vad vi har för vana att ha på mattallriken.
Och med det kommer olika försvarsmekanismer i form av förnekelse, ignorans och
bortförklaringar. Och då de allra flesta människor i vårt land tyvärr äter djur är väl
även det en anledning till att det är en svår
fråga att ta i. Även media har svårt att ställa
sig utanför ramarna av vad som är det normaliserade i dag.

Vegos stora

VALSNACK

Vegomat och djurrätt har stor politisk spännvidd och behöver försvaras i frågor som rör allt från päls och djurförsök till jordbruk,
djurhållning, skolmat och sjukvård. I år är det som bekant supervalår,
och med tanke på att en ny demoskop-undersökning visat att en av
tio svenskar tagit ställning mot kött och ser sig själva som veggosar
kan man tycka att politiken borde hänga med. VEGO tog ett snack
med två av landets mest inflytelserika vegoförespråkare för att
höra vilka frågor som är prioriterade för deras organisationer, och
vilka partier som egentligen är vegovänligast.

om

Camilla Björkb

Malin Gustafsson

Av: Sofia Dahlén

Hur märker ni av att det är valår?
Camilla Björkbom (CB): Vi har blivit uppvaktade av några partier, bland annat blev
vi inbjudna till ett möte med Vänsterpartiet
då vi fick möjlighet att lyfta de frågor som
vi tycker är viktiga. Efter det initiativet har
andra partier tagit efter.

Vilka frågor prioriterar era respektive
organisationer?
Malin Gustafsson (MG): Djurrättsalliansen
jobbar ju alltid brett för alla djur som utnyttjas
men vi kommer satsa på minkpälsfrågan
inför det här valet i och med att det är så
tydligt, att om de röd-gröna vinner valet så
kommer det att bli en lagändring.
CB: Det är samma för Djurens Rätt, minkfarmningen. Därmed inte sagt att vi inte lyfter
andra frågor, som grisarnas situation. Och
sen är det viktigt för
oss att framhålla vår
opinionsundersökning
som ju visade att en
av 10 svenskar väljer
vego, det talar om att
nu är ett bra läge för
politikerna att haka på de här frågorna.

Innebär det i praktiken att ni lobbar för
ett maktskifte?
MG: Vi är inte partipolitiska på det sättet,
men nu är det uppenbart att det finns en
skillnad mellan de olika blocken: inget parti
i alliansen som driver att minkfarmningen
ska avskaffas, medan alla partier i det rödgröna blocket gör det, och även Fi har tagit
tydlig ställning mot pälsfarmerna. Sen driver
vi så klart på för att frågan ska komma upp
i alla partier.

Varför just minkfarmningen?
CB: TIll viss del är det för att våra medlemmar
har beslutat det, men också inför valet när

det är skarpt läge, så är det den fråga som är
tydligast och där vi kan nå framgång ganska
fort baserat på hur vi sett andra länder i
Europa genomföra avvecklingen av pälsdjursfarmningen.
MG: Det kom en statlig rapport 2003 som
gav pälsindustrin till 2010 på sig att rätta
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Camilla Björkbom, Ordförande i Djurens Rätt,
sveriges största djurrättsorganisation.
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“Jag tror aldrig att det har funnits så
bra förutsättningar som nu för
politiker att ta upp de här frågorna”
till problemen. Djurrättsalliansen dokumenterade flera minkfarmer under åren 2009
och 2010, och visade att djurens situation är
akut. Vid valet 2010 ansåg vi att tiden hade
gått ut och att industrin borde avvecklas.
Men tyvärr blev det inte så, därför är frågan
om minkarna fortfarande aktuell.

Hur är mottagandet för vego- och djurrättsfrågorna generellt?
CB: Det verkar som att det finns en rädsla
att driva dem. Men jag tror aldrig att det
har funnits så bra förutsättningar som nu
för politiker att ta upp de här frågorna. Det
händer så himla mycket i djurrättsfrågor,
men också med frågor som är närbesläktade, som miljö och hälsa.

