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Abstract 

The aim of this study is to do a qualitative research on the campaign Stop the Trucks. My 

methods include visual analysis of the campaign film and website, text analysis of the press 

release and interviews with three animal welfare organizations that were all part of the 

campaign. I will use a social constructionist perspective to depict how our moral view of non-

human animals is socially constructed and how this conception can change through time.   

In this study I will answer three questions: which conceptions of animals and their well-being 

can be found in the campaign? Does the campaign put pressure on the commission for changes 

and which visions of animal welfare are expressed by the campaign’s creator? How do the three 

interviewed organisations, that were all part of the campaign, contemplate themselves in 

making a change for better animal welfare? 

The main conclusions of the study are that the campaign aimed to awake sympathy in the viewer 

and to pressure the commission for a legislative improvement, moreover the implementation of 

the already existing laws.  
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1 Introduktion 

Stop the Trucks var en kampanj skapad av paraplyorganisationen Eurogrop for Animals, som 

lanserades i april år 2016 och avslutades maj år 2017. Kampanjen riktade fokus på något som 

över en miljard djur utsätts för årligen i EU: långdistanstransporter. Med hjälp av en omfattande 

namninsamling, spridning på sociala medier och påtryckningar mot kommissionen, var 

kampanjens ändamål att hjälpa de utsatta djuren och få den nuvarande djurskyddslagstiftningen 

i EU bättre implementerad i praktiken.  

Jag kommer att analysera Stop the Trucks-kampanjen ur ett kvalitativt perspektiv. Detta 

innefattar en analys av kampanjfilmen genom att se hur den är utformad, hur djurens situation 

framställs och hur kampanjens webbsida övergripande ser ut. Detta följs upp av en analys av 

kampanjens pressrelease, hur denna uttrycker sig gentemot EU och om kampanjskaparnas 

föreställningar om djur och deras välfärd kan avläsas i texten. Slutligen har jag även använt mig 

av intervjumetoden, där jag intervjuat tre olika djurskyddsorganisationer i EU. Detta för att gå 

djupare in på kampanjens medaktörer, betrakta deras egna förhållningssätt och för att lyfta 

blicken från kampanjen till andra frågor rörande djurs välfärd. Studien om kampanjen öppnade 

upp för mer generella insikter om arbetet med djur. Därav har jag även valt att inkludera en 

tredje fråga som inriktar sig på detta. På så sätt kan detta bidra till ny kunskap.  

Mina intervjuobjekt består av tre intresseorganisationer: Eyes on Animals, som jobbar med att 

dokumentera djurbehandling, Compassion in World Farming, Storbritanniens största 

djurskyddsorganisation, och Djurens Rätt som är en svensk djurrättsorganisation. Genom att 

intervjua tre olika intresseorganisationer lyfts inte bara de gemensamma beröringspunkterna 

organisationerna emellan fram, utan även potentiella skiljelinjer. 

Genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kommer jag presentera hur föreställningar om 

djur är föränderliga. Kampanjen är ett uttryck för viljan att omvandla synen på djur, och 

därigenom också djurs situation. Detta illustrerar socialkonstruktivismens relevans. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ analys beskriva vilka föreställningar om djur 

och deras situation/välfärd som återspeglas i kampanjen, samt vilka krav som reses mot EU i 

samband med den och vilka framtidsvisioner som uttrycks av kampanjens skapare. Syftet är 

därutöver att belysa hur de medverkande i kampanjen på ett mer generellt plan ser på sitt arbete 

med att förändra djurens situation.  
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Mot bakgrund av detta vill jag besvara följande frågor: 

• Vilka föreställningar om djur och deras välfärd återspeglas i kampanjen? 

• Vilka krav reses på EU i samband med kampanjen och vilka visioner rörande 

djurvälfärd uttrycks av kampanjens skapare? 

• Hur ser de medverkande i kampanjen på sin roll i att förbättra för djuren? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med mitt empiriska kapitel, bestående av en introduktion av kampanjfilmen, 

kampanjens pressrelease och de tre intervjuer jag utfört och en presentation av vilka 

organisationerna är. Uppsatsen fortsätter sedan med att presentera de metoder jag använt mig 

av för att kunna besvara och analysera mina forskningsfrågor. I det fjärde kapitlet redogör jag 

för den presentation av den teori jag valt. Här förklarar jag övergripande teorins byggstenar och 

relevans till ämnet. Därefter riktar jag mig in på hur ord och uttryck idag kan avspeglas i våra 

föreställningar om djur. Jag lyfter även fram relevansen av att skilja mellan djurrätt och 

djurskydd, en övergripande presentation av begreppet speciesism, samt beskriver jag vilken roll 

bilden kan ha inom arbete med djurvälfärd. Därefter följer mitt bakgrundkapitel, där jag bl. a 

förklarar varför djurskydd idag är väsentligt som visar varför mitt val av ämne är aktuellt. 

Slutligen presenteras själva analysen.  

1.3 Tidigare forskning 

Då uppsatsen är en studie av föreställningar om djur mot bakgrund av kampanjen har jag främst 

tagit intryck av annan forskning som belyser människans idéer om djur. 

En av de mest anmärkningsvärda forskarna inom föreställningar om djur och djurs värde är 

Peter Singer, professor i moralfilosofi. I sitt verk Speciesism and moral status argumenterar 

Singer om djurs moraliska status kontra människors. Med hjälp av bl. a att studera personer 

med olika grader av utvecklingsstörning resonerar Singer för att man inte ska värdera varelser 

med utgångspunkt från den kognitiva förmågan.1  

En annan framträdande forskare som behandlat frågan om föreställningar om djur är Monica 

Libell, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds Universitet. I sin publikation Från 

kolonialism till posthumanism - en historiografisk reflektion över humanioras djurstudium 

diskuterar Libell hur föreställningar om djur och deras värde har präglats av ideologier och 

                                                 
1 http://www.oswego.edu/~delancey/Singer.pdf 
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filosofiska idéer. Från ett synsätt på djur inom humaniora och samhällsvetenskaplig forskning 

som utmärktes av människans överlägsenhet, har detta rört sig mot ett perspektiv där man 

betonar möjligheten till ett samförstånd mellan djur och människor. Med detta väcks frågor om 

makt, identitet och ett etiskt förhållningssätt till djur.2 

2 Material 

Då min studie berör en kampanj består den av flera olika sorters material. Genom kampanjens 

hemsida kommer jag göra en visuell analys av kampanjfilmen. Här hämtar jag inspiration från 

den semiotiska bildanalysen. Jag har även valt att analysera kampanjens pressrelease.3 Denna 

kommer analyseras genom en kvalitativ textanalys. Slutligen har jag även intervjuat de tre 

tidigare nämnda organisationerna: Djurens Rätt, Compassion In World Farming och Eyes On 

Animals, med fokus på deras roll i kampanjen och deras syn och vision på djurskydd inom EU.  

2.1 Kampanjfilmen 

Filmen som kommer analyseras är följande:  

https://www.youtube.com/watch?v=hcjrpROBN1M 

Skaparen av kampanjen, Eurogroup for Animals, är en ickestatlig organisation och EU:s största 

lobbygrupp för djurskydd.4 Närmare bestämt består Eurogroup av 53 nationella 

djurskyddsorganisationer från de allra flesta medlemsstaterna i EU. Via detta samlas 

påtryckningar och värderingar från respektive medlem och kan sedan presenteras för EU-

institutionerna. Genom paneuropeiska kampanjer, så som Stop the Trucks, gör denna typ av 

samarbete det möjligt att lättare föra fram EU-medborgarnas röster till beslutstagarna. 

2.2 Pressrelease 

Den text som kommer analyseras är följande: Se appendix på sida 35.5 

Pressreleasen är skriven av Eurogroup for Animals och publicerades på deras hemsida den 21:a 

mars 2016. 

                                                 
2 Gustav Holmberg m fl (2010) Djurens Idéhistoria, Bokförlaget Nya Doxa 
3 http://www.eurogroupforanimals.org/stopthetrucks-end-long-distance-live-animal-transportation 
4 http://www.eurogroupforanimals.org/about-us 
5 http://www.eurogroupforanimals.org/stopthetrucks-end-long-distance-live-animal-transportation 
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2.3 Intervjuer 

Jag har intervjuat tre representanter från tre olika intresseorganisationer i Europa: Djurens Rätt, 

Compassion in World Farming och Eyes on Animals. De två förstnämnda är båda medlemmar 

i Eurogroup for Animals. Eyes on Animals är inte medlem med utgjorde en viktig roll i 

kampanjen. Jag har valt dessa tre organisationer eftersom alla hade varsin roll i kampanjen, 

arbetade på lite olika sätt och ser på djurskyddsfrågan ur olika perspektiv. Med intervjuerna 

lyfter jag även blicken från kampanjen till det mer övergripande arbetet för djurens välfärd i 

EU.  

