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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 Uppsala
kommunfullmäktige, men tyvärr har Moderaterna valt att ej delta i
undersökningen. Partierna har dels fått uppge om de ställer sig positiv eller
negativ till förslagen, dels haft möjlighet att lämna en kommentar. I de fall
det funnits en uppenbar skillnad mellan den uppgivna inställningen och
kommentaren är det innebörden hos kommentaren som getts företräde i
översiktstabellerna.
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
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Verka för vegetariska dagar vid måltider inom skola, vården och offentlig
förvaltning?

Sätta upp mål för hur köttkonsumtionen ska minska över tid i måltiderna
inom det offentliga?

Införa lokala fyrverkeribegränsningar i kommunen under vissa dagar av
året, till exempel till timmarna närmast tolvslaget under nyårsafton?

Hur ställer sig ditt parti till att kommunen ska ställa högre djurskyddskrav,
och då helst även krav som går längre än svensk djurskyddslagstiftning, vid
inköp av varor och tjänster?

Avstå från att upplåta mark i kommunen till cirkusar med vilda djur?

Upprätta och utöka kommunala naturreservat till förmån för vilda djur?

Hur ställer sig ditt parti till att verka för vegetariska dagar vid måltider inom
skola, vården och offentlig förvaltning?
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
”Vi tycker det vore bra med mer vegetarisk kost i den kommunala verksamheten,
av flera skäl. Dels för att barn i kommunala skolor ska få en allsidig kost och få ta del
av andra matupplevelser än de får hemma, dels för att vegetarisk kost tenderar att
ge upphov till mindre klimatutsläpp, och dels för djurens skull. Det är emellertid
viktigt att påpeka att vi tror på decentraliserad målstyrning - det innebär att vi
inte från politikens sida ska gå in och sätta matsedlar för kommunala skolor och
omsorgsboenden. De får uppdrag, som de t ex kan lösa genom att införa vegetariska
dagar.”
Feministiskt Initiativ
”Vi vill även gå längre än så och verkar för att vegetabilisk kost ska vara norm inom
offentlig verksamhet.”
Kristdemokraterna
”För vår del är det viktigast att livsmedelsproduktionen i Sverige är ekonomiskt
och miljömässigt hållbar. Bärande principer i vår ideologi är Förvaltarskapstanken
(dvs att jorden ska lämnas i minst lika bra skick till kommande generationer) och
Subsidiaritetsprincipen (dvs att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå).
Vi har inte något politiskt ställningstagande för eller emot varken animalie eller
vegetabilieproduktion, men ser gärna att man tar initiativ till en förbättrad mångfald
när det gäller måltider inom olika delar av verksamheten. Vi har inga planer på att
lägga konkreta uppdrag på ’vegetariska dagar’. ”

Liberalerna
”Liberalerna anser att vegetarisk mat ska vara förstahandsalternativ och att kött ska
finnas som tillval. Vi är även positiva till vegetariska dagar.”
Miljöpartiet
”Miljöpartiet verkar generellt för en minskad köttkonsumtion, av klimatskäl.
Vegetariska dagar alternativt vegetarisk mat som standardalternativ i offentlig
verksamhet är bra exempel på hur detta kan göras.”
Socialdemokraterna
”Vi har inte fattat några specifika beslut om vegetariska dagar däremot har vi alltid
vegetariskt som alternativ. Vi har också höga klimat- och miljömål som även såklart
gäller kosten. Dessa mål leder till att många verksamheter har infört vegetariska
dagar.”
Sverigedemokraterna
”Det ska finnas både vegetariskt och annat vid måltider så man kan välja.”
Vänsterpartiet
”Idag har Uppsala vegetariska dagar i skolan. Vänsterpartiet ser gärna att det blir fler
sådana dagar.”

Hur ställer sig ditt parti till att sätta upp mål för hur köttkonsumtionen ska
minska över tid i måltiderna inom det offentliga?
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
”Vi ser det inte som ett självändamål att minska köttkonsumtionen, men ger det en
större ekonomisk och miljömässig hållbarhet är det värt att arbeta för!”
Miljöpartiet
”Vi är klart positiva till sådana mål.”
Socialdemokraterna
”Vi styr utifrån miljö- och klimatpåverkan, inte specifika livsmedel.”
Sverigedemokraterna
”Det viktiga är att folk kan välja vad de vill äta, att de kan få en varierad kost och att
man uppmuntrar till hälsosam kost.”
Vänsterpartiet
”Vi behöver både som individer och samhälle ta ansvar för en minskad
köttkonsumtion.”

