
GÖR SÅ HÄR:
Klipp av talongen, fyll i dina 
uppgifter och lägg i ett kuvert. 
Skicka kuvertet till: 
Djurskyddet Sverige
Svarspost 20425761
120 20 Stockholm.

Du behöver inte något frimärke, 
Djurskyddet står för portot!

Vill du veta mer om vårt arbete för djuren,  
besök www.djurskyddet.se eller kontakta oss:  
info@djurskyddet.se  
08-673 35 11

Ja, jag vill bli medlem i Djurskyddet Sverige.
Kostnad 200 kr/år. Vi skickar hem ett inbetalningskort till dig.

För- och efternamn:

Adress:

Postadress:

E-post (Om du fyller i din e-post får du vårt nyhetsbrev.):
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DJURSKYDDET

”Skilj på vildkatt och förvildade katter!”uppmanar Djurskyddet Karlstad SIDAN 25
+
Vildsvinspestensprider sig
SIDAN 6

TEMA DJURENS POLITIK

Det är valår. Var står partierna i djurskyddsfrågorna? Vad vill de göra? Vi ger dig en guide 
inför årets val i september så att du kan göra ett val för djurens bästa. SIDAN 8

Lägg din röst  för djurens bästa!

Så blir hunden  och katten
blodgivare

RÅD8

Klipp här!

VILL DU BLI MEDLEM, SKICKA IN SVARSKORTET NEDAN!

Djurskyddet Sverige sparar dina personuppgifter och hanterar dessa enligt  
rådande lagstiftning (GDPR). Vi använder uppgifterna för att skicka ut information, 
medlemsavier, medlemstidning och frågor om gåvor.  

Läs Djurskyddets integritetspolicy på www.djurskyddet.se/integritetspolicy

Som medlem  
får du vår  

medlemstidning 
4 ggr om året.

Hjälp oss hjälpa de 
hemlösa katterna
I Sverige finns omkring 100 000 hemlösa katter. Under 
sommaren föds många oönskade kattungar som kommer 
att mötas av ett hårt liv.

Under förra året omplacerade våra lokalföreningar över 
2500 katter till nya kärleksfulla hem. Djurskyddet Sverige 
arbetar politiskt för att höja katternas status och stärka 
deras skydd i lagen.

Djurskyddet Sverige är en ideell organisation som inte får 
några statliga medel utan är helt beroende av gåvor.

Bli medlem hos oss så kan vi göra ännu mer 
skillnad för djuren och sätta press på politikerna. 

Tillsammans gör vi skillnad för djuren!
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