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I år har vi 60-årsjubileum. Vår lokalorganisation som vid starten hette Västeråskretsen av Nordiska Samfundet Mot 
Plågsamma Djurförsök initierades för 60 år sedan av en mycket engagerad kvinna, Ingegerd Larsson. Ingegerd var mycket 
drivande, aktiv väldigt länge och blev sedan hedersmedlem inom Djurens Rätt. 

Under pågående Coronapandemi kommer vi bara att uppmärksamma jubileet digitalt, på Facebook och på Instagram –  
vi räknar förhoppningsvis med att kunna fira jubileet under nästa år, den 17 april 2021, i stadsbiblioteket. Inbjudan och 
anmälan kommer att finnas på våra sociala medier från och med 1 mars 2021.

I år fyller vår lokal organisation 60 år 
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Nordiska Samfundet Till Bekämpande Af Det Veten  skapliga 
Djurplågeriet bildades 1882 på Stockholms slott av prinses-
san Eugénie. 

1957 bytte organisationen namn till Nordiska Samfundet 
Till Bekämpande Av Plågsamma Djurförsök. 

I början av 1950-talet var medlemsantalet rekordlågt, ca 
700 medlemmar, men därefter ökade antalet medlemmar. 
1959 startades en krets i Motala och 1960 bildades  
Västeråskretsen av Nordiska Samfundet Till Bekämpande 
Av Plågsamma Djurförsök. 

När organisationen, år 1970, bytte namn till Nordiska 
Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök, randades en ny tid. 
Medlemsantalet ökade till över 7 000 personer på riksnivå. 

1980-talet blev ett mycket framgångsrikt decennium för 
organisationen. 1990 hade organisationen 64 817 medlemmar. 
Under hela detta framgångsrika decennium var Birgitta 
Carlsson (1977-1993) ordförande för organisationen. 
Mycket energi lades ner på att nå ut till allmänheten. Vi 
informerade om de plågsamma djurförsöken genom att dela 
ut broschyrer, sälja tidningar på stan, åka ut till ungdoms-
gårdar, skolor med mera. 
 
1987 hyrde vi en affärslokal innanför Cityringen (Tessin-
gatan 7) som vi kallade Animalen. Den rustades och målades 
om av ett gäng aktiva ungdomar. År 2000 hade vi 19 hyres-
faddrar. Hyran var 3 280 kr per kvartal. Vi hade öppet 1 
– 2 gånger i veckan och sålde kosmetika och hygienartiklar 
som inte var testade på djur. Ibland hade vi besök av ung-
domar som fick hjälp att göra skolarbeten om djurrätt av 
olika slag som de redovisade i skolan/gymnasiet. Vi hade en 
aktiv ungdomsgrupp. Lokalen sades upp sommaren 2008 
av ekonomiska skäl. 

Lite historia

1990-talet innebar att Djurens Rätt engagerade sig alltmer 
även i andra frågor än djurförsök. Djurrättsbegreppet slog 
igenom. Många i den yngre generationen tog direkt ställ-
ning för djuren genom att bli vegetarianer eller veganer.

På riksstämman 1999 beslutades att Nordiska Samfundet 
Mot Plågsamma Djurförsök skulle byta namn till Djurens 
Rätt.

Arbetssätten är idag till en del desamma som under tidigare 
år, men mycket av arbetet bedrivs numera genom sociala 
medier. Vår lokala Facebooksida och vårt Instagram är  
viktiga plattformar för spridande av information. Möten 
och utbildningar hålls digitalt. Organisationen Djurens Rätt 
har idag omkring 50 000 medlemmar och vi ökar stadigt 
uppåt. Fokus är fortfarande på djurförsöksfrågan, men  
även på misären i djurfabriker, pälsfarmningen m.m. Vi 
driver flera frågor tillsammans med europeiska djurrätts-
organisationer. Mycket viktigt är att vi är opolitiska och  
en antivåldsrörelse.
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Varje år åker Djurens Rätt ut på sommarturné. I år blev det inte som alla andra år  
i och med den rådande pandemin. Men med uppdaterade rutiner och stenkoll på 
Folkhälso myndighetens riktlinjer blev det ändå en sommarturné och en möjlighet  
att sprida glädje! 

Vi i Västerås hade turen att bli besökta. Under två varma och soliga dagar stod fyra 
glada och peppande volontärer från Djurens Rätt i turnétält i Stads parken och delade 
ut recept, samt informerade intresserade förbipasserande människor. Vi bjöd också på 
frågetävlingar med fina vinster. Det blev många intressanta samtal och vi fick också  
nya medlemmar!

Susanna Huntington

Turnéstopp i Västerås!