Hur ställer sig ditt parti till att avstå från att upplåta mark i kommunen till
cirkusar med vilda djur?
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
”Vi vill avstå från att upplåta kommunal mark till cirkusar med vilda djur. Det
är dock viktigt att påpeka att kommunala politiska församlingar inte har några
lagstiftningsmöjligheter. Vi kan således inte stoppa cirkusar från att hyra privatägd
mark.”
Feministiskt Initiativ
”Vi verkar även på nationell nivå för ett förbud mot djur på cirkus.”
Kristdemokraterna
”Finns det cirkusar med vilda djur? Mitt intryck är att cirkusar normalt har tamdjur,
och att det är ett välkommet inslag även i Uppsala.”
Liberalerna
”Vi är positiva till den nya djurskyddslagen som ger djuren rätt att få bete sig
naturligt.”
Miljöpartiet
”Jag vet inte hur regelverket ser ut. MP har i regering nyligen skickat en förnyad
djurskyddslag till lagrådet, där bl a utökat skydd för cirkusdjur och förbud mot vissa
cirkusdjur ingår. ”

Hur ställer sig ditt parti till att kommunen ska ställa högre djurskyddskrav, och
då helst även krav som går längre än svensk djurskyddslagstiftning, vid inköp
av varor och tjänster?
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet

*

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
”Vi tycker det är enormt viktigt att vi ställer höga djurskyddskrav i kommunala
upphandlingar, och driver det aktivt i upphandlingsfrågor. Svenska
politiker är duktiga på att ställa krav på djurskydd när de författar lagar om
produktionsförhållanden, men dessvärre betydligt sämre på att ställa motsvarande
krav när de ska upphandla. Centerpartiet menar att vi måste vara mer konsekventa
och inte upphandla mat eller andra produkter från jordbrukssektorn från djur som
lidit eller farit illa.”
Kristdemokraterna
”Vi är måna om höga djurskyddskrav, något vi har påtalat många gånger, exempelvis
när det gäller djurhållning för grisar i andra europeiska länder kontra i Sverige,
eller när det gäller användning av antibiotika i lantbruket. Kan vi få en större
andel svenskproducerade livsmedel är mycket vunnet när det gäller en god
miljö för djuren! Jag är inte insatt i om det finns behov av att ställa högre krav på
animalieproduktion än den svenska djurskyddslagstiftningen.”
Liberalerna
”Vi har hårda djurskyddslagar i Sverige och det är viktigt att dessa efterföljs.
Liberalerna har varit särskilt pådrivande i att stärka djurskyddet på EU-nivå.”

Socialdemokraterna
”Vi välkomnar den nya lagstiftning som möjliggör för oss att ställa den här typen av
krav. Vi vill ställa krav i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning.”
Sverigedemokraterna
”Religiösa slaktmetoder såsom halal är vi emot, och ska inte heller upphandlas av
kommunen. Vi vill även att mat som upphandlas i så hög utsträckning som möjligt
ska vara lokalt producerad, dock inom rimliga ramar för vad som kan produceras
just lokalt. Annars har vi inte några ytterligare krav som vi aktivt driver, men vi är
positiva om goda idéer inkommer på skärpningar.”
Vänsterpartiet
”Djurskyddslagen ställer krav på utegång för vissa djurslag. Vi vill ställa så höga
etiska krav som lagen om offentlig upphandling tillåter. I grunden anser vi att LOU
behöver ändras så att tydligare etiska krav ska kunna ställas.”

* En liknade fråga ställdes tidigare men vi valde att omformulera den
och fråga igen. Miljöpartiet har inte hunnit skicka in ett nytt svar.

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?
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
”Vi är positiva till en viss ytterligare begränsning av möjligheterna att skjuta
fyrverkerier i Uppsala, av hänsyn till såväl vilda som tama djur.”
Kristdemokraterna
”Fyrverkerier är redan omgärdade med många begränsningar i Sverige och vi ser
ingen anledning att skärpa dessa ytterligare.”
Liberalerna
”Partiet har ännu inte tagit gemensam ställning i den här frågan, men diskuterar hur
djurens säkerhet och trygghet bäst kan säkerställas.”
Miljöpartiet
”Vi är positivt inställda till möjligheten, som parti, men flera domslut i
förvaltningsärende har pekat mot svårigheter för kommuner att införa förbud mot
fyrverkerier.”
Socialdemokraterna
”Uppsala har idag lokala ordningsbestämmelser som reglerar
fyrverkerianvändning.”

Sverigedemokraterna
”Det är viktigt att inte utsätta djur för onödig stress såsom fyrverkerier faktiskt
medför. Det är dock också rimligt att viktiga högtider kan innehålla högtidliga
fyrverkerier inom begränsade ramar. ”
Vänsterpartiet
”Vi har redan drivit igenom en ordningsföreskrift med sådana begränsningar.
Fyrverkeri under andra tider kräver tillstånd.”

