen att
skynda på omställningen och samtidigt visa att den tar djurskydds
frågorna på allvar, säger Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på
Djurens Rätt.
För att sätta fokus på frågan arrangerades under våren ett frukost
seminarium om djurhållning och om företagens arbete, med panelsamtal mellan Åsa Domeij - hållbarhetschef på Axfood; och Elin Segerlind
(V) - engagerad riksdagsledamot. Frågan har också lyfts i media genom
en reklamkampanj som riktade sig särskilt mot Socialdemokraterna,
och vi har i samtal med förtroendevalda löpande under året fört fram
denna fråga.
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av
kommuner skip
par
buräggen

Ställer kommunen krav på
att äggen ska komma från
frigående hönor?

End the Cage Age – historiskt
initiativ överlämnat till
EU-kommissionen
Den 2 oktober 2020 överlämnades det historiska medborgarinitiativet End the
Cage Age till EU-kommissionen. Initiativet, som skrivits under av 1,4 miljoner
EU-medborgare, vill förbjuda lantbrukets burar. Idag hålls fler än 300 miljoner
grisar, hönor, kaniner, ankor, vaktlar och kalvar fortfarande i burar runt om i EU.
Startskottet för kampanjen End the Cage Age gick den 25 september 2018 då fler än 170
organisationer gick samman med målet att sätta stopp för den utbredda burhållningen inom
livsmedelsproduktionen i EU. Djurens Rätt var en av de organisationer som bidrog mest till
kampanjen och samlade in över 45 000 underskrifter till namninsamlingen som avslutades den
11 september 2019. Det stod då klart att End the Cage Age blivit en av de största kraftsamlingarna
för lantbruksdjuren i Europa någonsin.
– Att få stopp på burhållningen väcker ett enormt engagemang hos befolkningen inom EU,
vilket medborgarinitiativet tydligt visar. Många reagerar starkt på bilder av hur det ser ut i
industrierna idag där djur hålls i trånga burar där de ibland inte ens kan vända sig om, säger
Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.
Skulle ett burförbud träda i kraft inom EU påverkas bland annat äggindustrin i Sverige där
omkring 500 000 hönor fortfarande hålls lagligt i burar. Djurens Rätt arbetar både för att djur
hållningen ska förbjudas inom EU samt att den svenska regeringen ska förbjuda den burhållning
som fortfarande är tillåten i Sverige.
– Jag är oerhört stolt över att vi nu nått fram till den här milstolpen och tacksam för varenda
underskrift. Vi kommer att fortsätta kämpa tills alla burar är borta både i Sverige och i EU,
säger Camilla Bergvall.
Nästa steg i processen är att EU-kommissionen tar ställning till hur de ska gå vidare med
förslaget, något som kommer att ske under 2021.
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Djurvänlig kommun - ny
segrare och många med
i kampen
Rankningen Djurvänlig kommun genomfördes för andra gången och med den utsågs Malmö till Sveriges djurvänligaste kommun 2020, följd av Tierp och föregående
års vinnare Södertälje. Malmö kammade hem 137 av 214 möjliga poäng i undersökningen och bekräftade att målmedvetna satsningar låg bakom framgången. På tio i
topp-listan fanns en bredd av kommuner med allt från storstad till landsbygd och
från Svedala i söder till Haparanda i norr.
Undersökningen utgick åter från att det som påverkar flest djur i störst omfattning ska ha störst
tyngd. Merparten av undersökningen fokuserade därför även detta år på den mat som köps in
och serveras. Mest fokus låg på vilka steg kommunerna tagit för att öka andelen växtbaserad mat
som serveras, och det resultatet redovisas på sidan 22.
Svaren hämtades in via enkäter som gick ut till alla kommuner, kompletterat
med svarsinsamling via telefon. Liksom föregående år var svarsfrekvensen hög.
70 % av landets kommuner svarade på hela eller större delen av undersökningen
och endast 10 % svarade inte alls.
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Resultatet visade att andelen kommuner som ställde djurskyddskrav vid upphandlingen av animaliska produkter låg på över 90 %. Majoriteten av kommunerna ställde djurskyddskrav som
går längre än svensk djurskyddslagstiftning på åtminstone någon punkt. Bland de animalier som
köptes in i stor mängd (nötkött, griskött, kycklingkött, ägg och mjölkprodukter) ställdes lägst
krav vid upphandling av kycklingkött och högst för mjölkprodukter. Tydligare riktlinjer från
styrande politiker i kommunen pekas ut som den viktigaste faktorn för att höja nivån på de krav
som ställs, följt av större tillgång på produkter från uppfödning med högre djurvälfärd.

Vad de svarande anser skulle påverka den egna kommunen att ställa högre
djurskyddskrav vid upphandling

62 %
46 %
36 %
27 %
26 %
20 %
13 %

Tydligare riktliner från styrande politiker i kommunen.
Mer tillgång på produkter från uppfödning med högre
djurskyddskrav.
Billigare produkter från uppfödning med högre
djurskyddskrav än idag.
Om det var enklare att ställa djurskyddskrav vid
upphandling.
Annat.
Större engagemang hos kommuninvånarna för detta.
Om det vore tydligare vilken skillnad det skulle göra
för djurs välfärd.
Antal svarande kommuner: 175

Ökningen av buräggsfria kommuner fortsatte och 2020 var det 9 av 10 kommuner
som valde bort burägg i sin upphandling. I samma anda valde 8 av 10 kommuner
att inte pynta med fjädrar till påsken.

9 10

av
kommuner valde
bort burägg
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8 10

av
kommuner valde
bort fjädrar som
påskpynt

Välj Vego växer,
köttkonsumtionen minskar!
Djurens Rätts koncept Välj Vego, som både är ett inspirationsmagasin och en
webbplats, har växt under 2020. Inspirationsmagasinet är utformat som en guide
för att hjälpa den som vill börja, eller fortsätta, äta mer vego. Magasinet har
beställts av fler än 9 000 personer.
Sajten väljvego.se har ökat i popularitet och växt med 31,5 % unika besökare jämfört med
föregående år. Några av de mest besökta sidorna under året var utmaningen Kycklingfri sommar,
Vegolistan, liksom recept på pannkakor och muffins.
Samtidigt som Välj Vego växer ser vi att köttkonsumtionen minskar. Räknat i kilogram kött per
person är det en minskning generellt med 4 % fram till september 2020, i jämförelse med samma
period året innan.
Djurens Rätt räknar årligen om Jordbruksverkets siffror för köttförbrukning till antal individer
som äts i Sverige. Vi ser då en minskning under de tre första kvartalen under 2020 med nästan
2,2 miljoner individer för hela svenska befolkningens konsumtion, varav majoriteten är kycklingar
och de flesta andra är grisar.
I början av december 2020 visade siffror från Jordbruksverket att svenskarnas konsumtion av
griskött haft en kraftig nedgång. De nio första månaderna under 2020 var det 86 700 färre grisar
som slaktades och åts jämfört med samma period 2019, eller ungefär två kilo mindre per person
och år. Fortsätter den trenden året ut betyder det att upp emot 115 00 färre grisar kommer ha
hamnat på tallrikarna under 2020 jämfört med året innan.

Fler än 9 000 beställare
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Veganuari - antar
du utmaningen?
För tredje året i rad höll Djurens Rätt i kampanjen
Veganuari, en utmaning för den som vill börja året
med nya gröna vanor. Kampanjen startades i
Storbritannien 2014 och sedan dess har över 1
miljon personer i 192 länder antagit utmaningen.
I Sverige deltog 8 056 personer under 2020 - en
ökning med 53 % från året innan!
– Veganuary är världens största vegankampanj som
inspirerar folk att äta veganskt under januari och resten
av året! Djurens Rätt arrangerar den svenska varianten
och vi ser ett större intresse för varje år som går, säger
Sarah Mansouri, ansvarig för Djurens Rätts inspirationssajt
Välj Vego.
I år hamnade Sverige på plats 10 på den globala listan över
antalet anmälningar i världen. Fler än 400 000 människor
från hela världen registrerade sig för att ta del av Veganuary
under 2020. Det är en ökning på 60 % från 2019. Dessutom
angav 60 % att det var enklare än väntat att vara vegan i
31 dagar. Över 80 kändis-ambassadörer stöttade kampanjen
globalt och gav veganism synlighet. Bland dem fanns till
exempel Hollywoodstjärnan Joaquin Phoenix och
Beatles-legenden Paul McCartney.
Även i Sverige användes ambassadörer i kampanjen för
att ge den mer spridning. 16 vegan-influencers syntes i
videoklipp som spreds i sociala medier både via Djurens
Rätt, Välj Vego samt ambassadörernas konton.
2019 deltog 5 500 personer i utmaningen - en siffra som
ökade med 53 % - till 8 056 deltagare 2020.
– Det är otroligt glädjande att intresset för Veganuari
ökar. Dessutom svarade majoriteten av dem som deltagit
i Veganuari att det är mycket eller väldigt troligt att de
kommer att testa en vegansk kosthållning igen i framtiden.
Det är ett väldigt gott betyg och visar på att den här typen
av utmaningar verkligen fyller en funktion och hjälper folk
till en djurvänligare livsstil, säger Sarah Mansouri.

Veganuari
i siffror:
Bland de som
deltog var

14 %
veganer

28 %
lakto-ovo
vegetarianer

22 %
34 %
pescetarianer

blandkostare

74 %

kommer att fortsätta
äta veganskt efter
Veganuari

97 %
rekommenderar
Veganuari till andra
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Vegovision Digital
En utav våra på grund av covid-19 mest utsatta insatser under 2020 blev Djurens
Rätts populära mässa Vegovision. Under våren och sommaren var Vegovision
planerad att besöka både Göteborg och Malmö, men utmanande tider tvingade
istället fram fantasifulla lösningar.
Även om Vegovision tog en ny, digital form behöll den sin grund och sitt syfte - att inspirera fler
att göra djurvänliga val. Vegovision Digital tog plats den 13 juni och innehöll livesändningar,
tävlingar och rabatter från olika företag.
Under livesändningen berördes flera ämnen inom tre olika segment: Vegofamiljen, Machokultur
och veganism, samt årets mest aktuella ämne Covid-19 - En värld i pandemins spår. Atilla Yoldas
var programledare tillsammans med gäster såsom Sanna Bråding, nutritionisten Pernilla Berg,
jämställdhetsexperten Tomas Agnemo. Programmet erbjöd även en exklusiv intervju med Björn
Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska
sjukhuset, bland mycket annat. Dessutom presenterade Jävligt Gotts Gustav Johansson och
Djurens Rätts Sarah Mansouri riktigt god midsommarmat.

