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Återblick:
Revolution Rov var initialt en intressegrupp på Facebook som kallades Rondell-vargen, då
det hela startade som en aktionsgrupp inför och under licensjakten på varg 2018. En
framgångsrik aktion genererade på kort tid 57 varginstallationer i landets rondeller – att
betrakta som konstnärliga såväl som budskapsbärande. Aktionen genererade pressutrymme
och manade till frågeställningar för människor som passerade rondellvargarna.
Efter det växte en övertygelse om att arbetet för våra svenska rovdjur inte var över och några
initiativtagare valde att fortsätta arbeta men under namnet Revolution Rov. Denna
facebookgrupp startades i juli 2018.
Revolution Rov har sett till att sprida kunskap om rovdjurens situation och hur jakten på de
bedrivs och de problem som finns runt den.
Revolution Rov vill bilda opinion för rovdjuren och aktivt arbeta för rovdjurens rättigheter. Mot
jakt på rödlistade, utrotningshotade rovdjur, trofe- och illegal jakt. Detta har främst gjorts
genom namninsamlingar som personligen överlämnats till bl.a. Norska ambassaden (jan -19)
och Naturvårdverket (mars -20), samt mailats till berörda beslutsfattande myndigheter.
Revolution Rov har formulerat protestskrivelser, debattartiklar och genomfört en fysisk
manifestation, Rovdjursmarschen 2019 i Stockholm med demonstration och avslutande tal
av bla Jens Holm, Rebecka Le Moine och Carl Schlyter på Sergels torg.
I mars 2020 bildade Revolution Rov ideell förening, med organisationsnummer 802529-7618
Revolution Rov finns nu och verkar på https://revolutionrov.com/, Facebook, Instagram,
Twitter och YouTube.
Vårt arbetssätt kommer fortsatt genomsyras av att vi är lagliga, fredliga, icke politiska och
icke våldsbenägna. Revolution Rovs fortsatta ambition som organisation är att sprida
vetskapen om vikten av våra rovdjur, predatorer och hörnstenar i den biologiska mångfalden
och hur nära utrotning de är. Främst för den breda massan, folket. Ge de möjlighet att ta del
av det som sker med djuren ute i vår natur. Men även genom att trycka på och medvetet
försöka påverka våra beslutsfattande myndigheter och politiker att ta beslut ur ett större
djurrättsligt perspektiv än idag. Vi vill lyfta det beklagliga i att landets beslutsfattare fortsatt tar
beslut om licens- och skyddsjakter på våra ´fridlysta och hotade arter utan större eftertanke.
Samt göra det vi kan för att få ett stopp på det.
Under rådande Corona epidemi kommer vårt arbete ske utifrån rådande restriktioner och
förhållningsregler som gäller i landet. Så det blir främst arbete på distans genom skriftlig
kommunikation med myndigheter, politiker, EU, digitala namninsamlingar och fortsatt arbete i
våra sociala medier.
Revolution Rov planerar också att skaffa ett bankkonto i föreningens namn för att ha ett
överskådligt redskap för våra utgifter och för att kunna ta emot bidrag och sponsring för vårt
arbete.
Revolution Rov har alltid haft som mål och intention att samverka och skapa goda relationer
med andra likasinnade föreningar och organisationer för att på så sätt få större
genomslagskraft i de sakfrågor vi arbetar för. Det är ett arbete vi fortsatt kommer lägga fokus
och kraft på.