Är det värt att gå vägen
genom politiken? Eller
borde man gå mer av
en aktivistväg när politiken känns trög?
MB: Ja, även om man
som jag tycker att den
djursyn och vårt djur-

utnyttjande som har blivit “det normala”
är förkastligt och måste
förändras radikalt så är
det ändå inom samhället
vi lever i som man måste
förändra. Och om många
arbetar för samma sak fast
på olika vis, både enskilda
människor och organisationer, så gör det skillnad.
CB: Det är viktigt att göra
frågan mer synlig, och om en politiker
säger att “vi ska satsa på vegetariskt” så
skickar det signaler som i förlängningen
gör det lättare för allt djurrättsarbete,
och det blir politiskt sanktionerat. Det är
ett sätt att visa att det är viktigt.
Det som rör pälsnäringen har ändå fått lite
fäste, men varför är djuren i matindustrin
fortfarande relativt osynliga? Ur djursynpunkt så är det ändå där flest drabbas, och
även ur miljöaspekten är djuren i matindustrin högintressanta.
MG: Våra matvanor är något som är väldigt
socialt, kulturellt och traditionellt. Det är
lite enklare att avstå en pälskappa än

Hur upplever ni att djurrätts- och vegofrågorna
har skötts av nuvarande
regering, och Eskil Erlandsson som landsbygdsminister?
CB: Det har inte hänt någonting egentligen.
Minkfarmning skulle ju inte funnits kvar
om regeringen hade haft en annan konstellation sedan 2006. Det gjordes dock
en utredning av djurskyddslagen, som
skulle moderniseras, och ur det kom en del
förslag som skulle innebära betydande
förbättringar för åtminstone vissa typer
av djur. Resultatet av den har inneburit
förbud mot sexuella övergrepp mot djur,
men man har till exempel inte velat ta
upp ett av de andra förslagen, som att
förbjuda vilda djur på cirkus.
MG: Eskil Erlandsson och övriga regeringen
har styrt utifrån ekonomiska och olika
branschers intressen- inte djurens. Sen
lever de på försäljningsargument som att
djur ska ha det bra. Det håller jag verkligen med om, men vi har väldigt olika
uppfattningar om vad som är bra.
Hur ligger Sverige till internationellt?
CB: Just nu har vi en djurskyddslag som är
väldigt omodern, i Sverige vill vi gärna se
oss som att vi ligger i framkant men det kan
man faktiskt inte säga att vi gör.
M: Jag håller med, tyvärr så har sittande
politiker, framför allt inför EU-valet i våras,
har lutat sig tillbaka på en falsk bild av
Sverige som ett föregångsland. Det här att
vi har “världens bästa djurskyddslag”, det
har säkert alla hört. Centerpartisten Fredrik
Federley gick ju väldigt hårt ut åt de danska
grisarna till exempel, men om man verkligen

tittar på den danska lagen och den svenska
så är det marginella skillnader. Dessutom
vill man nu i Sverige få igenom förändringar
i uppfödningen som är sådant man pekar
finger åt Danmark för, mindre boxar för
suggor till exempel.
CB: Man måste också fråga sig: vad ÄR bra
för en gris? De är inomhus hela livet. Men
om man ställer frågan till folk, så har de
aldrig tänkt på att man aldrig ser grisar ute
på samma sätt som man kan se kor till exempel. Ändå lever bilden vidare av att den
svenska djurskyddslagen är bra.
MG: Inför förra valet när vi släppte våra bilder
från minkfarmerna, och även när vi släppte
från grisfarmerna, så var mottagandet väldigt
chockartat. Folk blir upprörda, man tycker
inte det som syns på bilderna är okej. Då
gick det plötsligt väldigt fort, man gjorde
inspektioner och Eskil
Erlandsson gick ut och
sa att läget ser bra ut
redan innan alla rapporterna hade kommit in till
jordbruksverket. Det är
liksom så viktigt att upprätthålla den här bilden.
Folk tycker ju inte det är
okej, och politikernas jobb
har nästan blivit att upprätthålla en bild av Sverige som föregångsland.

