Tillsammans gör vi
skillnad för djuren

Alla djur har rätt
till ett gott liv

M

ed våra drygt 10 000
medlemmar är Djurskyddet
Sverige en av landets största
djurskyddsföreningar. Vi är
en rikstäckande organisation med ungefär 45
anslutna lokalföreningar och varje år omplacerar
vi nästan 3 000 hemlösa katter.
Djurskyddet Sverige är en ideell och partipolitiskt
obunden förening, som verkar för att förbättra
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djurskyddet i Sverige. Vår vision är ett samhälle
där människor visar respekt och medkänsla för
alla djur. Därför jobbar vi för att alla djur ska
behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls
för människans sällskap eller föds upp för att
bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att
utföra sina naturliga beteenden och skyddas från
lidande. Vi arbetar enbart med lagliga metoder
och tar tydligt avstånd från alla typer av hot,
intrång och annan brottslig verksamhet.

BLI MEDLEM
Våra medlemmar är jätteviktiga för oss, de
är grunden till att vi kan fortsätta med vår
verksamhet. Ju fler vi är, desto mer kan vi
också påverka.
Du kan bli medlem antingen i en lokal
förening eller i riksförbundet, bli det redan
idag!
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TIDNINGEN
DJURSKYDDET
Som medlem får du Tidningen
Djurskyddet hem i brevlådan. Tidningen
innehåller bland annat artiklar om aktuella
djurskyddsfrågor i samhället, tips och
råd kring olika djurrelaterade frågor och
för den som gillar hjärngympa finns
Djurkrysset. Tidningen utkommer med
fyra nummer per år och varje nummer har
ett tema med reportage kring detta.

God
Jag ve känd kattäg
t hur
are!
det liv man ger en
den fö
katt
rtjäna
r!

Signat

ur

3

Djurhemmen – hjärtat
i vår verksamhet

C

irka 30 av våra lokalföreningar har
djur- och jourhem. Majoriteten av
de djur som våra djur- och jourhem
hjälper är katter som övergivits eller
gått vilse. Några föreningar arbetar också med att
omplacera hundar och några föreningar hjälper
mindre djur som kaniner, marsvin och sköldpaddor
att hitta nya hem.

Verksamheten skiljer sig åt från en förening till
en annan eftersom föreningarna själva väljer att
lägga sina resurser på olika lokala och regionala
behov. Men gemensamt för alla våra föreningar
är att de arbetar för att skydda djur från lidande.
Alla arbetar med olika djurskyddsfrågor i enlighet
med Djurskyddet Sveriges policy och deltar i
riksförbundets olika kampanjer.

Lisky räddades ur ett
sopkärl

E

n dag i juni gick en person en promenad med sin
hund i Lövånger, 50 kilometer söder om Skellefteå.
Under promenaden gick hunden fram till ett svart
sopkärl och visade intresse för det. Ägaren valde
att titta närmare och öppnade kärlet. Inuti hittade de en liten
gråspräcklig kattunge. Kattungen var stressad och hungrig.
Personen som hittade kattungen i sopkärlet ringde direkt till
Djurskyddet Skellefteå. En person i styrelsen åkte till Lövånger
för att hämta upp den lilla katten. Djurskyddet Skellefteå kunde
konstatera att kattungen var ungefär tre veckor gammal och inte
chipmärkt.

– Det var många som svarade på vårt inlägg på Facebook, säger
Hanna. Lisky var bara tre veckor och behövde en mamma.

– Vi förstod på en gång att kattungen från början haft ett hem
då hon var väldigt social och van vid människor, berättar Hanna
Stuxberg, ledamot i styrelsen i Djurskyddet Skellefteå. Trots att vi
efterlyste mamman och ägarna så fick vi inget napp. Kattungen
fick namnet Lisky.

DJURSKYDDET RÄDDADE
MÅNGA LIV

ÅTERHÄMTADE SIG
Föreningen gjorde ett inlägg på sin Facebooksida där de efterlyste
en fodermamma med diande kattungar i samma ålder. Inlägget
gav stor respons.
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Lisky flyttade till en fodermamma som hade en jämnårig kattunge.
Hon tydde sig snabbt till kattmamman och sin nya syster.
Mamman tog hand om henne som att det vore hennes egen. Lisky
mådde bättre och ökade i vikt. Om dagarna lekte hon mycket med
sin nya syster.
– Det är svårt att förstå hur någon kan lämna en kattunge i ett
sopkärl, säger Hanna.

