Kära Regeringen och Riksdag,
Jag har under en längre tid följt utvecklingen i Sverige angående djurskyddet inom pälsindustrin samt
varit vittne till antal publiceringar där detta djurskydd ej följts.
1. 2010 fick ni underliggande material som bevis där pälsindustrin 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. Ni lovade åtgärder.
2. 2014 fick ni nytt material, ni har nu svikit minkarna, svikit svenska folket för en verksamhet
som endast existerar för pengar, det är en lyxvara, inte en nödvändig produkt för människans
överlevnad.
Om ni har missat Kalla Faktas reportage angående djurindustrin i Sverige där det bevisas kraftiga
brister, låt mig då ge er ett ljus i mörkret, se den för djurens skull, inte för min skull!
Jag utmanar er att se samtliga filmer med era familjer, laga en kopp te eller kaffe och se reportaget
tillsammans. Sedan kan ni diskutera etiken för djuren, humana värderingar samt vem som gav
människan rättigheten att brutalt utnyttja djur på detta sätt.
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Kalla Fakta Reportage 2015
Sveket mot Minkarna del 1 av Djurrättsalliansen
Sveket mot Minkarna del 2 av Djurrättsalliansen
Mink Industrin Sverige del 1 av Animal Salvation
Mink Industrin Sverige del 2 av Animal Salvation
Gasning av Djur

Den katastrofala fakta som pälsindustrin skapar vilket är helt i strid med vårt mänskliga ansvar för
de som ej har rättigheter eller röst.
• Pälsindustrin innebär att djur föds upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras
pälsar.
• Varje år dödar pälsindustrin över 40 miljoner djur runt om i världen.
• I Sverige dödas varje år cirka en miljon minkar enbart för päls. Dessutom hålls ett mindre
antal kaniner främst för pälsproduktion.
• Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket från det liv de är
anpassade för.
• Sverige exporterar årligen pälsskinn till ett värde av ungefär 270 miljoner kronor.
• Det säljs även päls från ett stort antal vilda djur, som fångats i fällor och dött en mycket
plågsam död.
• Minkarna lever hela livet i en gallerbur på 30 x 90 cm i golvyta, 45 cm i höjd och med en liten
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bolåda till.
Burarna står i långa rader i så kallade skugghus, som har tak men inga väggar.
Minkarna som används till avel bor ensamma i varsin bur men kan känna doft och höra ljuden
från sina grannar.
De växer upp under åtta veckor beroende av sin mammas försorg, men runt 20 procent dör
innan avvänjning.
Ibland biter honan dem till döds i frustration, vissa fastnar i nätgolvet, andra fryser ihjäl eller
drabbas av sjukdomar.
De som överlever separeras från sin mamma efter två månader då de sätts två och två i
burar. Ett halvår gamla gasas de ihjäl.
För avelshonorna gäller två till tre år med nya kullar innan de också dödas och flås.

Jag bifogar svensk lagstiftning, det är denna lag som skall under alla omständigheter följas i Sverige
och de som bryter mot denna lag måste få sitt straff. Detta är oskyldiga djur som föds för att bli en
dekoration.
2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av
god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Stall och andra förvaringsutrymmen för
djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för
djur ska hållas rena.
4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa
och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
5 § Djur får inte överansträngas.
6 § Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig
rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind.
8 § Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot
värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren
hållas skilda från varandra.
9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall
djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte
sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.
13 § När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt obehag och lidande.
Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall.
14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte
vidtas innan djuret är dött.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag1988534_sfs-1988-534
Med vänlig hälsning,
XXXX