BLI EN BLIXTAKTIVIST!
Alla kan nog hålla med om att 2020 har varit ett märkligt år. Nu under rådande tider har vi i Djurens Rätt, precis som  
andra, varit tvungna att tänka om gällande hur vi jobbar. Vårt arbete för att vara en röst för djuren kan inte stoppas på 
grund av en pandemi eller något annat. För oss har det inneburit att vi fokuserat mer på digitalt engagemang snarare än 
att vistas ute bland människor. Det finns många andra sätt att jobba på, och det viktigaste är att inte ge upp! Alla vi som 
brinner för att förbättra djurens situation måste fortsätta att höras genom att skriva insändare och skapa debatter och även 
dela djurrättsliga inlägg på sociala medier.

Djurens Rätt har skapat ett enkelt sätt där du kan vara med och göra skillnad. Vi kallar det blixtaktivism. Att vara en blixt-
aktivist är bland det enklaste och snabbaste sättet att hjälpa till att påverka mot orättvisor. Som blixtaktivist får du tips på 
aktiviteter direkt till din mail och det mesta kan du göra direkt från din mobil eller dator utan att det tar upp för mycket tid!

Vad har vi tillsammans åstadkommit med blixtaktivism? Till exempel så har vi påverkat företag att sluta med burägg eller 
antagit European Chicken Commitment. Här är några av företagen: ÖoB, Pågen, SJ, Sushi Yama, Best Western, Sodexo, 
Almondy, Elite Hotels, Wyndham och Destination Gotland.

Så häng med oss och gör skillnad!  

GÅ IN PÅ WWW.DJURENSRATT.SE/BLIXTAKTIVIST OCH REGISTRERA DIG IDAG!

Susanna Huntington



Vi behöver snarast gå från djurfabriker till en  
djurhållning som inte kräver antibiotikaanvändning
Covid-19 orsakar mycket lidande, många dör i förtid på 
grund av den pågående pandemin och många (även yngre) 
lider av svår långvarig sjukdom – detta orsakas av ett virus. 
Många känner till att smittan kom från Kina, vi ställer krav 
(med rätta) att Kina ska stänga sina djurmarknader för att 
förhindra nya pandemier.

Viktigt är dock att inte glömma att inse att vi själva lätt  
kan orsaka nya viruspandemier. Europeiska djurmarknader  
förekommer, likt de som vi fördömer (med rätta) i Kina. 
Den västerländska storskaliga köttindustrin innebär risker 
för nya pandemier + är ett enormt etiskt dilemma. Få känner 
till hur verkligheten ser ut, att köpa kött i en affär gör 
många utan eftertanke.

Att storskaligt tränga ihop levande varelser (djur och 
människor) med dålig hälsa i en smutsig miljö kan orsaka 
nya pandemier. De flesta av människans farsoter här-
stammar från djuren.

Björn Olsen, professor, forskare och överläkare, som 
specialiserat sig på infektionsmedicin kom ut med en bok 
”Pandemin, Myterna, fakta, hoten” för 10 år sedan och  
har i år varit sommarvärd i ”Sommar och vinter i P1”.  
Få människor vill lyssna på fakta och tänka igenom vart 
vi är på väg. Björn Olsen varnade i denna bok för en ny 
pandemi (som vi har fått nu) och för antibiotikaresistens. 
Ett förslag som Björn Olsen har är att minska radikalt på 
köttätandet och för de som ”måste äta kött” krävs en 
radikalt förbättrad djurhållning. 

Det som är värre än på gående Covid-19-pandemin är anti-
biotikaresistensen. Många sjukdomar kan idag botas med 
antibiotika (lung inflammation, urinvägsinfektioner mm) 
– men antibiotikaresistens riskerar att göra många viktiga 
mediciner overksamma och försämrar basen för sjukvården.

Det som få känner till är att djurfabrikerna använder 
oerhört mycket antibiotika vilket göder resistensen. Cirka 
2/3 av all världens antibiotika används inom djurindustrin. 
Det går inte att bedriva industriell djurhållning (gäller 
även i Sverige) utan antibiotika. Enligt WHO används mer 
antibiotika till friska djur än till sjuka människor. EU:s jord-
brukspolitik subventionerar djurfabriker och för att djuren i 
dessa fabriker ska överleva krävs antibiotika – detta innebär 
i förlängningen en mycket stor hälsofara.

Generellt används mindre mängder antibiotika till djur i 
Sverige än i många andra länder (9,5 ton per år), men i 
Sverige används fortfarande en typ av antibiotika (koccidio-
statika) rutinmässigt inom kycklinguppfödning. En snabb-
växande kycklingsort används som kräver kontinuerlig 
antibiotikaanvändning.

