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Vi vill se ett Europa med respekt för alla kännande varelser. EU:s institutioner bör ha en
grundsyn att alla kännande varelser har samma moraliska status – oavsett genus, ras,
sexualitet och art-tillhörighet. Alla politiska frågor inom EU som berör djur ska innehålla ett
djurperspektiv där man tar hänsyn till hur de påverkas. Inget annat parti i Sverige driver en
sådan politik – inte ens i närheten – därför behövs Djurens parti.
Sluta döda tuppkycklingar direkt efter kläckning
Varannan kyckling som kläcks är en tuppkyckling som är en ovälkommen biprodukt på
kläckerier som levererar nya värphönor till äggindustrin. Eftersom han inte kan lägga ägg
avlivas han. I Europa dödas hundratals miljoner tuppkycklingar varje år. Djurens parti vill få
ett slut på dödandet genom antingen förbud eller beskattning.
Fasa ut djurförsök
Vi vill fasa ut djurförsöken i EU 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.
Grymheten mot våra försvarslösa medvarelser är oerhörd. Vi smittar dem med bakterier,
virus och parasiter. Vi experimenterar med deras DNA. Vi dödar havande för att komma åt
deras foster. Vi gör dem lama och stympar fingrar, tår och andra kroppsdelar. Vi syr igen
deras ögon och utsätter dem för exceptionell värme eller kyla. Vi smetar in dem i giftiga
ämnen och tvingar dem att andas giftig rök. Allt sker i enlighet med EU:s gemensamma
djurskyddslagar. Vi tror på forskning och vetenskapliga framsteg i kombination med en
modern etik. Det innebär att medicinsk forskning inte görs på hela djur som kan lida utan
istället görs på biologiska system som saknar ett centralt nervssystem med förmåga att
känna smärta.
Reformera EU:s jordbruks- och fiskepolitik
EU subventionerar bönder – inklusive stora djurfabriker – genom sin Common Agricultural
Policy, ett system som kostar nästan hälften av EU:s budget varje år. Subventionerna bör
minskas kraftigt – våra skattepengar ska inte finansiera storskaligt djurplågeri.
På liknande sätt använder EU skattepengar för att fiska ut haven och plåga
vattenlevande djur genom sina subventioner av fiskeindustrin. EU:s fiskefond är till exempel
känd 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.
Förbättra skyddet för rovdjuren
EU är en möjlighet för att skydda de stora svenska rovdjuren. Sverige är ett av EU:s
problembarn på området och för att skydda de svenska stammarna behövs påtryckningar
från EU.
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Alla djur ska ges ett grundläggande skydd i EU och FN
● Det bör vara en del av EU:s fördrag och förordningar att alla djur i EU ska ha
grundläggande rättigheter. Idag är skyddet för svagt och många djur faller utanför det
lilla som finns.
● EU bör arbeta för att FN antar en resolution om djurens rättigheter likt de mänskliga
rättigheter som infördes 1948.
Färre och mindre plågsamma 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).
Tiden som djur får transporteras inom EU måste sänkas till 8 timmar som ett första steg och
transporterna behöver göras mindre plågsamma genom fastare krav, bland annat på att
temperaturen där djuren vistas ska vara lämplig.
Djur som dödas måste bedövas först
● Ritualslakt utan bedövning ska förbjudas.
● Kycklingar och andra fåglar slaktas på löpande band. Internationellt har man sett att
processen i många fall brister så att de blir skurna i halsen utan bedövning och
skållas levande. Kontrollen av slakterier måste ökas och slaktprocesser som riskerar
att döda eller skålla djur vid fullt medvetande ska förbjudas.
● EU bör verka för att fiskar bedövas innan de dödas. Ofta finns det inte regler för
dödandet och slakten av fiskar som det gör för landlevande djur.
Minska djurkonsumtionen
Europa måste konsumera färre djur och EU bör driva en politik för att minska efterfrågan.
● Sätt och följ upp mål i siffror över hur mycket konsumtionen ska minska.
● Främja utveckling och etablering av alternativ till traditionella djurprodukter.
● Driv stora gemensamma informationssatsningar för att bryta köttnormen.
Användning av djur i underhållningssyfte måste starkt regleras
Djur 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. Därför
ska vi avskaffa bland annat djurcirkus och tjurfäktning.
Skydda hemlösa djur och sällskapsdjur
Det finns mängder av hundar, katter och andra sällskapsdjur som är hemlösa eller vanvårdas
i EU. De faller utanför samhällets skydd och behandlas helt utan värdighet. Det behövs
krafttag för att skydda dessa utsatta individer.
Minska antibiotikaanvändningen i Europa
Mer än hälften av all antibiotika som skrivs ut i Europa går till lantbrukets djur. EU bör vidta
kraftiga åtgärder för att minska användningen.
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Reglerna måste följas
Att bara lagstifta och reglera för att skydda djur hjälper inte när vi som idag struntar i många
av reglerna. Det behövs i flera områden ökade kontroller och följder när regler inte efterlevs.
Det gäller skydd av sällskapsdjur, hemlösa djur, djur i matindustrin etc.
Handelsavtal ska ta hänsyn till djuren
EU:s handelsavtal med övriga världen behöver vara designade så att de respekterar EU:s
djurskydd. Effekten av handelsavtalen får inte vara att EU importerar produkter av djur som
har haft det ännu sämre.
Övriga EU-frågor
Frågorna ovan är bara ett litet urval av de frågor som Djurens parti vill driva i EU. Att lista alla
punkter där djur utnyttjas och negligeras i Europa som vi vill förändra skulle bli en tjock bok.
Tillsammans skriver vi historia
Djurens parti vill synliggöra djurens perspektiv på EU-nivå, och därmed skriva politisk
historia.
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