Samtliga inslag från både
Vegovision Digital och
Djurens Rätt Digital Summit
finns att se på Djurens Rätts
YouTube-kanal

Djurens Rätt Digital Summit
Djurens Rätts rikskonferens blev i år digital. Från att tidigare ha varit en konferens endast för
medlemmar bjöd vi i år även in icke-medlemmar att delta, vilket gjorde att vi fick en flera gånger
så stor uppslutning än tidigare år. Omkring 400 deltagare deltog, och enligt utvärdering bidrog
konferensen i hög grad till en ökad kunskap om Djurens Rätts arbete, samtidigt som det inspirerade och motiverade till ett fortsatt och ökat engagemang för djuren. På programmet hade vi
intervjuer med, och föredrag av, dels företrädare från Djurens Rätt, dels inflytelserika influencers
såsom Therése Lindgren och Cajsa Wessberg, och dels ledare för internationella organisationer
såsom The Humane League, Eurogroup for Animals och Anima International. Därutöver fick
alla deltagare interagera i programmet genom att svara på quiz-frågor som ställdes till dem, och
genom att själva ställa frågor till de som höll i programpunkterna.
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Grönare mat till alla barn
Årets resultat av undersökningen Djurvänlig kommun visade att
över 80 % av kommunerna som deltog hade minskat på andelen
kött i sina serveringar under det senaste året. Lika många erbjöd
en vegetarisk rätt varje dag för eleverna i grundskolan medan
bara var fjärde kommun serverar vegetariskt till barn i förskolan
utan förbeställning. Ungefär hälften av de svarande kommunerna
hade minst en köttfri dag per vecka.

Mer växtbaserat i
skola och förskola,
men hur?
en rapport från Djurens Rätt

Rapporten finns
att läsa här!

Trots ett starkt ökat intresse för att äta mer växtbaserat hos landets invånare, inte minst hos
ungdomar, nekar närmare hälften av landets kommuner fortfarande att servera veganskt till
dem som efterfrågar det. Och endast ett fåtal kommuner väljer att göra någon större andel av de
vegetariska rätterna helt växtbaserade. Samtidigt angav en betydande andel av kommunerna att
de under det senaste året infört fler veganska rätter och/eller att de använder mer växtbaserade
mejeriprodukter än tidigare, vilket tyder på ett intresse för dessa åtgärder.
För att påskynda utvecklingen jobbade Djurens Rätt under året på flera fronter. I den nya
rapporten med titeln Mer växtbaserat i skola och förskola, men hur? behandlades fördelarna
av mer växtbaserat för kommunerna, hur Livsmedelsverkets rekommendationer ser ut och bör
tolkas, samt hur det går att lyckas med satsningarna. I samband med att rapporten släpptes
anordnade Djurens Rätt ett webbinarium där några av landets experter diskuterade dessa frågor.
Ett 50-tal kostchefer från kommuner runt om i landet tog del av webbinariet.
De flesta kommuner har idag en måltidspolicy som sätter ramarna för allt som rör kosten som
serveras i de olika verksamheterna. Det kan vara tydligt formulerat och ha stor effekt, eller sakna
konkreta mål och därmed betydelse. Djurens Rätt satsade därför under 2020 på att stötta
engagerade lokalpolitiker i kommuner som reviderade sin policy, genom att bistå med fakta
underlag och argument.
Under året inleddes också ett nytt samarbete med Jävligt Gott Academy, som driver en webbaserad
kockskola med fokus på växtbaserad matlagning i storkök. Genom samarbetet erbjöds kommuner
möjligheten att prova på utbildningen utan kostnad. Hittills har anställda på 25 kommuner genomgått utbildningen. Samarbetet kommer att fortsätta under 2021.

Andel kommuner som infört någon av dessa åtgärder det senaste året
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En djurvänlig utveckling
under 2020
År 2020 markerade avstampet för det avgörande decenniet i arbetet för att uppnå de hållbara
målen enligt Agenda 2030. Hållbarhet hade aldrig varit så aktuellt som nu, och med 2030 i sikte
visade sig 2020 vara ett år fyllt med utmaningar som också tvingade fram utveckling på flera områden. Sättet vi producerar och konsumerar livsmedel och andra produkter på behöver ändras,
och i en tid då animalieproduktionens klimatpåverkan är lika stor som hela transportsektorns
sammanlagda påverkan, och då det finns många ytterligare kopplingar mellan de hållbara målen
och en omsorg för djuren, så har Djurens Rätts olika företagsprogram utvecklats och designats
för att underlätta kommunikationen mellan konsumenter och företag, bland annat i form av
Djurens Rätts märkning I’M VEGAN. Genom att hjälpa olika sektorer att göra djurvänligare val
bidrar vi till att nå de hållbara utvecklingsmålen och att förändra hela samhället till det bättre.

Allt fler vill göra djurvänliga val - utmaningen ligger i att veta hur dessa val ser ut
I en opinionsundersökning genomförd 2016 som Directorate-General for Communication från
EU sammanställde framgick det att 94 % av EU-medborgare tycker att djurvälfärd är viktigt,
samt att 59 % av EU-medborgare är villiga att betala 5 % mer för djurvänliga produkter. Under
2020 har Djurens Rätt fortsatt arbetat hårt med att informera allmänheten om djurens situation
för att behålla djurvälfärd som en viktig fråga för EUs medborgare.

I en rapport publicerad i oktober 2020 av YouGov, som undersökte varför konsumenter bojkottar
företag och hur troligt det är att de går tillbaka till att konsumera från dem, framgick det att
hela 34 % som bojkottar företag gör det på grund av dålig djurvälfärd. Med 34 % var dålig
djurvälfärd den största anledningen till bojkott i Sverige, jämfört med 32 % på grund av negativ
miljöpåverkan, 30 % på grund av dåliga arbetsförhållanden för medarbetare, och 29 % på grund
av dåliga arbetsförhållanden hos underleverantörer. Rapportens resultat är ett kvitto på att
Djurens Rätts arbete bidrar till att konsumenter tar ställning för djuren när de handlar.
Opinionsundersökningen och rapporten ger en tydlig indikation på att djurvälfärdsfrågor är
viktiga för konsumenter och därför även för företagen. Att vilja vara med och utveckla samhället
är något som ligger djupt förankrat hos många av oss.

Över 100 företag har antagit djurvälfärds
policys eller anslutit sig till I’M VEGAN
Under 2020 ökade antalet företag som arbetar med
ECC-programmet med närmare 40 % (se sida 11 för
information om ECC - European Chicken Commitment).
Det är 76 företag som uteslutit burägg eller antagit en
buräggsfri-policy. Dessutom är det 33 företag som stolt
visar upp sitt veganska sortiment genom märkningen
I’M VEGAN.
Allt fler företag vill tydligt kommunicera de framsteg
och investeringar de gör för djuren.
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Från 100 %
VEGANSKT
till I’M VEGAN
Djurens Rätt märkning
100 % VEGANSKT som
lanserades 2013 förändrades och förnyades under
2019. Både loggan och
namnet byttes ut till
I’M VEGAN.

Framgång gällande vegokorven
i EU-parlamentet - kampanj
stoppade förbudsförslag
Ändringsförslag 165 - som skulle inneburit att en vegoburgare inte längre får kallas
vegoburgare i EU - röstades ner när EU-parlamentet i slutet av oktober röstade om
unionens gemensamma jordbrukspolitik. Djurens Rätt hade inför uppropet samlat
in fler än 30 000 namnunderskrifter och uppmanade svenska EU-parlamentariker
att rata förslaget.
– Omröstningen var en seger för det sunda förnuftet och för konsumenten. Det finns
inget problem här, växtbaserade produkter måste redan vara tydligt märkta, ingen
förväxlar en växtbaserad korv med en baserad på kött. Hade förslaget blivit verklighet
hade det enbart gjort det svårare för konsumenter som vill välja vego, säger Sebastian
Wiklund, samhällspolitisk chef på Djurens Rätt.
Djurens Rätts upprop mot förslaget - som skulle stoppat vegoburgare från att kallas
vegoburgare och sojakorv från att kallas sojakorv i EU - hade inför omröstningen samlat
in fler än 30 000 namnunderskrifter. Och i ett öppet brev hade Djurens Rätt tillsammans
med organisationerna Djurskyddet Sverige, Sveriges Konsumenter och Vi Konsumenter
uppmanat de svenska EU-parlamentarikerna att rösta mot ändringsförslagen.
I det öppna brevet skrev organisationerna: “Ändringsförslag 165 och 171 är oförenliga
med ambitionen i Den gröna given (the European Green Deal) att främja ökad hållbarhet och mer hälsosamma matvanor. Den stora innovationskraft som idag finns inom
det växtbaserade segmentet behöver stärkas snarare än motverkas. Det är viktigt för att
vi gemensamt ska kunna nå klimat- och miljömål, minska överutnyttjandet av vatten och
mark och på så sätt stärka den biologiska mångfalden.”
Men samtidigt som Djurens Rätt och många andra gladdes åt att ändringsförslag 165 röstades
ner så röstades det andra ändringsförslaget, 171, igenom. Det är ett ändringsförslag som innebär
ytterligare inskränkningar för växtbaserade alternativ till mejeriprodukter.
Blir förslaget lag innebär det att en växtbaserad dryck inte längre får kallas ”mjölkfri” eller
”laktosfri” då detta skulle anspela på en mejeriprodukt gjord på komjölk, och en formulering
som “yoghurt-style” på en växtbaserad produkt skulle inte vara tillåten. Det skulle också kunna
bli förbjudet att sälja dessa produkter i förpackningar som liknar komjölksförpackningar, och
det skulle inte vara tillåtet att beskriva havremjölkens klimat- och hälsofördelar jämfört med
komjölken.
Fortfarande är det oklart vad omröstningen kommer innebära i praktiken, och resultatet ska
förhandlas vidare innan det blir lag.
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Årets Elna Tenow-pris
delades ut till ambitiöst
företag
Foodserviceföretaget Nordrest tilldelades 2020 års Elna Tenow-pris, av Djurens Rätt.
Växtbaserade skolmåltider och högt ställda krav på djurvälfärd låg bakom motiveringen. Utmärkelsen som delades ut för andra året i rad går till en samhällsaktör
som kan, vill och har vågat att bidra till en positiv samhällsförändring för djuren.
– De senaste åren har foodservicesektorns och livsmedelsproduktionens miljö- och
klimatpåverkan fått stort fokus. I jakten på lägre CO2-utsläpp och minskat matsvinn är det
lätt att tappa bort andra hållbarhetsaspekter som till exempel djurskydd. Som en stor aktör på
marknaden har vi möjlighet att göra skillnad! Det gör vi genom strategiska beslut som att säga
nej till burägg och skriva under European Chicken Commitment men också genom att sätta press
på leverantörer i specifika frågor gällande djurvälfärd, berättar Madeleine Fall, HR- och Hållbarhetsansvarig, på Nordrest.

Att sätta ribban är något värt att uppmärksamma och prisas för

Med Elna Tenow-priset vill Djurens Rätt knyta an till sin historia och lyfta fram vikten av att
våga gå före sin tid. Pristagaren ska vara en samhällsaktör som inom sitt område agerar i och
påverkar samhället till det bättre för djuren.

Vem var Elna Tenow?
Elna Tenow ledde Djurens Rätt
(dåvarande Nordiska samfundet till
bekämpande av det vetenskapliga
djurplågeriet) tillsammans med
maken Christian L. Tenow från
början av 1900-talet. 1902 startade
hon tidningen Medlemsbladet, som
1909 bytte namn till Djurens Rätt.
Elna Tenow var en tidig förespråkare
av vegetarisk kost för djurens och
hälsans skull.

Kockarna Rikard Olsson och Niklas
Stoianov tillsammans med Djurens
Rätts Tina Hogevik, samt Maria Mazy,
driftchef på Nordrest och Madeleine
Fall, HR- och Hållbarhetsansvarig
på Nordrest.