Många i Sverige har levt i en skyddad miljö där vi tar för 
givet att de flesta av oss är friska och att vi får hjälp av 
sjukvården om vi blir sjuka. Covid-19-pandemin har ruckat 
på denna tilltro. Ska vi kunna fortsätta leva ett bra liv måste 
vi värna om alla levande varelser och om vår miljö på ett 
helt annat sätt än idag.  

För att vi inte ska hamna i nya pandemier måste vi inse att 
det finns en koppling mellan dålig djurhållning och smitta. 
Vi behöver snarast gå från djurfabriker till en djurhållning 
som inte kräver antibiotikaanvändning. Det ser värre ut i 
många andra länder men det är ingen tröst. Vi måste kräva 
av våra EU-politiker att denna fråga drivs mycket hårt. 

Vanliga människor måste sätta sig in i vad som pågår i våra 
djurfabriker och ta ett eget ansvar. Ät mer grönt och nyttig 
mat och köp inte kött som är producerat i djurfabriker!

Susanne Knoph



Djurförsök och päls är 
två av Djurens Rätts  
viktigaste frågor. 

För att bredda opinionsbildningen om bland annat djur-
försök och päls kontaktade jag den 27 augusti Sveriges 
Radios program Ring P1, dit lyssnare kan ringa in och 
framföra sina åsikter. Jag fick då i direktsändning tillfälle att 
ta upp ett övergripande inlägg om den allmänna åsikten om 
att vi anser oss ha rätten att utnyttja djur för olika ända-
mål och som två exempel tog jag upp hur försöksdjur och 
pälsdjur behandlas. 

Jag har också skickat information med bildmaterial på 
plågade försöksdjur till Vetenskapsradion, som rapporterar 
om medicinsk forskning, men aldrig nämner vad djuren 
utsätts för. Däremot tycker de synd om personer som ställer 
upp som frivilliga försökspersoner, där det finns en mycket 
rigorös etisk kontroll och uppföljning.

Flera länder har beslutat att stänga ner sina pälsdjursfarmer, 
bland annat på grund av att det finns Covid-19 i anlägg-
ningarna, och Djurens Rätt och andra aktörer fortsätter  
att verka för att de svenska minkfarmerna läggs ned. Denna 
djurhållning är ett uppenbart brott mot djurskyddslagen 
och djuren lider i sina trånga nätburar. 

Vi fortsätter förstås också arbetet för försöksdjuren. 
Djurens Rätt uppmanar regeringen att ta fram en nationell 
handlingsplan för övergången till djurfri forskning. Djurens 
Rätt driver också frågan om en kraftig ökning av statliga 
anslag för utveckling och validering av alternativa metoder. 
Mer om Djurens Rätts förslag till förbättringar för försöks-
djuren finns att läsa på www.djurensratt.se/djurförsök.

Gunnel Söderback

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE!
På årsmötet kommer vi att gå igenom vad  
avdelningen gjort under året som gått, vad som
ska hända nästa verksamhetsår, välja ombud till 
riksstämman 2021, samt välja en ny styrelse. Vill 
du ta del av årsmöteshandlingarna innan själva 
mötet så kommer de att finnas tillgängliga på vår 
hemsida ( www.djurensratt.se/vasteras ) senast 
31 januari.

Om du helst vill ha handlingarna per post kan du 
ringa 08-555 914 00 så får du dem hemskickade.

Ta din chans att påverka vårt arbete 2021 genom 
att delta på vårt årsmöte. Kom ihåg att betala 
nästa års medlemsavgift i god tid innan mötet  
för att ha möjlighet att rösta. Vi bjuder på fika!

Tid: 7 februari 2021 klockan 15-17.30
Plats: IOGT:NTO/Lovisagården, Slottsgatan 6  
i Västerås

Spara tryck och portokostnader
Nästa utskicka av Animalbladet kommer att göras via e-post. Du som INTE vill ha det via e-post utan på  
papper, ring oss på 073-0270559. Telefonnumret går till vår lokalavdelning.

Vill du hjälpa till i vår lokalavdelning?

Kan du tänka dig hjälpa till i vår lokalavdelning med att:
• Dela ut flygblad om Djurens Rätt, exempelvis lägga ut några informationsblad på ungdomsgårdar, skolor 

eller under promenaden lägga ut i brevlådor eller dela till personer med hundar ni möter på er runda.
• Delta på medlemsmöten/informationsmöten digitalt. I dessa pandemitider har vi våra möten med hjälp 

av det digitala gratisverktyget Zoom. Vi kan hjälpa till med att beskriva hur ni laddar ner Zoom på telefon 
eller dator.

• Delta på fysiska medlemsmöten med max 10 deltagare 

Maila till vasteras@djurensratt.se eller ring 0730270559. 


