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Tillsammans 
skyddade vi ännu 
fler djur under 2017

Jag blir så stolt vid tanken på de många svenska djurvänner som 
under 2017 stödde vår kamp för att skydda djuren. Det är fantastiskt 
att uppleva hur stödet för vårt arbete växer år för år. Med detta 
trogna stöd i ryggen gör vi stor skillnad.

Även under 2017 hade vi fokus på den närmare halva miljon vilda 
djur som lever under usla förhållanden i turistindustrin. Många turister 
betalar för att få rida på elefanter, se djurshower eller få ta bilder 
med vilda djur. Och tyvärr växer trenden på flera platser i världen 
– bland annat i Amazonas, där tusentals sengångare och andra vilda 
djur blivit infångade från regnskogen för att användas som rekvisita på 
turistfoton. 

Åtgärder behövs på många fronter om vi ska kunna stoppa 
exploateringen av vilda djur. Som en del i detta arbete upplyser vi 
turister om vilka förhållanden djuren lever i. Om efterfrågan från turis-
ter sjunker kommer det inte längre lönar sig att tvinga djuren att under-
hålla. När det gäller att informera turister ska man inte underskatta 
vikten av sociala medier. Här delar människor sina semesterupp-
levelser och inspireras av de bilder som andra visar på sin semester.

På instagram – ett av världens största sociala medier – har antalet 
selfies med vilda djur vuxit med nästan 300 % på bara tre år. Därför 
samlade vi under 2017 in över 250 000 underskrifter för att få 
Instagram att ändra sina riktlinjer. Dessa underskrifter fick Instagram 
att lyssna, så om användare nu lägger upp selfies med vilda djur  
kommer de att få en varning som säger att bilder med vilda djur som 
innebär djurplågeri inte är tillåtna på Instagram. Detta visar vad vi kan 
uträtta om vi agerar tillsammans.

Under 2017 fortsatte vi också med att vaccinera hundar mot rabies. 
Det skyddar inte bara hundarna mot rabies, utan även mot de 
massavlivningar som människor ofta tar till för att försöka stoppa 
sjukdomsspridningen. Vi har satt in snabba insatser för att skydda de 
djur som drabbats av naturkatastrofer som orkaner, översvämningar 
och torka. Och vi samarbetade med några av världens största livs-
medelsföretag för att skapa bättre levnadsvillkor för miljontals grisar, 
slaktkycklingar och höns.

Tusen tack till alla er som har stött oss under året. Det är med er hjälp 
som vi har kunnat ge så många djur över hela världen ett liv fritt från 
lidande, stress och sjukdomar.

Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Generalsekreterare

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

Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de 
ska kunna kan leva fritt  i naturen. Vi hjälper 
djur i lantbruket, där miljoner djur lider 
under intensiv produktion. Vi räddar djur från 
katastrofer och arbetar förebyggande, så att 
djuren skyddas från framtida naturkatastrofer.  
Och vi visar att människor och djur kan leva 
tryggt sida vid sida i vårt samhälle.

Vi hjälper till att skapa positiva föränd-
ringar för djur genom att uppmärksamma 
djurplågeri och banar väg för hållbara djur-
vänliga lösningar – både globalt och lokalt. 
Vi samarbetar med FN och är rådgivare åt 
världens regeringar om djurvälfärd, samtidigt 
som vi är involverade i lokalt djurskydds-
arbete i mer än 50 länder.

Styrelsen
Gitte Buchhave, ordförande
Sven Stenson, vice ordförande 
Kevin Geeson, ledamot
Priya Sawhney, ledamot
Nairi Schlyter, ledamot
Lena Dirsäter, suppleant
Claes Kampe, suppleant
Ingegerd Bülow, suppleant
Lina Dahl, suppleant
Sandra Tenggren, suppleant
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Fler reseföretag slutar med 
elefantridning och shower
Över en halv miljon elefanter, tigrar och 
andra vilda djur blir misshandlade och 
utnyttjade inom turistindustrin. De bär runt på 
turister, uppträder i shower eller används som 
rekvisita i bilder när turisterna vill ta selfies. 
Vad turisterna däremot inte ser är att djuren 
lever under hemska förhållanden och blir 
tränade med brutala metoder.

Under några år har vi varit i dialog med 
resebranschen för att få dem att ta ansvar för 
att vilda djur inte ska behöva lida bara för att 
underhålla turister. Och år 2017 slutade 186 
svenska och internationella researrangörer 
att erbjuda elefantridning och shower i sina 
utflyktsprogram. 

