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Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers möjlighet att i
större utsträckning tillbringa tid med djur och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för fler
volontärer inom djurskyddsområdet och tillkännager detta för regeringen.

Grund till en sund djurhållning
Möjligheten för unga att lära sig saker genom att ta hand om och tillbringa tid med djur
är djupt underskattat. Djur är mer än böcker och saker, de är levande varelser som i
varierande utsträckning kommunicerar med sin omgivning. De föds, äter, sover, leker,
parar sig och dör, precis som människor. På sina håll har detta använts i diverse olika
skolor just för att barn i låga åldrar kan lära sig vikten av respekt och vikten av att
behandla andra levande varelser väl. Utöver ett långsiktigt moraliskt perspektiv kan
närheten till djur vara viktigt för barn som har mycket att säga, men inte vill säga det till
en människa. Detta är ett av skälen till att djur ibland används i terapisyften.
Det finns som bekant olika verksamheter som kan agera föredömen för barn i låga
åldrar. ”Shiloh Israel Childrens fund” är ett exempel på ett initiativ som stöttar en
verksamhet där barn från tidig ålder får vara med om att ta hand om olika sorters djur
(allt ifrån getter till höns och kaniner). Från grunden lär de känna djuren som sina
vänner och de får från grunden vara med om renhållning, matning och annan skötsel av
djuren. För dessa blir det inte bara terapi eller hur man sköter gårds- och husdjur utan
även ökad kunskap om biologi och en gedigen lektion i sund djurhållning.
Riksdagen bör uppmärksamma regeringen på de möjligheter som finns om fler barn
i Sverige fick chansen till en djurnära tillvaro under de första åren i skolan. Med hjälp
av vad som beskrivits i motionen bör regeringen återkomma med förslag som syftar till
att en verklighets- och djurnära pedagogik ökar i Sveriges skolor.
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Fler volontärer
Volontärer behövs för att i framtiden klara av det viktiga arbetet med att arbeta med ett
effektivt djurskydd. Exempelvis djurparker och inte minst katthem är inte allt för sällan
i stort behov av volontärer för att klara av sitt arbete, men djurskyddspolisen i
Stockholms län, inte minst i Södertörns polismästardistrikt, kommer i framtiden att
försöka satsa på volontärer inom djurskyddsverksamheten. Här krävs det en förbättrad
möjlighet för behövande organisationer att hitta och använda sig av personer som är
villiga att arbeta ideellt. Regeringen bör se över och ta fram förslag för att underlätta
volontärarbete inom djurskyddet.
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