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Vi vill se ett Sverige med respekt för alla kännande varelser. Sveriges institutioner bör ha en
grundsyn att alla kännande varelser har samma moraliska status – oavsett kön, etnisk
tillhörighet, sexualitet och arttillhörighet. Alla politiska frågor som berör djur ska innehålla ett
djurperspektiv där man tar hänsyn till hur de påverkas. I svensk politik blir djurens röst ständigt
sekundär för andra intressen. Därför behövs Djurens parti, en tydlig röst för djuren. Partiet
arbetar för en politik ständigt förenad med forskning och etik, där nytänkande definierar problem
och kommer på alternativa lösningar.
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Prioriterade frågor i höstens val
Industriell djurhållning
Varannan kyckling som kläcks är en tuppkyckling som anses som en ovälkommen biprodukt på
kläckerier som levererar nya värphönor till äggindustrin. Eftersom han inte kan lägga ägg avlivas
han. I Sverige dödas runt 15 000 tuppkycklingar varje dag. Det är ett tydligt exempel på hur djur
behandlas som industriella råvaror. Inom EU och i Sverige mals kycklingarna levande ner i
kvarnar eller gasas ihjäl. Djurens parti vill få ett slut på dödandet genom antingen förbud eller
beskattning och ökade kontroller.
●
●
●

Ett förbud mot att systematiskt döda tuppkycklingar direkt efter kläckning
Skärpta lagar, upphandlingar och rutiner som leder till bättre djurhållning
Kraftigt utökade resurser för uppföljning och kontroller
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Vänd trenden för våra folksjukdomar
Vår köttkonsumtion har ökat under flera decennier. Samtidigt säger forskning att nästan en
tredjedel av all cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes orsakas av animaliska produkter. Det
krävs ett ökat samhällsfokus på förebyggande hälsoåtgärder. Staten bör sätta konkreta mål i
siffror för att vända trenden och minska förekomsten av våra vanligaste folksjukdomar såsom
hjärtkärlsjukdomar, prostatacancer, bröstcancer och tarmcancer. Preventiv folkhälsovård är en
förutsättning för ett hälsosamt samhälle, en sund samhällsekonomi och för den gemensamt
finansierade välfärden. Kunskap om folksjukdomar ska vara en naturlig del av
utbildningsväsende från tidig skolålder och medborgare ska infinna möjligheten att göra
medvetna val. Folkhälsorelaterade myndigheter ska använda sina resurser till att informera om
kostval och dess koppling till hälsa och vår omgivning. I affärer ska budskapet vara tydligt om
vilka varor som är hälsosamma, både genom tillgänglighet, bra pris och märkning.

Avskaffa pälsindustrin
I Sverige plågas och dödas varje år ungefär en miljon minkar bara för att människor vill klä sig i
deras pälsar. De hålls i små burar och upplever mycket stress och lidande. I Sverige säljs också
päls från många vilda djur som fångats i fällor och gått en plågsam död till mötes. Det behövs:
●
●
●

Ett förbjud mot pälsfarmning i Sverige
Ett införande av konsumtionsskatt på pälsprodukter
Att Sverige verkar för att pälsförsäljning, pälsfarmning och annan pälsproduktion ska
förbjudas på EUnivå

Mer vegetabilisk mat i offentlig sektor
Minskad köttkonsumtion i all offentlig verksamhet är en viktig åtgärd för att förbättra livsvillkor för
djur, människors hälsa och miljö. Vad för mat som konsumeras i offentliga rummet speglar en
verklighet och denna är just nu inte rättvist beskriven. Samtliga nedanstående punkter är
därmed viktiga att införa, då de samverkar och förstärker varandra:
●

En vegetabilisk, näringsmässigt fullvärdig måltid ska alltid vara tillgänglig som valbart
alternativ
● Målet är att varannan måltid i offentlig sektor ska vara vegetabilisk år 2020
● Alla vegetabiliska råvaror ska så långt som möjligt vara ekologiska, samt under säsong
närodlade
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Andra viktiga frågor
Fasa ut djurförsök
Grymheten mot våra försvarslösa medvarelser är oerhörd. Idag är det helt i enlighet med
gällande djurskyddslagar att bland annat ge djur infektioner, parasiter och elstötar. Djurens parti
tror på forskning och vetenskapliga framsteg i kombination med en modern etik. Det innebär att
medicinsk forskning inte görs på djur som kan lida, utan istället görs på biologiska system som
saknar ett centralt nervssystem med förmåga att känna smärta som även är direkt anpassade
till mänskliga kroppen och dess reaktioner. Vi vill fasa ut djurförsöken genom att:
●
●
●

Satsa på forskning om och framtagning av alternativa metoder
Modernisera regelverket så det blir enklare att använda alternativa metoder
Införa och stegvis öka skatter och avgifter så att andra metoder blir mer lönsamma