Djurratt
vs. Djurskydd?
..
Med djurskydd menas att hänsyn tas
till djurens välmående, under tex uppfödning och slakt i köttindustrin, men
ett djurskyddsperspektiv ifrågasätter inte
att vi människor i grunden nyttjar djur.
Djurrättsperspektivet innebär däremot
just det, att djuren har rättigheter – till
sina egna liv och intressen – och att vi
människor inte får ta dessa i anspråk
oavsett hur snälla vi är mot djuren.

“Redan på 80-talt lovade
man Astrid Lindgren att
det skulle vara förbjudet att
hålla hönor i bur”

Om vi nu ska skära ner på djurindustrin,
oavsett om det är minkfarmning, fiske
eller köttindustrin, vad ska hända med
dem som arbetar inom den näringen?
Vad är en bra politisk lösning på det
problemet?
MG: Om man jämför med stora företag som
t ex Volvo och Saab - där kan hundra- eller
tusentals människor förlora jobbet över en
natt. Så skulle det liksom inte gå till utan det
är en långsiktig förändring. Och vi kommer
ju ha lika många magar att mätta, så det

NER MED
VALFLÄSKET,
IN MED
GRISARNA!

är inte bara jobb som försvinner utan det
kommer ju ske en övergång till en annan
typ av matproduktion.
CB: När det gäller minkfarmning, men även grisar,
så finns ju också ofta argumentet att om vi lägger ner
så kommer produktionen
flytta utomlands där det är
ännu sämre. Men det argumentet finns liksom inte på
något annat område.
MG: Tyvärr har det argmentet gått hem. Det
är inte som att vi är okej med barnarbete i
Sverige bara för att det finns i ännu värre
form på andra ställen. Det är absurdt att
tänka så. Men när det kommer till djur, där
kan ju folk till och med vara upp-rörda på oss
när vi släpper hemska bilder från svenska
grisfarmar, för att de tänker att det kommer
att leda till att folk köper danskt eller tyskt
griskött.
CB: Det är ju snarare tvärt om, att vi skulle
kunna inspirera andra länder att ta samma
steg.

Hur tänker ni kring köttskatt?
CB: Djurens Rätt har bestämt att vi inte ska
föra fram köttskatt, vi ser att det kan slå
fel. Framför allt om man om man bara tar
miljöhänsyn, då kommer det drabba kycklingar. Man måste ta djurskyddshänsyn också.
Är det så att det ändå skulle bli aktuellt, så
vill vi lyfta djurskyddsaspekten av det.
MG: Det finns en klass- och pengaproblematik
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men jag kan ändå tycka att det är absurdt
att vegomat och ekologisk mat är det som
är dyrt, det skulle behöva ske ett skifte där.
Det skulle kunna vara ett led i en omställning
som samhället behöver gå igenom, med risk
också som Camilla säger att man förlorar
djurskyddsaspekten.

Och köttpriset har många nivåer, det ges
subventioner till jordbruk och djurindustri som gör att vi indirekt betalar
pengar för att kött ska kunna vara “billigt”.
MG: Det är ett tydligt exempel, precis som
för många miljöfrågor, att det är pengarna
och industrin som styr politiken.

Vegetariska dagar i offentlig sektor är
ett annat specifikt förslag som fått lite
genomslag, har det potential?
CB: Det tror jag är jätteviktigt, framför allt i
offentlig sektor, inte bara i skolor.
MG: Det borde vara en självklarhet.

KÖ

TT

S

NUKATT
!

säljs längre, då blir det ju också enklare att
införa ett förbud. Det var så man gick till
väga i Österrike till exempel, där det nu är
förbjudet. I vår opinionsundersöjning från
förra året var det bara 1% som uppgav att de
var intresserade av att köpa
burägg.
MG: Samtidigt måste man
komma ihåg att ett sånt förbud inte rättfärdigar resten
av äggindustrin. Oavsett så
kommer ju hantupparna som
inte kan värpa att dödas direkt när de föds, och hönorna
har avlats att lägga fler ägg
än deras kroppar orkar med.

