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World Animal Protection
är en global djurskyddsorganisation som har 
skyddat djur mot utnyttjande och misshandel 
i mer än 50 år. Genom vårt arbete inspirerar 
och påverkar vi människor, organisationer 
och regeringar till att förbättra förhållanden 
för världens djur.

Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de 
kan leva fritt i naturen där de hör hemma. 
Vi hjälper djur i lantbruket, där miljarder djur 
lider i den intensiva produktionen.

Vi räddar djur i katastrofer och arbetar 
förebyggande, så att djuren är skyddade 
i framtida naturkatastrofer. Och vi visar att 
människor och djur kan leva tryggt sida vid 
sida i samhället.

Vi är med och skapar positiva förändringar 
för djur genom att exponera djurplågeri och 
bana väg för hållbara lösningar – globalt 
såväl som lokalt. Vi samarbetar med FN, är 
rådgivare åt världens regeringar om djurväl-
färd och är involverade i lokalt djurskyddsar-
bete i över 50 länder.

Styrelsen genom
Gitte Buchhave, ordförande
Sven Stenson, vice ordförande

Tack! Ditt stöd har gjort 
stor skillnad för djuren 
under 2016

2016 var ett år då det åter stod klart vilken stor skillnad det kan göra 
när vi djurvänner står eniga och låter vår stämma bli hörd. Genom 
TripAdvisor, världens största resesajt, såldes biljetter till många av 
de turistattraktioner där vilda djur plågas. I över ett år ignorerade 
TripAdvisor vår önskan om ett möte. Men efter att vi under 2016 
satte press på företaget med hjälp av 558 000 namnunderskrifter 
ändrade de inriktning. De förpliktade sig till att sluta sälja biljetter till 
anläggningar där man kan få ta en selfie med en tiger, klappa en 
lejonunge, simma med delfiner eller på andra sätt fysiskt komma 
nära vilda djur. 

Det var också tack vare namnunderskrifter som vi under 2016 
fick stopp på massavlivningarna av hundar i staden Constanța i 
Rumänien. Varje år dödas över 4 000 hundar i staden i ett försök 
att minska antalet gatuhundar. Men avlivningarna var inte bara 
brutala – de var också helt ineffektiva eftersom antalet hundar inte 
minskade. På kort tid samlade vi in namn från över 60 000 hund-
vänner och överlämnade dem till Constanțas vice borgmästare. 
Han lovade att sätta stopp för avlivningarna och kommer nu att 
införa en rad djurvänliga åtgärder som vi rekommenderade, exem-
pelvis gratis kastrering av hundar.

Ibland upplever vi snabba framgångar i vårt arbete – andra gånger 
tar det väldigt lång tid att förbättra förhållandena för många av de 
djur som lider runt om i världen. Under 2016 samlade vi in nästan 
300 000 underskrifter för att sätta press på en rad internationella 
snabbmatskedjor. Vi uppmanade dem att se till att de slaktkycklingar 
som hamnar på menyn får bättre förhållanden. Några av kedjorna 
har nu en dialog med oss medan andra ännu inte är inställda på 
att lyssna. Det är fortfarande lång väg att gå innan alla världens 
slaktkycklingar får bättre levnadsvillkor men vi fortsätter kampen för 
kycklingarna under 2017. 

Vi kan hjälpa så många djur runt om i världen tack vare att så många 
djurvänner stöttar vårt arbete. År efter år är vi djupt tacksamma över 
det generösa stöd som gör de möjligt för oss att rädda djur från 
misshandel och utnyttjande. Jag vill gärna tacka alla som på ena eller 
andra sättet har hjälpt oss i vårt arbete under förra året. Det är ni som 
gör det möjligt för oss att göra skillnad för så många djur.

 
 Med vänlig hälsning 

 Roger Petterson
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Vilda djur 
Detta vill vi: Vi vill sätta stopp 
för att vilda djur blir tillfånga-
tagna, plågade, utnyttjade och 
dödas.Vårt mål är att vilda djur 
får stanna i det vilda där de 
hör hemma. 

Detta gör vi: Vi arbetar för 
att stoppa det kommersiella 
utnyttjandet och misshandeln 
av vilda djur, bland annat via 
dialog med turistbranschen och 
genom att påverka regeringar. 
Genom information vill vi 
minska efterfrågan på vilda 
djur som utnyttjas till underhåll-
ning och traditionell medicin.

Inga fler tigerselfies 
eller elefantshower
–Det är inte lätt att ändra på att vilda djur 
utnyttjas i turistindustrin. Därför måste vi 
angripa problemet från olika håll: Vi måste 
påverka turisterna, researrangörerna och de 
som erbjuder underhållning med vilda djur.
Kate Nustedt leder vårt arbete med vilda 
djur. Hon är starkt engagerad i vår kampanj 
för att stoppa elefantridning och andra 
former av turistunderhållning, där vilda 
djur plågas och utnyttjas.

–Det är ingen tvekan om att det kommer att 
ta tid – men jag vet att vi kan stoppa skadlig 
underhållning med vilda djur. Tidigare före-
kom dansbjörnar på många platser i Indien, 
Turkiet och Grekland. Men vi lyckades få 
stopp på det, bland annat efter att vi finan-
sierade reservatet där björnarna kan få ett 
nytt liv. Djuren kan inte tala för sig själva 
– så vi måste tala å deras vägnar.