Den första intervjun som kommer presenteras är Djurens Rätt, med dess nuvarande ordförande 

Camilla Björkbom. Djurens Rätt är idag Sveriges största djurrättsorganisation och medlem i 

Eurogroup. Organisationen startades år 1882 och presenterar sig som politiskt obunden. Genom 

demokratisk opinionsbildning, politisk påverkan, fredliga metoder och attitydförändring jobbar 

Djurens Rätt för en värld där djur respekteras som kännande individer, med rätt till sina egna 

liv och som inte utnyttjas efter människans egna godtycke.6  

Andra intervjun besvarades av Olga Kikou, European Affairs Manager hos Compassion in 

World Farming. Denna organisation bygger på djurskydd med fokus på att förbättra situationen 

för dagens lantbruksdjur. Organisationen startades år 1967 av en brittisk bonde som en 

motreaktion på det då växande, moderniserade och allt mer intensiva lantbruket, idag kallade 

djurfabriker (factory farming). Idag arbetar de via kampanjer och lobbying för att försöka 

avveckla dessa djurfabriker och system.7 Då de fokuserar på att humanisera djurens situation i 

livsmedelsindustrin skiljer dem sig en del från Djurens Rätt, som gärna ser att inga djur alls 

utnyttjas, oavsett hur det utförs. 

Tredje intervjun gjordes med Margreet Steendijk, Senior Inspector and Trainer hos Eyes on 

Animals. På organisationens hemsida skriver de att djur i livsmedelsindustrin idag inte får det 

skydd som de förtjänar och därför skapades Eyes on Animals. Deras arbete går ut på att spåra 

slaktdjurens transport, inspektera förhållandena och avslöja all form av djurplågeri som sker för 

myndigheter, polis och eventuellt media.8 

                                                 
6 https://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt 
7 https://www.ciwf.org.uk/about-us 
8 https://www.eyesonanimals.com/about-eyes-on-animals/what-we-do/ 
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3 Metod 

Eftersom min studie består av olika material kommer dessa även analyseras med hjälp av 

olika metoder. Nedan presenterar jag vilka metoder jag kommer använda mig av och vad de 

innebär. 

3.1 Visuell analys 

Fallstudien av kampanjen kommer börja med att jag gör en visuell analys av både 

kampanjfilmen och kampanjens webbsida. Jag har valt denna metod eftersom filmen är en 

väsentlig del av kampanjen. I dagens samhälle utgör visuella intryck, så som stillbilder men 

även rörliga, en stor del av vår vardag.9 Bild används ständigt som kommunikationsmedel, och 

som tidigare nämnt kan det visuella, bilder och filmer, vara av stor betydelse inom arbete om 

djurrätt och djurskydd.  

Jag har valt att inspireras av den semiotiska analysen. Denna studerar tecken, så som visuella, 

verbala mm, och hur man tolkar dessa.  

 En bild kan läsas på två nivåer: det plastiska skiktet och det ikoniska skiktet.10 Jag kommer 

främst använda mig av det sistnämnda, men för att klargöra presenterar jag vad båda står för. 

På det plastiska skiktet tittar man på färg och form, hur bilden är uppbyggd och huruvida 

användandet av en färg eller en specifik form påverkar ens tolkning av bilden. Står en cirkel för 

mjukhet och en rektangel av hårdhet? Slutligen kommer vi till det ikoniska skiktet, med andra 

ord, vad betraktaren läser ut av bilden, tolkningen. 

I analysen kommer jag även använda mig av de tre kategorier som tecken och medier delas upp 

i: 

1. Bildens konstruktion. Hur är bilden konstruerad? Fotografi, film m m. 

2. Bildens funktion. Vilken är funktionen? Reklam, konst, information m m. 

3. Bildens spridning. Hur sprids bilden? Via internet, affischer, annons m m. 

Inom bildsemiotik finns sändar- och mottagarkontext.  Sändarkontexten utgör fokus på den 

kunskap betraktaren har om avsändaren. Den vetskap vi har om avsändaren påverkar vår 

tolkning av bilden/budskapet. Vem är avsändaren och vad har hen för intentioner med bilden 

och budskapet? Finns det en avsändare finns det även en mottagare och inom 

mottagarkontexten läggs fokus på den sistnämnda. Den kunskap man innehar, tidigare 

                                                 
9 Patrik Aspers et al. (2004) Bild och Samhälle: visuell analys som vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 
10 http://malinlisten.weebly.com/uploads/2/6/8/5/26857710/bildanalys_semiotik.pdf 
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erfarenheter och bakgrund, spelar roll hur bilden tolkas. Vilka är mottagarens värderingar, vilka 

auktoriteter styrs hen av och tillhör hen en särskild religion? Alla aspekter påverkar. 11 12  

Sammanfattningsvis kommer jag använda mig av följande frågor för att analysera 

kampanjfilmen och hemsidan, i relation till den fakta jag tagit upp: Vad föreställer filmen? Hur 

är den konstruerad? Till vem vänder sig filmen? Vem är avsändaren? Vilket syfte har filmen? 

Vilken effekt kan filmen tänkas ha på mottagaren? Vilka värderingar finns? Hur har filmen 

spridits? 

3.2 Kvalitativ textanalys 

Utöver analys av kampanjfilmen kommer även den pressrelease som skrevs i samband med 

kampanjens lansering analyseras. Jag har valt kvalitativ textanalys eftersom den passar bra när 

en text skall undersökas närmre. Liksom bilder utgör även texter en betydande roll i vår tillvaro. 

Samhälls- och humanvetenskapliga textanalyser har oftast fokus på att studera övergripande 

samhälleliga strukturer. En text innebörd kan förstås på olika sätt.  

En textanalys handlar om att skapa kunskap om textens innebörd och kunna förhålla sig till 

innehållet. En kvalitativ textanalys utgår efter tre olika dimensioner.13 Den första analyserar 

upphovsmannen, den andra fokuserar på textens form och innehåll rent litterärmässigt. Jag 

kommer använda mig av den tredje dimensionen. Denna har fokus på vad texten säger om det 

omgivande samhället och den kultur som texten producerats i. Analysen ämnar sig åt att skapa 

förståelse för samhället, framföra kulturella värderingar och visa vilka politiska maktstrukturer 

som uttrycks i texten. Dominerande idéer, samhällsnormer och värderingar kommer även 

uttolkas. Detta är applicerbart på kampanjen, då den skildrar inte bara ett samhällsproblem utan 

även vilka normer och värderingar som råder i ämnet.  

En skriftlig text kan vara producerad av flera personer och framställd i elektronisk form 

(online), vilket är fallet för pressreleasen. Det finns många olika texttyper att analysera. En av 

dessa är den samhälleliga texten, som är av relevans för kampanjen. En samhällelig text har 

oftast skapats av antingen enskilda individer, organisationer eller skilda intressegrupper.  

                                                 
11 http://malinlisten.weebly.com/uploads/2/6/8/5/26857710/bildanalys_semiotik.pdf 
12 http://biarask.se/foto/larobok/semiotik.php 
13 Andreas Frejes & Robert Thörnberg (2009) Handbok i kvalitativ textanalys, Stockholm: Liber AB 
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3.3 Mailintervjuer 

Min fallstudie kommer föras samman med de intervjusvaren jag tillhandahållit av Compassion 

in World Farming, Djurens Rätt och Eyes on Animals.  

Det finns olika typer av intervjuformer som alla lämpar sig för olika forskningssyften. I min 

fallstudie har jag valt att intervjua över mail, s k datorstödda intervjuer. Dessa kan utföras dels 

genom epost, som jag gjort, eller chatt. Det finns både för- och nackdelar med epostmetoden. 

Det kan vara fördelaktigt att låta sitt intervjuobjekt får god tid på sig att svara, och på så sätt 

ges utrymme för ett längre, mer genomtänkt svar. Det kan även röra sig om potentiella 

språkbarriärer. Frågor som då är nedskrivna och intervjuobjektet har god tid på sig att förstå 

eller slå upp främmande ord är positivt och kan gynna svaren ordentligt. Studier har även visat 

att det är lättare att få fram intima och känslomässiga aspekter/formuleringar ut 

intervjuobjektets liv genom datorstödda intervjuer, till skillnad från konventionella ansikte mot 

ansikte-intervjuer.14 I detta fall kan den fysiska närvaron av en främmande person omedvetet 

bli en störningskälla. 

Nackdelarna är att genom mailmetoden går man miste om mänskliga interaktioner, både den 

verbala och den visuella, som kan vara väldigt nödvändiga beroende på forskningssyftet. Både 

intervjuaren och intervjuobjektet bör vara skickliga i att skriva för att kunna få en givande och 

kvalitativ intervju.  

Intervjumetoden innebär även bearbetning av den data man erhållit från svaren. Det finns en 

massa olika metoder att gör detta på, och det gäller att hitta det sätt som passar en själv bäst och 

är mest relevant för ens data. I analysen börjar jag med att enkelt presentera vad 

intervjuobjekten sagt. Jag kommer genom detta göra en innehållsmässig analys och besvara 

mina frågeställningar utifrån vad organisationerna berättat och vilka deras ståndpunkter är. 

Sammanfattningsvis är datorstödda intervjuer lämpliga för vissa intervjuer, mindre lämpliga för 

andra. Jag valde denna metod i min studie på grund av de fördelar jag nämnde tidigare. Eftersom 

jag gör en kvalitativ fallstudie som genomförs på nätet har den här typen av intervjumetod stor 

betydelse.15  

                                                 
14 Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur AB 
15 Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur AB 
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4 Teoretiska reflektioner och begrepp 

Skaparna av kampanjen Stop the Trucks vill förändra djurs situation genom att förändra synen 

på dem, därför har jag valt det socialkonstruktivistiska perspektivet som teori. Vår idé om djur 

är socialt konstruerade, och föreställningarna om djur präglar vår behandling av dem. Dessa 

föreställningar är föränderliga över tid eftersom de inte är naturgivna och när föreställningar 

förändras är lobbyism ett bra verktyg för just detta.  