Skydda hemlösa djur och sällskapsdjur
Våra sällskapsdjur
Vi måste värna om våra sällskapsdjur. Deras intressen måste få ta plats i samhällsplanerandet.
När våra liv förändras på grund av sådant som sjukdom eller relationer så påverkas även våra
husdjur. Äldre personer bör få hjälp med att behålla sina djur, samt att deras djurvänner tas
omhand vid sjukhusvistelse och eventuell bortgång. Vidare är det vanligt förekommande att den
som misshandlar sin sambo även slår sina husdjur. Samhället måste se till att det alltid finns
skyddade boenden för alla utsatta familjemedlemmar.
●

Individer ska få hjälp med att placera eller behålla sina husdjur vid förändrade
förhållanden
● Fler djurskyddshandläggare och poliser som ingriper i fall där djur vanvårdas
● Fler och bättre hundrastgårdar

Ta hand om de hemlösa djuren
Det finns mängder av hundar, katter och andra sällskapsdjur som är hemlösa eller vanvårdas i
Sverige. De faller utanför samhällets skydd och det behövs krafttag för att skydda dessa utsatta
individer. Det ska inte vara accepterat beteende att vanvårda och överge djur.
●
●

Se över TNRmetoden för att förebygga antal hemlösa katter
Att djurhem och veterinärer får utökat stöd för att ta hand om de hemlösa och vanvårdade
djuren
● Se över möjligheten att motarbeta att djur överges utan vidare konsekvenser
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Förbättra för vilda djur
Våra vilda djur har ett existensberättigande och Sverige bör skydda dem. Över en miljon djur
dödas av jakt varje år och ett okänt antal skadeskjuts. Oftast används gevär men det
förekommer också fällor, harpuner och att man använder andra djur som vapen. Om
populationer behöver regleras för allas bästa, inklusive djurens, ska det göras med de
skonsammaste metoderna som finns. Många djur plågas även “naturligt” i det vilda, vilket kan
innebära att de skadar sig, drabbas av sjukdomar och svälter. Det finns redan nu många sätt att
hjälpa dem. I flera länder har man på stor skala vaccinerat vilda djur mot olika sjukdomar som
rabies.
Sverige är ett av EU:s problembarn vad gäller att skydda sina rovdjur. Det finns en mängd
åtgärder som är möjliga med den rätta politiska viljan. Det bör läggas en ökat fokus för att främja
alternativa metoder för att reglera en population såsom rovdjursanpassat stängsel. Till detta ser
vi hur:
●
●

Det behövs fler viltrehabilitererare så att den som hittar ett skadat djur ska få hjälp
I utredning och beslutsunderlag ska det alltid redogöras för hur individer och populationen
påverkas av mänsklig aktivitet i sina närområden
● Vidta åtgärder för att återupprätta eller förstärka grönområden och djurens habitat

En modern matindustri
Förbättra för djur i matindustrin
Djur ska alltid ges möjligheten till att få utlopp för sina naturliga beteenden. Detta måste vara
säkrat i djurskyddslagen och synligt i praktiken. Sådant som smärtsam kastrering måste ske
med bedövning och djur inom matindustrin ska ha garanterad tillgång till utevistelse.

Minimera djurkonsumtionen
Sverige måste konsumera färre djur och bör driva en politik för att minska efterfrågan. Vi vill se
mål i siffror över hur mycket konsumtionen ska minska och att utvecklingen av alternativ till
traditionella djurprodukter främjas.

Minimera djurtransporter
I EU är det tillåtet att transportera de flesta vuxna djur i 28 timmar med en enda kort rast. I
Sverige är maxgränsen 8 timmar (men kan vara längre för djur som skickas utomlands). Sverige
bör arbeta nationellt och på EUnivå för att djur ska transporteras till slakt så lite som möjligt och
för att transporterna ska bli mindre plågsamma. Ett steg är fastare krav, bland annat på att
temperaturen där djuren vistas ska vara lämplig.
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Förbättra för fiskar
Regering delar årligen ut 100tals miljoner kronor i subventioner till svensk fiskindustri via EU och
genom nationella subventioner som befrielse från bränsleskatt. Sverige är också delaktig i EU:s
fiskefond som är ökänd för att ha köpt upp tusentals ton fisk och skaldjur för att sedan slänga
dem som avfall – allt för att hålla uppe priset på fisk.
Fiskar är känsliga. De kan känna smärta, rädsla och stress. Ändå är det tillåtet att döda dem
vid fullt medvetande – ofta genom att plågsamt kväva dem till döds eller att dra upp dem från
djupare till grundare vatten så att deras inre organ spricker av tryckskillnaden. Sveriges nästan
obefintliga rättigheter för vattenlevande djur behöver stärkas.

Avveckla Sveriges subventioner av djurindustrin
Sverige subventionerar bönder – inklusive stora djurfabriker – genom bidrag till EU:s Common
Agricultural Policy, ett system som kostar nästan hälften av EU:s budget varje år.
Subventionerna bör avvecklas – våra skattepengar ska inte finansiera storskaligt djurplågeri.
Subventioner ska endast kunna rättfärdigas utifrån att de gynnar industrier som bidrar till ett
bättre klimat, en bättre folkhälsa samt ett etiskt jordbruk där innovationer går före traditioner.