Vi tycker att vilda djur ska 
har rätt att leva i den natur
där de hör hemma.

Några insatser under 2016
Researrangörer blir elefantvänliga 
Över en halv miljon vilda djur lider i turist-
industrin. Vare sig djuren tagits från naturen 
eller avlats i fångenskap är de fortfarande 
vilda djur med alla sina naturliga instinkter 
intakta. Livet i fångenskap, där de ofta står 
fastkedjade eller lever i små burar, kan inte 
uppfylla deras behov. Många av djuren blir 
dessutom plågade för att brytas ner mentalt, 
så att de blir tillräckligt kuvade för att kunna 
umgås med människor. 

Vi har under flera år varit i dialog med 
resebranschen för att få dem att hjälpa oss 
med att stoppa efterfrågan på underhållning 
med vilda djur. Vid årets slut hade över 120 
svenska och internationella researrangörer 
slutat erbjuda elefantridning och -shower till 
sina resenärer. En rad företag har stoppat 
alla former av underhållning med vilda djur 
i sina utflyktsprogram. 

Underskrifter fick 
TripAdvisor att ge efter 
Vi försökte åtskilliga gånger att föra en 
dialog med världens största resesajt, 
TripAdvisor, för att få den att stoppa 
marknadsföring och försäljning av biljetter 
till anläggningar där vilda djur plågas. Det 
var förgäves innan vi samlade in 558 000 
underskrifter riktade mot sajten. Det fick 
TripAdvisor att förbinda sig till att sluta sälja 
biljetter till anläggningar där turister kan 
komma i fysisk närkontakt med vilda eller 
utrotningshotade djur. Det gäller exempel-
vis anläggningar där man kan rida på 

elefanter, ta en selfie med en tiger eller 
simma med delfiner. 

Djuren i havet ska 
skyddas mot spöknät 
Under 2016 upplevde vi stora genombrott 
i kampen för att skydda valar, sälar och 
andra havslevande djur mot borttappad 
eller kvarlämnad fiskeutrustning – de så 
kallade spöknäten. Bland annat fick vi FN att 
erkänna att spöknät är ett omfattande pro-
blem med allvarliga konsekvenser för djuren 
i havet – och att det behövs en snabb insats 
för att göra något åt problemet. 

Vi var med och grundade Global Ghost 
Gear Initiative (GGGI). I loppet av 2016 
satte GGGI igång ett nytt projekt i FN:s 
regi som ska säkra att all fiskeutrustning 
märks. På det sättet kan man spåra vari-
från utrustningen kommer. Fiskare kan hitta 
utrustning som de tappat vid olyckor och de 
kan avskräckas från att lämna kvar utrustning 
eftersom den kan spåras. 

Akut hjälp till sälar 
och andra djur i havet 
Vi finansierade under 2016 ett räddnings-
center i Maine, USA, för sälar och andra 
djur som lever i havet. Vår partnerorganisa-
tion Marine Mammals of Maine (MMoME) 
kan nu akut behandla de havsdjur i nöd som 
de räddar längs Maines kuststräcka. Många 
av djuren är svårt skadade efter att ha 
fastnat i fiskenät, ryssjor eller andra tappade 
fiskesaker. Under 2016 hjälpte MMoME 
268 nödställda djur.

268
nödställda djur fick 
hjälp av MMoME 
under 216

iStock. by Getty Images
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Vilda djur 
Björnar

Bim och Bam blir starkare 
dag för dag
–Det är så roligt att se dem slåss på. Man förstår verkligen varför de 
har fått namnen Bim och Bam! De är helt enkelt inte samma björnar 
som några skogsjobbare hittade svaga och uttorkade.

Det berättar vår björnexpert Victor Watkins om de två björnungar, 
som i februari fördes till björnreservatet i Rumänien. De hade hittats 
ensamma i skogen, bara fyra veckor gamla. Björnungarna var alldeles 
för små för att klara sig själva. 

Men lyckligtvis klarade de sig igenom den första kritiska tiden. I juli 
hade de vuxit sig tillräckligt stora och starka för att kunna flyttas ut till sitt 
helt egna område i det frodiga reservatet. Här har de träd att klättra i 
och ett vattenhål att simma och leka i. 

–Vi hoppas kunna sätta ut dem i naturen när de är gamla nog, så att 
de kan ansluta sig till de andra 5 000 vilda björnarna i Rumänien, 
säger Victor Watkins.

70%
färre björnar är nu i 
fångenskap i Vietnam 
jämfört med 2006

Några insatser under 2016
Räddade från björnhets i Pakistan  
Under 2016 räddade vi åtta björnar i 
Pakistan. De hade allesammans levt under 
usla förhållanden och tvingades att slåss i 
blodig björnhets eller uppträda som dans-
björnar. Björnarna kan njuta av ett tryggt 
och skyddat liv i Balkasar-reservatet, som vi 
finansierar. Endast 13 björnhetsarrangemang 
planerades i Pakistan under 2016 och vi 
lyckades stoppa sex av dem, så enbart 
sju kamper genomfördes. Det är en stor 
nedgång från de cirka 1 000 om året som 
hölls då vi startade vårt arbete för att stoppa 
björnhetsen 1997. 

