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Resurslista 
 

Djurens Rätt har en stor resursbank för sina aktiva. Här är en liten lista över saker vi har som 
du kan ha nytta av i ditt arbete, oavsett om du arbetar självständigt, som kontaktperson eller 
som en del av en lokalavdelning, lokalgrupp eller central arbetsgrupp. Det tillkommer nya 
resurser hela tiden, så håll ett öga på utskicken, tidningen och hemsidan så du inte missar något 
av det nya.  
 
För att beställa gratismaterial, gå in på denna sida: www.djurensratt.se/material.  
För att se vilket material du som en del av en lokalorganisation kan beställa, 
besök: http://resurs.djurensratt.se/artikel/material-for-lokalorganisationer  
 
För att beställa, boka eller fråga kan du höra av dig till bestallare@djurensratt.se eller ringa 08-
555 914 00. 
 

Gratismaterial (som du beställer härifrån) 

• Foldrar 
• Flygblad 
• Affischer 

 

Övrigt material (som du beställer genom att kontakta expeditionen, se kontaktuppgifter ovan) 

• Tidningar 
• Ballonger 
• Plastpåsar med loggan 
• Medlemsvärvarmaterial 
• Gnuggisar 
• Upprop och protestlistor 
• Axelband (för utlån eller köp) 
• Kuvert och brevpapper 
• Inbetalningskort med lokalavdelningens plusgiro- eller bankgirokonto 
• Tackkort 
• Diplom 
• T-shirts med loggan (från tidigare sommarturné) 
• Roll-ups 

 

Material till utlåning (måste bokas i förväg, genom kontaktuppgifterna ovan) 

• Djurdräkter 
• Banderoller 
• Insamlingsbössor 
• Filmer 

 
I viss utsträckning finns även större material så som roll-ups, beachflaggor och tidningsställ att 
låna. Om ni är intresserade av att köpa in kan ni höra med er till er regionsansvarige för lista 
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på tillgängligt material att beställa från tryckeri. Bidrag kan sökas för detta. 
 

Kunskapsresurser 
 
Djurens Rätt sitter på mycket kunskap och ju mer spridd den blir desto bättre. Vi har 
sakkunniga som jobbar med olika frågor och kan hjälpa till med frågor i mån av tid. Hör 
gärna av er till er regionsansvarige så kan den hänvisa vidare till rätt person för de frågor ni 
har.  
 

Virtuella resurser och informationskanaler 
• Webbplatsen www.djurensratt.se – information, inloggningsportal, materialbeställning, 

faktamaterial, etc. 
• www.djurensratt.se/resurs - massor av mallar, guider och checklistor. De flesta 

dokumenten ligger bakom inlogg. Saknar du inloggningsuppgifter, hör av dig 
till webb@djurensratt.se eller din regionsansvarig. 

• Facebook-banners till era sidor finns att ladda ner 
här: https://www.dropbox.com/sh/34ct78h3dwiyr2q/AABrINnWbugWbPhIUvlb1faIa?
dl=0  

• Djurens Rätts bildskapare: http://bildskapare.djurensratt.se/ - skapa egna bilder enligt 
Djurens Rätts grafiska profil! Hör av dig till regionsansvarige för inloggningsuppgifter  

• Djurens Rätts typsnitt och grafiska profil finns att tillgå för alla lokalavdelningar, hör 
av er om ni inte redan har dem. 

• E-postlistan Kampanjnytt – hör av dig till din regionsansvarige för att skrivas upp. 
• Nyhetsbrevet – anmäl dig på www.djurensratt.se/nyhetsbrev  
• Vegobrevet – anmäl dig på www.djurensratt.se/vegobrevet   
• Aktivistnyhetsbrevet – hör av dig till regionsansvarig för att anmäla dig. 
• Djurens Rätt på Facebook: www.facebook.com/djurensratt – gå in och gilla sidan!  
• Gå också gärna med i Facebook-grupperna ”Djurens Rätt – Nätverk för ideellt aktiva” 

för att utbyta tips och idéer med andra aktiva och representanter från 
riksorganisationen: https://www.facebook.com/groups/170156679795138/ samt 
Djurens Rätts insändargrupp: https://www.facebook.com/groups/1503279146552494/  

• Djurens Rätt på Flickr: www.flickr.com/photos/djurensratt  
• Djurens Rätt på Twitter: www.twitter.com/djurensratt  
• Djurens Rätts Instagram: http://instagram.com/djurensratt 
• Välj Vego!: www.valjvego.se  
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