Skördning av grödor
Gnagare och andra djur dödas av skördemaskiner när man skördar grödor. En uppskattning för
USA:s åkermark är att ungefär 8 djur dödas per amerikan och år. Vi vill att detta undersöks för
Sverige och EU och att man arbetar för att använda skördemetoder som minimerar dödandet av
djur.

Livsmedel en säkerhetsfråga
Livsmedel ska få en tydligare koppling till den säkerhetsfråga som det innebär att hantera och
konsumera livsmedel. Under de senare åren har matfusk – när produkter säljs som någonting
annat och förfalskas – blivit ett återkommande fenomen. Sverige bör svara på detta genom
ökade kontroller, hårdare regler om märkning och kvalité, samt straff som markerar vikten av en
säker livsmedelsindustri där matfusk inte får förekomma.
Mer än hälften av all antibiotika som skrivs ut i Europa går till lantbrukets djur. Denna
höga antibiotikaanvändning kan leda till en ökande spridning utav resistenta bakterier. Sverige bör
arbeta för att EU ska vidta kraftiga åtgärder för att minska användningen och främja ett jordbruk
där antibiotikaanvändning är mer undantag än regel.

Djur i underhållningssyfte måste starkt regleras
Djur inom underhållningsindustrin ska tillskrivas rätten att i alla sammanhang få vara i sin
naturliga miljö. Att hålla djur i fångenskap ska endast kunna rättfärdigas i syfte av rehabilitering,
vård och utbildning. Tradition eller underhållning ska inte kunna vara ett argument för att
behandla djur illa såsom nu är fallet i många verksamheter.
●

Ett förbud för vilda djur på cirkusar
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●

Ställa hårdare krav på djurparkernas verksamhet så de kan garantera vilda djurens
välfärd
● Arbeta på internationell nivå för att motverka traditionella riter såsom tjurfäktning

Djurs juridiska status
Djur ska ges högre status i svenska rättsväsendet. De lagar och regler för att skydda djur som
finns måste också efterlevas. Därför behövs det på flera områden utökade kontroller och
kraftigare påföljder när regler inte följs.
●

Sverige bör arbeta för att FN antar en resolution om djurens rättigheter likt de mänskliga
rättigheter som infördes 1948.
● Djurens parti vill se en djurskyddsmyndighet införas
● Fler och specialutbildade resurser för att lagföra djurbrott
● Alla djur ska skyddas under djurskyddslagstiftningens ramar  tama som vilda

Skolan: Djurperspektivet ska vara en naturlig del av svensk utbildning
Skolans värdegrund innehåller idag “alla människors lika värde” och säger att “all personal ska
också främja aktning för människans egenvärde.” Värdegrunden borde också innehålla till
exempel “all personal ska främja aktning för individers egenvärde, både människors och andra
djurs, oavsett arttillhörighet”.
●

Djurperspektivet ska finnas i alla delar av svensk utbildning: förskolan, grundskolan,
högre utbilding, vuxenutbildning och i lärarutbildningar.
● Skolan ska ge elever den verkliga bilden av vad djur behöver och vad de utsätts för – inte
besök till “skyltfönstergårdar” och “utbildningsmaterial” finansierade av djurindustrin.
● Staten bör stödja informationskampanjer om djurens situation.

Miljö
Omsorg om miljön i Sverige och globalt är en naturlig del av Djurens partis omsorg om allt
levande. När orörd miljö skövlas rubbas ekologiska system och arter utrotas. Sverige bör ta ett
betydande ansvar för att minska beroendet av fossila energikällor och driva på utvecklingen och
användning av mer miljövänliga alternativ.
●

Motverka spridningen utav hälsoskadliga kemikalier i miljön genom att använda
försiktighetsprincipen vid beslut om godkännande av potentiellt hälso och miljöskadliga
ämnen. Vi bör kraftigt minska utsläpp av kväve och fosfor eftersom de bland annat
skapar stora problem med övergödning.
● Försiktighetsprincipen ska även gälla när det kommer till teknik såsom GMO.
● Sverige ska ta en ledande roll för att öka återvinning av ändliga resurser som på sikt kan
vara svåra att utvinna ur naturen och därigenom minska behovet av mer gruvdrift.
Miljöhänsyn ska väga tungt vid beslut om gruvdrift och annan verksamhet som stör
miljön.
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Tillsammans skriver vi historia
Djurens parti vill synliggöra djurens perspektiv i politiken, och därmed skriva politisk historia. Med
en empatisk och engagerad politik kan individer ta del av ett samhälle i förändring och samtidigt
uppmuntras att ta beslut som leder till att minimera lidande och öka välmående. Tillsammans
med systerpartier i Europa jobbar Djurens parti på olika nivåer för att skapa just denna förändring
där djuren får en röst.

Appendix: Information till lokalt engagerade i Djurens parti
Frågorna i valplattformen är bara ett urval av de frågor som Djurens parti vill och kan driva. En
fråga måste inte finnas i plattformen för att den ska kunna föras fram lokalt på kommun och
landstingsnivå. Det går bra att driva andra frågor både under valkampanjen och om vi får mandat
så länge de passar ihop med partiets grundvärderingar och det är tydligt att frågan förespråkas
just av de lokala och inte nödvändigtvis av partiet som helhet.
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