Nya invånare i björnreservatet 
i Rumänien 
Det natursköna björnreservatet, som vi finan-
sierar i Rumänien, fick sju nya invånare under 
året. De flesta av björnarna har vi räddat 
från ett uselt liv i nerslitna djurparker. Flera 
av björnarna var undernärda och medtagna 
när de kom men har snabbt fått det bättre i 
de nya, natursköna omgivningarna. 

Vi behöver nu bara ytterligare tio björnar 
kvar att rädda i Rumänien. 

Framsteg i kampen mot björngalla
Omkring 20 000 björnar lever under helt 
oacceptabla förhållanden på gallfabriker 
i Asien. Här får de under stora plågor sin 
galla tappad. Den används sedan som 
universalmedel i traditionell asiatisk medicin. 
I Vietnam är det förbjudet att tappa galla 
från björnarna och vi har mikrochippat de 
björnar som fortfarande hålls i fångenskap, 
så att vi kan övervaka dem. Detta gjorde 
att vi under 2016 kunde hjälpa till med att 
konfiskera tre björnar. 

Vår insats under de senaste 10 åren har fått 
ner antalet björnar i fångenskap i Vietnam 
med nästan 70 %. I Sydkorea har vi också 
kommit närmare målet med en utfasning av 
gallindustrin. 99 % av björnarna på fabri-
kerna är nu steriliserade, så att det inte kan 
avlas fram nya björnar och det är förbjudet 
att fånga in nya björnar från naturen.

Björnungarna Bim och Bam 
var bara fyra veckor gamla 
när de hittades. Deras mamma 
var uppenbarligen död.
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Hemlösa djur 
och sällskaps-
djur
Detta vill vi: Vi vill skydda 
hundar överallt i världen mot 
brutala massavlivningar och 
se till att de får bättre levnads-
villkor.

Detta gör vi:  Vi övertygar 
regeringar och myndigheter 
om att införa djurvänliga och 
effektiva lösningar för att 
hantera hundpopulationerna, 
i stället för att avliva hundarna 
med brutala metoder

80 000
hundar vaccinerade 
vi i Makuena-distriktet 
i Kenya

Några insatser under 2016

En miljon rabiesvaccinationer  
Under 2016 nådde vi 1 miljon vaccinatio-
ner av hundar mot rabies. Vaccinationerna 
skyddar inte bara hundarna mot den död-
liga sjukdomen utan också mot massavliv-
ningar. På många platser i världen får räds-
lan för rabies myndigheter eller lokalbefolk-
ningen att slå ihjäl hundar (ofta med brutala 
metoder) i ett försök att hindra sjukdomen 
från att spridas. Men avlivningarna stoppar 
inte rabies – det gör bara vaccinationer. 

Immunbarriär 
Under 2016 vaccinerade vi omkring 
80 000 hundar i Makuenadistriktet i Kenya. 
Sju av tio hundar är nu vaccinerade. Det är 
tillräckligt för att skapa en immunbarriär mot 
rabies. Hundarna i många områden kan nu 
tryggt springa fritt omkring utan att riskera 

avlivning och hundägarna behöver inte 
längre oroa sig för sina hundars liv.
 
Stopp för massavlivningar 
i rumänsk stad 
I Rumänien lyckades vi sätta stopp för mass-
avlivningarna av hundar i staden Constanța. 
De senaste 16 åren har det årligen dödats 
fler än 4 000 hundar i staden i ett fruktlöst 
försök att kontrollera antalet hemlösa hundar 
i staden. 

Vi överlämnade underskrifter från över 
60 000 hundvänner till stadens borg-
mästarkontor, och det fick stadens politiker 
att lyssna på oss. De har nu förbundit sig 
att införa en rad djurvänliga åtgärder som vi 
har rekommenderat. Vi har dessutom infört ut-
bildningsprogram på skolor i hela Rumänien, 
där eleverna lär sig om hundars behov och 
hur man blir en ansvarsfull hundägare.

Ett tryggt liv för Bruno
–När jag kommer hem möter Bruno mig. 
Och när jag går runt på gården följer hon 
mig i hälarna, som om hon vill vakta mig. 
Hon tycker om alla i vår familj och hon älskar 
att leka med barnen. 
Joseph Mutui, som bor i Kenya, har sökt upp 
oss för att få sin valp Bruno vaccinerad mot 
rabies. Därmed är hon inte bara skyddad 
mot den dödliga sjukdomen utan också mot 
brutal avlivning. Rabies dödar uppemot 

2 000 människor om året i Kenya och i 
desperation slår folk ihjäl hundarna efter-
som de är rädda för att hundarna är smitt-
spridare. Därför har vi vaccinerat Bruno, så 
att hon kan leka fritt med sin familj och de 
andra hundarna i området, utan att 
Joseph ska behöva frukta för hennes liv. 
Han  tillägger:
–Bruno är en del av vår familj och vi skulle 
bli helt förkrossade om vi förlorade henne.

Joseph har varit och 
vaccinerat sin valp Bruno 
för att skydda henne.
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Lantbruksdjur 
Detta vill vi: Vi vill förbättra 
förhållandena för de miljarder 
lantbruksdjur, som lever under 
fruktansvärda förhållanden 
världen över. Alltför många lant-
bruksdjur har knappt tillräckligt 
med plats för att kunna röra sig 
och ser aldrig dagsljus. 

