Vi har ikke svaret på alt, men fokus på én ting, nemlig dyrevelfærd!
Skal dyrenes sag fremmes i Danmark, så er der kun en vej frem, og det er den politiske!

Partierne på Christiansborg, er fuldstændig ligeglade med dyrevelfærd. Det kan i hvert fald opfattes sådan, når
man ser hvad dyreproducenter slipper afsted med over for dyrene!
Dyrevelfærdspartiet er ikke et veganerparti, men mener at dyrevelfærd skal vægtes højest i dyreproduktionen.
Find sammen omkring Dyrevelfærdspartiet, der ønsker en dyrevelfærdsminister, et dyrevelfærdspoliti og en ny
dagsorden på Christiansborg, der tilgodeser en ansvarlig opførsel over for dyr i Danmark.
Vi kan ikke overlade ansvaret for dyrenes trivsel til de etablerede partier, men må selv trække i arbejdstøjet.
Partiet tegnes foreløbigt af Martin Gade Kristensen og Claus Kaasgaard.
Først skal opbakningen og tilslutningen findes blandt de mange dyrevenner i Danmark. Primært i de utallige FBgrupper, der jo egentlig står for det samme. Det er nødvendigt at vi taler med én fælles stemme - for dyrenes
skyld! Samarbejdet mellem dyrevenner og FB-grupper er vores styrke og dyrenes eneste chance.
Herefter skal foreningen omkring partiet dannes. Inderkredsen skal opstå blandt de stærkeste ildsjæle i kampen
for dyrene, og de skal udforme partiets program. Når det er på plads, så finder vi på demokratisk vis de bedst
egnede kandidater blandt medlemmerne.
Dyrevelfærdspartiet er et godkendt partinavn, og vi er klar til at indsamle digitale vælgererklæringer.
Valgenheden har nu fået den digitale løsning i luften. DU kan nu give os en vælgererklæring med NemID. Det
koster ikke noget og du forpligter dig IKKE til at stemme på partiet ved et valg.
Tilsagn om, eller hjælp til udfyldelse af digital vælgererklæring. Send mail til: ve@dyrevelfaerdspartiet.dk
Ønsker DU medlemskab og indflydelse, så send en mail til: email@dyrevelfaerdspartiet.dk
HUSK NU! Der er ingen formand eller spidskandidater osv. endnu! Dem skal vi finde sammen, men først efter
en betydelig tilslutning.
Plan A:
Dyrevelfærdspartiet skal, med hjælp fra danske dyrevenner, vælges ind i Folketinget med 4-5 mandater. Disse
mandater vil kunne sikre den ene eller den anden blok flertal, mod at Danmark får en dyrevelfærdsminister og et
dyrepoliti. Dette kræver ca. 20.000 vælgererklæringer og 80-100.000 stemmer ved et valg.
Plan B:
Bliver vi ikke opstillet, eller bliver vi ikke valgt ind, skal vi arbejde for, at dyrevelfærdsdebatten i Danmark og
EU kommer frem i medierne HVER DAG! Dette er muligt, hvis vi får den fornødne opbakning blandt de flere
hundrede tusinde dyrevenner i Danmark.
Politisk FB-side: https://www.facebook.com/Dyrevelfærdspartiet-1519287621669531/timeline/
Partiets FB-gruppeside: https://www.facebook.com/groups/1601289306753175/?fref=ts
Partiets Hjemmeside: http://www.dyrevelfaerdspartiet.dk/
Partiets folder: http://dyrevelfaerdspartiet.dk/Filer/DVP%20folder.pdf

