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Tack Guarda Spirit,
Er generösa gåva på 5 000 kronor i december 2020 betyder mycket för oss
i vårt arbete för djuren och kommer att användas för att sprida information
om djurens verklighet på Sveriges djurfabriker, laboratorier och minkfarmer.
Vilket år 2020 har varit! Pandemin har på flera sätt slagit mot våra planer
men vi har på ett effektivt sätt kunnat växla om fokus för att inte förlora
momentum och under året har vi bland annat granskat tio av de större
djurparkerna i Sverige, avslöjat hur personal på Sveriges största hönseri
plågar ihjäl hönor och uppmärksammat flera av de djurförsök som utförs i
Sverige.
Vi har under året lagt mycket tid och kraft på att stänga de minkfarmer som
finns kvar i Sverige och vi kommer inte att ge upp förrän vi är i mål. Vi driver
även en intensiv kampanj för att stoppa djurförsöken på apor på Karolinska
Institutet och kämpar för att rädda livet på fem av de apor som hålls där
just nu.

Visste du att Karolinska
Institutet utför djurförsök på
apor? Hjälp oss rädda livet på
aporna. Läs mer på vår hemsida.

2020 har också varit ett år där Djurrättsalliansen firat 15 år sedan starten i 2005. I vår årsrapport summerar
vi segrarna och genom att titta i backspegeln på alla segrar som uppnåtts ger energi att blicka framåt med
beslutsamhet om att vi kan fortsätta att få igenom förändring och rädda liv.
Ert stöd gör vårt arbete möjligt. Stort tack igen för er stora medkänsla och engagemang för djuren.
Tillsammans gör vi skillnad!
För djuren,

Daniel Rolke

Daniel Rolke, Ordförande Djurrättsalliansen

Bli medlem i Djurrättsalliansen!
Medlemskap i Djurrättsalliansen kostar 300 kr per år och bidrar till vårt arbete för djurens rättigheter.
Välj mellan alternativen nedan och glöm inte att lämna ditt namn och adress vid betalning.

1

Använd det bifogade inbetalningskortet eller sätt in 300 kronor på
plusgironummer 42 54 11 - 6.

2

Swisha 300 kr till nummer 123 3511 169 (Djurrättsalliansen).

3

Betala 300 kr med betalkort på vår hemsida www.djurrattsalliansen.se/medlem