Historien skulle ta ännu en vändning. En barnfamilj hade, samma
dag som Lisky hittades, räddat en kattunge från att bli uppäten av
fåglar. Detta hände nära det sopkärl som Lisky hittats i. Ett par
dagar senare fångades även mamman och en bror till Lisky in, de
hade blivit utslängda i Västra Hökmark. Djurskyddet Skellefteå
har tagit hand om samtliga katter och omplacerat alla till nya
kärleksfulla hem. När Lisky var 13 veckor fick hon flytta hem till
sin nya familj, en barnfamilj med en vuxen katt.
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Receptet för ett lyckligt liv innehåller inga
hemliga ingredienser. Enbart naturliga
råvaror av högsta kvalitet – helt fritt från
artificiella smakämnen, färgämnen och
konserveringsmedel.

Arken Zoo • DjurMagazinet • VetZoo
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Djurskyddet Sveriges generalsekreterare lämnar över namninsamlingen för att förbjuda pälsdjursuppfödning till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ett politiskt påverkans
arbete som gör skillnad

A

tt påverka politiskt är ett av
Djurskyddet Sveriges viktigaste
uppgifter och något som
vi dagligen arbetar med på
förbundskansliet och i flera av lokalföreningarna.
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Ibland ser vi att vårt påverkansarbete ger
resultat, när det faktiska beslutet blir bättre för
djuren efter att vi fört fram våra synpunkter.
För att läsa om våra ställningstaganden, läs
principprogrammet på vår hemsida.

Hill’s stöder

djurhemmens viktiga arbete
Vår mission har i mer än 75 år varit att
medverka till att berika och förlänga det
speciella förhållandet mellan människor
och deras hundar och katter.
Samtidigt brinner våra hjärtan också
för hundar och katter som inte har en
kärleksfull familj och ett trevligt hem.
Därför stöder vi lokala djurhem och
välgörenhetsorganisationer i hela världen.
Genom att bland annat donera foder
har Hill’s hittills kunnat hjälpa mer än
9 miljoner hundar och katter över
hela världen.

Genom att ge djuren precis den näring
de behöver från den dag de kommer till
djurhemmet ser vi till att deras hälsa är
högsta prioritet. Och friska djur är lyckliga
djur som snabbare hittar en ny familj!
Hill’s är stolta över samarbetet med
Djurskyddet Sverige. Samarbetet innebär
att vi stöttar Djurskyddet Sverige
centralt på olika sätt men också lokalt
där vi bland annat tillhandahåller foder
till de inneliggande djuren på
Djurskyddets djurhem.

Läs mer på hillspet.se/shelters
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Albin Gräns, forskare på SLU, tar emot Djurskyddspriset 2020.

Så påverkar vi politiskt
Vi arbetar på olika sätt för att påverka politiker och myndigheter.

UPPVAKTNING AV POLITIKER

REMISSVAR

En uppvaktning av en politiker innebär att en organisation eller
ett företag ber om att få träffa en politiker för att prata om
en viss fråga. Det är ingen rättighet att få en tid för en sådan
uppvaktning, men Djurskyddet Sverige brukar få träffa ministrar
eller andra framstående politiker när vi ber om det. Ibland ber vi
om en sådan uppvaktning tillsammans med andra organisationer
som vill samma sak som vi.

Innan regering, riksdag eller en myndighetschef fattar beslut i
stora frågor brukar förslagen skickas ut på remiss. Det kan vara
ett förslag från en utredare eller förslag från Jordbruksverket om
nya regler om hur djur ska hållas. Ett antal organisationer får då
förslagen och uppmanas att komma in med sina synpunkter på
dessa inom en viss tid. Organisationer som står med på en sådan
sändlista kallas för remissinstanser.

ÖVERLÄMNING AV
NAMNINSAMLINGAR

SEMINARIER, PANELSAMTAL,
MÖTEN MED MERA

Ibland tar uppvaktningarna sin utgångspunkt i att vi genomfört
en namninsamling i en aktuell fråga och då ber vi att få träffa den
ansvarige ministern för att få överlämna dessa namnunderskrifter.
Ju fler namn och ju mer angelägen fråga, desto större är chansen
att ministern själv tar emot.

Ett bra sätt att påverka andra politiker än ministrar är att ordna
seminarier där företrädare för de olika riksdagspartierna bjuds
in. Under politikerveckan i Almedalen sker många sådana
seminarier, ofta med en paneldebatt med flera politiker. Vi brukar
också ibland ordna seminarier tillsammans med riksdagens
djurskyddsforum för att nå politiker.

SAMRÅD
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Ibland är det politikerna som bjuder in oss till möten. Det
handlar ofta om en konkret fråga som politiker eller tjänstemän
på en myndighet vill diskutera med intresseorganisationer innan
man fattar beslut. På ett sådant möte brukar varje inbjuden
organisation kort få redogöra för sin ståndpunkt i den aktuella
frågan.

