Kära Regering, Riksdag samt Myndighet,
Sedan 2009 har djurrättsorganisationer gång på gång riktat skarp kritik mot svensk djurhållning och
slakt. Det har funnits underliggande material som bevis där industrin bröt Svensk lagstiftning för
Djurskydd. Lagen är kristall klar och även om du har 1000 djur där endast ett djur lider och du ej
åtgärdar, så bryter du mot lagen. Vi har pratat med Länsstyrelsen och deras kapacitet är begränsad
för att utföra inspektioner av samtliga djurhållare i Sverige. Det är också så att de måste föranmäla
vilket ger djurhållaren möjlighet att förberedda. De har också informerat oss att anmälningar från
allmänheten har minskat, på grund av att djurhållare har vidtagit åtgärder för att blockera insyn. Det
har också förekommit att skadade‐ samt dräktiga djur lastas in i transporter till slakt, vilket strider
mot lagstiftningen. Slakteriets dörrar är stängda för allmänheten.
Vi har hundratals exempel där djur har hanterats felaktigt och detta strider mot djurskyddslagen. Vi
skryter om att Sverige har de striktaste lagarna när det kommer till djurens rätt i samhället men vi ser
sällan fallande dom varken för jakt eller djuruppfödning, djurhållning, djurtransport eller slakt. Vi
hänvisar till Kalla Faktas reportage där det framstod statistik om brister samt efterföljderna för en
fällande dom. Det är en tragedi för de djuren som torteras, lider och visar tecken på extrem rädsla.
Detta är inga objekt eller produkter, det är levande varelser som förtjänar rättvisa, i bästa fall frihet.
Kalla Fakta Reportage 2015
Det är dags för Sverige att vakna och inse att respekten för djuren och deras rättigheter är under all
kritik. Konsumenten är helt ovetande vilket är skamligt.
Det finns ett antal andra exempel där djur har hanterats så illa att de har avlidit hos djurhållaren eller
att länsstyrelsens veterinär avled djuret på plats. Detta är bara en bråkdel av exempel.
Vi kan också informera er att de som får djurförbud bryter oftast mot detta förbud, utan
konsekvenser. Det finns ett stort ”hat” mot djurrättsorganisationer i Sverige men det ni måste börja
förstå är att de existerar endast för lagen inte följs och brist på fällande dom.
Svensk Lagstiftning för Djurskydd, det är denna lag som skall under alla omständigheter följas i
Sverige och de som bryter mot denna lag måste straffas!
https://www.riksdagen.se/sv/dokument‐lagar/dokument/svensk‐forfattningssamling/djurskyddslag‐
1988534_sfs‐1988‐534
Med vänliga hälsningar,
XXXX