25

Pälsindustrins utveckling
Den svenska pälsdjursuppfödningen minskar snabbt, och nu går det snabbare än
någonsin. Av allt att döma fanns det 33 minkföretag kvar 2020, som tillsammans
födde upp ca 400 000 minkar. Det är en halvering av antalet minkar på tre år.
Coronapandemin har påverkat industrins redan dåliga ekonomi negativt. De digitala auktionerna
för pälsar har gått sämre än de vanliga auktionerna och i flertalet länder har minkar också mass
avlivats eftersom de smittats av covid-19 som sedan spridits till människor. Auktionshuset
Kopenhagen Fur, där svenska minkfarmer tidigare sålt pälsarna, beslutade under året att lägga
ned inom kort. I Nederländerna, Irland och Danmark har alla kvarvarande minkfarmer stängts
ned under hösten 2020 för att minska riskerna med smittan.
I Sverige var fler än en tredjedel av farmerna, 13 stycken, smittade i december 2020. Inga minkfarmer stängdes ned på grund av myndighetsbeslut eller politiska beslut, trots påtryckningar.
Djurens Rätt skickade en skrivelse till landsbygdsministern under våren 2020 när det stod klart
att minkar kunde smittas av coronaviruset, och ännu en gång under hösten när svenska mink
farmer faktiskt drabbats. Under hösten har även över 120 veterinärer och forskare rekommenderat
nedstängning av minkfarmerna på grund av djurskydds- och smittskyddsskäl.
Djurens Rätt har dessutom arbetat vidare tillsammans med samarbetsorganisationerna Fur Free
Alliance och Eurogroup for Animals som drivit på för att för upp minkfrågan på EU-nivå, något
som tidigare setts som osannolikt att genomföra. Under året har flera nya länder såsom Ungern,
Frankrike och Irland påbörjat en avveckling av industrin vilket satte ytterligare press på Sverige
att inte bli sist med förbud.

Antal pälsfarmer i Sverige
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Päls: seminarium och
Fur Free Alliance
Seminarium om den ohållbara pälsindustrin

Djurens Rätt började året med att planera ett frukostseminarium om minkfarmning, välfärds
certifiering och pälsfria företag. Seminariet skedde 30 januari på kontoret i Stockholm innan
coronapandemin hade tagit fart och fick namnet Så fasar vi ut den ohållbara pälsindustrin.
Seminariet inleddes med en presentation av hur minkfarmerna ser ut idag i Sverige, hur industrin
försöker välfärdscertifiera dem och hur det är problematiskt. Presentationen utgick från flera
rapporter som Djurens Rätt och Fur Free Alliance publicerat.
Efter det inleddes ett panelsamtal med Madelene Ericsson Rydman, Environmental Sustainability
Business Expert på H&M, och Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Madelene Ericsson Rydman berättade om varför H&M tidigt valde att fasa ut pälsprodukter från
sortimentet. Magnus Manhammar förklarade varför så lite skett i politiken samt hans personliga
ståndpunkt kring varför pälsindustrin måste fasas ut och hur det kan ske.

Seminariet spelades
in och finns att se
på Djurens Rätts
YouTube-kanal.

Fur Free Alliance

Under året har vi fortsatt samarbetet med alliansen Fur Free Alliance som
samlar djurrättsorganisationer över hela världen. Fur Free Alliance arbetar
med att få modeföretag pälsfria och få länder att införa förbud mot pälsdjursfarmning. Genom nätverket får Djurens Rätt tillgång till expertis och
information från andra länder, likväl som att vi stöttar organisationer i deras
arbete mot pälsindustrin i deras länder. Djurens Rätt är den svenska partner
som ansvarar för att ansluta svenska företag till Fur Free Retailer Program,
vilket i Sverige kallas för Pälsfria listan. Alla möten har under året skett
digitalt, vilket också gjort att vi kunnat ses oftare.
Djurens Rätt har bidragit med forskarkontakter inför skrivandet av rapporten
Certified Cruel: Why WelFur fails to stop the suffering of animals on fur
farms som publicerades i januari. Tillsammans med Fur Free Alliance har
Djurens Rätt även lanserat en namninsamling för ett globalt förbud mot
pälsdjursuppfödning, med tanke på de djurskyddsproblem som finns och de
smittrisker som uppkommit med covid-19. Flera gemensamma skrivelser och
pressmeddelanden har också skickats ut för att visa på den globala viljan att
stoppa industrin, och hur utvecklingen sett ut i andra europeiska länder där
industrin under året fasats ut.
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Pälsfritt på Stockholm fashion
week och film med Mike Moser
Pälsfritt på Stockholm Fashion Week 2020

Genom påverkansarbete från Djurens Rätt och andra djurrättsorganisationer internationellt har
vi bidragit till att Amsterdam Fashion Week och London Fashion Week sedan tidigare tagit beslut
om att sluta med päls. 2020 blev året då även Stockholm Fashion Week tog ställning för djuren.
I samband med att branschorganisationen Swedish fashion council, som arrangerar Stockholm
Fashion week, såg över sitt hållbarhetsarbete så valde de under 2020 att utesluta päls och skinn
från vilda djur. Att en etablerad modeaktör tar ställning för djuren är en milstolpe som skickar
en tydlig signal - djur är inte kläder.

Intervju med Mike Moser - tidigare högste
chef på British Fur Trade Association
På pälsfria fredagen, som infaller sista fredagen i november
varje år, presenterade Djurens Rätt en videointervju med
Mike Moser. Han var tidigare högste chef för British Fur
Trade Association och har jobbat i den absoluta toppen i
den globala pälsindustrin. Men sedan han slutade arbeta
inom branschen har han ändrat uppfattning. Han var inte
bekväm med jobbet då och har idag bytt moralisk uppfattning och berättar i intervjun varför pälsdjursindustrin
måste avvecklas. Intervjun är särskilt intressant eftersom
Mike Moser har gjort en otrolig resa och fattat ett modigt beslut att tänka om. Han kan också
med sin erfarenhet berätta med trovärdighet om hur det ser ut i branschen.
Efter intervjun följde ett samtal med förbundsordförande Camilla Bergvall, Anna Harenius
sakkunnig etolog och Sebastian Wiklund som är samhällspolitisk chef på Djurens Rätt.
Intervjun med Mike Moser sattes då i ett svenskt perspektiv.
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Intervjun finns
att se på
Djurens Rätts
YouTube-kanal.

Seminarium, webbinarium
och kreativa lösningar i ett
omställningens år
Vi startade året med att hålla ett par seminarier för att lyfta våra frågor
på ett fördjupat sätt och nå relevanta målgrupper. När covid-19 kom
till Sverige så ställde vi snabbt om till webbinarier. Följande teman
och medverkande har vi haft:
Feb

Samtliga seminarier
och webbinarier finns
att hitta på Djurens Rätts
YouTube-kanal

Så fasar vi ut den ohållbara pälsdjursindustrin.
Medverkande: Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Madelene Ericsson
Rydman, Environmental Sustainability Business Expert på H&M.

Mars

Rätten att få prova sina vingar – seminarium om framtiden för hönorna i den svenska
äggindustrin.
Medverkande: Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. Elin Segerlind, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Mars

Djurfri forskning - etiskt, effektivt och konkurrenskraftigt.
Medverkande: Mattias Öberg, docent i toxikologi. Betty Malmberg, riksdagsledamot för Moderaterna.

Maj

Djurskydd för fiskar vid slakt – problembild och möjliga lösningar.
Medverkande: Albin Gräns, doktor i zoofysiologi. Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.
Daniel Wikberg, vd och Linda Falk, projektledare, Matfiskodlarna. Inger Fyllingen, sektionen för fiskhälsa
och fiskvälfärd vid norska Mattilsynet. Ulf Erikson, forskare vid det norska forskningsinstitutet SINTEF.
Helena Röcklinsberg, docent i djuretik.

Sep

Pandemier och djurindustrin.
Medverkande: Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Fanny Nilsson, AT-läkare på
Södersjukhuset samt debattör och skribent på Dagens Arena.

Okt

Växtbaserad mat i skola och förskola.
Medverkande: Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård,
skola och omsorg på Livsmedelsverket. Magnus Naess, en av Sveriges mest erfarna vego-kockar.
Patric Gill, måltidschef för Köpings kommun.

Nov

Webbinarium med Lina Gustafsson om grisslakt och djurskydd.
Medverkande: Lina Gustafsson, veterinär och författare. Magnus Manhammar, riksdagsledamot
för Socialdemokraterna. Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Helena Elofsson,
djurskyddschef på Jordbruksverket.
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Antalet deltagare har ökat stadigt under året. I diagrammet nedan visas hur många som har
anmält sig vid de respektive tillfällena. Av de anmälda är 2/3 personer med mejladresser från
arbetsplatser som bedöms som särskilt intressanta, såsom politiker, tjänstepersoner och universitet.

Ytterligare webbinarier och kreativa lösningar runt om i landet

Även bland Djurens Rätts lokalorganisationer runt om i landet skedde en imponerande anpassning
till de förändringar som pandemin innebar. Webbinarier arrangerades av lokalorganisationerna
i såväl Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund. I Boden-Luleå bjöds det på digital choklad
provning, och I Göteborg genomfördes en digital manifestation för minkarna under pälsfria
fredagen. Mer om engagemanget på lokal nivå på sida 39–41.
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Act4LabAnimals - EU måste
fasa ut djurförsöken
För 10 år sedan antogs ett direktiv som sa att EU skulle ersätta djurförsök och att
antalet djur som utsätts skulle minska. Men tyvärr kan vi konstatera att väldigt lite
har hänt - fortfarande utsätts fler än 23 miljoner djur (enligt EU-definitionen för
djurförsök) för plågsamma djurförsök i EU:s medlemsländer. Nu kräver vi att EU
agerar för att ersätta djurförsöken på riktigt.
På 10 år, sedan EU-direktivet om att reducera antalet djur som används i försök antogs, har i
princip inget förändras. Fortfarande utsätts miljontals djur för plågsamma djurförsök, och antalet
minskar inte. Fortfarande är finansieringen av forskning för att ta fram alternativa metoder till
djurförsök otillräcklig. Fortfarande får alternativ till djurförsök inte tillräcklig uppmärksamhet.
Enligt en opinionsundersökning vill mer än 72 % av EU:s invånare att djurförsök ska ersättas.
Tillsammans med organisationer runt om i Europa uppmanar Djurens Rätt med kampanjen
Act4LabAnimals EU:s ledare att inte glömma bort direktivet från 2010.
Föråldrade, ineffektiva och oetiska djurförsök behöver ersättas nu. Det behövs finansiering
och det behövs initiativ på EU-nivå!
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80 000 djur räddade
från kemikalietester
80 000 djur har räddats från plågsamma djurförsök för kemikalier i Europa tack
vare insatser från ett europeiskt samarbete. Djurens Rätt har även bidragit med
extra finansiering till projektet.
Enligt EU:s kemikalielagstiftning REACH måste företag visa att de kemikalier de framställer är
säkra för människor. I många fall innebär detta krav på djurförsök, men innan djurförsöken
genomförs måste en ansökan skickas in till Europeiska kemikaliemyndigheten för godkännande.
I flera år har Djurens Rätt och andra organisationer rekryterat experter för att granska ansök
ningarna och i flera fall har de kommit fram till att djurförsöken inte var nödvändiga för att
uppfylla lagkraven. Totalt har 540 ansökningar granskats och 80 000 djur har besparats onödigt
lidande i kemikalietester!
– Det här är ett jätteviktigt arbete som påverkar tiotusentals djurs liv och vi är väldigt glada
över att vara en del av detta, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