Vi har fått ett förbud mot djurtestad
kosmetika inom EU, kan vi lämna den
frågan bakom oss nu?
CB: Tyvärr inte. Men det är förstås en fantastisk framgång, efter 30 års arbete. EU:s
invånare har hört av sig till politiker och
drivit det här tillsammans med djurrättsorganisationerna. Samtidigt är det fortfarade
inte klart exakt hur den här lagstiftningen
ska implementeras och efterföljas. Djurens
Rätt rekommenderar fortfarande att man
använder sig av vår lista Sminksmart, som
listar företag som genomgått en revision,
men att förbudet kom är ändå en stor seger.
MB: Det är ett bra ställningstagande, men
samtidigt kan man så klart se att tester kommer att fortgå på andra ställen i världen.
Men det är ju verkligen ett steg i rätt riktgning.
CB: Och både Indien och Brasilien har fattat
liknande beslut så det händer ju ändå grejer.

Kommer man kunna lita på att den nya
lagen sedan efterlevs? Och generellt,
har vi dåliga lagar eller är problemet att
de inte följs?
Många butiker har slutat med burägg,
kommer vi att se ett buräggsförbud inom
överskådlig framtid?
MG: Det är faktiskt ett av flera politiska löften
som har brutits. Redan på 80-talt lovade
man Astrid Lindgren att det skulle vara förbjudet att hålla hönor i bur. Och det är en
sån fråga där det borde kunna komma ett
politisk förbud.
CB: Vi har drivit en kampanj gentemot
butiker och nu är det bara ICA som säljer
burägg av alla kedjor. När buräggen knappt

Tips – 2 x Vegovalbarometar
Både Djurrättsalliansen och Djurens Rätt
har båda tagit fram en valguide för den
som tycker vego- och djurrättsfrågor är
viktiga i riksdagsvalet 2014. På organisationernas respektive hemsidor kan
du klicka dig in och ta vegotempen på
alla partier!
www.djurensratt.se
www.djurrattsalliansen.se
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MG: Lagstiftning är ju alltid ett steg i rätt
riktning, men i nästa skede måste man se över
hur det efterlevs. Om man tittar på Sverige
så har vi en djurskyddslag som i grund och
botten kan tolkas som att alla djur ska ha rätt
till ett naturligt beteende.
Sen kollar man på anmälningarna Djurrättsalliansen
har gjot mot uppenbara överträdelser i grisfabriker, där det
inte är en enda som blivit
dömd. Och man kan ju tänka
sig att det blir ännu svårar
på EU-nivå.
CB: I slutändan reglerar djurskyddslagen hur vi får bruka
djuren, men det är viktigt
att komma ihåg att i och med
att det inte finns något djurrättsperspektiv så kompromissas djurskyddet
hela tiden med saker som ekonomi och vad
som anses praktiskt möjligt.

Vem ska man hålla ansvarig när saker
inte efterlevs?
CB: Ytterst är det ju politikern och regeringen
som är ansvariga för vilken lagstiftning vi
har, men de behöver ju få veta genom djurskyddskontroller hur verkligheten ser
ut. Tyvärr sker det alldeles för få
djurskydds-kontroller.

Finns det ett problem att landsbygdsministern sitter på dubbla
stolar - å ena sidan djurskyddslagen,
å andra sidan ska han värna om
jordbruksnäringen. Borde vi ha
en djurrättsminister?
MG: När det kommer till ålen finns ju verkligen den problematiken med de dubbla
stolarna. Vi har en art som är akut utrotningshotad, så vi har ett fiskeförbud mot ål i Sverige.
Men så finns det ett undantag från det, och
det är för yrkesfiske av ål. Och det är förstås
yrkesfiskarna som tar upp den stora mängden
ål. Ekonomi, bransch och arbetstillfällen går
alltid före djuren.
CB: Djurskyddsmyndigheten var ju ett sätt
att hålla isär intressena, men nu är den ju
nerlagd. Det borde finnas någon instans som
är på djurens sida, en djurombudsman eller
en djurskyddsmyndighet.

