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Käre Ulf Kristersson, 
 

Vi gratulerar till din nya roll som Sveriges statsminister. Jag är säker på 

att landet kommer se många framsteg under din tid på posten. Jag skriver 

för djurrättsorganisationen PETA, för att be dig att stänga ner Sveriges 

kvarvarande minkfarmar som ett av dina första initiativ som statsminister. 

Ett sådant beslut begränsar spridningen av COVID-19 såväl som framtida 

pandemier, skyddar viktiga naturresurser och återställer Sveriges rykte 

som en djurvänlig nation.  
 

Som du kanske vet förbjöds minkuppfödning tillfälligt år 2020, efter 

utbrott av COVID-19 på åtminstone 14 pälsfarmar. Att återöppna dessa 

anläggningar, där djur hålls tätt ihop i nätburar och kroppsvätskor som 

urin, avföring, var och blod enkelt överförs mellan individer, är som att 

rulla ut röda mattan för coronaviruset och andra farliga zoonotiska 

patogener som får mutera och spridas vidare. En aktuell Novus-

undersökning visar att fler än hälften av svenskarna oroas över 

sjukdomsrisken förknippad med den här typen av djurhållning. 
 

Trots att Sverige klappar sig på axeln över att vara ett ”grönt” land är 

pälsfarmning en miljömardröm. Industrin släpper ut enorma mängder 

växthusgaser, förorenar mark och vattendrag genom avrinning och slukar 

en massiv mängd land, vatten, grödor och energi. Pälsarna som 

produceras måste behandlas med en giftig soppa av farliga kemikalier för 

att inte ruttna. Forskning från 2016 fann tunga kemikalier i päls på 

barnkläder, däribland sexvärt krom och formaldehyd. Barnkläderna drogs 

sedan tillbaka från marknaden av Europeiska kommisionen. Att 

marknadsföra päls som miljövänligt har upprepade gånger dömts ut som 

”falskt och missledande” av olika europeiska 

annonseringsstandardskommittéer. 
 

Utöver att det är en miljöbov och en hälsofara, ska tilläggas att 

pälsfarmning är etiskt förkastligt. Det har gjorts inspektioner på Sveriges 

minkfarmar där djuren funnits tätt ihoppackade i nätburar, flera med 

obehandlade öppna sår. Ett antal minkar hade tagit till kannibalism, ett 

tecken på grav psykologisk stress. Dessa djur dödas ofta genom att gasas 

ihjäl. 
 

Sverige åtnjuter ett rykte av att vara ett land med hög standard gällande 

djurens välfärd, men halkar efter alla de andra länder där pälsfarmning 

redan förbjudits, däribland Belgien, Estland, Irland, Italien, Japan, 

Luxemburg, Norge, Österrike, Slovakien, Slovenien och Storbritannien. 

Nästan 80 procent av svenskarna stöder ett förbud mot pälsfarmning. Kan 

du, som statsminister, åta dig att få ett slut på denna farliga, plågsamma 

och föråldrade pälsindustri som en del av ditt arv? 
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Tack för din tid och ditt noggranna övervägande i denna viktiga fråga. 
 

Vänligen, 
 

 
 

Mimi Bekhechi 

Vicepresident för Storbritannien, Europa och Australia 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) 

 