Om djurförsök under
coronapandemin
Runt om i världen har under 2020 ett febrilt arbete
pågått för att hitta ett vaccin mot covid-19, ett arbete
som innefattar djurförsök. I ett upprop under året
uppmanades det till att denna forskning skulle ta så
stor hänsyn till djuren som möjligt.
I ett upprop som Djurens Rätt var en del av uppmanades
världens myndigheter, under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO), att säkerställa att den forskning som görs
för att få fram ett vaccin sker så humant som möjligt. “Djur
ska inte lida utan att alla vetenskapliga meriter och etiska
aspekter har tagits i beaktning” gick det att läsa i uppropet.
Framtagandet av vaccinet visar hur viktigt det är att arbetet
med att ersätta djurförsök med djurfria metoder prioriteras
och ges tillräckliga resurser.
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Förnyad finansiering av 3R-centret
Under 2020 har vi nått vårt mål om att 3R-centret ska få förnyad finansiering för
de kommande tre åren. Det meddelades i statsbudgeten för 2021. För att nå hit
har vi arbetat med rundabords-samtal, skrivelser, enkät till samtliga riksdags
ledamöter, och webbinarium där vi aktivt drivit frågan om förnyad finansiering
av 3R-centret.

Rundabords-samtal

Genom rundabords-samtal har vi gett möjlighet till förtroendevalda riksdagsledamöter och andra
relevanta makthavare att diskutera frågorna tillsammans med oss och med forskare/experter
inom området. Formen för samtalet är friare än ett seminarium eller webbinarium eftersom det
är mindre formellt och deltagarantalet är mindre. Under 2020 har vi haft två rundabords-samtal
med riksdagsledamöter och forskare, för att diskutera 3R-centret och andra viktiga åtgärder för
att främja utvecklingen av alternativa forskningsmetoder till djurförsök.

Webbinarium

I mars anordnade vi ett webbinarium med forskare och politiker. Då diskuterade vi allmänt kring
djurfria metoder, men också finansieringsfrågan där pengar till 3R-centret var en del. På grund
av pandemin fick seminariumet snabbt omvandlas till ett webbinarium. Över trettio deltagare
lyssnade med representation från politik, näringsliv och akademi. Genom detta webbinarium fick
vi många viktiga lärdomar också inför de kommande webbinarierna som vi anordnade under året.

Enkät

Under våren skickade vi ut en fråga till samtliga riksdagspartier om deras syn på förnyad finans
iering för 3R-centret. S, M, V, Mp och L svarade att de var positiva till fortsatt finansiering.
Genom att fråga via enkät eller be om mailsvar får vi både tillfälle att undersöka inställningen
till olika aktuella frågor samt påminna ledamöterna om varför frågan är viktig. Utifrån undersökningen kunde vi sedan informera medlemmar och allmänhet, och tagga politiker i sociala
medier för att ytterligare lyfta frågan.

Skrivelser

Regeringens förslag om fortsatt finansieringen av 3R-center kom med budgetförslaget i september
2020. Innan dess skickade Djurens Rätt en skrivelse (med förslag till regleringsbrev för 2020) till
Näringsdepartementet där vi uttryckte att 3R-centret måste få fortsatt finansiering. Vi skickade
även samma skrivelse till Jordbruksverket för att de skulle få kännedom om vår åsikt. Till
Utbildningsdepartementet tog Djurens Rätt också upp vikten av finansiering av 3R-center
efter 2020. Detta gjorde vi i samband med en skrivelse om förslag till forskningsproposition.
När budgetförslaget lades fram tills dess att beslutet fattades, alltså under hösten, har vi även
förtydligat vikten av finansieringen av 3R-center till politiker från regeringspartierna.

Nationella kommittén

Under året har vår sakkunnige inom djurförsöksfrågor ingått i styrgruppen för 3R-centret, tillika
Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, där han varit
andre vice ordförande.
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Lagstiftning för Djuren
Grovt djurplågeribrott föreslås införas

Djurens Rätts förslag om skärpta straff vid brott mot djur kan bli
verklighet. Det finns ett behov av skärpta straff delvis eftersom brott
som begås mot djur prioriteras ned av rättsväsendet. Utredningen
tillsattes av regeringen i augusti 2018 för att säkerställa att de
allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att
bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.
Huvudförslaget för utredningen som överlämnades till landsbygds
ministern 11 februari 2020, var att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri.
Straffet för grovt brott föreslås vara fängelse i högst fyra år. Idag kan
den som döms för djurplågeri dömas till böter eller fängelse i högst
två år. Djurens Rätt har deltagit i samråd och framfört skriftliga
synpunkter till utredningen.

Utekatter ska kastreras

Jordbruksverket har beslutat om nya djurskyddsregler för hållning
av hundar och katter. Den 15 juni 2020 började de nya reglerna att
gälla. En viktig del av den nya föreskriften är att det införts tuffare
krav på att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat.
Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller
på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.
Det är en mycket viktig framgång i arbetet mot hemlöshet hos katter.
Djurens Rätt har under föreskriftsarbetet bidragit med kunskap och
synpunkter, i Jordbruksverkets samrådsgrupp och som remissinstans.
Andra nödvändiga pusselbitar i arbetet för att minska katters lidande
och höja deras status är obligatorisk ID-märkning och registrering av
katter, vilket vi inväntar beslut om från regeringen.

Förslag om jakt på ekorrar stoppat

Reaktionerna på att Naturvårdsverket föreslog allmän jakttid på
ekorrar och hermeliner var många under början av 2020. Djurens
Rätt var en av remissinstanserna som protesterade mot förslaget,
vilket Naturvårdsverket lyssnade på. Den föreslagna allmänna jakttiden på ekorrar och hermeliner ser inte ut att gå igenom, om inte
regeringen ändrar nuvarande förslag. Vi har också framfört kritik
mot andra delar, såsom s.k. licensjakt på sälar.

Förbud mot grytanlagsprov med levande grävling föreslås

Naturvårdsverket och Jordbruksverket har föreslagit att grytanlagsprov
med levande grävling bör fasas ut. Grytanlagsprov är en testverksamhet
som anordnas i konstgjorda gryt med grävlingar som hålls i fångenskap
enbart för att träna hundarna för grytjakt. Naturvårdsverket och
Jordbruksverket har haft i uppdrag att utreda hur grävlingarnas välfärd påverkas, om det finns alternativ till att använda levande grävling
och vad samhällskonsekvenserna skulle bli om grytanlagsproven med
levande grävlingar inte längre ska vara tillåtna. Djurens Rätt har under
väldigt lång tid arbetat för det, deltagit i samråd och bistått utredningen
med synpunkter och underlag.
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Politiskt arbete och påverkan
Där beslut fattas som rör djurskydd och livsmedel där behöver vi vara. Djurens Rätt
arbetar därför med att påverka på flera plan: förtroendevalda, tjänstepersoner och
forskare, och vi arbetar såväl lokalt, nationellt som på EU-nivå.
Vi lämnar in våra synpunkter när myndigheter frågar efter dem, men uppmanar också politiker
att fatta djurvänliga beslut. För att kunna påverka i dessa sammanhang är det viktigt att vi visar
varför våra frågor är relevanta. Det är utgångspunkten för vårt arbete.

EU

På EU-nivå arbetar Djurens Rätt främst med europaparlamentarikerna. Detta görs genom brev, mejl, möten,
debattartiklar, intervjuer och webbinarium. I år har
vi också haft ett webbinarium med europaparlamen
tarikern Malin Björk (V) om pandemier och intensiv
djurhållning. Vi har skickat in sex offentliga skrivelser
till EU-politiker, institutioner eller ambassad. Vi
påverkar även EU genom vårt arbete inom Eurogroup
for Animals - en paraplyorganisation för djurskyddsoch djurrättsorganisationer på EU-nivå.
I EU har flera frågor rört på sig under 2020. Till den
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) har vi fått med,
så här långt, att lantbrukare ska kunna söka stöd för
djurvälfärd. Vi lyckades också stoppa EU-parlamentet
att driva igenom ett förbud mot att kalla vegoprodukter
för namn såsom korv och burgare.
Vidare inom EU har kommissionen startat ett arbete
att se över djurskyddslagstiftningen samt att ta fram en
djurvälfärdsmärkning. Framgångar för Djurens Rätts
arbete har lett till att EU-kommissionen kommer att avsätta mer än 20 miljoner kronor för forskning i syfte att
komma bort från den plågsamma koldioxidbedövningen
vid slakt av grisar. Parlamentet har även tillsatt ett
kommitté som ser över bestämmelser kring transporter
och djurtransporter. Detta är områden Djurens Rätt
arbetet med intensivt de senaste åren.
Även om mycket har rört sig i rätt riktning så har vi
också utdelat mycket kritik till CAP:en som inte har
hörsammats. Fortfarande kommer bidrag att betalas
ut till lantbrukare med högintensiv djuruppfödning,
det är troligt att kampanjer för till exempel ökad kött
konsumtion även framöver kan finansieras av skattemedel,
och satsningar för omställning till mer vego tycks utebli.
Med detta i åtanke ser det ut som att vi på EU-nivå
fortsatt har en del arbete kvar framför oss.
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EUROGROUP
4ANIMALS
Vad är Eurogroup for Animals?
Eurogroup for Animals är en koalition
vars medlemmar är djurrätts- och
djurskyddsorganisationer från hela
Europa. Koalitionen arbetar sedan
35 år med lobbying och kampanjer
för en starkare djurskyddslagstiftning
på EU-nivå. Djurens Rätt har en plats
i styrelsen och representanter i flera
arbetsgrupper som fokuserar på
olika sakfrågor, bland annat djuren
i livsmedelsindustrin.

Nationellt

På nationell nivå arbetar vi främst mot riksdagsledamöter och mot regeringsföreträdare. Vi
arbetar också mot ungdomsförbund och studentförbund. Genom brev, mejl, möten, debattartiklar,
intervjuer och webbinarium lyfter vi våra frågor till den politiska dagordningen. Under 2020 har
flera webbinarium genomförts med riksdagsledamöter. Riksdagsledamöter har medverkat i olika
paneler på våra seminarier. Såsom gick att läsa på sida 33 så har vi också haft rundabords-samtal
med riksdagsledamöter och andra relevanta makthavare. Då har vi haft möjlighet att under friare
former diskutera viktiga frågor tillsammans med forskare och experter inom olika områden. Det
har varit ett mycket uppskattat format både från de förtroendevaldas sida och från experterna
som deltagit.
Under året har vi även fått tillfälle till personliga möten med två ministrar från regeringen, varav
en från MP och en från S. Under dessa möten har vi kunnat diskutera aktuella frågor bland
annat kopplade till situationen på svenska minkfarmer med spridningen av covid-19, samt fått
möjlighet att berätta mer om vår verksamhet och förklara vilka vi är och vad vi står för. Dessa
möten är viktiga för att stärka bilden av Djurens Rätt inom politiken samt för att få en tydligare
bild av regeringens syn på våra frågor.
På nationell nivå är en stor del av vårt arbete att vara med i samverkansgrupper som är kopplade
till myndigheter, men också att svara på remisser och uttrycka vår åsikt kring kommande förslag. Under 2020 har vi skickat in totalt 36 remissvar och offentliga brev till svenska politiker,
myndigheter och departement.
Djurens Rätt sitter med i flera samverkansgrupper knutna till Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
Upphandlingsmyndigheten, Kommerskollegiet, och Europakommissionen i Sverige. Vi har bjudits
in till flera samrådsmöten på näringsdepartementet.

