
 

 

 

Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 10-12 februar 2012: 

Dyr har egenverdi! 

I løpet av de siste tiårene har vitenskapen gitt oss ekstremt viktig kunnskap om 
dyrs atferd, behov, intelligens og følelser. Til tross for dette utnytter vi flere 
dyr, på mer grusomme måter, enn noen gang før. 
 
Grønn Ungdom ser ikke på dyr som ressurser, men sansende enkeltindivider med et ønske 
om å leve, og som er bevisste på verden rundt seg. 
 
Avvikling av Norsk pelsdyroppdrett I Norge, som i flere andre land, har vi sett 
"avsløringer" med syke og skadde dyr gang på gang. Det er viktig å huske på at dette kun er 
et resultat av det grunnleggende problemet: ville dyr som sitter innestengt hele livet i 
nettingbur. Dyrehold kommer vanskelig i enda større konflikt med vår kunnskap om dyrs 
atferd og behov enn dette: burlivet fratar dyrene så godt som alt som gjør livet verdt å leve, 
og nekter dem deres mest basale behov. Dette livet driver dyrene til vanvidd, og mange 
utvikler alvorlige atferdsforstyrrelser. Etter omtrent et halvt år tas de livet av for å bli til et 
produkt ingen har bruk for i dagens samfunn. 
Grønn Ungdom ønsker derfor at avvikling fortsatt skal være en del av partiprogrammet. I andre 
land hvor det har blitt vedtatt avvikling har næringen gjerne fått 10-15 års overgangstid før de 
må legge ned. Grunnet de store lidelsene pelsdyrnæringa forårsaker hvert år, satt opp mot de få 
arbeidsplassene den gir, hvorav de fleste er deltid, mener vi dette er unødvendig lenge. Grønn 
Ungdom ønsker derfor kortest mulig overgangstid. 
 
Importforbud mot pelsprodukter Avvikling av pelsdyrnæringa i Norge vil føre til at vi 
sparer mange rev og mink fra lidelse og død her hjemme, mindre markedsføring av 
pelsprodukter både i Norge og i utlandet, samt en generell holdningsendring blant 
befolkningen. Samtidig må vi ikke glemme at Norge importerer store mengder pels fra utlandet. 
Det har vist seg at pelsdyrnæringa i andre land er minst like problematisk som i Norge, og i land 
hvor reglene for pelsdyroppdrett har fått nevneverdige innstramminger har dette ført til at 
næringen har blitt nødt til å legge ned, da det ikke lenger har vært økonomisk lønnsomt å drive 
videre. Grønn Ungdom ønsker derfor et importforbud mot pelsprodukter, også de som kun 
inneholder pelsdetajler som f.eks. jakker med pelskrage. 
 
Importforbud mot dyretestet kosmetikk Kosmetikktesting på dyr er i praksis forbudt i 
Norge, men likevel importeres det store mengder dyretestet kosmetikk fra utlandet. Dyretesting 
for kosmetikkprodukter påfører enorme smerter på trolig flere millioner dyr årlig, og gir ofte 
unøyaktige og misvisende resultater. Bruk av dyr for å teste enda flere nye kosmetikkprodukter 
er en åpenbar unødvendig praksis, og det finnes dessuten svært gode alternativer. Grønn 
Ungdom mener derfor at det bør innføres et importforbud mot all dyretestet kosmetikk. 
Støtte til dyrevernorganisasjonene Dyrevernorganisasjonene gjør en viktig jobb med alt fra 
omplassering av hjemløse dyr, til holdningskampanjer, til politisk arbeid. I dag er det kun 



 

 

enkelte dyrevernorganisasjoner som mottar støtte, samtidig som 
pelsdyrnæringa mottar flere titalls millioner årlig. Grønn Ungdom vil at ingen 
dyrevernorganisajoner skal nektes statsstøtte og at den nåværende støtten 
økes ved at man har som mål å flytte subsidiene som pelsdyrnæringa årlig mottar til 
dyrevernorganisasjonene. 
 
Dyr i sirkus Norge har svært få gjenværende sirkus som fortsatt benytter seg av dyr i 
underholdningen. Lange, ofte daglige transporter, trange og unaturlige leveforhold, og 
rutinemessig bruk av vold ved trening, har skapt reaksjoner hos mange. Bruk av dyr i sirkus kan 
med vår kunnskap om dyrs behov ikke forsvares. Grønn Ungdom ønsker derfor å endre 
programmet fra forbud mot ville dyr i sirkus til forbud mot dyr i sirkus generelt (alle dyr). 
 
Dyr i matproduksjon Grønn Ungdom anerkjenner de store problemene for dyr i 
matproduksjonen. Høner som sitter i bur på størrelse med et A4-ark, timeslange transporter før 
dyrene tas livet av på slakteriet, såkalt ”frittgående” dyr som lever under ekstremt trange og 
ubehagelige omgivelser - gjerne mange tusen stuet inn i samme rom, er noen eksempler. I tillegg 
til dyrevernsaspektet innebærer produksjon av kjøtt en enorm belastning på miljøet.  
Grønn Ungdom vil derfor: 
- At alle offentlige kantiner og skoler skal ha minst en rett fri for produkter som kommer fra dyr 
 - Innføre kjøttfri mandag i alle offentlige kantiner og skoler  - Opprette et statsstøttet 
opplysningskontor for vegetarmat, med fokus på dyr, helse og miljø 
 
Hjemløse dyr Flere titalls tusen domestiserte dyr er hjemløse i Norge. Dette skyldes for det 
meste ansvarsløshet og liten respekt for dyr: mange skaffer seg dyr på impuls og finner senere ut 
at de ikke ønsker dette ansvaret, og overlater dyrene ute for seg selv.  
Grønn Ungdom ønsker restriksjoner på kjøp, salg og avl av dyr, samt obligatorisk innføring i 
dyrs grunnleggende behov for dyreeiere. 
 
Dyrevern i skolen Respekt for dyr er avgjørende for hvordan vi behandler dem, og 
menneskers empati for dyr henger sammen med hvordan vi behandler andre mennesker. 
Grønn Ungdom mener det er viktig å innføre kunnskap om dyrs atferd, behov, intelligens og 
følelser som en del av pensum i skolen. 
 
Jakt med pil og bue En rekke rapporter har vist at buejakt har dårligere presisjon enn 
kruttvåpen, men til tross for dette vurderer myndighetene nå å innføre en prøveperiode på 
buejakt. 
Vi mener større respekt for dyr er viktigere enn innføring av nye jaktformer, og at dette ville 
vært et steg i feil retning. Grønn Ungdom ønsker derfor ingen prøveperiode for buejakt. 