Jag kommer börja med att presentera teorins grunder. Fokus kommer sedan att ligga på hur 

språk och ord är socialt konstruerade och hur djursynen kan avspegla sig i språk. Därefter 

redogör jag för djurens historiska värde, vad skillnaden är mellan djurskydd och djurrätt och 

vilken roll det socialt konstruerade har i detta. 

4.1 Socialkonstruktivismens grunder 

Socialkonstruktivism började användas i mitten av 1960-talet av forskarna Peter Berger och 

Thomas Luckmann i sitt verk The Social Construction of Reality med strävan att förklara hur 

människor uppfattar sin sociala verklighet.16 Socialkonstruktivism är en teori som används för 

att kunna se på samhället. Den grundar sig i att det inte finns en sanning och att vi människor 

formar vår egen verklighet utifrån relationen till omvärlden. Som ett exempel har vi människor 

utformat s.k. ”oskrivna regler” som är socialt konstruerade sanningar. De begrepp och 

kategorier vi idag använder, så som ”män” och ”kvinnor”, är inte givna av naturen i sig. Dessa 

har formats beroende på språk och kultur för att göra världen mer begriplig och är resultat av 

mänsklig interaktion i en särskild kulturell och historisk kontext. Olika företeelser har olika 

betydelser i olika kulturer. Socialkonstruktivism betraktar kunskap som en social process och 

denna avspeglar sig i språk, som i sin tur definieras som någonting som har delats. Innan det 

delas består språk endast av symboler och ljud. Kunskap är alltså språk och språk en social 

handling.17 

4.2 Socialkonstruktivism, språk och djur  

“The English language, like other languages, reflects the prejudices of its users.”18 

Eftersom språk konstrueras av människan utgör just språk en nyckelroll inom 

socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen riktar fokus på att ordens betydelse har 

                                                 
16 Peter L. Berger and Thomas Luckmann (1966) The Social Construction of Reality, Penguin Books Ltd. 
17 Sören B. Wennerberg (2000) Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, Liber AB 
18 Peter Singer (1975) Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, HarperCollins Publishing 
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tillkommit efterhand genom människans bruk av språket. Inget ord är naturgivet i sig. 

Föreställningar om djur kan avläsas i språk. Talesätt som ”dum som ett får”, ”att bli behandlade 

som djur”19 eller att använda uttryck som ”kossa” eller ”gris” mot någon i en nedsättande 

kontext indikerar att människan har applicerat djursynen på språket. Att just får skulle vara 

exceptionellt dumma har motbevisats.20 Därav fanns det troligtvis inget vetenskapligt belägg 

för att mynta detta uttryck från början. På så vis kan föreställningen om språkets ”naturlighet” 

kritiseras och det är just detta socialkonstruktivismen försöker göra. Språket, likaså naturen i 

sig, rymmer normer, och tilltron på ”det naturliga” är endast en illusion. Istället är detta skapat 

av sociala och mänskliga faktorer.  

Språket som förändringsorgan för att influera föreställningen om djur är betydelsefull. Ett 

lexikalt exempel, förutom dem jag redan nämnt, är vanligt förekommande i bl. a köttindustrin. 

Genom att rubricera köttprodukter som ”nötkött” och ”fläsk” istället för gris och ko, reduceras 

kopplingen mellan produkten och det faktiska dödandet av en kännande varelse. Genom 

terminologier som dessa betraktas köttprodukterna istället som livsmedel.21  

Ett annat exempel är ordet ”apa”. Att kalla någon för ”apjävel”, säga att något ”luktar apa” eller 

att anklaga någon för att ”apa efter” är alla bekanta uttryck. När Darwin presenterade 

evolutionsläran, att vi människor härstammar från apor och är nära besläktade med dem, fann 

européerna detta väldigt upprörande. Varför har detta djur, som är så intelligent och nära 

besläktat människan, fått ett så dåligt rykte? Detta förklarar Nils Uddenberg, docent i psykiatri 

och empirisk livsåskådningsforskning, intressant i Djurens Idéhistoria.22 Redan långt tillbaka i 

historien, ca 400 e kr., var apan en symbol för djävulen inom kristendomen. De representerade 

den fallna människan, fylld med synder och var en bild av ”den onde”. Eftersom apornas 

kroppar påminde mycket om människornas blev detta problematiskt. Aporna började betraktas 

som människor som var berövade sina gudalika attribut: förnuftet och samvetet. Både i den 

kristna och muslimska världen förknippades apan med två dödssynder: kättjan och högmodet. 

Apornas förmåga att lära sig och ta efter människornas beteende i sin omgivning, såväl som 

högmodet de stod för, blev grunden för deras dåliga rykte.  

 

                                                 
19 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/x6Axn/ilskan-kanner-oss-behandlade-som-djur 
20 http://www.bbc.com/earth/story/20170418-sheep-are-not-stupid-and-they-are-not-helpless-either 
21 Peter Singer (1990) Animal liberation (2nd ed.) New York: New York Review 
22 Gustav Holmberg m fl (2010) Djurens Idéhistoria, Bokförlaget Nya Doxa 
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4.3 Bilden som redskap 

Eftersom en väsentlig del av kampanjen är filmen och bilderna tänkte jag redogöra kort om 

bilden som redskap. När det kommer till djurrättsfrågor spelar bilder en nyckelroll. Skildringar 

av djur på slakterier, pälsfarmar, forskningslaboratorium mm reflekterar vår missbehandling av 

djur.   Men samtidigt som djurrättsrörelsen förändras, främst med sociala mediers frammarsch, 

diskuteras även hur man lättast når en bredare publik. Hur och när ska grova bilder på djur 

användas för att få ett så positivt resultat som möjligt, dvs påverka åskådaren? På cigarettpaket 

används idag varningsetiketter i form av grova, motbjudande bilder på effekterna av rökning, 

som bevisats vara effektiva.23 

Är grova, grafiskt detaljerade bilder på djur i smärta fördelaktigt eller skadligt när man vill få 

fram sitt budskap och påverka folks konsumtion? En studie, utförd av Faunalytics, undersökte 

huruvida olika grader av bilder på djur i nöd påverkade folks attityd gentemot djurrätt.24 Tre 

olika typer av bilder visades med olika grova nivåer: låg, måttlig och hög, där den bild med 

högst nivå skildrade en gris med avskuren hals liggandes på ett blodigt golv. Studien kom att 

visa att bilder som är mindre grova frambringar en mer positiv attityd mot djurrätt än bilder 

som skildrar grövre omständigheter.  

En annan liknande studie utfördes av Humane Research Council25, som fick motsatt resultat. 

Personer mellan åldrarna 15 och 23 fick se fyra olika filmer som skildrade djur i slaktindustrin 

och som framhävde en vegansk livsstil. Efter videon fick deltagarna fylla i en undersökning 

med frågor om de, efter att ha sett filmerna, ville ha mer information om vegansk/vegetarisk 

kost, hur de ser på sin egen konsumtion av kött-, mejeri- och äggprodukter och huruvida de 

känner sig mer benägna att minska sin konsumtion av animaliska produkter än förut. 

Undersökningen visade, i motsats till studien av Faunalytics, att den film som involverade de 

grövsta bilderna hade störst påverkan.  

4.4 Djurs värde och begreppet speciesism 

I det följande ska jag redogöra för olika sätt att se på djur inom de organisationer som arbetar 

med frågan. Den främsta distinktionen rör skillnaden mellan djurskydd och djurrätt. Även om 

man nödvändigtvis inte behöver ställa dessa två mot varandra - eftersom de båda strävar efter 

att höja djurens värde och kan samverka i hög grad - är det väsentligt att skilja dem åt. Djurrätt 

                                                 
23 http://www.who.int/bulletin/volumes/87/8/09-069575/en/ 
24 https://faunalytics.org/what-is-the-most-effective-veg-outreach-video/ 
25 http://www.vegfund.org/blog/wp-content/uploads/VegFund-Video-Survey-Results-Final-Report-October-

2012.pdf 
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är idag ett område inom filosofi och kan även utgöra en politisk ideologi. En grundtanke för 

djurrätt är idén att arttillhörighet i sig självt inte är en relevant uppdelning för vilka som ska 

inneha moraliskt värde eller moraliska rättigheter. Utifrån denna uppdelning har begreppet 

speciesism26 växt fram. Det är fel att förtrycka en person för att denne inte tillhör samma ras, 

likaså är det fel att förtrycka en individ som inte är av samma art. En ”djurrättare” menar att det 

är moraliskt fel att exploatera och utnyttja djur i ändamål för att gynna människan. En handling 

som gynnar människors intressen, men i större grad missgynnar djurs intressen, är således 

felaktig. 

I kontrast till djurrätt kan man förklara djurskydd följande:  

Animal rights advocates are campaigning for no cages, while animal welfarists 

are campaigning for bigger cages. 

Inom djurskyddssektorn menar man att det kan vara moraliskt acceptabelt att utnyttja djur för 

människans intresse förutsatt att djuret inte far illa eller behandlas dåligt.  

Att tvunget välja en tillhörighet av djurrätt eller djurskydd kan anses grundlöst då den ena 

sektorn inte riktigt fungerar utan den andre. En djurrättare får nästan finna sig i att det är via 

djurskyddssektorn en djurrättslig policy/slutpunkt kan uppnås, då det inte är realistiskt att 

världens befolkning över en dag ändrar sin syn på djur och upphör att utnyttja dem i alla möjliga 

former.  