Lokalt

På lokal nivå görs vårt huvudsakliga lobbyarbete inom ramen för vårt programarbete med
Djurvänlig kommun. I Djurvänlig kommun rankar vi kommunerna och korar en årlig vinnare Sveriges djurvänligaste kommun! Detta gör vi för att uppmuntra och inspirera andra kommuner
att ta efter. Förutom att lyfta detta för lokalpolitiker, och på så vis öka motivationen att föra en
djurvänlig politik, så är en viktig del att uppmärksamma våra frågor för kommunens tjänste
personer. Här gör Djurens Rätts lokalorganisationer ett viktigt arbete med att till exempel skriva
insändare eller att vara i kontakt med lokala beslutsfattare gällande frågor som rör till exempel
tillgång till växtbaserad mat i skolorna. Mer om arbetet som lokalorganisationerna gör på lokal
nivå finns att läsa på sida 39–41.

Djurfri forskning i
forskningspropositionen
spelades in och finns
att se på Djurens Rätts
YouTube-kanal.
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Rädda Djuren-klubben
Rädda Djuren-klubben är klubben för alla barn upp till och med 13 år som bryr
sig om djuren och vill att djuren ska ha det bra. Vi 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. Rädda Djuren-klubben samarbetar med
Djurens Rätt.
Alla medlemmar får klubbens egen tidning, Klubbnytt. I tidningen får alla medlemmar lära sig
om roliga, spännande och smarta djur, och får tips på hur de själva kan hjälpa djuren på enkla
sätt. Den innehåller också bland annat intervjuer med vuxna och barn som engagerar sig för
djuren, pyssel, knep och knåp, recept och serier.

Rädda Djuren-klubben har haft
precis den effekt på mina barn
som jag hoppades. De är ensamma
vegetarianer på skolan/förskolan
och får genom klubbtidningen läsa
om andra barn som äter som dem.
Det har verkligen stärkt dem.
Tack för det!
Förälder till Rädda Djuren-klubben-medlemmar

Upplaga:
8 000 ex per nummer
Antal skolor,
bibliotek m.m. som
prenumererat: 297 st
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Rädda Djuren-klubbens nya hemsida

Hösten 2020 lanserades Rädda Djuren-klubbens nya hemsida www.raddadjuren.se. Den gamla
hemsidan var mer som en förlängning av Rädda Djuren-klubbens tidning, Klubbnytt, så med den
nya hemsidan har vi valt att satsa mer på tre olika användningsområden. Dels bjuder vi in djur
intresserade skolbarn på en djurrättslig resa. Bland faktatexterna om djur hittar barn material till
sina skolarbeten. Alla texter är faktagranskade av etologer och till varje text finns det värderingsfrågor som hjälper barnen att reflektera över texten och sätta sig in i djurets situation.
Vi stöttar också barn som är intresserade av vego och vill veta mer, och bjuder in föräldrar och
pedagoger som är nyfikna på vårt arbete. För pedagogerna finns det material till undervisningen,
och tips på hur skolan kan arbeta med våra frågor. Det finns också information om hur föräldrar
kan prata med sina barn om djurfrågor, och tips och stöttning för vegoföräldrar. Under 2021
kommer vi fortsätta arbetet med att fylla på hemsidan med fler faktatexter om djur och material
för pedagoger att använda i sin undervisning.

15 %
Utåtriktat arbete

Under sommaren genomförde
Djurens Rätt sin sommarturné och
Rädda Djuren-klubben var med på
alla stopp med quiz och annat roligt
för barnen. Klubben välkomnade
drygt 120 nya medlemmar under
sommarturnén.
Engagemanget för Rädda Djuren-
klubben har varit stort under 2020
och under året ökade medlemsantalet
med 15 %.
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Här är en karta
över alla orter
som har ideellt
aktiva.
Lokalavdelningar
Lokala aktivitets
koordinatorer
Gällivare

Boden-Luleå

Umeå

VästeråsHallstahammarSurahammar

Gävle-Sandviken
Mora-Orsa

Uppsala-Knivsta

Karlstad-Hammarö
Enköping

Norrtälje
Sigtuna-Upplands Väsby

Örebro
Eskilstuna
Södertälje-Nykvarn

Trollhättan-Vänersborg

Linköping-Kinda-Åtvidaberg

Skövde

Göteborg

Gotland

Jönköping

Halmstad-Falkenberg

Växjö
Kalmar

HelsingborgHöganäs
Lomma

MalmöLund

Karlskrona

Kristianstad
Ystad -Skurup
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Stockholm

Volontärer och engagemang
Blixtaktivist

Under 2019 lanserade Djurens Rätt konceptet Blixtaktivist som är ett nätverk av digitala aktivister.
Detta gör att även de som inte vill eller kan engagera sig lokalt på plats ändå kan engagera sig.
Djurens Rätt hade vid årsskiftet omkring 4 800 personer blixtar. Blixtarna får mejl 1–3 gånger i
veckan med tips på snabba och enkla aktiviteter som de kan göra från sin telefon eller dator.

Lokalorganisationer - en viktig del av Djurens Rätt

Lokalorganisationernas ideella arbete är en viktig pusselbit för att kunna skapa stor förändring
för många djur. I slutet av 2020 hade Djurens Rätt totalt 30 lokalorganisationer i 46 kommuner.
Lokalorganisationerna har arrangerat en del föreläsningar och webbinarier under året. Bland
annat har Djurens Rätt Enköping anordnat en föreläsning om köttets miljöpåverkan, Djurens
Rätt Stockholm arrangerade ett webbinarium med radioprofilen och författaren Sanna Bråding
utifrån temat Praktiska tips till dig som vill bli vegan, Djurens Rätt Göteborg anordnade ett
webbinarium om hur en kan skapa förändring genom veganskt mode och Djurens Rätt
Malmö-Lund arrangerade ett webbinarium om kattens beteende med över 80 deltagare.
Flera lokalorganisationer har skrivit många insändare under året. Ett axplock av dessa är
Djurens Rätt Gävle-Sandviken som skrev om minkarnas situation och kopplingen till Covid-19,
och Djurens Rätt Karlskrona, som står för åtta av insändarna, har skrivit om hönorna i burarna,
om minkarna på pälsdjursfarmerna, och mycket mer därtill.

Eldflugan - Djurens Rätts aktivistpris för unga
djurvänner
Eldflugan tilldelas en utvald medlem i åldern 14–25 år
som uppvisat ett glödande engagemang för djuren. Ella
Grahn, som i början av år 2020 valdes in i styrelsen för
Djurens Rätt Malmö-Lund, utsågs till årets pristagare.
– Den här utmärkelsen gör mig väldigt glad och stolt.
Jag känner mig nu ännu mer peppad att fortsätta kämpa
för djuren. Det visar att vem som helst kan göra skillnad
oavsett hur ung du är, säger Ella Grahn.

Utdrag ur motiveringen till Eldflugan 2020

Ella har den glöd och det brinnande engagemang
som en Eldfluga ska ha och mer därtill. Hon har
både genom utåtriktade aktiviteter som sommarturnén och Vegovision såväl som i styrelsearbetet
tagit sig an uppgifter med bravur.
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Engagemang i speciella tider
Det ideella engagemanget är väldigt viktigt för Djurens Rätt. Hundratals volontärer är
med varje år och bidrar till att sprida kampanjer, arrangera mässor och förändra för
djuren på olika sätt. I år mötte vi en stor utmaning och det var viktigare än någonsin
att lyfta djurens röst.

Arbetet för djuren stannar inte

Coronapandemin kom till Sverige i början av året och
begränsade möjligheterna för utåtriktade aktiviteter.
Vanligtvis brukar Vegovision, sommarturnén och Bokmässan vara populära tillfällen att vara volontär. Djurens
Rätts lokalorganisationer anordnar också träffar, smakprov av veganska produkter och liknande event. I år var
det inte genomförbart, men arbetet för djuren fortsätter i
alla väder! Aktiviteterna anpassades efter förutsättningarna
och många av dem ställdes om till digitala evenemang.
Bland annat genomfördes utbildningar digitalt och
lokalorganisationerna arrangerade digitala möten och
föreläsningar. Protester för att uppmana företag att anta
djurvänliga policys anordnades med begränsat antal
deltagare, samt med särskilda regler på plats.
Djurens Rätt uppdaterade rutiner och guider för att
fortsätta erbjuda volontärerna ett roligt och effektivt
sätt att göra skillnad för djuren på. Aktiviteterna
planerades noggrant och vi följde myndigheternas
rekommendationer löpande under tiden. Arbetet med
omställningen fortsätter 2021 då exempelvis lokal
organisationernas årsmöten kommer hållas digitalt.

Bli aktiv
www.djurensratt.se/aktiv
Kontakta: aktiv@djurensratt.se

Nya plattformar och verktyg för engagemanget

Under året har nya verktyg implementerats med syfte att underlätta engagemanget, samt öka dess
kvalitet. En av dessa nyheter är att allt material som Djurens Rätts lokalorganisationer använder
sig av nu är tillgängligt på en enda gemensam plattform, ett enkelt intranät, och innehållet uppdateras löpande med aktuell information om till exempel kampanjer, guider och mallar.
Bra kommunikation mellan de olika delarna inom Djurens Rätt är högt på prioritetsordningen
och detta har effektiviserats genom att införa Slack som huvudkanal för kommunikationen.
Slack är ett verktyg utformat för att underlätta arbetet i grupper med en rad olika funktioner.
Både intranätet och Slack har mottagits positivt och jobbas vidare med.
Förutom de ovan nämnda verktygen har två digitala utbildningar presenterats i år. En grundutbildning har tagits fram. Den riktas till nya volontärer men passar även dem som har varit
engagerade en tid. Den som går utbildningen lär sig om Djurens Rätt som organisation, hur den
fungerar och struktureras, samt olika sätt att engagera sig som volontär. En mer specialiserad
ledarskapsutbildning hölls också i år för volontärer som ville fördjupa sitt engagemang och
fokusera på denna kompetens.
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Gåvor och medlemskap driver
arbetet för djuren
En stor och viktig del av gåvorna kommer från månadsgivare. Att vara månadsgivare är också ett kostnadseffektivt sätt att stötta Djurens Rätt på, så det finns
många fördelar med att välja månadsgivande. Medlemskapet ingår i den valda
månadsgåvan. Här redovisas gåvodelen och medlemsavgiften separat. Medlemsavgifterna inkluderar också alla årsmedlemmar.
Insamlingar via webben har växt under 2020. En stor del av ökningen beror på en stor insamling
som gjordes tillsammans med en medlem som dubblade gåvorna som skänktes.
– Arbetet med att öka antalet webbgåvor har gått väldigt bra. Det är enkelt att ge via webben
och det är kostnadseffektivt för Djurens Rätt, så det är något vi hoppas kan växa ännu mer
under nästa år, säger Sofia Säljö, ansvarig för insamling privatpersoner.
Kampanjnytt är Djurens Rätts stora gåvobrev som skickas till personer som har gett gåvor tidigare.
Inför 2020 togs en ny struktur fram som bygger på att antalet gåvoutskick skräddarsytts mer
efter mottagaren. Detta har gjort att kostnaderna för utskicken har gått ner dramatiskt samtidigt
som intäkterna har ökat.
Övriga gåvor är till exempel företagsgåvor eller gåvogram.
Arv bidrar med en stor del av de gåvointäkter som kommer in till Djurens Rätt. Den totala
summan kan dock variera kraftigt från år till år eftersom storleken på arven skiljer sig mycket åt.
Under 2020 kom över 11 miljoner kronor in via arv.

