Anonym spørreundersøkelse hos abonnentene til Norecopas nyhetsbrev,
august 2009
Abonnentene på Norecopas nyhetsbrev (1303 personer) ble den 27. august 2009 oppfordret
pr. epost til å velge ett av følgende svaralternativene:
1.
2.
3.
4.

Jeg er fornøyd med Norecopas innsats
Jeg er meget fornøyd med Norecopas innsats
Jeg vet for lite om hva Norecopa holder på med
Jeg mener at Norecopa har oppnådd for lite (spesifiseres i eget felt)

62 personer (5%) besvarte spørreskjemaet (3 fra forvaltningen, 50 fra forskningen, 2 fra
industrien 3 fra dyrevernbevegelsen og 4 som ikke oppga hvilken gruppe de tilhørte).
42 personer (68% av respondentene) var enten fornøyde (34) eller meget fornøyde (8) med
Norecopas innsats.
2 personer (3% av respondentene, begge fra forskningen) mente at Norecopa har oppnådd
for lite. Av disse to, var det én som ga utfyllende opplysninger (‘Norecopa gjør alt for lite for
å bedre og forenkle forholdene for dyreforskning i Norge som er en nødvendig del av
utprøving.’).
18 personer (29% av respondentene) svarte at de visste for lite om Norecopas arbeid (til
tross for at alle disse mottar Norecopas nyhetsbrev).
Tilsammen 9 personer (15%) ga utfyllende opplysninger:











Jeg støtter organisasjonen fullt ut og synes det er et meget viktig arbeid i dyrevern bekjempelsen.
Opplæring og kunnskap må til.
Kan bli enda mer synlige og ta enda mere kontroversielle saker.
Det må legges større press på forvaltning slik at de kan spille på lag med industrien med et felles mål
om å redusere bruk av forsøksdyr. Gjeldende retningslinjer (guidelines) og krav for dokumentasjon av
legemidler til dyr (og fisk) er i liten grad endret endret i den hensikt å fremme bruken av de 3 R-ene.
Har Norecopa tilstrekkelig ressurser? Organisasjonen er litt anonym. Veldig bra hjemmeside!
Norecopa har vært aktiv på flere fronter enn jeg hadde regnet med, særlig budsjettet tatt i betraktning.
Godt jobba! Fortsett med det!
Norecopa har tatt tak i viktige områder/problemstillinger og fått ut notater, referater og rapporter. Det
kommer bra orienteringer om aktiviteten til medlemmene.
Norecopa gjør alt for lite for å bedre og forenkle forholdene for dyreforskning i Norge som er en
nødvendig del av utprøving.
Norecopa lager gode nyhtesbrev med mye nyttig informasjon. Problemet blir at dette drukner i all
annen informasjon vi skal fordøye. Kanskje Norecopa burde satse på noen enkeltsaker som de
promoterte seg på.
Jeg syns det er beklagelig at det er så lite penger til FDU sin virksomhet mens Norecopa har fått flere
midler (i en verden hvor det i forveien er lite penger til slikt). Jeg så helst at lovverkets forvaltere fikk
flere penger før andre.
Men dessverre må mitt forhold til disse emailene rammes av overbelastning, og jeg ber om at jeg
strykes av mailinglisten.