För att lättare förstå varför Stop the Trucks-kampanjen togs fram och behövs kommer jag göra 

en kortare presentation av djurens allmänna ställning och värde genom historien fram till idag. 

Inledningsvis börjar jag med att ta hjälp av Monica Libells intressanta redogörelse i Djurens 

Idéhistoria: 

Det torde inte vara så särskilt djärvt att såhär i efterhand konstatera att historien dominerats av en 

tämligen nedvärderande syn på djur. Fram till första världskriget kan man skönja ett seriöst och 

tvärdisciplinärts intresse för djur. Man studerade och funderade kring djurs kognitiva och själsliga 

förmågor, deras relation till människor och roller i den mänskliga kulturen. Denna forskning kom att, 

efter andra världskriget, överlåtas till naturvetenskaperna som fick ensamrätt till tolkningar och 

förståelser av djur. De tilläts definiera djurs värden och ansvar. Trots den underliggande oförståelse som 

präglat relationen mellan akademiker och djur har man valt att skapa tydliga definitioner av vad djur är.  

Den grundläggande synen på djur i västerlandet och som i närmast oföränderlig form präglat de senaste 

2500 åren kan kort summeras på följande sätt: sedan romartiden har man valt samlingstermen ”djur” 

för alla icke-mänskliga individer. Djurs essens har kategoriserats som motsatt till människans och 

kopplats till ett biologiskt perspektiv. Medan människan utifrån sin unika rationalitet ansetts fri har djur 

                                                 
26 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/speciesism 
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framställts som bundna av sin natur. Djurens bundenhet till en biologisk natur har inte bara markerat 

deras ofrihet utan även en avsaknad av rationalitet.27 

Filosofien Peter Singer menar att föreställningen om att människor är moraliskt överlägsna djur 

kan kategoriseras inom tre områden: en religiös, en speciesistisk och de som menar att 

människors kognitiva förmåga är mer omfattande än djurs, därav är vi mer värda än dem.28 

År 1970 myntade den brittiska filosofen Richard D Ryder begreppet Speciesism som kom att 

spela en viktig roll inom djurrätt.29 Begreppet refererar till den allmänna tron och praxis om att 

den mänskliga arten är överlägsen all annan och att denne har rättigheter som ska nekas andra 

kännande varelser. Ryder myntade begreppet som en reaktion på den dåvarande, som även i 

hög grad sker idag, exploatering av icke-mänskliga djur förekommande inom djurförsök och 

jordbruk, men även problematiken i utnyttjande av vilda djur mm. Han drar starka paralleller 

till sexism och rasism och menar att, liksom en rasist bryter mot likvärdighetsprincipen när han 

lägger större vikt vid personers intresse av sin egen ras, och en sexist som gör detsamma av sitt 

eget kön, bryter även en specisist mot likvärdighetsprincipen när denne lägger större intresse 

hos en person endast för att denne tillhör samma art. Ryder menar att mönstret är identiskt. 

Socialkonstruktivismen är, som jag ovan exemplifierat, applicerbar på våra föreställningar om 

djur då dem är socialt konstruerade och kan influeras eller ändras av rubbningar i denna 

föreställning. Det är viktigt att förstå hur våra föreställningar om djur är socialt konstruerade 

för att kunna förändra dem.  

5 Djurens situation i EU - en överblick 

Med detta bakgrundskapitel vill jag sätta kampanjen i sitt europeiska sammanhang och visa 

varför mina frågeställningar är aktuella i EU. Jag presenterar övergripande hur djurens situation 

i EU idag ser ut.  

5.1 Djurskydd 

“Who is responsible for raising the voice for those who cannot speak for their own rights?” 

Att fokusera på djurens välbefinnande är viktigt för EU av olika anledningar.30 En av dessa är 

den moraliska aspekten: ett djur är idag erkänd som en kännande individ och ska behandlas 

                                                 
27 Gustav Holmberg m fl (2010) Djurens Idéhistoria, Bokförlaget Nya Doxa 
28 Peter Singer (1975) Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, HarperCollins Publishing 
29 Richard D Ryder (2000) Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism, Berg Publishers 
30 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_efsa_opinions_factsheet_farmed03-

2007_en.pdf 
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med respekt och ett värde. Djurens välbefinnande har även kommit att starkt associeras med 

livsmedelssäkerhet generellt och kvalitén på produkten. 

 En god djurvälfärd utgör en nyckelroll i kommissionens hållbarhetsstrategi, vars definition 

lyder: "Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”31 Genom att förstärka 

djurskyddet för främst jordbruksdjur minskar detta risken för antibiotikaresistens, som idag är 

ett mycket stort hot mot global folkhälsa.32 En hållbar framtid för planeten kan endast nås med 

hänsyn till både folk- och djurhälsa. 

Djurskydd har även visat sig vara viktigt för Europas konsumenter. Majoriteten värderar 

djurskydd högt när de konsumerar. I en rapport från 2016 utförd av kommissionen tycker hela 

94% av de 27,672 tillfrågade att djurskydd är en viktig aspekt inom lantbruket. 57% svarade att 

det är ”mycket viktigt” medan 37% svarade ”någorlunda viktigt”.33 

 

Idag lever majoriteten av djur i livsmedelsindustrin under mycket bristande förhållanden som 

inte alls går i linje med kommissionens djurskyddskrav och direktiv.34 Sedan 1998 strävar 

                                                 
31 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0264&from=EN 
32 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ 
33 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/71349 
34 https://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/investigations/eu-pig-investigations-2013/ 
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kommissionen efter att införliva de så kallade ”five freedoms”35, vilka formades som en 

reaktion på den växande intensiva fabriksuppfödningen på 60-talet i Storbritannien.36 

Dessa ”five freedoms” lyder följande: 

• Freedom from Hunger and Thirst – by ready access to fresh water and a diet to 

maintain full health and vigour. 

• Freedom from Discomfort – by providing an appropriate environment including 

shelter and a comfortable resting area. 

• Freedom from Pain, Injury or Disease – by prevention or rapid diagnosis and 

treatment. 

• Freedom to Express Normal Behaviour – by providing sufficient space, proper 

facilities and company of the animal’s own kind. 

• Freedom from Fear and Distress – by ensuring conditions and treatment which avoid 

mental suffering. 

Hur dessa implementeras i praktiken ligger långt ifrån det skydd dem utlovar. Bland annat är 

transport av levande slaktdjur ett omfattande problem och innebär enormt lidande för djuren.37 

Fixering av suggor sker på de allra flesta slakterier och gårdar i EU idag. Det enda suggan kan 

göra under fyra veckors tid är att, på samma plats, antingen stå upp eller ligga ner. Många djur 

i livsmedelsindustrin får aldrig spendera någon tid utomhus och beteendestörningar utvecklas 

så som svansbitning och kannibalism. Genom att kupera svansarna eller bränna bort 

kycklingarnas näbbar har alltså konsekvenserna istället för problemen åtgärdats. Detta går inte 

alls i linje med det skydd kommissionen presenterar på sin hemsida.  

Det allt mer intensiva jordbruket, på engelska kallat ”concentrated animal feeding operations” 

har förödande konsekvenser för klimatet.38 Den här typen av uppfödning kan innefatta upp till 

tio tusen djur på en och samma anläggning. Skövling av hundratusentals kvadratkilometer 

regnskog sker för att kunna använda marken till odling av foder och betesmark åt slaktdjuren.39 

Kött- och mejeriindustrin tillhör idag de främsta miljöförstörande faktorerna40, inte minst tär de 

på jordens vattentillgångar.  Bland annat krävs det ca 15 000 liter vatten för att producera 1 kg 

                                                 
35 https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en 
36 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm 
37 http://www.animalwelfareintergroup.eu/2015/07/09/live-animal-transport-still-a-major-animal-welfare-

problem/ 
38http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/begransadklimatpaverkan/kottochklimat.4.32b1

2c7f12940112a7c800011009.html 
39 John Sanbonmatsu m fl (2011) Critical Theory and Animal Liberation, Rowman & Littlefield Publishers 
40 http://www.fao.org/newsroom/en/News/2006/1000448/index.html 
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nötkött, medan det rör sig om 6000 liter för gris- och kycklingkött.41 Att röra sig mot ett bättre 

djurskydd innebär att röra sig mot system där djuren bevaras i en mindre intensiv skala och 

således minskas föroreningarna.  

5.2 Lobbyism som verktyg 

Eftersom kampanjen har tagits fram av en paraplyorganisation och organisationer som arbetar 

med lobbyism kommer jag göra en kort presentation vad dessa begrepp innebär, lobbyismens 

roll i EU och dess relevans.  

Ordet lobbying definieras som ”bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en 

viss riktning.”42 Med andra ord sker lobbying främst från olika intresseorganisationer eller 

grupper som vill påverka politiken genom kontakt och möten med lagstiftare och anda 

beslutstagare. Det kan även röra sig om att förse information och expertis till beslutstagarna, 

som är mindre pålästa om ämnet de ska fatta beslut om. Lobbying har ökat markant i Bryssel 

sedan 80-talet eftersom EU:s självstyre inom olika områden har växt.43 Denna ökning har lett 

till en del kritik. En del menar att lobbying innefattar en minskning av transparens inom EU:s 

ledning och att beslut skulle tas efter det som ligger i lobbyisternas intresse, i motsats till 

allmänhetens. Council of Europe har även identifierat ett par korruptionsföreseelser i EU.44 Ifall 

just lobbying ökar risken för korruption är svårt att fastslå. Fördelarna med lobbying är att 

möjligheten till att påverka beslut och lagar blir större, och således kan man spela en väsentlig 

roll i den politiska utvecklingen. Genom en demokratisk process får intressegrupperna sina 

röster hörda, även om dessa inte tillhör majoriteten och med sin expertis inom området 

underrättar de beslutstagarna, som kan öka chanserna för ett positivt resultat.  

