
Karlskrona den 19 januari 2019 
 
Motion till förbundets riksstämma 2019 
 
Djurförsöksfrågan 
 
Organisationen Djurens Rätt bildades på 1800-talet för att som det hette "bekämpa det 
vetenskapliga djurplågeriet". I § 1 ändamålsparagrafen står att " Djurens Rätt har till ändamål 
att verka för avskaffande av plågsamma experiment på djur. Djurens rätt söker uppnå detta 
ändamål genom att samla, bekantgöra och belysa sakförhållanden angående det 
vetenskapliga djurplågeriet samt genom att befordra stiftanden av verksamma lagar 
däremot. Denna paragraf får inte ändras förrän Djurens Rätts syfte uppnåtts." 
 
Denna fråga har blivit sorgligt nedprioriterad trots att den är själva anledningen till att 
organisationen finns. Djurens Rätt sviker försöksdjuren. På försöksdjurens dag är det i bästa 
fall något enkelt på facebook, i vår medlemstidning finns mycket lite skrivet och ibland inget 
alls om försöksdjuren och i listan över beställningsmaterial finns mycket lite om djurförsök. 
Jämför med de kampanjer och aktiviteter som är runt vego t.ex. , som inte alls är 
anledningen till att organisationen bildades och där det dessutom finns andra organisationer 
som arbetar med samma sak. Vid en titt på beställningslistan syns tydligt hur lågt prioriterad 
djurförsöksfrågan blivit. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag/vi Djurens Rätts riksstämma besluta att: 
 
1. prioritera upp djurförsöksfrågan till minst 80-talets nivå. 
 
2. producera mer material om djurförsök ex affischer, flygblad och protestmaterial. 
 
3. mer resurser ges till djurförsöksfrågan ex bör någon anställd få som arbetsuppgift att 
aktivt föra ut kunskaper och anordna kampanjer om olika djurförsök. Djurförsöksfrågan 
behöver synas mer. Det behövs någon som kan organisera utåtriktade aktiviteter i stil med 
vego. 
 
4. ha ledamöter kvar i de djurförsöksetiska nämnderna och att ge dem det stöd och 
uppmuntran de behöver för att klara uppdraget. 
 
5. samordna kampanjer om de djurförsök som våra ledamöter i de djurförsöksetiska 
nämnderna reserverar sig emot. 
 
6. samarbeta tätare med vår egen forskningsstiftelse "Forska utan djurförsök". Där finns 
kompetensen. 
 
7. uppmärksamma försöksdjurens dag med kampanjer/aktiviteter som är värda namnet. 
 
8. fler artiklar och liknande publiceras om djurförsök och djurfri forskning i tidningen "Djurens 
Rätt" 



 
Gunnel Petersson, Karlskrona  


