VARFÖR SVEKATT?
VILKA ÄR VI?
SVEKATT står för Svenska Kattskyddsförbundet.
Vi är en sammanslutning av katthem och katthjälpsorganisationer runt om i Sverige som arbetar
enligt No Kill-metoden.

• Vi vill öka kattens rättsstatus genom att verka för
att lagar och förordningar om kattskydd utvecklas
och efterlevs.

VAD STÅR VI FÖR?
SVEKATT står för alla katters rätt till liv. Ingen
katt ska avlivas bara för att den är skygg eller har
beteendeproblem. Med tålamod, kärlek och kunskap går sådant att arbeta bort. Endast sjuka eller
skadade katter bör avlivas i samråd med veterinär
om katten inte bedöms kunna leva ett smärtfritt
liv. Ingen katt ska heller behöva dö för att den är
hemlös eller oönskad.

• Vi vill att Sverige ska bli ett föregångsland inom
gott djurskydd – för alla djur.

BEHÖVS VI?
Enligt beräkningar finns det mer än 100 000 hemlösa katter i Sverige – därför behövs SVEKATT.
VAD VILL VI?
• Vi vill höja kattens status och förbättra de hemlösa katternas situation genom upplysning, information och påverkan.

• Vi vill inspirera fler att engagera sig i kattskyddsfrågor.

VAD GÖR VI?
• Vi knyter samman seriösa kattorganisationer över
hela Sverige för att kunna föra de hemlösa katternas talan gentemot myndigheter och politiker.
• Vi arbetar för att få myndigheterna att sluta
försöka lösa problemet med hemlösa katter genom
slentrianmässig avlivning.
• Vi är ett stöd i katthemmens dagliga arbete och
verkar för att synliggöra den kunskap och det
engagemang som finns inom katthjälpsorganisationerna.
• Vi informerar om katter och deras behov. Genom
att höja kattens status kan vi på sikt lösa problemet
med hemlösa katter.

HUR KAN DU HJÄLPA OSS?
För att kunna sprida
kunskap och påverka
måste vi synas i debatten och nå ut till allmänhet, media och myndigheter. För detta krävs
ekonomiska resurser.
Du kan stödja vårt arbete
genom att bli stödmedlem eller skänka en penninggåva. Du kan också
bidra med din kunskap

eller hjälpa oss att sprida
information om SVEKATT
och No Kill.
För att bli stödmedlem,
sätt in 200 kr på vårt pg
63 31 76-3 eller bankgiro
840-7827. Glöm inte att
ange namn och e-postadress.
www.svekatt.se
info@svekatt.se

