
DjurenI dag, defiras övedjurens  Djurbraom förvgrund avbland an På SVT Pmissbildmissbildplats i h Att räddlivslångtsjukdomdjurskydomfatta• Frihet • Frihet • Frihet • Frihet • Frihet  Denna duppföda
naturligkärra. Hsig för a Att till vfråga omdjur insjöverhandjurens 
Alla	dju
Och	det  PresskoUlf UddmLillemor  
Djurb
driva	g
utöver
djurpa
djursk

s rätt till een 4 oktoberer hela världsituation. nschens yrkvaltningsrättv diskbråck nnat inte utfPlay visas tvdningar och dad ryggradundens mun
da djur till vat lidande förmar till följd ddsregler ärr ”fem frihefrån hungerfrån obehagfrån smärtaatt leva ut sfrån rädsla 
definition geare, bonde e
gt	beteende, fHur gör den natt uträtta sinvarje pris rädm människanjuknar ellernden. Då är dbästa för ög
ur	har	rätt	t
t	är	vi	djurä

ontakter Djuman, ordförr Wodmar, 2
ranschens	y
gemensamm
r	lantbruksd
arker,	djursj
kydd	och	dju

ett värdigt r, är det Djuden för att p
kesnämnd, Dtens i Malmöinte behöveföra sina behv-programmexteriöra öv, onormalt ön. 
arje pris kanr djuret. På sav denna. Dr djur kännater” för djurr och törst.  g.  a, skador ochsitt naturligaoch stress. 

er en god vägller ”bara” dför att återknär den ska na behov, hadda livet på ns behov av skadas och det viktigt agonen.  
till	ett	värdi
ägare	som	h

rbranschenrande, 08-792:a vice ordf
rkesnämnd	
ma	frågor,	sa
djur	och	häst
jukvård,	förs
urhem	samt	f

liv rens Dag – Wpåminna om 
DYN, vill särö beslut att eer avlivas. Hhov på natumet Fantastisverdrifter, t överbett och
n innebära esamma sätt Den centralaande varelseren:  
h sjukdomara beteende. 
gledning tilldjurägare. Eknyta till exeuträtta sinaar man beröett djur är iv att vara godviljan att hått djursjukv
igt	liv.		
har	ansvar	f

s Yrkesnäm95 30 10, ulfförande, 08-
representera
amt	främja	u
t".	DYN	föret
säkringsbola
fackförbund

World Anim vikten av d
rskilt uppmäen drygt 14 Hunden sitteurlig väg.  
ska	hundar st ex hundar sh en hund m
ett liv utan mkan en extra frågan är der som inte s
r.   
l alla som haller arbetar emplet med a behov? Omövat den frihinte alltid ded. Det är näsålla en god vvården och r
för	att	de	få

mnd: f.uddman@s-783 03 68, 
ar	arbetslive
utbildning	o
träder	medle
ag,	avel	och	u
d.																	 			

mal Day – en jurens välm
ärksamma dår gammal er fastspänd 
som förskönsom lever mmed alldeles 
möjlighet tillrem exteriörjurens välfäska utsättas

ar kontakt minom djursjhunden somm den varkenheten att utfet bästa för dstan oundvivän eller famrättssamhäll
år	just	det.

skk.se lillemor@dj
et	och	är	ett	
ch	rekryteri
emsorganisa
uppfödare,	u
www.djuryn

internationmående och f
en senaste thund som ävid ett slags

nar hundar mmed enbart tvför lång tun
l normalt ber innebära oärd och livsk för onödigt

med djur, oavjukvården. Fm fått bakben kan lyfta pföra ett natudjuret, det äkligt att bli kmiljemedlemlet stöttar oc

jurskydd.org
nätverk	för	
ng	inom	"dju
ationer	inom
utbildningso
n.se 

Oktob
nell temadagför att belys
tidens skrivär förlamad ps rullstol och
med olika grtvå ben, mednga som inte
eteende ochonödigt lidankvalitet. Enlit lidande. Re

vsett som m
Frihet	att	utfenen ersattapå benet elleurligt beteenär troligen mkänslosam nm vid liv tar ch vägleder 

rg 
att	bevaka	o
urbranschen
m	zoofackhan
organisation

er 2018 
g som a 
verier på h kan 
rader av d  får 
 ett nde och igt EU:s eglerna 

man är 
tföra	a med en er huka nde. mer en när ens ofta med 

och	
n	
ndel,	
er,	