Instagram lyssnade 
tack vare namninsamling
Under 2017 gjorde vi en undersökning som 
visade att selfies med vilda djur har ökat 
med 300 % på Instagram sedan 2014. 
En av de platser där trenden har ökat är 
olika områden i Amazonas. Här blir 
många sengångare tagna från naturen för 
att sedan hållas i fångenskap under dåliga 
förhållanden eftersom det finns pengar 
att tjäna genom att låta turister ta bilder 
med dem.

Elefanterna är nu 
helt fria från kedjor
I norra Thailand ligger Boon Lott’s elefant-
reservat (BLES). Här får elefanter som har 
blivit utnyttjade i turistindustrin och i den ille-
gala skogsindustrin en ny chans i livet.

Under dagen kan elefanterna gå vart de vill 
i det stora natursköna reservatet medan per-
sonalen håller koll på dem. Men fram till ny-
ligen var elefanterna tvungna att vara fastked-
jade på natten. Annars kunde de gå ut på 
de närliggande fälten och bli skjutna av bön-
derna. Under 2017 finansierade vi därför två 
stora natthägn som var färdigbyggda i början 
av 2018. Nu kan elefanterna tryggt vandra 
omkring och umgås med varandra och leta 
efter goda växter att äta – även på natten.

Hårt arbete mot spöknät
Varje år hamnar 640 000 ton fiskeredskap 
– så kallade spöknät – i haven. Tusentals 
valar, sälar, havssköldpaddor och andra 
djur fastnar i näten och dör. Vi har grundat 
Global Ghost Gear Initiative (GGGI) som 
arbetar för att hitta lösningar på problemet 
och under 2017 anslöt sig 12 nya länder, 
inklusive Sverige, och organisationen WWF 
International till GGGI. 

En av framgångarna inom GGGI är det dan-
ska företaget Plastix som återvinner massor av 
spöknät som samlats in i haven runt England, 
Skottland och Alaska. De gamla spöknäten 
blir granulat som andra företag sedan kan 
använda till att göra allt från solglasögon till 
surfbrädor.

”Jag besökte Thailand för att se elefanter. 
Men jag blev otroligt ledsen över att se 
hur illa de hade det på alla platser som 
guiderna rekommenderade. Det syntes 
tydligt att de var stressade och många var 
undernärda. De led på grund av turismen.”  

Katherine Connor grundade elefant-
reservatet Boon Lott’s Elephant Sanctuary 
(BLES) som vi stödjer. Reservatet består av 
300 hektar bananplantager, ängar, öppna 
marker, floder och fruktträd där elefanterna 

har fri tillgång till att vandra omkring till-
sammans med sin flock.

Katherine reser ofta runt i Thailand för att 
möta elefantägarna och förhandla med 
dem om att flytta deras elefanter till BLES. 

”Här i BLES är vi stolta över att bygga 
starka, positiva och öppna relationer till 
så många elefantägare och elefanter som 
möjligt. Jag tror att vi måste samarbeta om 
vi verkligen vill skapa en förändring för 
elefanterna i Thailand.”

Vilda djur
Det här vill vi: Vi vill sätta 
stopp för att vilda djur blir 
tillfångatagna, misshand-
lade, utnyttjade eller dödade. 
Vårt mål är att vilda djur 
förblir i naturen där de hör 
hemma.

Detta gör vi: Vi arbetar med 
att stoppa det kommersiella 
utnyttjandet av vilda djur, 
bland annat genom att föra 
en dialog med turistbranschen 
och påverka regeringar. 
Genom att sprida information 
vill vi minska efterfrågan på 
vilda djur som blir utnyttjade 
för underhållning eller inom 
traditionell medicin.

Några händelser under 2017

I reservatet BLES kan de 
räddade elefanterna 
äntligen följa sina natur-
liga instinkter.

Elefanternas fristad

WDabrowka, KVang @birdexplorers.com

27 svenska
researrangörer har tagit bort 
grym turistunderhållning med 
elefanter
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Den nioåriga björnhonan Sonharo var svag 
och led av blodbrist då hon anlände till res-
ervatet Balkasar som vi finansierar i Pakistan. 
Hon hade använts som dansbjörn och det 
syntes tydligt att hon hade haft ett hårt liv. 
Hon hade ett djupt sår på örat och pälsen 
var matt.