6 Kvalitativ analys av Stop the Trucks 

I följande kapitel utför jag min analys av kampanjen. Jag börjar med kampanjfilmen, där jag 

först beskriver vad som skildras i filmen, sen använder jag mig av visuell analys med semiotisk 

inriktning för att analysera. Kampanjens hemsida kommer även analyseras övergripande. 

Därefter analyserar jag pressreleasen genom en kvalitativ textanalys. Slutligen redovisar jag de 

intervjusvaren jag erhållit av mina tre intresseorganisationer.  

                                                 
41 http://waterfootprint.org/media/downloads/Hoekstra-2012-Water-Meat-Dairy.pdf 
42 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lobbying 
43 http://www.civitas.org.uk/content/files/Anthony-Chambers-EU-lobbying.pdf 
44 http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/2163/Defining_corruption.html 
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6.1.1 Analys av kampanjfilmen 

Min analys av filmen genomförs i två led. Det första är deskriptivt där jag beskriver vad som 

äger rum i filmen. Det andra är ett tolkande, där jag mot bakgrund av teorierna söker efter 

filmens djupare budskap. 

Filmen är skapad av Eurogroup for Animals med hjälp av Eyes on Animals som dokumenterat 

djurens situation på plats vid lastbilarna. Värderingarna som ligger i filmen är att djur inte ska 

behöva uppleva sådana här omständigheter.  

Filmen inleds enkelt med texten att en miljon djur transporteras varje dag i Europa, de flesta 

för slakt. Denna korta text ger ett starkt intryck då man genast som åskådare förstår att det rör 

sig om väldigt många djur och problemets omfattning. Filmen försätter med inslag att 

transportlastbilar på motorvägen, följt med närmre bilder på djurens kroppar och ansikten. Efter 

att ha läst inledningstexten ligger informationen som presenterades fräscht i minnet och man 

förstår dessa djurs öden: de är på väg mot döden. 

Djuren står väldigt tätt ihop, och ett snabbt inslag skildrar något som troligtvis påverkar många: 

ett törstigt får försöker antingen dricka eller bara underhålla sig själv genom att bita på det som 

går att bita på, ett typiskt tecken på djur i nöd. Denna instans gör det tydligare för åskådaren att 

förstå att detta rör sig om kännande varelser, som liksom vi människor, har behov som måste 

mötas. Om behoven inte möts utvecklas beteendestörningar. Ett omtalat exempel på detta är 

svansbitning hos grisar. 

Filmen visar arbetare som hanterar djuren våldsamt. Fåglar, det djurslag som idag är mest utsatt 

i livsmedelsindustrin45, både på slakterier och under transport, hålls i benen och kastas runt av 

arbetarna, troligtvis vid fullt medvetande. Grisarna står så nära inpå varandra att en har hamnat 

över de andra, med synliga sår och märken på kroppen. Något som påverkar här är även deras 

ögon och blick. Den rädsla och det obehag djuret upplever går att avläsa i blicken.  

Vi ser kalvar, både i trängsel och ensamma. Blod från djur har hamnat på vad som troligtvis är 

transportlastbilarna. En kalv ligger avliden på golvet. Videon fortsätter med att skildra arbetarna 

handskas med höns och kycklingar på ett aggressivt sätt genom att kasta in dem i 

transportburarna och hålla dem upp-och-ner i fötterna. Även de större djuren, som kor och 

tjurar, hanteras brutalt. Vi ser en arbetare flytta en ko/tjur med en typ av traktor, istället för att 

vägleda djuret med aktsamhet och respekt. Djuret är till synes hjälplöst. Hon är oförmögen att 

                                                 
45 https://www.ciwf.org.uk/media/5235306/The-life-of-Broiler-chickens.pdf 



 20 

gå eller har helt enkelt en ovilja att flytta sig. Fler kor/tjurar ligger döda på marken och ännu ett 

inslag av blod visas. Detta följs upp av grisar som står och trängs i en lastbil. Filmen avslutas 

med att ”Stop the trucks”-loggan syns i bild.  

Under tiden som bilder visas hörs en berättarröst och musik. Berättaren har en mörk röst och 

musiken som spelas ger ett otäckt intryck. Berättaren talar om för oss att just nu transporteras 

miljontals djur tusentals kilometer i EU:s länder. Resorna är långa och varar upp till flera dagar. 

Bakom stängda dörrar tvingas djur som höns, grisar, kor och lamm in i överfyllda lastbilar för 

att det är billigare att göda och slakta dem utomlands. Han berättar att i denna stund är de rädda, 

utmattade och utsatta för uttorkning, skador och döden. Europeiska lagar misslyckas med att 

skydda de här djuren och oroade medborgares röster ignoreras. Detta händer just nu, varje dag, 

och det är det verkliga priset för billigt kött och mejeri, avslutar berättaren.  

Filmen är främst riktad mot tittaren, den privata konsumenten, och mindre mot kommissionen. 

Berättaren upprepar vid flera tillfällen ”in this moment” och ”every day”. Detta kan tolkas som 

en påminnelse för tittaren att något måste göras omgående. Filmen fortsätter med sitt fokus på 

tittaren med uttalandet ”you can stop this at this moment”. Ansvaret läggs alltså inte endast på 

lagstiftningen och beslutstagarna, utan även på betraktaren och konsumenten. Efterfrågan ger 

utbud och det är upp till konsumenterna att konsumera mer medvetet för att så snabbt som 

möjligt få ett stopp på den här industrin.  

Den djurhållning som skildras i filmen är en logisk följd av speciesism. Behandlingen är så pass 

grov att det är påtagligt att djuren inte betraktas som de kännande varelser de är erkända som 

av kommissionen. Ifall föreställningen om djur som underordnade människan och mindre värda 

istället hade bestått av en ömsesidig respekt mellan djur och människa hade omständigheterna 

inte sett ut som de gör i filmen.  

Filmen försöker tackla problemet utifrån ett djurskyddsperspektiv istället för ett 

djurrättsperspektiv. Frågan som tas upp, att stoppa långdistanstransporter av slaktdjur, är ett 

försök till att förbättra djurens omständigheter inom köttindustrin. Således kan frågan inte anses 

falla inom ramarna för djurrätt då man som djurrättare inte vill se någon köttindustri 

överhuvudtaget. Men som tidigare nämnt tvingas nästan även en djurrättare att stå bakom detta 

förslag, eftersom det är via denna väg, dvs successivt förbättrade djurskyddslagar, som är den 

mest realistiska att gå om man vill nå en värld utan djurförtryck. 

Filmen används i ett informerande syfte, men även som ett verktyg för att trycka på 

konsumenter, företag och lagstiftare. Funktionen är att sprida vetskap om djurens situation i 
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transportindustrin och nå ut till en så bred publik som möjligt. Med rörliga bilder av djur i 

plågor och obehag har skaparen valt att nå ut med en känslomässig taktik. Här används bilden 

som redskap. Den effekt filmen kan tänkas ha på mottagaren är att djuren behöver vår hjälp, 

och att alla kan göra något för att förbättra situationen. Alla har ett ansvar, främst genom hur vi 

konsumerar.  

6.1.2 Analys av webbsidan 

Det första som fångar betraktarens uppmärksamhet när man kommer in på kampanjens hemsida 

är en närbild av en gris.  Detta kan vara i syfte för att symbolisera olika karaktärsdrag. Genom 

att tydligt visa djurets ansikte och blick får djuret lättare en personlighet. Sorgen i grisens öga 

är påtaglig. Det kan även symbolisera likheten med ett mänskligt öga. På detta sätt kan 

åskådarens koppling till grisens situation stärkas eftersom djuret humaniseras. Som nämnt i 

teorikapitlet tidigare i uppsatsen har människan generellt en auktoritär inställning till djur. 

Människor är enligt normen mer värda än djur. Så genom att betona ett ickemänskligt djurs 

likhet med en människa kan stärka sambandet till djuren och empatin för dem växer. En annan 

symbolism är även kampanjen i sin helhet. Detta är en av de miljarder djuren som utsätts för 

långdistanstransport. När det rör sig om så stora siffror kan det vara svårt att förstå hur många 

det faktiskt rör sig om. En bild som denna påminner oss om att varenda en av dem utsatta djuren 

är en kännande individ, som alla har ett ansikte, en personlighet och en blick.  

Bildens och filmens funktion är främst en presentation i informerande syfte av kampanjen 

eftersom det är detta man först ser när man besöker hemsidan. Det är via internet den sprids 

eftersom kampanjen är internetbaserad, men bilden har även använts i fysiska demonstrationer, 

nyhetsinslag på tv och vid seminarium/möten.  

En ruta med Twitter syns även, där olika användare använt sig att kampanjens hashtag 

(#StopTheTrucks). Detta kan tolkas som att skaparen vill visa att kampanjen är ett aktuellt ämne 

runt om i världen, och att stöd finns från olika håll.  