DEBATTARTIKLAR OCH BREV
Att skriva ett brev direkt till en politiker eller en myndighetschef,
eller att skriva sina åsikter i en debattartikel som man försöker få
en tidning att publicera, är också ett effektivt sätt att nå ut med sitt
budskap.

VETE OCH
SPANNMÅLSFRITT

HÖG KVALITATIVT
PROTEIN

HJÄLPER
IMMUNFÖRSVARET

Bozita Robur är ett spannmåls- och vetefritt superpremiumfoder med råvaror
av högsta kvalitet. Fodret innehåller hög
andel färskt svenskt kött för god smak
och hög smältbarhet, och alla råvaror är
omsorgsfullt utvalda. Hundar som äter
Bozita Robur står starka inför de mest
krävande ansträngningar. Alla produkter
är dessutom tillverkade i Vårgårda.
www.bozita.se
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Djurskyddet Ungdom – nästa
generations djurälskare
Djurskyddet Ungdom är en ideell ungdomsorganisation, som
är knuten till Djurskyddet Sverige, och arbetar för att stärka
djurskyddet i Sverige. Djurskyddet Ungdom har lokalföreningar
runt om i landet och jobbar bland annat med att rekrytera
medlemmar, samla in pengar och hjälpa till på Djurskyddet
Sveriges djurhem.
Tillsammans med Djurskyddet Sverige arbetar Djurskyddet
Ungdom för att långsiktigt påverka lagar, regler och enskilda
människor för att stärka djurens skydd. Visionen är ett samhälle
där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. För att nå
dit ligger fokus på att bedriva djurskyddsarbete, både i det långa
och korta perspektivet.
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DJURSKYDDET UNGDOM
Du som är 30 år eller yngre är
hjärtligt välkommen att, helt gratis,
bli medlem i Djurskyddet Ungdom!
På kort tid har vår ungdoms
organisation fått över 1 000 med
lemmar. Bli medlem du också!

LÄS MER!

Djurskyddet Sverige håller seminarium och utbildningar om REDE. Här håller vår projektledare ett seminarium i Sundsvall.

REDE – Respekt, Empati,
Djur, Etik

R

EDE är Djurskyddet Sveriges djurinriktade
värdegrundsmaterial för barn i skolan och
förskolan. Målet med REDE är att alla barn
i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt
gentemot djur och sina medmänniskor och fungera
som ett långsiktigt djurskyddsprojekt. Genom olika
djurinriktade övningar får barn chans att utveckla sin
empati, sitt tänkande kring livsfrågor samt sin förmåga

att uttrycka sig och ta ställning. Med REDE-övningarna
får barnen en insikt i att djur är levande och kännande
varelser värda att värna om och en förståelse för att djur
har olika beteenden och behov som vi bör respektera
och tillgodose.
REDE är gratis att använda och kan beställas i tryckt
version. Läs mer på rede.se.

vi tar hand om de fyrbenta

vi tar hand om
www.nutrolin.se
ESTD 2007

din bästa vän

De 100 % naturliga Nutrolin®️-näringsoljorna tar
hand om hundens, kattens och hästens hälsa:
• friska valpar och kattungar
• välmående hud och päls
• smidiga leder och mindre artrossmärta
• uthålliga sporthundar och -hästar.

Läs mer på www.nutrolin.se!
11

va
å
g
n
Ge e Swish
via
DJURSKYDDET SVERIGE

Telefon:
08-673 35 11
E-post :
info@djurskyddet.se
Hemsida:
www.djurskyddet.se

BLI MEDLEM
Våra medlemmar är jätteviktiga för oss, de
är grunden till att vi kan fortsätta med vår
verksamhet. Ju fler vi är, desto mer kan vi
också påverka.
Du kan bli medlem antingen
i en lokalförening eller i
riksförbundet.

BLI MEDLEM
REDAN IDAG!

Allt för ditt
älskade odjur
Vi på Arken Zoo älskar djur, även om de
ibland beter sig som odjur. Nervälta vaser
och vassa klor är några saker som ibland
kan komma i vägen för den perfekta vardagen. Men vem vill ha en perfekt vardag?
Det låter lite trist. Nej vi firar alla odjur
med härliga personligheter som gör vår
vardag roligare, mysigare och ger oss en
bästa vän för hela livet!
Välkommen in till oss. Vi älskar djur.

• 19401 • www.jssverige.se

Hammarby Fabriksväg 25
120 30 Stockholm