Hur ställer sig ditt parti till att upprätta och utöka kommunala naturreservat till
förmån för vilda djur?
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
”Vi ser gärna kommunala naturreservat för att bevara livsmiljöer för särskilt
känsligt djur- och växtliv, men också för att bevara unika naturmiljöer för framtida
generationer. Vi har varit drivande i upprättandet av flera kommunala naturreservat.
Under förra mandatperioden drev vi t ex igenom bildandet av naturreservatet
Örnsätraskogen, och den gångna mandatperioden har vi föreslagit att kommunen
ska utreda bildandet av ett kommunalt naturreservat kring Anddalsglupen.”
Kristdemokraterna
”Vi tycker det är en fördel om naturreservat är kommunala framför statliga då
inflytandet över dessa i framtiden ligger på den lokala nivån. Det är viktigt när man
inrättar reservat att ha bra skötsel och brukanderegler och att man ser långsiktigt
på inrättande av naturreservat. Det är inget självändamål att ha en ständig ökning
av reservatsarealen, utan man måste se detta i ett större sammanhang när det gäller
flora och fauna i stort i kommunen.”
Liberalerna
”Det är bra med kommunala naturreservat och vi har precis röstat för tre nya här i
Uppsala.”

Miljöpartiet
”Vi är klart positiva till och drivande i detta. Under innevarande mandatperiod
har vi i majoritet i kommunen initierat flera olika naturreservat, såsom Årike Fyris,
Kronparken och Hammarskog.”

Socialdemokraterna
”Vi har under den gångna mandatperioden initierat arbetet med tre nya
naturreservat samtidigt som vi slår rekord i bostadsbyggandet.”
Sverigedemokraterna
”Vi har röstat för bildande av flera naturreservat där så har varit lämpligt. Det är
dock inget värde i att bilda naturreservat på mark som är värdefull om den inte är
hotad inom en överskådlig framtid. Allemansrätten finns ju ändå så allmänheten
har tillträde till värdefulla marker för rekreation och friluftsliv.”

Vad gör ditt parti på kommunal nivå för att skapa en bättre tillvaro för djuren?
Centerpartiet
”Centerpartiet driver som enda parti i Uppsala kommunfullmäktige en betydligt
varsammare stadsbyggnads- och förtätningspolitik. Övriga partier tar inte
tillräckligt stor hänsyn till behovet av centrala grönområden, för såväl människor
som husdjur och naturliv. När det gäller djurskydd så är det allra viktigaste
området på kommunal nivå sannolikt kravställande i upphandlingar. Uppsala
kommun upphandlar varje år varor och tjänster för närmare 3,4 miljarder kronor.
En inte oansenlig del av det är mat. För Centerpartiet är det viktigt att det kött som
upphandlas för att serveras i kommunala skolor och på kommunala äldreboenden
kommer från friska och välmående djur som levt i bra miljöer.”
Feministiskt Initiativ
”Vår största insats i kommunen är att driva frågan om vegetabilisk norm i skolan, och
att överlag minska konsumtionen av animalier i offentligfinansierad verksamhet. Det
mesta av vår djurpolitik är dock på nationell nivå.”
Kristdemokraterna
”Slår vakt om förvaltarskapstanken i all vår politik, värnar närproducerade
livsmedel i upphandling och arbetar för ett levande svenskt lantbruk så att vi
minskar beroende av import från länder som har sämre djurskydd.”
Liberalerna
”Liberalerna har motionerat om att ta bort sekretessen för hälso- och
sjukvårdspersonal och socialtjänst som ser att djur vanvårdas i sina hem.”
Miljöpartiet
”Jag är lite osäker på vad som ingår i den här frågan, men en viktig fråga för oss
är bevarad biologisk mångfald, vilket vägs in vid t ex arenabyggen och planer på
naturreservat.”
Socialdemokraterna
”Köper ej fjädrar, vi har en målsättning om 100% ekologisk mat i kommunen till
2023.”
Sverigedemokraterna
”Vi försöker ta hänsyn till djuren på flera olika sätt. Det kan handla om att vid
byggnation inte störa djurens levnadsmiljöer mer än vad som kan anses vara rimligt
för att bygga. Det kan handla om att vi vill vara säkra på att maten som serveras i
kommunala verksamheter ska vara från goda levnadsförhållanden för djuren. Vi har
även medlemmar som engagerar sig för hemlösa katter.”

Vänsterpartiet
”Även det som är bra kan bli bättre och det kan också vara så att man inte ser
allt om man inte håller frågorna aktuella. Djurskydd är ingen oviktig fråga. Det
djurskydd ett samhälle håller sig med speglar samhället lika bra som vilken annan
välfärdsparameter som helst. Vi har beslutat att naturbruksgymnasiet ska ställa om
till ekologiskt jordbruk, vilket naturligtvis även omfattar djurhållningen. Även beslutet
om 100% ekologiskt i all upphandling av mat bör vara positivt för det kött som vi
upphandlar. En viktig fråga för oss är att minska köttkonsumtionen och att det kött
som konsumeras i kommunen ska vara närproducerat och naturbetat. Vi arbetar i
djurförsöksetiska nämnden för bättre villkor för djuren. Vi har också varit drivande i
de fisktrappor som byggts bl.a. för att ge fisken Asp bättre möjligheter att utvecklas. ”
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