Detta gör vi: Vi har rådgivning 
och sätter press på regeringar, 
livsmedelsföretag och lantbruk 
för god djurvälfärd för produk-
tionsdjur. Grisar ska ha plats 
till att röra sig, böka i halm och 
bygga bon. 

Glada grisar hos Dexing
–Vi började ha grisarna i bås men sedan 
2007 införde vi stora gruppstallar, säger 
Cathy Yanqing Yao är näst högsta chef på 
Dexing, en av Kinas största svinproducenter. 
I Kina lever de flesta grisar i intensiva pro-
duktionssystem med små bås. Men Dexing 
har visat att det är möjligt att ta hänsyn 
till djurens välfärd och fortfarande få god 
lönsamhet. 

–Vi samarbetar med Dexing om att förbättra 
och utvidga deras system med stallar i stället 
för bås. Vårt mål är att Dexing kan föregå 
med gott exempel, som kan leda till en mer 
djurvänlig svinproduktion i Kina generellt.  
–Om grisar inte har plats till att röra sig, har 
de det inte bra. Våra grisar trivs eftersom de 
kan röra sig och vara tillsammans med sina 
vänner, säger Cathy. 

Samarbete med storföretag  
Under 2016 fortsatte vi samarbetet med de 
stora livsmedelsföretagen Nestlé, BRF och 
Betagro.14 % av de suggor som Betagro 
föder upp lever nu i stora gemensamma 
stall i stället för små boxar och företaget har 
också sett till att ge bättre villkor åt sina slakt-
kycklingar. Sammanlagt har över 60 miljoner 
grisar och kycklingar i Betagros produktion 
fått bättre liv. 

Ett bättre liv för slaktkycklingarna
Omkring 40 miljarder slaktkycklingar jorden 
runt lever under helt oacceptabla förhållan-
den. Kycklingarna pressas samman på alltför 
liten yta och står och ligger oftast i sin egen 
avföring. De är avlade för att växa sig 
onaturligt stora på onaturligt kort tid, vilket 
ger många av dem andningsbesvär och 
smärta. 

Vi samlade under 2016 in närmare 
300 000 underskrifter från djurvänner som 
kräver bättre förhållanden för de kycklingar 
som hamnar på menyn hos snabbmatsgi-
ganterna – däribland kedjan KFC. Det fick 
den globala snabbmatskedjan Nando’s att 
säga ja till ett möte med oss för att diskutera 
kycklingarnas förhållanden. 

Den stora amerikanska cafékedjan Panera 
Bread vill efter dialog med oss hädanefter 
använda kycklingar som växer långsam-
mare, har mer plats, dagsljus och möjlig-

het till naturligt beteende. Det vill även de 
internationella livsmedelsföretagen Compass 
Group och Aramark. 

Mer plats till grisarna i Kina 
Kina producerar varje år omkring 700 
miljoner grisar. Det är mer än hälften av alla 
grisar i världen. Vi vill förbättra förhållande-
na för grisarna genom att visa de kinesiska 
svinproducenterna ett bättre sätt än de mest 
intensiva produktionssystemen, där djuren 
har allt för litet utrymme. Det gör vi bland 
annat genom pilotprojekt tillsammans med 
storproducenterna Qinglian och Dexing. 
Här lever grisarna i stora stall i stället för i 
små bås. The Open Philantropy Project har 
investerat en halv miljon dollar så att vi kan 
förbättra förhållandena för grisarna i Kina. 

FN vill förbättra 
lantbruksdjurens förhållanden 
Under 2016 antog FN-organet FAO en rad 
rekommendationer, som ska skapa livsmed-
elssäkerhet genom hållbart landbruk.Tack 
vare vår lobbyinsats har rekommendationer-
na fokus på lantbruksdjurens förhållanden. 
Rekommendationerna säger att regeringar 
bör prioritera djurvälfärd när de utformar 
sina lantbrukssystem. Djur bör ha ett liv fritt 
från smärta, stress och lidande, och de ska 
kunna bete sig naturligt. Det ska även vara 
fokus på djurens hälsa och de ska få tillsyn 
av veterinär.

Några insatser under 2016

300 000
djurvänner skrev under
för slaktkycklingars välfärd

Grisar ska ha plats att 
röra sig, böka i halm 
och bygga bäddar.
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255 000
djur blev hjälpta i Mongoliet

Katastrof-
drabbade djur 
Detta vill vi: Vi vill hjälpa de mil-
joner djur som varje år drabbas 
av naturkatastrofer och arbeta 
för att de är tryggare i framtida 
katastrofsituationer. 

Detta gör vi: Vi sätter in akut 
hjälp till djur och deras ägare 
i vid katastrofer, och vi hjälper 
regeringar, organisationer och 
samhällen att inkludera djur i 
nationella och lokala katastrof-
beredskapsplaner.

Hjälp till över 870 000 
djur i katastrofer  
Under 2016 ryckte vi ut till naturkatastrofer 
i tio länder. Vi satte in akut hjälp till över 
605 000 djur, och med förebyggande 
arbete hjälpte vi ytterligare över 265 000 
djur. Det förebyggande arbetet består 
exempelvis av att bygga orkansäkra stall, 
gräva brunnar i områden som ofta drab-
bas av torka eller göra evakueringsplaner 
för djuren. En viktig del av detta arbete är 
också att få in djuren i lokala och nationella 
katastrofberedskapsplaner. 