Kvalitetssäkrat givande
Djurens Rätt har ett 90-konto, vilket innebär att
organisationen granskas av Svensk Insamlings
kontroll genom årliga kontroller. Djurens Rätt är
också medlem i Giva Sverige, vars kvalitetskod
sträcker sig längre än de krav som ställs för att ha
ett 90-konto. Bland annat ställer Giva Sverige 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 Giva
Sveriges kvalitetskod.
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Medlemsutvecklingen
under året
Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna utföra sitt arbete.
Trots utmaningar som kommit med Covid-19 ser vi en organisation som växer.
Under mars 2020 påskyndades Djurens Rätts arbete med digitalisering på grund av pandemin.
Detta innebar stora möjligheter, men även stora utmaningar. Vegovision, Sveriges största vegomässa som lockar många nya medlemmar till Djurens Rätt, blev digital. Mässan lockade nya
medlemmar även i digitalt format, fast färre än de fysiska evenemangen. Även Djurens Rätts
sommarturné har stött på utmaningar och behövt anpassas utefter rådande omständigheter.
Trots detta ser vi att Djurens Rätt växer. Strax över 1 000 fler medlemmar är vi 2020 i jämförelse
med 2019, vilket till viss del kan förklaras med en ökad lojalitetsgrad bland medlemmarna. Under
2020 har färre medlemmar valt att avsluta sina medlemskap och vi har därmed kunnat fokusera
mer på nyrekrytering. En annan förklaring har att göra med de olika djurplågeriskandaler som
varit under året. Skandaler väcker många gånger stor sorg och förtvivlan, men också en vilja att
agera. Avslöjanden om vanvård på svenska gårdar och uppmärksamheten som minkarna fick på
grund av massavlivningarna på minkfarmer i Danmark är två sådana.

Rädda Djuren-klubben - många nya medlemmar 2020

Under 2020 valde många barn att ansluta sig till barnklubben Rädda Djuren-klubben. Detta
resulterade i att klubben nu har över 5 000 medlemmar. Många blev medlemmar i samband
med sommarturnén, men framförallt valde många att bli medlemmar via webben samt via våra
digitala insamlingsbrev. Vi ser också ett ökat intresse bland Djurens Rätts vuxna medlemmar att
skänka bort ett medlemskap till ett barn i deras närhet.

Andelen månadsgivare fortsätter att öka

Nu har över 60 % av våra vuxna medlemmar valt att betala sin medlemsavgift via autogiro.
Månadsgivande är ett enkelt sätt att göra stor skillnad på, genom att medlemmen då skänker
en valfri gåva på månadsbasis. På så vis gör medlemmarna sin röst hörd via sitt medlemskap
samtidigt som resurserna för att göra skillnad för djuren ökar. Andelen månadsgivare har ökat
genom nyrekryteringen, men också genom att befintliga årsmedlemmar valt att ställa om till
månadsgivande. Ett val som gjort stor skillnad för djuren!

År
2016
2017
2018
2019
2020

Medlemmar
42478
45251
46625
48010
49017

År
2016
2017
2018
2019
2020
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Medlemmar
2420
2845
3598
4746
5980

63 %
andel
månadsgivare

Tusentals interaktioner
varje dag, året om på
Djurens Rätts sociala
medier
Med fler än 500 000 följare och tusentals personer som gillar,
delar och kommenterar varje dag fortsätter Djurens Rätt - och
ämnen som minkar, djurförsök, kycklingar och vego - att engagera
och beröra på sociala medier.
Djurens Rätts sociala medier - under 2020 med fokus på Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin och Youtube - fortsätter att vara ett effektivt
sätt att nå ut i de frågor som organisationen arbetar med. Varje dag, året
runt, görs ett flertal inlägg kopplat till våra kampanjer och aktiviteter,
liksom inlägg med aktuella nyheter och händelser. Totalt handlar det om
fler än 1 000 olika inlägg varje år.
Ambitionen är att det vi lägger ut ska innehålla både allvar och glädje, skratt
och tårar. Att visa upp hur det borde vara, liksom hur det ofta är. Men alltid
med målet att förändra för djuren. Att skapa en ökad förståelse för djur och
deras livsvillkor, att skapa en vilja att förändra och att erbjuda redskapen för
att göra skillnad. Ibland kan det vara att skriva under ett upprop eller anmäla
sig till en aktivitet medan det andra gånger kan vara att sprida budskapet
genom att dela ett inlägg så att det når fler.
Under slutet av året inleddes en satsning för att skapa ett bättre diskussionsklimat i våra kanaler, så att de blir platser där alla känner sig välkomna.
Diskussioner på sociala medier har en tendens att ofta leda till ytterligheter
och starka åsikter, och olika åsikter är alltid välkommet. Däremot ska vi
aldrig acceptera påhopp, nedsättande eller hånfulla formuleringar på våra
plattformar.
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Årets makthavare
Djurens Rätt har under lång tid varit en av de
ledande aktörerna på sociala medier i Sverige
och fortsätter vara den organisation som når ut
till flest och skapar mest engagemang i sociala
medier.

Nyhetsbreven växer och blir fler

Det finns allt fler möjligheter att få information från
Djurens Rätt till sin inkorg.
Varannan vecka skickas e-nyhetsbrevet med blandade
nyheter från senaste tiden. Här annonseras bland annat
aktuella kampanjer och upprop, politiska nyheter, lediga
tjänster och kommande evenemang. Nyhetsbrevet har
fler än 200 000 prenumeranter och det går att anmäla
sig kostnadsfritt på djurensratt.se/nyhetsbrev.
Vegobrevet skickas varje månad via mail och innehåller
recept, inspiration och nyheter om vad som händer
i vego-Sverige. Anmälan görs på djurensratt.se/vego
brevet och Vegobrevet skickas idag till drygt 30 000
prenumeranter.
Aktuellt i politiken skickas ut ett antal gånger under
året och innehåller den senaste informationen om vad
som är aktuellt för djuren inom det politiska området.
Nyhetsbrevet riktar sig till politiker, myndigheter och
andra beslutfattare.

I oktober släpptes Maktbarometern
2020, Medieakademins kartläggningen
över räckvidd och engagemang på
sociala medier i Sverige. I år fanns
Djurens Rätt på plats 8 på Facebook och
på plats 19 totalt över de mäktigaste på
sociala medier i Sverige. På topplistan i
övrigt finner vi partier, politiker, influencers och humorkonton.
Djur är ett ämne som engagerar, det
visas till exempel av att föreningen
Kattjouren hamnar på plats 18 över
de som når ut mest på Facebook. Men
att Djurens Rätt fortsätter ligga bland
de som når ut mest i Sverige är ingen
självklarhet. Bakom topplaceringarna
år efter år ligger ett hårt och strategiskt
arbete, och alla de medlemmar och
följare som ser till att budskapet når
ut och engagerar.

Vegobaka / Fråga+Svar / Påskmat
TIDNINGEN

NY
FORM!

Fokus: Djurfabriker som pandemifabriker
TIDNINGEN

NR 1 / 2020

NR 2 / 2020

Apropå
Tiger King

Slakteriet
inifrån

Medlemstidningen ändrar form

Tidningen Djurens Rätt är organisationens
medlemstidning och dessutom Nordens
största tidning om djurrätt och djurskydd.
Den har en upplaga på omkring 43 000
exemplar och utkommer med fyra
nummer per år. Under 2020 har
tidningen ändrat form och utseende,
men fortsätter att ingå i medlemskapet
i Djurens Rätt. Även skolor och
bibliotek är välkomna att beställa
prenumerationer. Tidningen Djurens Rätt har
getts ut under samma namn sedan 1909; det första
numret gavs ut 1902 under namnet Medlemsbladet.

OM DE SVENSKA
DJURPARKERNA

VETERINÄREN SOM
KOM, SÅG & SKREV

Vi avslöjar
sanningen om
kycklingbranschens
klimatkampanj

”När jag var nio år
bad jag mina föräldrar att
slippa äta kött”

Spionen
som valde
pensionen

FOTBOLLSPROFFSET SOM
VÄLJER VEGO

!
Nymålat
Hur
grönt är
egentligen
det vita
köttet?

Fokus: Bättre liv för djuren i hela Europa
TIDNINGEN

NR 3 / 2020

SOCIAL
DISTANSERING
Så gör du skillnad
för djuren
på distans!

Dotter
Möt
artisten
som reser sig
efter varje
smäll

Julklappar / Vegovett & etikett / Recept
TIDNINGEN
NR 4 / 2020

Kan soja
vara farligt?
EXPERTEN REDER
UT VEGOMYTERNA

Den franska
revolutionen
AKTIVISTERNA SOM
BRÖT TYSTNADEN

MEDLEM
SEDAN 1962
Lär känna Kerstin
Johansson från
Krankelösa

Fokus
på julgrisen

En
grymt
god

Allt är möjligt!
Recept på
vegansk ostfondue
på sidan 42

EXTRA ALLT!
Möt matuppfinnaren
Doug McNish

45

Mot höga
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på sidan 36

Nu granskas
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SMÅ DJURVÄNNER
VÅGA
VEGANUARI
71-åringen som
antog utmaningen –
och förblev
vego

Djurens Rätt – en
medlemsorganisation
Djurens Rätt är en medlemsorganisation, uppbyggd enligt klassisk folkrörelse
modell. Våra ideellt aktiva lokalorganisationer utgör basen och är både viktiga
för att förankra vårt arbete lokalt och för medlemsdemokratin.
I lokalorganisationerna väljs ombud som representerar medlemmarna på riksstämman, vårt
högsta beslutande organ. På riksstämman röstas bland annat verksamhetsinriktningen fram,
med målsättningar och fokusområden framåt.
På stämmorna väljs även förbundsstyrelse som sköter det strategiska arbetet och styr verksamheten mellan riksstämmorna. De har till sin hjälp riksorganisationen, som består av avlönad
personal och ideellt engagerade medlemmar. Tillsammans arbetar alla olika delar av organisa
tionen för att Djurens Rätt ska uppnå vår verksamhetsinriktning och i förlängningen vår vision
- en värld djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.
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Lokalorganisationer
Lokala årsmöten
Lokala styrelser

Djurens Rätts
förbundsstyrelse 2019-2021
Förbundsstyrelsen
väljs vartannat år
av representanter
för Djurens Rätts
medlemmar på
riksstämman. Styrelsen
är en sammansättning
av personer med
blandad kompetens
som tillsammans bildar
det bästa laget att
leda organisationen
effektivt.

Förbundsordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Camilla Bergvall

Sofia Kamlund

Tina Hogevik

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Evelina Alsén

Ida Ahlström

Peter Holmberg

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Sara Erikson Carraro

Tommy Ringlöw

Amanda Bengtsson

Suppleant

Suppleant

Christian Nordström

Edvin Kvamme
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Effektrapport 2020
Vad vill Djurens Rätt uppnå?
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskydds
organisation vars vision är en värld där djur respekteras som
kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi arbetar med
att förändra synen på djur så att deras egenvärde respekteras,
samtidigt som vi kämpar för förbättringar genom att minska
djurens lidande här och nu. Djurens Rätt har följande fyra
fokusområden:

Djurförsök

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

Djur i livsmedelsindustrin

Det långsiktiga målet är en övergång till växtbaserade livsmedel,
och delmål är minskad animalieproduktion och -konsumtion samt
att de djur som föds upp för kött, mjölk och ägg i dag ska få bättre
levnadsvillkor.

Djur i pälsindustrin

Det långsiktiga målet är att inga djur ska födas upp för päls. Här
har viktiga steg tagits genom att både räv- och chinchillafarmning
har avvecklats i Sverige. Endast minkfarmningen kvarstår.

Djurvänlig konsumtion

Djurens Rätt guidar till djurvänliga val och arbetar för att företag
och offentlig verksamhet ska ställa högre djurskyddskrav på sina
produkter och bättre inkludera djurskyddet i sitt kvalitetsarbete.
Vi vill göra det enkelt och självklart för konsumenten att välja vego.
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I vilket organisatoriskt sammanhang verkar
Djurens Rätt?
Djurens Rätt är en medlemsstyrd organisation uppbyggd
enligt folkrörelsemodell med lokalorganisationer i hela landet.
I Sverige samarbetar Djurens Rätt med andra organisationer i
civilsamhället inom djurskydd, konsumentfrågor och klimat.
Samarbetena rör oftast punktinsatser som till exempel under
Almedalsveckan.
Många frågor som rör djur påverkas eller avgörs inom EU eller till och med
globalt. I det sammanhanget är våra internationella samarbetspartners viktiga.
I alla våra samarbeten är det viktigt att organisationerna är med och bidrar till
Djurens Rätts målbild och står för ett professionellt och kunskapsbaserat arbete.
Vi är medlemmar i tre internationella sammanslutningar:

Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation som består av omkring
70 djurrätts- och djurskyddsorganisationer från hela Europa. Sedan Sveriges
EU-inträde har Djurens Rätt varit medlemmar, och sedan fyra år tillbaka har vi
suttit i dess styrelse. I år, 2020, valdes Djurens Rätt återigen in i styrelsen för en
treårsperiod. Genom kampanjer såsom End the Cage Age, #StopTheTrucks, och
#EndPigPain, samt en rad olika sakfrågor bedriver Djurens Rätt tillsammans
med Eurogroup for Animals ett politiskt arbete för djuren på nationell- och
EU-nivå.

Fur Free Alliance

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation som består av omkring
70 djurrätts- och djurskyddsorganisationer från hela Europa. Sedan Sveriges
EU-inträde har Djurens Rätt varit medlemmar, och sedan fyra år tillbaka har vi
suttit i dess styrelse. I år, 2020, valdes Djurens Rätt återigen in i styrelsen för en
treårsperiod. Genom kampanjer såsom End the Cage Age, #StopTheTrucks, och
#EndPigPain, samt en rad olika sakfrågor bedriver Djurens Rätt tillsammans
med Eurogroup for Animals ett politiskt arbete för djuren på nationell- och
EU-nivå.
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Open Wing Alliance

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

Vilka strategier har Djurens Rätt?
Djurens Rätts strategi för att nå målsättningarna är att informera allmänheten, skapa opinion och föra fram medborgarnas åsikter till de politiska
makthavarna. Vi använder vår expertkunskap till att trycka på för förändrad lagstiftning och till att coacha företag. Vi granskar, påpekar problem
och presenterar lösningar samtidigt som vi inspirerar och möjliggör för
konsumenter att göra djurvänliga val. Ett kraftfullt opinionsbildande
arbete där vi kanaliserar människors engagemang är en viktig del i att
åstadkomma politisk förändring genom lagstiftning.
Djurens Rätt är partipolitiskt obundna och vi vill genom demokratisk
opinionsbildning, politisk dialog, företagssamarbeten och ökad kunskap
förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer
med rätt till sina egna liv.
Djurens Rätts förändringsteori bygger på att de värsta formerna av djurhållning avvecklas och att det leder till att färre djur utsätts för lidande
och död, samtidigt som de djur som föds upp får det bättre. I många
frågor krävs ett parallellt arbete med konsumenter och handel.
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Vilken kapacitet och vilket kunnande har
Djurens Rätt?
Medlemmarna

Medlemmarna är den viktigaste tillgången för att Djurens Rätt ska kunna uppnå
sina mål. I dagsläget har Djurens Rätt omkring 50 000 medlemmar. Ju fler
medlemmar, desto tyngre väger Djurens Rätts röst i samtal med politiker och
andra makthavare. Därför är varje enskild medlem viktig!
Många medlemmar engagerar sig i någon av Djurens Rätts cirka 30 lokal
organisationer som omfattar 46 kommuner. Lokalorganisationerna bildar
opinion i Djurens Rätts frågor, deltar i kampanjer eller initierar egna lokala
kampanjer, värvar medlemmar och påverkar den lokala politiken.

Medarbetare

Djurens Rätt har omkring 50 anställda medarbetare som arbetar med bland
annat politiskt arbete och kampanjer, kommunikation, sociala medier, företagsrelationer, konsumentfrågor, medlemsservice och stöd till lokalorganisationerna,
barnklubben Rädda Djuren samt ekonomi, marknadsföring och medlemsvärvning.

Expertis

Djurens Rätt är en expertorganisation med specifik kunskap om djurs välfärd
och en av Sveriges främsta experter inom djurförsök. Djurens Rätt är remissinstans åt regering och myndigheter samt är representerad i olika grupper inom
Jordbruksverket. För Djurens Rätt är det centralt att vara faktabaserade för att
verka på ett trovärdigt sätt och kunna vara den främsta samtalspartnern i frågor
som rör djurvälfärd och djurs rättigheter. Inom det utåtriktade arbetet har vi
utvecklat metoder för dialog om djurrätt. Djurens Rätt är erkänt framgångsrika
inom sociala medier och har stort genomslag på Facebook och Instagram.

Partnerskap och nätverk

Djurens Rätt har god kapacitet att påverka utanför Sveriges gränser tack vare
internationella samarbeten. EU-frågor är en viktig del som har påverkan på
Djurens Rätts arbete i Sverige. Därför är det värt att lyfta fram att Eurogroup
for Animals bevakar EU från Bryssel och genom medlemskapet där får Djurens
Rätt tillgång till EU-expertis.

Finansiella resurser

Djurens Rätts ekonomiska resurser kommer från medlemsavgifter, gåvor och
arv. Vi tar inte emot statsbidrag annat än för specifika och avgränsade projekt.
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Hur vet vi om Djurens Rätt gör framsteg?
Djurens Rätt arbetar enligt fyraåriga verksamhetsinriktningar som består
av huvudmål (mål på lång sikt), riktningsmål och årliga delmål. Alla mål
ska leda till uppfyllandet av Djurens Rätts vision. Delmålen är de indikatorer mot vilka vi mäter framgång och ser om vi är på rätt väg. Förbundsstyrelsen följer upp Djurens Rätts mål kvartalsvis. Genomförd verksamhet
och effekt stäms av mot målen. Uppföljning genomförs årligen av resultatet
för hela året.

Vad har Djurens Rätt åstadkommit så här långt?
Här har vi sammanställt framgångar för djuren som Djurens Rätt har
bidragit till under 2020:
1.

Allt färre hönor i burar i Sverige - en halvering på tre år
Från december 2017 till december 2020 har antalet hönor som
sitter i burar i Sverige minskat från 12,6 % till ungefär 6 % –
omräknat i individer innebär det att antalet hönor i burar nu är
nere på en halv miljon. Fortfarande många hönor men glädjande
nog blir de allt färre. Under de senaste åren har fler än 70
företag verksamma i Sverige sagt nej till burarna efter samtal
med Djurens Rätt. Detta har gjort att andelen hönor i burar
har halverats på bara tre år.1

2.

Nya djurskyddsregler: nu ska utekatter kastreras

Jordbruksverket beslutade under året om nya regler för katter,
regler som började gälla den 15 juni. En viktig del i de nya
reglerna är att det nu råder tuffare krav på att den som har
en katt måste se till att katten, eller katterna, inte förökar sig
oplanerat. I praktiken innebär det att katter som rör sig fritt
utomhus ska vara kastrerade. Att det nu blir tydligt att katters
reproduktion måste begränsas är mycket glädjande och något
Djurens Rätt har arbetat för genom kampanj- och påverkans
insatser eftersom att det är viktigt för att minska lidandet som
är förknippat med att så många katter är hemlösa. 2

Källor

1. https://www.djurensratt.se/
blogg/500-000-farre-honor-hallsi-bur-2020
2. https://www.djurensratt.se/
blogg/framgang-nu-ska-utekatter-kastreras
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3.

99 miljoner-kampanjen, Sommarturnén och Välj Vego bidrar
till halverad köttkonsumtion 2030

Kampanjen ”99 miljoner” som uppmuntrar till att välja vego istället för
att stödja kycklingproduktionen fortsatte även under 2020. Som en del
av kampanjen lanserades vegoutmaningen Kycklingfri sommar under
sommarturnén för att inspirera till att välja bort kycklingen från tallriken.
Under tre veckor fick de som anmält sig till utmaningen mail med tips,
recept och inspiration för att enkelt kunna gå från kycklingkött till växt
baserat. Tack vare sommarturnén, ambassadörer, radioreklam på Spotify
och Acast så antogs vegoutmaningen av 2 279 personer. 3 4
Djurens Rätts Välj Vego har genom sin webbsida och sitt magasin fortsatt
att inspirera till djurvänliga val - under 2020 beställdes magasinet av 9 000
personer och antalet unika besökare till hemsidan ökade med 31,5 %.
Detta, tillsammans med Djurens Rätts arbete i stort, sammanfaller med att
köttkonsumtionen i Sverige fram till september 2020 minskade med 4 %
i jämförelse med samma period 2019. Omräknat i antal individer innebär
det en historisk minskning på 2,2 miljoner individer, varav majoriteten är
kycklingar och de flesta andra är grisar. Siffror från Jordbruksverket
publicerade i början av december 2020 visar att under årets nio första
månader var det 86 700 färre grisar som slaktades och åts jämfört med
samma period 2019, eller ungefär två kilo mindre per person och år. Det
innebär att upp emot 115 00 färre grisar kommer ha hamnat på tallrikarna
under 2020 jämfört med året innan. När 2020 går mot sitt slut går det
att konstatera att allt fler svenskar väljer allt mer vego, något som Djurens
Rätt jobbar för genom massivt påverkansarbete. 5 6 7 8

4.

