
Verksamhetsberättelse för Djurens Rätt Karlskrona året
2021

Djurrättsåret 2021 präglades också av pandemin till viss del, men vi kunde göra flera
aktiviteter ändå på olika sätt. Många möten och träffar blev digitala, vi har till och med
samlats framför datorn och ätit tillsammans. Vi har gjort saker som att läsa
innehållsförteckningar på produkter för att uppdatera appar och räknat det veganska
sortimentet i livsmedelsbutikerna. Men framförallt har vi försökt påverka kommunpolitiken
genom att lämna in medborgarförslag och skapa opinion i lokaltidningarna.

Sedan årsmötet 2021-02-16 har styrelsen sett ut enligt följande:

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Jenny Svensson

Sekreterare: Annie Karlsson

Kassör: Hasan Qela

Suppleant: Karin Karlsson

Suppleant: Mattis Tebäck

Revisor: Peter Niglöv

Revisorssuppleant: Lisa Bovaller

Valberedning ordinarie (sk): Sandra Fredriksson

Valberedning suppleant: Max Åkerström

På årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen, balansräkningen
och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

Medlemsantal
Antalet medlemmar i Djurens Rätt Karlskrona låg på 361 (350) vid årsskiftet 2021-2022.
(Siffror i parentes är medlemsantal för 2020) Vårt mål att öka med minst 10 medlemmar
under året har alltså uppnåtts!

Möten
Utöver årsmötet har vi haft 5 protokollförda styrelsesammanträden, varav 3 var digitala och
två fysiska. Vi har dessutom haft en digital aktivistträff och en utomhus på Saltö badplats.



Aktiviteter och synlighet

Året började med ett (för första gången) digitalt årsmöte där flera nya ansikten dök upp vilket
var kul.

Med anledning av att många karlskroniter
blev upprörda över att en svan inte fick
hjälp utan frös ihjäl på Kilströmskaj startade
vi ett upprop om att Karlskrona kommun bör
hjälpa vilda skadade djur genom att ge stöd
till viltrehabilitering. Vi lämnade in skrivelsen
som medborgarförslag och fick insändare
publicerad i BLT 3 mars och Sydöstran 18
mars.

Djurens Rätt Karlskrona har börjat arbeta med märkningen “Välj vego rekommenderar”. Den
första restaurangen vi samarbetade med blev Chapman pizzeria, som tog fram två indiska
veganska rätter. Evenemanget blev digitalt vilket innebar att deltagarna hämtade sin mat och
sedan samlades vi i ett digitalt mötesrum. Tre utomstående kom. Maten blev mycket
uppskattad och vi pratade vego och hade ett djurrättsquiz!

Den 15-16 maj ägde riksstämman rum, och vi var tre ombud som deltog från Karlskrona.
Den genomfördes för första gången digitalt och flöt på mycket effektivt och smidigt!

De flesta evenemang såsom Lövmarknaden och Prideparaden blev tyvärr inställda även i år
på grund av pandemin. Därför kunde vi ordna fysiska träffar och stå vid infobord först senare
under året.

Den 31 juli hade vi en
aktivistträff med picknick
på Saltö. Det blev en
solig eftermiddag med
härlig vegomat. Det dök
inte upp någon ny
intresserad men vi i det
vanliga gänget hade
trevligt och vi testade ett
nytt musikquiz med
djurrättstema.

https://www.skrivunder.com/karlskrona_kommun_bor_hjalpa_vilda_skadade_djur?u=639441
https://www.skrivunder.com/karlskrona_kommun_bor_hjalpa_vilda_skadade_djur?u=639441
https://www.blt.se/debatt/karlskrona-kommun-bor-hjalpa-vilda-skadade-djur-45f18350/?fbclid=IwAR2VGOMuL9TFnW1ez2aLQlS_QDr0m6hTGUtJw72D24jkXLG3h8dF83h-7gE
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-hjalp-skadade-djur-a272d03f/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-hjalp-skadade-djur-a272d03f/


Under hösten deltog vi i projektet att undersöka vilken butikskedja som är Sveriges
vegovänligaste butik. Det innebar att vi tillbringade många timmar med att räkna det
veganska sortimentet i flera medelstora butiker i Karlskrona. En kul uppgift när man fått kläm
på det! Vinnaren presenteras på internationella vegandagen den 1 november och blev City
Gross.

Vi har dessutom påbörjat projektet med att hjälpa till att lägga in varor i appen Vegokoll, för
att konsumenter lättare ska kunna se om en vara i affären är vegansk.

Den 7 december bjöd vi
in till “Julmys med
Djurens Rätt
Karlskrona”. Vi bjöd på
glögg och veganska
tilltugg. Flera besökare
kom och eventet blev
mycket roligt och
uppskattat. Vi gjorde vår
djurrättsliga musikquiz
där deltagarna vann
veganska priser och vi
sålde djurvänliga
klappar ur vår shop.
Besökarna fick också
med sig recepten hem.



Helgen därpå den 12 december stod vi på julmarknaden i Wämöparken där vi bjöd på glögg,
delade ut julrecept och hade försäljning. Det strömmade till med besökare på kvällen och vi
sålde många påsar med veganska bakverk och annat ur vår shop.

Under hela året har vi deltagit i digitala ledarskapsutbildningar, kampanjkickoffer, webbinarier
med mera för att lära oss mer och bli effektivare i arbetet för djuren.

Som kampanjvolontärer för Djurens Rätt har vi deltagit i påverkan gentemot företag att anta
European Chicken Commitment, vi har till exempel ringt och skrivit till Linas Matkasse och
Carolines kök och bett dem ställa högre djurskyddskrav för kycklingarna.