Köldkatastrofer hotar får 
och getter i Mongoliet 
Mongoliet plågades under 2016 av en 
extremt hård vinter kallad ”dzud”. Både 
människor och djur riskerade att dö av 
kölden. Vintern avlöstes av en sommar 
med torka, vilket förvärrade situationen. 
Nomaderna kunde inte samla tillräckligt 
med hö eller annat foder till sina djur inför 
den kommande vintern. 
Tillsammans med Internationella Röda Korset 
hjälpte vi till med att bygga vindskydd till 
de mest utsatta djuren, så att de skyddades 
mot kölden. Vi delade dessutom ut mjölk-
pulver till nyfödda lamm och killingar och 
mineralsten till de vuxna fåren och getterna. 
Sammanlagt hjälpte vi nästan 225 000 djur. 

Akut insats efter orkan i Haiti 
Haiti blev i oktober 2016 drabbat av den 
värsta orkanen på över 50 år. Vi hjälpte 
över 100 000 djur – vi behandlade bland 
annat husdjur som kor, får och getter samt 
hundar och katter. Som en del av insatsen 
satte vi igång ett omfattande vaccinations-
program, så att djuren kunde klara sig trots 
sår, infektioner och stress utan att drabbas 
av smittsamma sjukdomar. Många haitier 
uppfattar sina djur som en del av sin familj 
– och för en del är djuren deras enda 
inkomstkälla. 

FN satte fokus på 
katastrofdrabbade djur 
Under 2016 upplevde vi ett genombrott i 
vårt lobbyarbete i FN. Medlemsländerna 
enades om att registrera hur djur påverkas 
av naturkatastrofer. Det kommer att ge 
beslutsfattarna exakta och regelbundna 
uppgifter, som gör det lättare att minimera 
de risker som djuren är utsatta för. Därmed 
blir det också lättare att hjälpa byar med 
att förbereda sig på katastrofer och komma 
snabbare på fötter efteråt. Djuren kommer 
att tas med i ländernas katastrofberedskaps-
planer, så färre djur kommer att lida och 
färre människor mista de djur som de ofta 
är helt beroende av.

Några insatser under 2016

–Det finns ett starkt band mellan djuren och 
deras ägare i Haiti. Folk betraktar sina djur 
som en del av familjen. Och samtidigt är 
djuren deras bankkonto, så det är också en 
ekonomisk tragedi för dem om djuren dör.
Detta säger veterinären Jean Francoise 
Thomas koordinerade vår insats i Haiti när 
orkanen Matthew härjade i landet. Han 
berättar att hans team möttes med stor 
glädje av lokalbefolkningen når de kom för 
att hjälpa djuren. 

–Jag minns särskilt en häst som hade stått i 
vatten och lera i tre dagar. Dess hovar var 
slitna, benen darriga och huden full av sår. 
När hästens ägare kom med den kunde den 
nästan inte stå på benen. Den hade väldigt 
ont och högg efter oss. Men den lugnade 
ner sig när vi behandlade den. Om vi inte 
hade hjälpt den hade den kunnat dö eller 
mist två av sina ben.

Vårt katastrofteam har hjälpt tusentals djur i 
orkandrabbade Haiti. 

Räddade efter tre dagar i regn och lera
Vårt katastrofteam 
hjälpte tusentals djur på 
orkandrabbade Haiti.
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185 000
skrev under mot misshandel av 
tjurar och andra djur på festivaler 
och tjurfäktningsarenor i Spanien

Detta gjorde vi också under 2016
Djurvälfärd på dagordningen
Vi har stort fokus på att öka förståelsen 
för djurvälfärd både hos allmänheten och 
officiella instanser. Vårt fokus är särskilt på 
de länder där det är brist på kunskaper om 
djurvälfärd, och där djurvälfärd traditionellt 
inte har hög prioritet. Under 2016 höll vi 
en workshop i djurvälfärd i Malaysia. Här 
deltog lärare på veterinärutbildningar från 
åtta länder: Indien, Indonesien, Malaysia, 
Filippinerna, Taiwan, Thailand, Vietnam och 
Storbritannien. Genom workshopen fick del-
tagarna en långt mer omfattande förståelse 
for djurvälfärd än det snävare fokus på hälsa 
och produktivitet, som annars är rådande 
för många veterinärutbildningar. I Vietnam 

lyckades vi få in djurvälfärd i dagordningen 
för alla lärarstuderande i Hanoi. Därmed 
får kommande lärare en längt större insikt i  
att djur är kännande individer och hur man 
kan förebygga rabies och skydda vilda djur 
och djur under en naturkatastrof. Likaledes i 
Vietnam har vi inlett samarbete med UNES-
CO och landets utbildningsdepartement. 
Elever i över 1 000 grundskolor kommer 
att undervisas i djurskydd i naturkatastrofer, 
klimatförändringar och biologisk mångfald. 
Dessutom kommer eleverna i alla utbildning-
ar i Hanoi bland annat lära mer om hur man 
blir en ansvarig djurägare och varför det är 
fel att hålla björnar i fångenskap.

