DYRENES VENNER
... gør en forskel

Aktivt dyreværn virker:
• Statskontroleret dyrevelfærdsmærke til forbrugeren
• Rævefarme er nu forbudt i Danmark
• Der er indført forbud mod golde bure for æglæggende høner i hele EU
• Der er i EU forbud mod at bruge levende dyr til testning af kosmetik
• Det er forbudt at indføre, producere og handle med pels fra hunde og katte
• EU har stoppet eksportstøtten til lange dyretransporter til Mellemøsten
• Danmark har forbudt, at mennesker har sex med dyr
• Danmark har nu forbud mod rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse
• Jægerne må ikke længere bruge levende ræve til optræning af gravhunde
• Forbud mod vilde dyr i cirkus
Dyrenes Venner er medlem af:
DOSO (DyrevænsOrganisationermes SamarbejdsOrganisation)
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Dyrenes Venner kæmper bl.a. for:

DYRENES VENNER arbejder aktivt med kampagner i Danmark
og internationalt. Dyrenes Venner oplyser forbrugerne og presser
politikere og andre beslutningstagere til at tænke og handle dyrevenligt. Dyrenes Venner sætter dyrevelfærd på dagsordenen.
Foreningen blev grundlagt i 1998 og bygger på frivillig arbejdskraft.
Dit kontingent går til aktivt dyreværn.
Du kan gøre en forskel:
• Alle medlemmer får mulighed for at gøre en aktiv indsats.
Nyhedsbrevene beskriver bl.a. hvordan du kan hjælpe dyrene.
• Via www.dyrenesvenner.dk, Facebook og E-nyt fås hurtigt opdaterede
informationer – bl.a. om, hvordan man kan påvirke beslutningstagerne.

Et forbud mod Et stop for brug af vilde dyr i fangeskab
udsætning af Et forbud mod
skydedyr i den import af foie gras til
danske natur Danmark
Bedre forhold for malkekvæg - At hvalerne
de skal på græs i sommerhalvåret effektivt fredes

Bedre forhold for Et stop for brug
søer og slagtesvin af æg fra burhøns
Oprettelse af et dansk dyrepoliti
Et stop for de lange
internationale transporter
af slagtedyr

- også i industrien

Stop brug af forsøgsdyr
i undervisning

Bedre liv til de 125 Forbud af
millioner slagtekyllinger pelsproduktion

