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Att finna information om vart de olika partierna står när det kommer till frågor
om djurrätt och djurskydd kan vara krångligt. Vi har därför ställt sju frågor
till de lokala partierna inför kommunvalet och sammanställt denna guide.
Förhoppningsvis blir det därmed lättare att göra ett djurvänligt val i höst.
Vi har tillfrågat alla de politiska partier som har mandat i Knivsta
kommunfullmäktige, men tyvärr har flertalet partier valt att ej delta i
undersökningen och alla partier har inte heller kommenterat alla frågor.
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi har
stått på djurens sida varje dag sedan 1882 och det tänker vi fortsätta med. Vi
är partipolitiskt fristående och arbetar med opinionsbildning för ett samhälle
som inte förtrycker djur. Djurens Rätt anser att djur ska respekteras som
individer med egna intressen.
Djur är levande, kännande varelser – inte saker som människan kan utnyttja.
Det är oacceptabelt att människan kränker djurs rätt till ett naturligt liv.
Huvudområdena för vårt arbete är djurförsök, livsmedelsindustrin,
pälsindustrin och konsumentfrågor/veganism.
Djurens Rätt är helt beroende av frivilliga bidrag. Därför är vi mycket
tacksamma om du stödjer oss. Varje ny medlem och varje ny gåva för oss ett
steg närmare ett djurrättssamhälle.
Mer information om de huvudfrågor som Djurens Rätt har inför valet i höst
och även en mer omfattande granskning av alla riksdagspartier kan du hitta
på vår hemsida: www.djurensratt.se/val2018

Hur ställer sig ditt parti till att verka för vegetariska dagar vid måltider inom
skola, vården och offentlig förvaltning?
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
”Vi anser att valfrihet ska råda.”

Hur ställer sig ditt parti till att sätta upp mål för hur köttkonsumtionen ska
minska över tid i måltiderna inom det offentliga?
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
”Vi tror att andra utsläpp och faktorer påverkar växthuseffekten mera.”

Hur ställer sig ditt parti till att avstå från att upplåta mark i kommunen till
cirkusar med vilda djur?
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
”Dålig djurhållning, det strider mot vilda djurs naturliga levnadsförhållande”

Hur ställer sig ditt parti till att införa lokala fyrverkeribegränsningar i
kommunen under vissa dagar av året, till exempel till timmarna närmast
tolvslaget under nyårsafton?
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
”Inte bara tamdjur mår dåligt av detta, vi anser att detta är ett lyxproblem som
borde förbjudas.”

Hur ställer sig ditt parti till att kommunen ska ställa högre djurskyddskrav,
tillexempel krav på att djuren fått gå utomhus, vid inköp av varor och tjänster?
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Inga kommentarer.

Hur ställer sig ditt parti till att upprätta och utöka kommunala naturreservat till
förmån för vilda djur?
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
”Markägarna klarar bra av att sköta natur och djur inom sina marker.
Allemansrätten gäller ändå.”

Vad gör ditt parti på kommunal nivå för att skapa en bättre tillvaro för djuren?
Miljöpartiet
”Infört begränsningar för fyrverkeri. Arbetar för naturliga spridningakorridorer
för vilda djurs rörelser. Arbetar för att minska mängden kött och att kött ska 		
vara svenskt.”
Sverigedemokraterna
”Vi är dessutom starkt emot halal slakt.”
Vänsterpartiet
”Mål i vår budget 2018: Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt 		
finansierad verksamhet ska öka. Vi har även motionerat om ”kommunala kor”
för att få tillgång till närproducerat kött.”

www.djurensratt.se
Tel: 08-555 914 00
Plusgiro: 90 10 87-7