Protest mot djurplågeri 
på spanska festivaler 
Under 2016 fick vi in över 185 000 under-
skrifter mot misshandel av tjurar och andra 
djur på festivaler och i tjurfäktningsarenor i 
Spanien. Varje år blir uppemot 60 000 djur 
slagna, sparkade, spetsade av lansar eller 
på andra sätt plågade i traditionens namn 
på spanska festivaler och i arenor i landet. 
Opinionen i Spanien är i hög grad på väg 
att vända mot tjurfäktning och andra brutala 
former av underhållning med djur. 
Under loppet av 2016 förbjöd en rad span-
ska städer de så kallade ’eldtjur’-festivalerna, 
där man sätter eld på levande tjurar. Toro de 
la Vega-festivalen blev även den förbjuden. 
Här har tjurarna tidigare jagats av ryttare 
med lansar och till sist spetsats till döds. Vi 
har stöttat lokala organisationer ekonomiskt, 
så de kan fortsätta att arbeta för att helt få 
stopp på djurplågeri i traditionens namn. 

Tack för ert stöd under 2016!

iStock. by Getty Images
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Ekonomi och 
organisation

Allmänt om verksamheten

World Animal Protection Sverige är en ideell 
förening som startades 2009. Enligt stadgar-
na har föreningen som ändamål att skydda 
djur över hela världen genom att sprida 
kunskap om och verka för djurs välfärd samt 
tillsammans med World Animal Protection 
International och andra World Animal
 Protection-föreningar i världen bygga upp 
en stark global rörelse för att djurvälfärd ska 
respekteras och djurplågeri upphöra. Förenin-
gen ska också samla in pengar till stöd för 
globala djurskyddsprojekt. Detta sker genom 
offentliga insamlingar.

Föreningen verkar genom informationskam-
panjer, lobbying och djurskyddsprojekt över 
hela världen. Arbetet bedrivs i överensstäm-
melse med vad som gäller för, och i samar-
bete med, World Animal Protection Interna-
tional och andra World Animal Protection- 
föreningar världen över. 

World Animal Protection Sverige har 
90-konto (90 01 07-4) och står därmed 
under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 
World Animal Protection är också medlem i 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och 
granskas även av Charity Rating.

Under 2016 har vi särskilt fokuserat på 
att leverera till de globala kampanjer som 
drivs inom World Animal Protection. Vi 
har också varit delaktiga på global nivå i 
utformandet av kampanjerna. Under 2016 
har vi arbetat med följande globala kam-
panjer: Wildlife Not Entertainers, Change 
for Chickens, SeaChange och grisars 
välfärd. 

Inom Wildlife Not Entertainers har särskilt 
arbetat med att sätta fokus på hur turismen 
påverkan på djurs välfärd och vad resear-
rangörer kan göra för att bidra till bättre 
välfärd. Inom ramen för det arbetet har vi 
arbetat för att researrangörer ska ta bort 
elefantridning från sitt utbud. Idag har vi 
fått med oss alla stora researrangörer 
på det. Vi har också arbetat för att resear-
rangörerna ska ta steget vidare och ta 
bort alla aktiviteter ur sitt utbud där vilda 
djur utnyttjas. Under 2016 har vi även 
varit framgångsrika inom det området. 
Tillsammans med alla andra World Animal 
Protection-föreningar runt om i världen 
har vi under 2016 arbetat för att påverka 

TripAdvisor till att inte via dotterbolag 
sälja biljetter till evenemang där vilda 
djur utnyttjas och för att påverka deras 
information ut till allmänheten kring frågor 
som rör vilda djur inom underhållningen. 
I Sverige har vi varit mycket framgångsrika 
med att samla in namn till detta. Under året 
har TripAdvisor också meddelat oss att de 
kommer att tillmötesgå våra krav och på 
global nivå har en dialog inletts kring det. 

I kampanjen Change for Chickens har vi 
satt fokus på att allt fler kycklingar föds 
upp i burar världen över. Vi har adresserat 
den frågan mot snabbmatsrestaurangerna, 
som vi tror kan vara viktiga i arbetet för att 
få bort burhållningen. Vi har också tagit 
fram informationsmaterial och informerat 
allmänheten om vilka val de kan göra då 
det gäller kycklingkonsumtion. 

I kampanjen SeaChange har vi spridit 
information om spöknäts negativa inverkan 
på fiskar och andra djur som lever i eller 
vid haven. Vi har också varit särskilt aktiva 
för att få med den svenska regeringen i 
den globala plattformen GGGI som vi 

Viktiga händelser under räkenskapsåret

Under 2016 har kännedomen om vårt namn och vad organisa-
tionen arbetar med stärkts markant. Vi genomför årligen, tillsam-
mans med övriga World Animal Protection-kontor, en undersök-
ning om kännedomen om vårt namn och vad vi arbetar med. 
Undersökningen visar att Sverige ligger i toppen i världen då det 
gäller allmänhetens kännedom om vårt namn och  vårt arbete. 
Undersökningen visar även att många av dem som känner till oss 
också har varma känslor för vårt arbete.  

Vi har haft ett nära samarbete med vårt globala kontor. Inom 
World Animal Protection finns en global strategi och inom våra 
arbetsområden finns dessutom globala handlingsplaner. Till dessa 
fogas årliga projektplaner. World Animal Protection Sverige är 
med vid framtagandet av strategi, handlingsplaner och projekt-
planer. Vi har fortsatt även haft ett mycket nära och bra samarbe-
te med World Animal Protection Danmark. 
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internationella djurskyddsprojekt. Under 
2016 har vi ökat vårt stöd till internationel-
la djurskyddsprojekt med 20 %. 

