
Verksamhetsplan Djurens Rätt Eskilstuna 2017

Vår vision:
En värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv

Huvudmål 1 - Opinionsbildning

• Utdelning av informationsmaterial

Vi delar ut foldrar och flygblad både i brevlådor och på gator och torg. Det kan vara dels information som 
anknyter till särskilda kampanjer eller till en aktuell högtid, t.ex. fakta om äggindustrin inför påsk, och dels mer 
allmän information om Djurens Rätt och vilka frågor vi arbetar med.

• Deltagande med infobord vid lokala arrangemang (t.ex. Parkfestivalen och Världsmiljödagen)

• Insändare till lokalmedia

Vi skriver insändare till tidningen i samband med Djurens Rätts aktuella kampanjer, eller för att uppmärksamma 
vad som händer lokalt, t.ex. om vegetarisk skolmat.

• Skolbesök

Vi besöker gymnasieskolor för att berätta om Djurens Rätts arbete, och för att föreläsa om och diskutera våra 
frågor med eleverna.

• Föreläsningar

Utöver skolbesöken håller vi också i föreläsningar för andra grupper eller för allmänheten.

Huvudmål 2 - Aktivism

• Medlemsmöten

Vi har medlemsmöten varannan vecka under vår- och höstterminerna, med paus vid semester samt jul och nyår.

• Medlemsvårdande aktiviteter

Utöver medlemsmöten har vi även interna arrangemang som hjälper oss att bli ännu bättre aktivister. Det kan 
vara sociala aktiviteter som bygger gruppgemenskap, som grillkvällar, utflykter eller en julbordsknytis. Det kan 
också vara aktiviteter där vi lär oss fakta om frågorna som Djurens Rätt arbetar med, eller praktiskt övar oss i 
bemötande och argumentation.

Huvudmål 3 - En växande organisation

• Medlemsvärvning

• Fler lokalt aktiva medlemmar

När vi värvar nya medlemmar berättar vi att de är välkomna att bli aktiva i lokalavdelningen. För att fler av de som 
redan är medlemmar ska bli aktiva håller vi vår Facebook-sida uppdaterad med tider för medlemsmöten och 
andra aktiviteter. Vi arbetar även kontinuerligt för att nykomlingar till medlemsmöten och aktiviteter ska mötas av 
en välkomnande och trevlig atmosfär. För att behålla nya aktiva uppmuntrar vi dem att komma med egna idéer 
och påverka vårt arbete, och strävar alltid efter att både nya och gamla aktiva ska få sina röster hörda.