Resterande av webbsidan utgörs av en kortare presentation av kampanjen, varför den behövs, 

hur situationen ser ut idag, vad man som konsument kan göra och vilka resultat kampanjen 

hittills medfört på ett politiskt plan. Längre ner på sidan finns ett par bilder från inspektionerna 

som visar hur djuren har det, vilket kan tolkas som att avsändaren ytterligare vill sätta 

känslomässiga avtryck på mottagaren. 
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6.2 Textanalys av kampanjens pressrelease 

“Eurogroup for Animals launches a new campaign, #StopTheTrucks. It aims to address the 

many shortcomings of the current live animal transportation rules, which leave many animals 

unprotected, sick or dead during transport. The campaign calls on decision makers to reduce 

and ultimately end long distance live animal transportation.” 

Pressreleasen är skriven av Eurogroup for Animals och det är märkbart att författaren i första 

hand fokuserar på djurens välbefinnande och deras situation. Det är de som står i centrum. 

Samtidigt som djurens värde är i fokus genom viljan att eliminera transportindustrin av levande 

djur, är det inte idealiskt ur ett rent djurrättsperspektiv. Uppmuntrandet av att konsumera 

närproducerat kött kan tolkas som en realistisk metod, men det är inte i enlighet med djurrätt, 

som troligtvis hade valt att förespråka en kost/konsumtion helt utan kött istället.  

Pressreleasen inleds med att konstatera det bristande skydd som gäller transporten av levande 

slaktdjur. De skadas och dör under denna process. Vi får reda på att över 1 miljard och 37 

miljoner djur utsätts för detta årligen inom EU och syftet med kampanjen är att påkalla 

beslutstagarna att agera genom att minska transporten av levande djur och slutligen avveckla 

den. Genom att skriva ut det uppskattade numret på det antal djur som är drabbade förstår man 

som läsare lättare hur stort problemet verkligen är.  

Texten fortsätter med att betona majoriteten av EU-invånarnas önskan om en förbättring, och 

skarp kritik riktas mot kommissionen. Genom att skriva ”widespread public support” lägger 

skribenten stor vikt vid att de inte är ensamma med att vilja förbättra skyddet och på så vis blir 

trycket på kommissionen hårdare. Meningen “The European Commission remains unchanged 

in its view that there is no need for revising the legislation” porträtterar kommissionen 

ytterligare negativt. Trots viljan hos allmänheten att förbättra situationen för djuren bibehåller 

kommissionen sin passiva position inför frågan.  

I nästa stycke fortsätter fokus på den allmänna önskan hos folket att se en förändring. En aktuell 

studie av Eurobarometer lyfts fram, som visar att hela 94% av EU:s invånare finner skyddet av 

lantbruksdjur viktigt och 84% tycker att djuren ska skyddas i högre grad än vad de gör idag. 

Texten tas sedan vidare med citat från Eurogroup for Animals’ arbetsgrupp för djurtransporter, 

där kritiken mot lagstiftningen fortsätter och vi får reda på att situationen ser värre ut än vad 

den gjorde innan den nuvarande lagen trädde i kraft år 2007, fler djur är drabbade idag. De 

utsatta djurens resa porträtteras som påtagligen hemsk genom att många adjektiv med 

värderingar som ”long, inhumane, unnecessary” används.  
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Nästa stycke engagerar även en tredje aktör som kan göra skillnad: konsumenten. “It is time for 

us to show that the market can work more effectively by empowering consumers to choose the 

locally sourced, higher-welfare meat that so many wish to see …” Här är det lite oklart för 

läsaren vad som insinueras med “us”. Det kan vara organisationen, det kan vara alla 

involverade, kommissionen inkluderat. Kärnan i uttalandet ligger i att konsumenten bättre ska 

informeras och således välja ”bättre” kött. Genom att förespråka en annan typ av köttindustri: 

den lokala, den med högre djurskyddsstandard, blir det märkbart att det rör sig om djurskydd, 

och inte så mycket om djurrätt.  

Pressreleasen avslutas med ett citat av Eurogroup’s ordförande: “Eurogroup for Animals was 

founded more than 35 years ago, partly due to the need for common rules around the live 

transportation of animals. Our voice is sadly needed more than ever, as the Commission and 

some governments turn a blind eye to the reality of live animal transport in Europe today.” 

Här berättar hon att en viktig anledning till att organisationen skapades var just pga. 

transportproblematiken, och att rösten för djuren är viktigare än någonsin eftersom 

kommissionen och regeringar är likgiltiga inför frågan. Förutom att trycka på beslutstagarna 

med lagstiftning läggs även vikt vid att engagera och informera invånare och företag om att det 

finns fördelar med att ta avstånd från transport av levande djur och istället transportera kadaver. 

6.3 Intervjusvaren  

Analysen av intervjuerna kommer ske uppdelat efter organisation med inspiration utifrån mina 

tre frågeställningar: Vilka föreställningar om djur och deras välfärd återspeglas i kampanjen? 

Vilka krav reses på EU i samband med kampanjen och vilka visioner rörande djurvälfärd 

uttrycks av kampanjens skapare? Hur ser de medverkande i kampanjen på sin roll i att förbättra 

för djuren? 

Jag kommer börja med att presentera svaren från Djurens Rätt, därefter följer svaren från 

Compassion in World Farming, och slutligen svaren från Eyes on Animals. Respektive 

presentation börjar med vilken roll organisationen hade i kampanjen, deras allmänna tankar om 

Stop the Trucks och vad deras koppling till kampanjens skapare Eurogroup for Animals är. 

Detta följs sedan upp av de föreställningar respektive organisation har på djur och hur de 

upplever djurs värde speglar av sig i samhället idag. Jag kommer även presentera hur de arbetar 

med EU och hur de ser på EU som förändringsorgan för djuren.  
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6.3.1 Djurens Rätt 

Kampanjen Stop the Trucks togs fram på Eurogroup For Animals initiativ. Camilla Björkbom, 

ordförande i svenska djurrättsorganisationen Djurens Rätt, berättar att Djurens Rätt förlitar sig 

mycket på Eurogroup och deras arbete. Djurens Rätt samlar Sveriges befolknings åsikter om 

djurvälfärd och för detta vidare till Eurogroup i Bryssel, som i sin tur för fram det till 

parlamentet och kommissionen. Camilla menar att transporten av levande slaktdjur idag är det 

största djurvälfärdsproblemet i Europa. Således tyckte hon att det var väsentligt för Djurens 

Rätt att ta del av kampanjen och vara med i arbetet och utvecklingen. Deras roll innefattade 

främst möten med Eurogroup for Animals i Bryssel och arbete med frågan på en nationell nivå. 

Sverige är ett av de länder som inte direkt är drabbat av denna typ av transport eftersom djuren 

inte passerar Sverige, men Sverige är fortfarande med i EU så Camilla menar att Djurens Rätt 

inte ser annorlunda eller mindre allvarligt på frågan för det. Hon tycker det är viktigt att 

poängtera solidaritet och samarbete över landsgränserna. ”Djuren som är drabbade behöver all 

hjälp de kan få, oavsett vilket land det gäller” menar hon. Camilla berättar att den svenska 

regeringen driver frågan och Djurens Rätt påminner och trycker på för att de ska fortsätta göra 

det. 

När jag frågar hur hon ser på EU som förändringsorgan för djuren säger hon att det finns stor 

potential att förbättra situationen i EU.  Den existerande lagstiftningen för djuren är överlag 

bra, men den implementeras väldigt dåligt i praktiken. Camilla betonar att EU är ett bra verktyg, 

men att kommissionens uppgift att skydda djuren brister. Hennes åsikt är delad; samtidigt som 

hon finner potential för en förändring arbetar sittande kommission inte fram någon ny 

lagstiftning, inte inom något område överhuvudtaget. Detta tolkar hon som en passivitet från 

deras sida. Men trots kommissionens passivitet har Camilla börjat se företag som på egen hand 

börjar fatta beslut om bättre djurskyddskrav. Exempelvis har flera företag tagit ställning rörande 

frågan om burägg, och börjar fasa ut dessa och istället gå över till ägg från frigående höns. Även 

EU-parlamentet är aktivt i djurfrågor. Främst inom bl. a transportfrågan, situationen för kaniner 

i livsmedelsindustrin och djuren i pälsindustrin. I parlamentet finns Intergroup on the Welfare 

and Conservation of Animals.46 Denna är en av de största och mest aktiva intergrupperna i EU 

idag och detta ser Camilla väldigt positivt på. 

Rörande föreställningar om djur och deras värde menar Djurens Rätt att djurs status automatiskt 

hamnar långt ner eftersom de idag inte är erkända som en juridisk person. Enligt lag kan de 

                                                 
46 http://www.animalwelfareintergroup.eu/about-us/ 
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endast vara någons ägodel och de hamnar i kategorin ”objekt” istället för rättspersoner. Detta 

resulterar i att det inte finns något ramverk för ett djurs rättigheter, utan endast djurskydd. Vid 

Lissabonfördraget år 2009 erkändes djur som kännande varelser47 vilket var en enorm 

framgång. ”Med Lissabonfördraget blev djur erkända som kännande varelser och ligger med 

detta på samma nivå som andra viktiga sociala frågor som t ex jämställdhet. När vi driver en 

fråga är det alltid bra att kunna knyta an till Artikel 13 i Lissabonfördraget” säger Camilla. 