Sammantaget sett har föreningen har 
2016 varit mycket positivt för föreningens 
utveckling. Vi har i allt väsentligt genomfört 
och uppnått de mål vi satt upp för året och 
utfallet ligger därmed även väl i linje med 
våra långsiktiga mål. 

Inom föreningen arbetar vi med systema-
tiskt förbättringsarbete genom att vi tar 
fram kritiska mål för verksamheten och har 
ett monitor- och evalueringssystem på plats 
för att följa utvecklingen och för att dra lär-
domar och slutsatser. En del av det arbetet 
sker gemensamt med övriga World Animal 
Protection-föreningar runt om i världen, 
vilket innebär att vi gemensamt tar fram 
mål, följer verksamheten och utvärderar 
den även på global nivå.

har startat mot spöknät. Under ett av våra 
event i FN mot spöknät var Sveriges vice 
statsminister Isabella Lövin huvudtalare. 

I kampanjen om grisar har vi i första hand 
bidragit under arbetet med att ta fram en 
global kampanjplan, där de mesta av 
våra aktiviteter riktar sig mot de länder och 
företag i världen som står för den största 
uppfödningen av grisar. I Sverige har vi 
dock även uppmärksammat frågor som 
är relevanta för den svenska grisuppföd-
ningen, som den höga spädgrisdödlig-
heten i Sverige. 

Utöver våra kampanjer har vi under 2016 
även bedrivit annat arbete inom våra 
prioriterade arbetsområden. Viktiga frågor 
för oss har varit arbetet för björnar och 
arbetet för hundar världen över. 

Under 2016 har vi haft många kontakter 
med den svenska regeringen och med 

svenska politiker. Vi har bland annat varit 
representerade i regeringens dialoggrupp 
för framtagandet av livsmedelsstrategin 
och vi har också blivit inbjudna av regerin-
gen för att diskutera arbetet på EU-nivå för 
djurskydd. 

Vi har även haft ett starkt samarbete med 
andra organisationer i Sverige, företag, 
forskare, universitet etc. 

Kommunikation är en viktig del av vårt 
arbete. Under 2016 har vi ökat på Face-
book till över 80 000 följare och antalet 
följare på twitter har fortsatt att öka till 
över 1 100. Antalet besök på vår hem-
sida har också ökat kraftigt, liksom 
antalet mottagare av vårt nyhetsbrev. 
Antal inslag i media där vi själva med-
verkat eller där vårt namn har nämnts har 
också ökat under 2016. 

Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till 

Utveckling av organisationens 
verksamhet, resultat och ställning

 

Placeringspolicy
World Animal Protection Sverige har en 
placeringspolicy där det slås fast att vi inte 
placerar medel i aktier eller andra värde-
papper. Det innebär samtidigt att vi inte 
placerar medel inom områden som t ex 
vapen, barnarbete, alkohol och tobak. 
De medel som vi samlar in hålls på plus-
girokonto och sparkonto hos Nordea. 
Endast medel som behövs för att täcka 
kostnader de inledande månaderna av 
det nya verksamhetsåret står kvar på 
kontot, resterande medel förs över till vårt 
globala kontor i form av bidrag till globala 
djurskyddsprojekt. 

En stor del av våra insamlade medel förs 
över till vårt globala kontor i London, som 
i sin tur ansvarar för att de används till 
djurskyddsprojekt världen över. Använd-
ningen av våra medel granskas genom 
en trepartsöverenskommelse av Grant 
Thornton i London.

Medlemmar
World Animal Protection Sverige har 
medlemmar och månadsgivare. De utgör 
basen i organisationen. På årsmötet har 
varje medlem en röst. Under året har vi 
ökat antalet medlemmar och månadsgiva-
re med 15 %. Medlemmar och månads-
givare erhåller vår tidning NEWS och 
de har också tillgång till en blogg, där vi 
löpande berättar om viktiga händelser för 
djuren runt om i världen. 
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Så här har vi använt våra 
pengar under 2016

Administration- och insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

77%

Ändamålkostnader/Totala intäkter

18%

13%



Övrig icke-finansiell information

Förvaltning
World Animal Protection Sverige styrs mellan års-
mötena av en styrelse. Den består av fem 
ledamöter och fem suppleanter. Till stöd har styrelsen 
ett kontor, som leds av generalsekreteraren. Utöver 
generalsekreteraren finns sju ytterligare tjänster på 
kontoret. På kontoret förekommer även regelbundet 
volontärarbete. Under 2016 har styrelsen haft fyra 
protokollförda styrelsemöten: 
Gitte Buchhave, ordförande (4/4)
Sven Stensson, ledamot (4/4)
Stephen Corri, ledamot (2/4)
Ruud Tombrock, ledamot (1/4)
Nairi Schlyter, ledamot (3/4)
Claes Kampe, suppleant (2/4)
Lena Dirsäter, suppleant (1/4)
Ingegerd Bülow, suppleant (2/4)
Sandra Tenggren, suppleant (1/4)
Lina Dahl, suppleant (1/4)

Styrelsens arbete sker ideellt. Under verksamhets-
året har Ruud Tombrock lämnat sin post som 
ordinarie ledamot och ersatts av första suppleanten 
Ingegerd Bülow.