Media känns ganska vegovänligt just nu, hur drar
man nytta av det?
MG: Ja, och det tror jag hänger ihop med vegotrenden i
stort och en mer medveten
konsumtion. Oavsett hur
man driver sin lobbyverksamhet, om det är mot politiker eller för att driva opinion eller upplysning, så hjälper så klart den utvecklingen i
media.
CB: Det finns är en stor grupp människor
som ser glimtar av en obehaglig djurindustri i
media, och då blir det desto viktigare att det
också finns alternativ tillgängliga, annars
rikserar människor att stänga ute bilderna

“Det borde finnas någon
instans som är på djurens
sida, en djurombudsman
eller en djurskyddsmyndighet”

rent psykologiskt tror jag. Det är därför det
har så stor betydelse att det samtidigt finns
ett ökat antal vegoprodukter tillgängliga
till exempel. Informationen om hur är väldigt viktig, och där har
media också stor betydelse.
MG: Ja, den positiva
uppvägningen, det är
ju väligt tunga frågor, och därför är det så
viktigt att också vegomat lyfts i media, och
samma med till exempel vegomässor och
veganutmaningen.

Ska man inspirera eller behöver man indirekt tvinga folk att fatta “rätt” beslut
för djur och miljö?
CB: Vad vi sett de senaste åren är en
enorm utveckling åt rätt håll, både i
media, i politken och i praktiken. Och
det är mycket på grund av Djurens
Rätts och Djurrättsalliansen och andra
organisationers aktiva arbete. Men i
slutändan finns det kanske ändå en
grupp som aldrig kommer att ta det
där steget själva, som väljer att blunda.
MG: Ja, och för att komplett ställa om ett
samhälles djursyn måste vi ha lagar som
reflekterar det också.

Finns det ett enskilt parti eller en enskild
person om man tycker att djuren är den
viktigaste valfrågan?
CB: Miljöpartiet och Vänsterpartiet tar tydligast ställning mot pälsfarmning och vill
satsa på vegetarisk mat, bland annat. Men
djurrätt ska inte behöva vara en blockfråga.
MG: Fi har en egen djurrättsgrupp som jobbar
enbart med djurrättsfrågor. Helena Leander
(Mp) och Jens Holm (V) driver frågorna i
sina partier. Men det är viktigt att framhålla
att inget av rikstagspartierna öppet står för
en annan djursyn, men man måste göra
skillnad på djurskydd och djurrätt. Så även
om miljöpartiet och vänsterpartiet driver
djurskydds-frågor så står de ju inte uttalat
för djurrätt.

“Djurrätt ska inte
behöva vara en
blockfråga”
CB: Feministiskt Initiativ är det parti som är
närmast ett djurrättstänk, för de gör ändå
en strukturell analys. De verkar ju inom en
tradition av att utmana olika typer av förtryck och där kommer även djurrätten in.
Det har fått plats i deras valplattform. Men
det måste verkligen börja komma politiker
inom alla partier som driver de här frågorna.

Inför EU-valet lanserades ju
ett nytt parti, Djurens parti,
som driver djurrättsfrågor.
Vad betyder ett sådant initiativ?
MG: Det behövs verkligen
ett parti som står på djurens
sida, oavsett om det är ett
enfrågeparti eller att något av de andra tar
det steget.

Vad kan man själv göra på riksdagsregional- och kommunal nivå?
CB: Vissa kommuner har medborgarförslag,
och där har man ju verkligen chans att påverka, speciellt när det gäller sådant som köttfria dagar och att ställa krav på offentlig
upphandling att till exempel sluta köpa burägg.
MG: Man kan ju också engagera sig partipolitiskt själv, det saknas verkligen folk som
tar det perspektivet. Sedan behövs att folk
granskar sina kommuner, går igenom utredningar, förslag och anmälningar som gjorts
om brott mot djurskyddslagen. Man kan hitta
sina hjärtefrågor och gå djupare in i dem.

Hur ser framtiden ut?
MG: Det kan låta som vi är negativa, men
i det stora hela är det en oerhört positiv
utveckling som sker just nu.
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