Djurens Rätt Karlskrona valguide 2018
Djurens Rätt Karlskrona har tidigare i år skickat ut enkäter till de lokala partierna i kommunfullmäktige i
Karlskrona kommun med sju olika frågor. De partier som svarat på enkäten är Centerpartiet, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet.
För att underlätta för dig som tänker på djuren inför kommunvalet den 9 september har vi sammanställt
svaren i denna guide. Samtliga frågor presenteras i tabellerna nedan, där respektive parti anger om de ser
positivt eller negativt på förslaget samt har lämnat en eventuell kommentar. Grön bock betyder att partiet
anser det vara ett “bra förslag” och rött kryss står för “dåligt förslag”.
1.Hur ställer sig ditt parti till att verka för vegetariska dagar vid måltider inom skola, vården och offentlig
förvaltning?
Centerpartiet
Miljöpartiet

Vi har motionerat om att kommunal verksamhet ska ha en vegansk buffé som
grundalternativ.
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har verkat för vegetariska dagar länge och ser positivt på den
utvecklingen vi ser idag med fler och fler som inför mer veg på matsedeln
2.Hur ställer sig ditt parti till att sätta upp mål för hur köttkonsumtionen ska minska över tid i måltiderna
inom det offentliga?
Centerpartiet
Miljöpartiet

Vi verkar redan för detta, och ett mål är bra för tydligheten.

Vänsterpartiet

Självklart vill vi att köttkonsumtionen ska minska! Det är ohållbart att äta kött i
den mängd vi gör idag.
3.Hur ställer sig ditt parti till att kommunen ska ställa högre djurskyddskrav, till exempel krav på att djuren
fått gå utomhus, vid inköp av varor och tjänster?
Centerpartiet
Miljöpartiet

Vi vill utöka andelen KRAV--märkt mat som kommunen köper in, bland annat för
att det innebär högre djurskyddskrav.

Vänsterpartiet

Givetvis är minimumkravet att svensk lag ska följas, men utöver det ser vi gärna
att krav ska kunna ställas på att köttet är ekologisk och KRAV--märkt, vilket
innebär högre djurskyddskrav.
4.Hur ställer sig ditt parti till att införa lokala fyrverkeribegränsningar i kommunen under vissa dagar under
året, till exempel till timmarna närmast tolvslaget under nyårsafton?
Centerpartiet
Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Vi har lämnat in en motion i år (25/1) där vi föreslår att Karlskrona ska införa en
lasershow istället för kommunala fyrverkerier, samt att verka för att minska det
privata fyrverkeriet.
Absolut ett bra förslag som vi stöttar

5.Hur ställer sig ditt parti till att avstå från att upplåta mark i kommunen till cirkusar med vilda djur?
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Miljöpartiet i regeringsställning har också lagt en proposition som begränsar vilka
djur som är tillåtna att ha på cirkus.
Vänsterpartiet har lagt motion om att förbjuda cirkusar i kommunen så vi tycker
det vore bra om kommunen avstod från att upplåta mark till cirkusar.

6.Hur ställer sig ditt parti till att upprätta och utöka kommunala naturreservat till förmån för kommunens
vilda djurliv?
Centerpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
7.Avslutande fråga: Vad gör ditt parti på kommunal nivå för att skapa en bättre tillvaro för djuren?
Centerpartiet
Skapat upphandlings mål för höga krav på närproducerade varit sant höga
djurskyddskrav
Se tidigare svar gällande fyrverkeri och vegansk mat. Dessutom jobbar vi konsekvent
med upphandlingsfrågor rörande mat, men också andra animaliska produkter såsom ull,
dun och påskfjädrar. Detta för att stärka djurens rättigheter och tillvaro. Vi vill också se
över möjligheten för att ge stöd till djurhem. Ett bra initiativ! Ni får gärna återkomma
Miljöpartiet
med fler frågor och/eller debatter.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har veg som norm vilket innebär att vi inom partiet har vegetariskt som
norm vid arrangemang och kött som tillval. Vi har också lagt motion om att förbjuda
cirkusar inom kommunen. Vi är också positiva till att högre krav än svenskt djurskydd
ska kunna ställas vid upphandling i kommunen. Under många år har V drivit på
införande av en vegetarisk dag inom skolan och fortsätter jobba med det konceptet
även inom andra förvaltningar.

Vidare läsning om djurrätts- och djurskyddspolitiken inför valet 2018
Djurens Rätt har granskat riksdagspartierna och skrivit mer om djurrätt- och djurskyddsfrågor som vi anser bör
prioriteras i politiken. Se vår valsida för 2018 på: www.djurensratt.se/val2018
Om Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar
för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av
frivilligt stöd. Läs mer om medlemskap och hur du kan stödja oss på www.djurensratt.se. Varje ny medlem är
ytterligare en röst för djuren!
I Karlskrona har vi en aktiv lokalorganisation som bildades 1979 och jobbar lokalt med frågor som rör djurs
rättigheter. Du är varmt välkommen att vara med på våra aktiviteter. Besök gärna vår hemsida och följ oss på
sociala medier.
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