World Animal Protection Sveriges valberedning har 
under räkenskapsåret bestått av Lise-Lott Alsenius och 
Eva Grufman.

World Animal Protection Sverige har haft två auktori-
serade revisorer under räkenskapsåret: Håkan Fjelner 
(ordinarie revisor) och Hans Bredberg (revisors-
suppleant), Finnhammars Revisionsbyrå.

Personal
World Animal Protection Sverige har åtta anställda 
på kontoret i Stockholm:
• Generalsekreterare
• Program- och kampanjansvarig
• Kommunikationsansvarig
• Ansvarig för digital kommunikation
• Insamlingsansvarig
• Ekonomiansvarig
• Supporter Service (2 st)

Personalen leds av generalsekreteraren efter instrukti-
on från styrelsen. Det finns globala policydokument 

som alla kontor följer och nationella, som styrelsen 
eller generalsekreteraren fattat beslut om. 

Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal förts med 
samtlig personal. Personalenkät har också genomförts 
till samtlig personal inom World Animal Protection. Det 
finns också en global grupp för personalfrågor, där 
kommunikationsansvarig inom World Animal Protecti-
on Sverige ingår.

Miljöinformation
World Animal Protection har ett globalt miljöarbete 
som syftar till att begränsa organisationens negativa 
inverkan på miljön. Arbetet följs upp genom redovis-
ningar varje kvartal till vårt huvudkontor. Där anges 
bland annat vilka resor som gjorts och dess miljö-
påverkan, elförbrukning, pappersanvändning och 
återvinning. 

Framtida utveckling
World Animal Protection Sverige har haft tillväxt varje 
år sedan organisationen startades 2009. Vi räknar 
med fortsatt tillväxt under flera år framöver.  

Samarbetet med World Animal Protections globala 
kontor och kontoret i Danmark är en viktig framgångs-
faktor för oss. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt 
samarbete med andra World Animal Protection-orga-
nisationer världen över.

En annan viktig framgångsfaktor är personalen på vårt 
kontor. Under de år som vi har funnits i Sverige har vi 
inte haft någon personalomsättning alls, vilket har varit 
en bidragande orsak till att vi kunnat utveckla vår verk-
samhet så snabbt. Vi kommer fortsatt att se personalen 
som en av de viktigaste resurserna i vår verksamhet. 
Fokus för vårt framtida arbete kommer även fortsätt-
ningsvis ligga på att arbeta med kampanjer som leve-
rerar på global nivå och kampanjer som innebär att vi 
kan förändra för djuren där det är som mest angelä-
get med förändringar och där vi kan förbättra livet 
för flest djur. I vårt fortsatta arbete kommer stöd från 
allmänheten att vara avgörande. Det är våra månads-
givare som möjliggör vårt arbete. Vi kommer även 
att vilja ha nära samarbete med företag, näringen, 
politiker och andra makthavare. 

Övrig information

• World Animal Protection Sverige har ett 
 90-konto: 90 01 74-4.

• Organisationens hemsida: 
 www.worldanimalprotection.se.

• Medlemmar och givare i World Animal 
 Protection erhåller tidningen News två 
 gånger per år. Vi har också ett nyhetsbrev 
 som skickas ut 1-2 gånger per månad. 
 Månadsgivare erhåller en egen hemsida, 
 där vi publicerar nyheter från verksamheten. 
 Vid slutet av 2016 hade vi ca 15 000 
 månadsgivare och medlemmar. 

• Samtliga anställda inom World Animal 
 Protection Sverige ingår i virtuella team, 
 tillsammans med kollegor över hela världen. 
 Teamen har ibland fysiska möten och för 
 kontinuerlig dialog via intranät och mail. 

• Generalsekreteraren ingår dessutom i det 
 globala ledarskapet, tillsammans med 
 de som är chefer för andra World Animal   
 Protection föreningar över hela världen samt  
 de ledande tjänstemännen på vårt huvud-
 kontor.  

• Flera av de anställda har också haft uppdrag 
 inom World Animal Protection, både på   
 global och regional nivå, med att arbeta  
 fram strategier och kampanjplaner inom våra  
 verksamhetsområden.
 
• Generalsekreteraren är ledamot i insynsrådet  
 vid Jordbruksverket samt även i referens-
 gruppen för djurskyddsfrågor vid samma   
 myndighet, suppleant i den statliga Centrala 
 djurförsöksetiska nämnden, ledamot i regerin 
 gens råd för genomförandet av livsmedels-
 strategin och även ledamot i expertkom-  
 mittén för Dag S Stiansens djurskyddsfond 
 (Norge).

• Vad beträffar organisationens resultat och 
 ställning hänvisas till efterföljande resultat- 
 och balansräkning  med tillhörande boksluts- 
 kommentarer. 
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World Animal Protection

Box 22536, SE-104 22 Stockholm,

Hantverkargatan 5S

T: +46 (0)8 617 79 70

M: info@worldanimalprotection.se

W: www.worldanimalprotectrion.se

PG: 90 01 74–4

BG: 900–1744

World Animal Protection vill tillsammans med våra supportrar göra 
världen bättre för djur. Vi fokuserar på konkreta och långsiktiga lösningar 
som verkligen gör skillnad. Vi inspirerar människor, andra organisationer, 
företag och makthavare att komma närmare målet med en värld utan 
djurplågeri.