Medier

Vi har varit aktiva på sociala medier och vårt mål om att öka med minst 10 följare på både
Facebook och Instagram har uppnåts. I januari 2022 låg antalet följare på facebook på 527
(494) och Instagram 397 (378).
(Siffror i parentes är antal följare i början av 2021).

Även i traditionella medier har vi synts under året. Inför Försöksdjurens dag den 24 april fick
vår ordförande in en insändare om att utveckla försöksdjursfri forskning i Sydöstran den 20
april.

I Sydöstran fick vi både 2 mars och 7 april in insändare som beskrev grymheterna i
kycklingindustrin och uppmanade Linas Matkasse att anta hela ECC.

https://www.sydostran.se/insandare/insandare-utveckla-forsoksdjursfri-forskning-c7e87a89/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-utveckla-forsoksdjursfri-forskning-c7e87a89/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-kycklingar-dodas-8783cd7d/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-lina-borde-visa-vagen-223b5586/


Lagom till påsk upplyste vi om problemen med äggindustrin i Sydöstran den 31 mars.

Vår styrelseledamot Annie fick ta emot priset Grön Vardagshjälte för sin aktivism och
Djurens Rätt Karlskrona omnämns i både motiveringen och tidningsartikeln i Sydöstran 26
augusti.

Efter att några politiker i en debattartikel i BLT skrivit negativt om Djurens Rätt svarade vi
med hjälp av riksstyrelsen att Djurens Rätt tar kraftigt avstånd från kriminella individer och
endast arbetar med fredliga och lagliga metoder.

Vid julen skrev vi om grisarnas situation, och lidandet som koldioxidbedövning medför, i
Sydöstran 16 december.

Vegonorm i Karlskrona Kommun

Framförallt i år har vi försökt påverka kommunen i vegovänligare riktning. Vi lämnade in ett
medborgarförslag om att kommunen bör arbeta för halverad köttkonsumtion till 2030. Vår
ordförande Ami presenterade förslaget inför kommunfullmäktige den 15 juni och fortsatte ha
dialog med flera politiker efteråt via mejl. Tyvärr avslogs medborgarförslaget.

Därför skrev vi en insändare som publicerades i Sydöstran den 30 november under rubriken
Minska köttkonsumtionen och i BLT den 30 november under rubriken Tror sig Karlskronas
politiker veta bättre än FN:s klimatpanel?

Vår ordförande Ami intervjuades av Sydöstran om
medborgarförslaget och vego i skolorna. Den 15
december publicerades en artikel.

https://www.sydostran.se/insandare/insandare-skippa-aggen-for-honornas-skull-d4a04b3b/?fbclid=IwAR2j9IUMVmNn1p3vDee5KYzFuufYe6zf5dIa_xAmNZwvPA2sqHPwDKXBa3w
https://www.sydostran.se/karlskrona/hon-ar-arets-grona-vardagshjalte-1e575829/
https://www.sydostran.se/karlskrona/hon-ar-arets-grona-vardagshjalte-1e575829/
https://www.blt.se/debatt/djurens-ratt-tar-kraftigt-avstand-ifran-kriminella-individer-be8abfec/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-god-jul-aven-for-grisar-c3eab40e/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-god-jul-aven-for-grisar-c3eab40e/
https://www.blt.se/debatt/tror-sig-karlskronas-politiker-veta-battre-an-fn-s-klimatpanel-ddfdf17f/
https://www.blt.se/debatt/tror-sig-karlskronas-politiker-veta-battre-an-fn-s-klimatpanel-ddfdf17f/
https://www.sydostran.se/karlskrona/djurens-ratt-vill-fa-skolan-att-rata-kottet-d6f9c303/
https://www.sydostran.se/karlskrona/djurens-ratt-vill-fa-skolan-att-rata-kottet-d6f9c303/


I verksamhetsplanen för 2021 fanns med att utföra ett projekt som gick ut på att uppmana
kommunen till att anlita en utbildare i vegansk matlagning för storkök, och bedriva
påverkansarbete på annat vis. Vi gick ut med erbjudandet om gratis kurs med Gustav
Johansson till samtliga skolor i kommunen, men tyvärr var ingen kommunal skola
intresserad. Därför kunde projektet inte genomföras som tänkt för detta året. En friskola i
Bastasjö var dock väldigt positiva och gick kursen. Som lokalorganisation sponsrade vi dem.

En fyrverkerifri kommun

I verksamhetsplanen för 2021 fanns med att arbeta för en fyrverkerifri kommun. Vi
uppmärksammade frågan i sociala medier, men tyvärr räckte tiden inte till åt att göra de
saker vi tänkt, som att starta namninsamling och lokal kampanj. Fyrverkerifrågan är något
som vi tar med oss in i djurrättsåret 2022.

Pälsdjursfarmning

Eftersom Blekinge är det minktätaste länet har vi haft med i verksamhetsplanen att särskilt
trycka på för att minkfarmerna läggs ned, både ur ett djurskydds- och smittskyddsperspektiv.
Vi mejlade intensivt samtliga riksdagsledamöter i början av året om frågan. I sydöstran hade
vi en insändare den 2 februari samt den 4 februari. Vi har därutöver delat inlägg i sociala
medier och lagt foldrar om minkarnas situation i brevlådor.

Djurens Rätt Karlskrona riktar stort tack till alla medlemmar och gåvogivare och hoppas att vi
kan åstadkomma ännu mer förändringar för djuren nästa år!

https://www.sydostran.se/insandare/insandare-stang-minkfarmerna-for-gott-540db9bd/
https://www.sydostran.se/insandare/insandare-minkarnas-lidande-fruktansvart-5f4ab450/