När jag frågar om hur det är att arbeta med frågor som är så långt ifrån de mål man egentligen 

vill komma till och vad som skulle krävas för en mer radikal förändring för djuren svarar hon 

att det bästa är att utgå från den rättsliga statusen och jobba därifrån. Att ta upp frågan i 

European Court of Justice hade varit det bästa, och genom att göra djur till juridiska personer 

hade detta öppnat dörrar för en mer genomgripande förändring. Men det är även viktigt att satsa 

på förbättringar inom existerande ramverk. Genom att bedriva frågor av djurskyddskaraktär kan 

detta resultera i rena djurrättsliga förändringar. Ett exempel är förbudet mot djurtestad 

kosmetika inom EU som infördes år 2013. I och med detta togs rätten att testa på djur för 

kosmetiskt ändamål bort och detta är ett av Djurens Rätts grundläggande mål.  

Sammanfattningsvis framgår det att Djurens Rätt lägger stor vikt vid transportfrågan och ser 

denna som mycket problematisk. Camillas svar om att den svenska regeringen får 

påtryckningar, trots att Sverige inte är ett land som är nämnvärt involverat, markerar Djurens 

Rätts ställning i frågan och hur allvarligt de ser på det. Camilla betonar även hur betydelsefullt 

det hade varit för en radikal förändring för djurens välfärd om djur blir rättspersoner istället för 

objekt i lagstiftningen. I det stora hela ser Camilla på EU som ett bra verktyg för djurskydd och 

hon håller sig optimistiskt inställd, trots de omfattande bristerna.  

6.3.2 Compassion in World Farming 

Intervjun med Compassion in World Farming skedde med Olga Kikou, manager för European 

Affairs. Inledningsvis berättar hon att organisationens samarbete med Euroroup är intensivt. 

Nästan veckovis har de gemensamma möten och Compassion in World Farming har även ett 

kontor i Bryssel. De jobbar inte endast med Eurogroup, utan även med många andra 

organisationer och nätverk. Compassion in World Farming var i hög grad involverade i 

kampanjen. Även innan Stop the trucks riktade Compassion ett stort fokus på transportfrågan. 

För ett par år sedan hade en annan djurskyddsorganisation, Animals’ Angels, en liknande 

petition rörande samma ämne. Här var ändamålet att begränsa antalet transporttimmar för 

                                                 
47 https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en 
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djuren till åtta timmar, fyra för fåglar. Denna petition samlade in över 1,1 miljoner underskrifter 

som lämnades in till kommissionen i juni år 2012.48  

Förhoppningarna om vad kampanjen ska resultera i är att exporten av levande slaktdjur upphör 

helt, menar Olga. Men det nästbästa vore om en maxtid sätts, som vi jobbade för i den 

föregående transportkampanjen.  

En ökad allmän kännedom kan med stor sannolikhet leda till mer radikala förändringar, 

fortsätter Olga, och att detta i sin tur resulterar i förändringar på lagstiftsnivå och generell 

föreställning om djur och deras rättigheter. EU själva hävdar att de har den högsta 

djurskyddsstandarden i världen, men i själva verket pågår enorma brister och standarden i 

många fall är på minimumnivå. Trots bristerna ser Olga inget annat sätt att jobba för djuren än 

att fortsätta: 

”In order to achieve any ideal you ought to work hard. It’s a long road ahead and there are 

many obstacles we have to overcome, but we do continue with our work, otherwise there won’t 

be any progress.” 

Hur Olga ser på kommissionen som förändringsorgan för djuren svarar hon att det idag är 

tydligt att kommissionen inte prioriterar någon lagstiftningsändring när det kommer till 

djurskydd. Som ett exempel lyfter hon fram en tidigare djurskyddskampanj som skedde precis 

innan Stop the Trucks. Denna hade fokus på de uppskattningsvis 320 miljoner kaniner i 

köttindustrin i EU som ingen lag idag skyddar. Denna kampanj skapades av Compassion in 

World Farming tillsammans med den tyska parlamentarikern Stefan Bernard Eck49, och 

kampanjen uppmuntrade EU-invånare att be sina parlamentariker från respektive land att ta 

ställning och skriva under. Förslagen i kampanjen gick igenom: en stor majoritet av 

parlamentarikerna röstade för lagförslaget.50 Men lyckan blev kortvarig då kommission gick ut 

med att förslaget kommer att läggas på hyllan och ingen lagförändring är planerad. När sånt här 

inträffar är det mycket beklagligt, men det finns det inte mycket annat man kan göra förutom 

att fortsätta ligga på, menar Olga. Kommissionen står fast vid att ingett nytt lagförslag för 

kaninerna kommer ske, fortsätter hon, men vi fortsätter då arbeta med alla tre EU-institutioner 

                                                 
48 http://www.animals-angels.com/law-politics/8hours-campaign.html 
49 https://www.ciwf.org.uk/our-campaigns/end-the-cage-age/600000-people-say-end-the-cage-age-for-

europes-rabbits/ 
50 http://www.eurogroupforanimals.org/lobby-success-animal-advocates-one-step-closer-ending-cage-age-

rabbits 
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eftersom att förbättra alla dessa kaninernas liv är ett långsiktigt mål. Trots en motvind som 

denna är hon optimistisk när det gäller en ljusare framtid för djuren. 

Intervjun jag gjorde med Olga betonar att Compassion in World Farming utgjorde en viktig roll 

i kampanjen. Organisationen har tidigare varit med och bedrivit en kampanj rörande samma 

ämne, vilket indikerar att de värderar frågan väldigt högt. Organisationen ser kritiskt på hur 

kommissionen hanterar djurskydd idag. Kritiken ligger främst i kommissionens passivitet och 

ovilja att ändra lagstiftningarna. I enlighet med Camilla fastslår Olga att det är viktigt att inte 

förlora hoppet om en förbättring, och när motgångar dyker upp gäller det endast att fortsätta 

kämpa.  

6.3.3 Eyes on Animals 

För Eyes on Animals skiljde sig arbetet och rollen i kampanjen en aning eftersom de inte är 

medlem i Eurogroup, men regelbundet samarbete sker ändå. Från Eyes on Animals pratade jag 

med Margreet, som är Senior Inspector och Trainer. Eyes on Animals’ uppgift involverade 

främst att samla och dela med sig av det material och den kunskap de har om djurtransporter 

med Eurogroup-teamet. Hon berättar att Eyes on Animals regelbundet samarbetar med andra 

organisationer i olika medlemsstater, inte bara med Eurogroup.  

Med kampanjen vill Margreet se att långdistanstransporten upphör, även transport av slaktdjur 

överlag, men framförallt tycker hon att dräktiga djur och ungdjur som inte hunnit blivit avvanda 

från sina mödrar ska upphöra omgående, eftersom detta innefattar en enorm stress för djuren. 

Eyes on Animals, som är på plats och dokumenterar de utsatta djurens situation, gör det arbete 

väldigt många andra ogärna vill. Att se dessa djur med egna ögon i det tillstånd de befinner sig 

i bör ha sin psykiska påfrestning. När jag frågar Margreet hur man hanterar detta ger hon mig 

ett väldigt ärligt svar och berättar följande: 

“Yes, it is certainly mentally wearing. How do I cope? I disassociate as much as 

I can. I try to avoid eye contact or touching the animals. I keep telling myself that if I break 

down, they have nothing left, that their suffering is so much more intense than mine. I feel a lot 

of anger and frustration. But that also results in a stronger commitment to continue to speak 

up for them. Thankfully, I have good mates to laugh, drink and cry with.” 

Margreet skriver att Stop the Trucks-kampanjen var en mycket bra kampanj och hon hoppas att 

den lyckades nå många människor. Trots detta känner hon sig inte så optimistisk till att det 

kommer ske någon större förändring: 
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”What I know from our previous field work, all of our investigations and all the 

terrible things that we have seen and shared over and over again, I doubt it will make a huge 

difference this time. The commission is not a very enthusiastic group of people in favour of 

making a change. They always say the same thing: ‘It is up to the member states’ while the 

member states in return say, ‘it is up to the commission’….” 

När man arbetar med en grupp individer som inte kan tala för sig själva, och vars öden ligger 

hos människan, menar Margreet att denna oförmåga att kommunicera med djuren spelar stor 

roll. Det innebär ett stort ansvar på dem som jobbar med att se till att djuren skyddas och 

markera att deras rättigheter. För Eyes on Animals, som mest ägnar sig åt livsmedelsdjur, 

kompliceras det ytterligare eftersom just lantbruket och kött- och mejeriindustrierna är så 

otroligt omfattande och involverar så stora summor pengar. Hon skriver att det är en enorm 

utmaning med mycket motvind, men att det är just denna utmaning som även får henne att 

fortsätta. Oavsett om de förändringar de åstadkommer är små eller stora är det väldigt positivt. 

Det är viktigt att vara medveten om att det krävs att man pratar och samarbetar med dem som 

jobbar ”inom” industrin, och är öppen för detta, om man verkligen vill se förändringar. Det är 

väldigt svårt men det är den mest realistiska vägen att gå och den mest lönsamma i det långa 

loppet, fortsätter hon.  

Hon önskar att hon visste vad som krävdes för en genomgripande förbättring för djuren, och att 

man kan tycka att världen vid det här laget idag vet tillräckligt mycket för att vilja begära 

förändringar. Inte endast för djurrättssyfte, utan även klimathotet. Hon önskar att djurens 

välfärd spelade större roll i de val vi gör och hur vi konsumerar, och att vi måste förtydliga att 

missbehandling av djur på det här viset måste få ett slut.  