Källor

3. https://www.djurensratt.
se/99-miljoner
4. https://www.valjvego.se/
en-kycklingfri-sommar
5. https://djur.jordbruksverket.se/
amnesomraden/handelmarknad/
kottmjolkochagg/marknadsbalanserkottmjolkochagg.4.298d9b5152ce44f1843e7b7.html
6. https://www.djurensratt.
se/blogg/historiskt-konsumtionen-av-kycklingar-minskar-med-2-miljoner-djur
7. https://www.djurensratt.se/
blogg/blir-2020-aret-da-fler-nagonsin-skippar-julskinkan
8. https://www.djurensratt.se/
blogg/allt-fler-svenskar-ater-alltmer-vego
9. https://www.djurensratt.se/
blogg/framgang-sveriges-3r-center-far-fornyad-finansiering
10. https://www.djurensratt.se/
blogg/historiskt-nara-en-och-enhalv-miljon-medborgare-kraverstopp-burarna-inom-eu

Fortsatt finansiering för djurfri forskning

Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering med 15 miljoner kronor årligen
fram till och med år 2023. Det meddelades den 21 september då statsbudgeten för 2021 presenterades. Det arbete som 3R-centret bedriver är
centralt för att samla kunskap och driva på arbetet med de tre R:en - att
ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsöken i Sverige.
Att 3R-centret ska kunna fortsätta verka med minst de resurser som centret
hittills har haft är en fråga som Djurens Rätt arbetat aktivt med under
2020 då finansieringen enligt tidigare beslut skulle löpa ut i år.9

5.

Påverkan på EU-nivå för avveckling av burhållning av djur
inom lantbruket

Den 2 oktober överlämnades det historiska medborgarinitiativet End the
Cage Age till EU-kommissionen. Initiativet, som skrivits under av 1,4
miljoner EU-medborgare, handlar om att förbjuda burhållningen av djur
inom lantbruket. Idag hålls över 300 miljoner grisar, hönor, kaniner, ankor,
vaktlar och kalvar i burar runt om i EU. Till namninsamlingen bidrog
Djurens Rätt med att samla in fler än 45 000 underskrifter.10
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6.

Jakt på ekorrar stoppades

7.

ICA ser över sina riktlinjer om burägg

Reaktionerna på att Naturvårdsverket föreslog allmän jakttid på ekorrar
och hermeliner var många under början av 2020. Djurens Rätt var en av
remissinstanserna som protesterade mot förslaget - vilket Naturvårdsverket
lyssnade på. Ekorrar får fortsätta leva fritt utan risk att jagas.11

I mitten av mars inledde Djurens Rätt en informationskampanj för att
få ICA, Sveriges största livsmedelskedja, att helt slopa buräggen. I maj
meddelade ICA att de kommer att se över sina riktlinjer för att få ett
stopp för försäljning av burägg i samtliga av ICA:s butiker.
I Sverige hålls omkring 8 miljoner hönor i äggproduktion, varav nära en
tiondel av dem i burar så små att de inte ens kan sträcka ut sina vingar.
ICA är inte bara Sveriges största livsmedelskedja utan även de som har
varit sist med att säga nej till burägg. Men nu, tack vare påtryckningar från
djurvänner och konsumenter, så har ICA satt igång en process för att fasa
ut buräggen.12

8. Kors tillvaro i det svenska lantbruket uppmärksammas - försvar
av kors rätt till bete
Den så kallade Arlagården som avslöjades i SVT i januari var bara en av
210 kontrollerade gårdar som bröt mot djurskyddslagen under år 2019,
det handlade bland annat om smutsiga, skadade, sjuka och magra kor.
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tog under året också ett beslut om att
arbeta för att kraftigt försämra kors rätt till bete utomhus, ett beslut som
Djurens Rätt är starkt kritiska till. Djurens Rätt har under året bidragit till
att informera om kornas situation och försvarat deras rätt till bete.13 14 15

9. Förslag om skärpta straff för djurplågeri

Källor

11. https://www.djurensratt.se/
blogg/framgang-allman-jakt-paekorre-stoppat-av-bland-andradjurens-ratt
12. https://www.djurensratt.se/
blogg/ica-ser-over-ett-stoppburagg
13. https://www.djurensratt.
se/blogg/arlagarden-inget-enskilt-fall
14. https://www.djurensratt.se/
blogg/lrfs-besked-undanta-8-av10-svenska-kor-fran-betesratten
15. https://www.altinget.se/
miljo/artikel/debatt-politikernamaaste-staa-upp-for-kornas-ratttill-bete
16. https://www.djurensratt.se/
blogg/grovt-djurplageribrott-foreslas-inforas-i-sverige
17. https://www.djurensratt.se/
blogg/gladjande-besked-sverige-far-behalla-krav-pa-bedovning-vid-slakt

Grovt djurplågeribrott, med ett maximalt straff på fyra års fängelse, ska
införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Det var
huvudförslaget när landsbygdsminister Jennie Nilsson i februari tog emot
utredningen om straff vid brott mot djur. Förslaget är något som Djurens
Rätt har framfört under lång tid.16

10. Sverige får behålla krav på bedövning vid slakt

Djurens Rätt varnade under året för att Sveriges förbud mot slakt utan
bedövning har stått på spel. Bakgrunden var att EU-domstolen skulle
uttala sig i frågan om medlemsländernas rätt att ha, och införa, regler
mot obedövad slakt. Djurens Rätt finansierade bland annat en opinions
undersökning som visade på ett starkt stöd bland medborgare inom EU, att
obedövad slakt inte ska tillåtas. Den 17 december meddelade EU-domstolen
att Sveriges förbud fortsätter gälla, ett principiellt viktigt beslut.17
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11. En vegoburgare är fortsatt en vegoburgare i Europa

En liten sak kan tyckas, men när ändringsförslag 165 - som skulle inneburit att en vegoburgare inte längre får kallas vegoburgare - röstades ner
av EU-parlamentet var det en seger för det sunda förnuftet, för djuren,
klimatet och för konsumenterna. Djurens Rätt bidrog till motståndet mot
ändringsförslaget genom att samla in fler än 30 000 namnunderskrifter och
genom att tillsammans med andra samhällsaktörer i ett öppet brev uppmana
de svenska EU-parlamentarikerna att rösta nej.18

12. Sveriges kommuner agerar för djuren

I likhet med tidigare år släppte Djurens Rätt i maj sin rankning Djurvänlig
kommun. Då utsågs Malmö till Sveriges djurvänligaste kommun för 2020.
För att nå en topplacering krävs både seriösa satsningar på att utöka andelen
växtbaserad mat och högt ställda djurskyddskrav vid upphandling, något
Malmö visat att de är benägna att göra. I undersökningen som Djurens
Rätt gjorde framgick det också att 80 % av kommunerna har minskat på
köttet det senaste året och att vegetarisk mat blir allt vanligare i skolan.19

13. 80 000 djur räddades från plågsamma djurförsök

Minst 80 000 djur har räddats från plågsamma djurförsök för kemikalier
i Europa tack vare insatser genom ett europeiskt projekt, där Djurens Rätt
ingått som en av initiativtagarna. Djurens Rätt har även bidragit med extra
finansiering till projektet. 20

14. 249 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar

De färgglada fjädrarna som pyntas på flera håll under påsktider kommer
från fåglar. Påsken 2019 valde 207 kommuner att inte pynta med fjädrar,
och till i år 2020 har den siffran ökat till hela 249. 21

15. EU-parlamentet tillsätter undersökningskommitté om
djurtransporter

Källor

18. https://www.djurensratt.
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blogg/sveriges-mest-djurvanliga-kommuner-2020
20. https://www.djurensratt.se/
blogg/djurens-ratt-bidrog-till-attradda-80-000-djur-fran-kemikalietester
21. https://www.djurensratt.
se/blogg/fjaderfria-kommuner-2020-har-ar-hela-listan
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Den 19 juni röstade EU-parlamentet för att tillsätta en kommitté om
djurtransporter. Djurens Rätt har i samarbete med Eurogroup for
Animals arbetat för att det skulle bli verklighet. Kommittén blir viktig för
att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg
i arbetet för att minska lidandet i samband med djurtransporter inom och
utanför EU. 22

16. Stockholm Fashion Week blev pälsfria

Genom påverkansarbete från Djurens Rätt och andra djurrättsorganisationer internationellt har vi bidragit till att Amsterdam Fashion Week och
London Fashion Week sedan tidigare tagit beslut om att sluta med päls.
2020 blev året då även Stockholm Fashion Week tog ställning för djuren.
Att en så etablerad modeaktör tar ställning för djuren är en milstolpe som
skickar en tydlig signal - djur är inte kläder!23
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17. Rekordmånga ändrade kosten genom Veganuari

Allt fler vill ställa om kosten och äta grönare, det visar inte minst årets
Veganuari-kampanj. I Sverige ökade deltagarantalet med mer än 50 % och
globalt var det fler än 400 000 som var med och provade veganskt under
en månad. De som har deltagit i Veganuari har fått dagliga mail med recept,
inköpslistor, veckomenyer och inspiration till varför en ska välja vego
och tillsammans bidragit till att 11 000 djur slapp bli mat under januari.
Förutom privatpersoner har företag såsom Orkla Foods, Food for Progress,
Simris Alg och Indy Beauty varit med under Veganuari i Sverige. 24

18. Burger King blev buräggsfria - 25 000 restauranger världen
över slopar buräggen

Tillsammans med den globala koalitionen Open Wing Alliance har Djurens
Rätt drivit en kampanj för att få en av världens största restaurangkedjor,
Restaurant Brands International, där bland annat Burger King, Popeyes
och Tim Horton ingår, att välja bort ägg från hönor i bur. Efter 42 dagars
global kampanj kom beskedet att kedjan med sina 25 000 restauranger
världen över slopar buräggen globalt. 25

19. Antalet företag som antagit European Chicken Commitment
ökar kraftigt

Genom påverkansarbete har Djurens Rätt bidragit till att nu totalt 20
företag i Sverige har valt att jobba med European Chicken Commitment
(ECC), vilket är en ökning med 39 % sedan förra året. Bland företagen som
jobbar för en förändring finns Dafgårds, den nionde största livsmedels
producenten i Sverige. Med varumärkena Billys, Dafgårds och Gorbys
kommer deras policy påverka livet för många individer. Andra svenska
företag som valt att ta mer ansvar för kycklingarna är bland annat
restaurangkedjorna Oh Poké och Hawaii Poké, livsmedelsproducenten
Västerås Kebab och matkassarna Matkomfort och Marley Spoon. Antalet
företag i EU som valt att jobba med ECC har dubblerats från 100 förra året
till över 200 under 2020. Detta är beslut som kommer skapa en ny miniminivå för de som är flest och som har det sämst, kycklingarna. 26 27

Källor

24. https://www.djurensratt.se/
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25. https://www.djurensratt.se/
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STORT TACK TILL DIG
som har stått med oss på
djurens sida under 2020.

Djurens Rätt
Box 17132
104 62 Stockholm

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