Vid tidpunkten som jag intervjuade Margreet hade kampanjens hunnit avslutas. Hon säger att 

någon förändring eller förbättring efter kampanjen har hon ännu inte märkt av. 

Dokumenteringen av de utsatta djuren fortsätter och förhållandena de lever i är detsamma, men 

pressen är idag större än någonsin. Beslutstagarna och företagen som är involverade i detta 

börjar bli allt mer nervösa och det är något som börjar bli mer och mer märkbart, avslutar hon. 

Sammanfattningsvis ser vi att Eyes on Animals roll i kampanjen främst var att förse Eurogroup 

for Animals med den omfattande dokumentation de har om slaktdjurens situation. Då de inte 

själva är medlemmar i organisationen arbetar de inte fullt så nära med Eurogroup som Djurens 

Rätt och Compassion in World Farming. Intervjun med Margreet hade ett större fokus på de 

psykologiska effekterna ett arbete som hennes kan ha, just eftersom det är hon och denna 

organisation som träffar djuren direkt. Margreets optimism gällande en större förändring pga 
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kampanjen är bristande. Detta beror på att hon arbetat länge med dessa frågor utan att någon 

större förändring skett. Viktigt här är dock att poängtera Margreets envishet och styrka. Det 

framgår tydligt att hon fokuserar på att inte ge upp och tappa hoppet: en röst färre för djuren 

innebär endast ett steg längre ifrån mållinjen.  

7 Diskussion och slutsatser 

"The greatness of a nation and its moral progress can be measured by the way in which its 

animals are treated." 

Detta kapitel väljer jag att inleda med ett känt citat av Mahatma Ghandi eftersom jag tycker den 

speglar av sig i kampanjen och hela den problematik EU står inför det rörande ämnet. Hur 

kommer det sig att livsmedelsindustrin har urartat så pass mycket att kännande varelser utsätts 

dagligen för sådana här omständigheter som långdistanstranport, endast för att sedan dö, och 

varför tar det så lång tid att åtgärda?  

I denna uppsats har jag gjort en kvalitativ analys av kampanjen Stop the trucks och med hjälp 

av den ska jag besvara mina tre frågeställningar: Vilka föreställningar om djur och deras välfärd 

återspeglas i kampanjen? Vilka krav reses på EU i samband med kampanjen och vilka visioner 

rörande djurvälfärd uttrycks av kampanjens skapare? Hur ser de medverkande i kampanjen på 

sin roll i att förbättra för djuren? 

Den föreställning om djur som kampanjen i sin helhet porträtterar är att de inte förtjänar att 

behandlas så illa som de gör i transportindustrin. Betoning läggs på hur de behandlas och att 

detta är oacceptabelt. Ur analysen kan slutsatsen dras att kampanjfilmen är mentalt påfrestande 

då rörliga bilder och inslag av djur som behandlas illa visas. Genom att lägga stor vikt vid att 

visa att djuren mår dåligt och att de behandlas aggressivt framgår det att djuren värderas starkt 

som kännande varelser, och inte produkter. Fokuset på djurens ögon och deras blick indikerar 

att kampanjskaparen vill framhäva det sentimentala, och en koppling mellan djur och människa 

vilket kan leda till en starkare känsla av sympati.  

Visionen om välfärd som kan utläsas av kampanjskaparen är att långdistanstransport måste få 

ett slut. I relation till det djurskydd kommissionen utlovar på sin hemsida, är det vi ser i 

kampanjfilmen synnerligen långt ifrån de löftena. Kontrasten är omöjlig att inte beakta. Både 

krav och visioner ställs mot EU i kampanjen. I filmen säger berättaren tydligt att dagens 

djurskyddslagar i EU brister. Men bara av att se filmen och bilderna förstår betraktaren att 

djuren far mycket illa. I kampanjens pressrelease skriver Eurogroup for Animals att det finns 
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en stark allmän vilja hos folket att se en förbättring. Genom att lyfta fram detta sätts än mer 

press på kommissionen. Om de inte lyssnar på folket och vidtar åtgärder ger detta ett dåligt 

intryck. Att försumma folkets röster är negativt, oavsett hur man ställer sig i frågan. Kraven 

som ställs är således att kommissionen jobbar för en bättre implementering av ”de fem 

friheterna” samt att lagstifta för att avskaffa djurtransporter. 

I intervjuerna med intresseorganisationerna lyfts de medverkande i kampanjens egna 

förhållningssätt och visioner fram. Djurens Rätt värderar sitt medlemskap i Eurogroup for 

Animals högt. Eftersom det är Eurogroup som arbetar närmast EU-institutionerna är det 

väsentligt att vara en del av denna process, även för att lättare kunna framlägga påtryckningar 

från Sverige mot EU. Det faktum att Djurens Rätt jobbar med en fråga som det redan finns 

skydd ifrån i Sverige tyder på att organisationens syfte inte är begränsat till dess ursprungsland. 

De jobbar direkt mot EU via Eurogroup samtidigt som de påverkar regeringen att driva frågan 

nationellt såväl som internationellt.  

Compassion in World Farming jobbar på ett liknande sätt som Djurens Rätt med EU-

institutionerna. Även de använder sig av Eurogroup for Animals som huvudsakliga hjälpmedel 

när det kommer till EU. Compassion in World Farming ser sin roll som förmedlare för djuren 

och informatör kring djurskydd åt allmänheten.  

Eyes on Animals ser sig själva som en politisk aktör i likhet med de andra organisationerna 

men är främst en organisation som dokumenterar. De ser det som sin uppgift att jobba för ett 

samhälle utan djurförtryck, men de vill även se mer kortsiktiga pragmatiska förbättringar för 

att lindra lidandet för de utsatta djuren.  

Intervjuerna hade med fördel kunnat ske med ”ansikte mot ansikte”-metoden istället. Detta med 

anledning av att kunna erhålla mer utförliga svar från mina intervjuobjekt. På så sätt hade man 

kunnat dra längre gående slutsatser kring deras individuella roll i kampanjen, men även de mer 

övergripande frågorna rörande deras syn på djurskydd i EU. För att få en större helhetsbild av 

djurskydd inom EU hade man således kunnat inkluderat flera kampanjer och jämföra dessa.  

Att få kontakt med kampanjskaparen Eurogroup for Animals hade kunnat bidra med en bättre 

översikt över kampanjen och större förståelse för varför den skapades. Hade uppsatsen 

inkluderat dessa olika aspekter så hade resultaten blivit mer generella och hade kunnat bidra till 

en bättre förståelse för djurskyddskampanjer- och organisationer, samt deras förhållande till 

EU. Återskapas slutsatserna i liknande fallstudier av djurskyddskampanjer hade fler definitiva 

resultat kunnat produceras. 
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Distinktionen i åsikt mellan dem som arbetar med djurskydd respektive djurrätt varierade inte 

nämnvärt. I deras arbete med kampanjen uttryckte de en gemensam vision om att avskaffa 

långdistanstransport av slaktdjur. Djurens Rätt tog även upp andra frågor som Compassion in 

World Farming och Eyes on Animals inte hade möjlighet att ta ställning till i intervjuerna. Ifall 

eller hur deras åsikter i dessa frågor varierar går därför inte att svara på. 

För att få en mer djupgående insikt i skillnaderna mellan djurrätt och djurskydd i praktiken hade 

man kunnat ha en mer löpande konversation. Detta hade hjälpt då intervjuobjekten ibland 

självmant lyfte frågor som hade varit intressanta att utforska de övriga organisationernas åsikt 

om. Exempelvis hur de övriga organisationerna hade ställt sig i frågan om djur som juridiska 

personer, som lyftes fram av Camilla från Djurens Rätt. 

Båda sidor har samma kortsiktiga målsättning men varierar i det långsiktiga. Detta påverkade 

dock inte deras arbete med kampanjen. Båda vill förbättra omständigheterna för djuren i 

livsmedelsindustrin, men det skiljer sig en aning när det kommer till rena djurrättaspekter. Detta 

då Compassion in World Farming inte har som målsättning att avveckla köttindustrin, utan 

endast förbättra förhållandena för djuren. Djurens Rätt går ett steg längre och tycker inte det är 

moraliskt att döda ett djur, oavsett hur förhållandena än ser ut.  

Den 20:e juni 2017 stängdes kampanjens namninsamling.51 Över en miljon personer skrev 

under. Signaturerna ska senare i år överlämnas till kommissionen. Om det kommer bli någon 

förbättring den här gången återstår att se.  

 

 

 

 

  

                                                 
51 http://www.eurogroupforanimals.org/1-million-european-citizens-call-stopthetrucks 
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2017-08-14 #StopTheTrucks: End long distance live animal transportation - Eurogroup for Animals

http://www.eurogroupforanimals.org/stopthetrucks-end-long-distance-live-animal-transportation 1/5

21ST MARCH 2016 (HTTP://WWW.EUROGROUPFORANIMALS.ORG/STOPTHETRUCKS-END-LONG-DISTANCE-LIVE-ANIMAL-TRANSPORTATION/.)

#STOPTHETRUCKS: END LONG DISTANCE LIVE ANIMAL

TRANSPORTATION

Eurogroup for Animals launches a new campaign, #StopTheTrucks. It  aims to address the

many shortcomings of the current live animal t ransportat ion rules, which leave many

animals unprotected, sick or dead during transport. The campaign calls on decision makers

to reduce and ult imately end long distance live animal transportat ion.

(http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/Pig-1-768x576-614x346-1.jpg)

(http://www.eurogroupforanimals.org/)
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