Alla de nya björnarna får namn som ska 
markera övergången till deras nya liv.    
”Sonharo” betyder vacker, berättar 

personalen. Sonharo älskar att ta sig en 
härligt lång tupplur. Hon blir ofta väckt av 
björnen Mahtab som vill leka. Sonharo och 
Mahtab räddades samtidigt och de blev 
genast goda vänner när de satt i karantän 
i reservatet.

”Sonharo mår väldigt bra” , säger perso-
nalen. ”Hon är särskilt förtjust i att äta bröd 
och att simma runt i sitt lilla vattenhål.”

Vilda djur
Björnar

Nio björnar har fått nya liv i Pakistan
Under 2017 räddade vi nio björnar i Paki-
stan. De hade haft hemska liv där de tvingats 
uppträda för publik – antingen genom att 
försvara sig mot attackerande hundar i blo-
diga kamper eller att uppträda som dans-
björnar. Björnarna har nu fått ett nytt liv i det 
stora reservatet vi finansierar i landet.

Det planerades 66 björnkamper under 2017 
och vi lyckades stoppa 58 av dem, som 
därmed aldrig genomfördes. Alla planerade 
kamper organiserades privat så mycket tyder 
på att vi har lyckats stoppa de offentliga 
kamperna helt.

Slut med dansbjörnar i Nepal
I slutet av 2017 lyckades vi slutligen få stopp 
på traditionen med dansbjörnar i Nepal. 
Tillsammans med Jane Goodall Institute of 
Nepal och med hjälp från den nepalesiska 
polisen lyckades vi rädda de två sista dans-
björnarna i landet.

Björnarna kom till nationalparken Parsa för 
tillfällig vård och skulle därefter vidare till ett 
björnreservat i Indien. Dessvärre flyttade de 
nepalesiska myndigheterna – utan vår 
vetskap – de två björnarna till en överfull och 
nedsliten djurpark där den ena björnen dog. 
Vi arbetar nu för att övertyga myndigheterna 
om att transportera den överlevande björnen 
till reservatet i Indien där han kan leva i goda 
förhållanden under resten av sitt liv.

Kampen för att rädda 
björnarna i Rumänien
Under 2017 kom tre nya invånare till björn-
reservatet som vi finansierar i Rumänien. 

Det var en mamma och hennes två ungar 
som riskerade att bli skjutna efter att de hade 
vandrat in i en by för att leta efter mat.

Det finns fortfarande omkring tio björnar i 
fångenskap som lever under eländiga för-
hållanden i Rumänien. Fem av dem sitter i 
små rostiga burar hos en privatperson i byn 
Fantanele. Under 2017 samlade vi in över 
168 000 underskrifter från djurvänner som 
krävde att myndigheterna skulle konfiskera 
de fem björnarna. Tyvärr försenade den 
rumänska regeringen våra insatser men vi 
fortsätter kampen och är i ständig dialog 
med officiella instanser. Dessvärre är det ofta 
en långdragen process för att rädda björnar 
från deras hemska liv i fångenskap.

Arbete mot gallindustrin 
i Sydkorea och Myanmar
I björngallindustrin i Asien lever björnarna 
under hemska förhållanden. De sitter i små 
burar utan möjlighet att röra sig och de 
tappas på sin galla som ger svåra smärtor. 
Gallan används i traditionell asiatisk medicin 
som ett universalmedel. 

Till följd av vår mångåriga insats i Sydkorea 
är alla björnarna på landets gallfabriker nu 
steriliserade. Det är början på en avvecklings-
plan, så att de björnar som idag lever på fab-
rikerna kommer att bli de sista.

I Myanmar är gallindustrin relativt ny men 
ett växande hot mot landets björnar. Under 
2017 började vi arbeta längre upp i landet 
för att bromsa industrins framfart. Bland annat 
har vi varit med och startat ett projekt som ska 
ändra lokalbefolkningens syn på björnar.

Några händelser under 2017   

Sonharo i karantänområdet. 
Trots den svåra tillvaron hon  
genomlidigt, så har hon en 
en okuvlig livsvilja.

Nu leker Sonharo

58 
planerade arrangemang 
med björnhets stoppades. 
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”Jag älskar mina hundar väldigt mycket. 
När jag inte är hemma passar de mina 
barn.”Unisa Bangura bor tillsammans med 
sin fru och deras fem barn i Freetown i Sierra 
Leone. Familjens hundar spelar en stor roll i 
hans liv. ”Min favorithund Big Man höll sig 
alltid i närheten av min yngsta dotter. De 
växte upp tillsammans.”

Men tragiskt nog blev Big Man dödad av 
en granne. ”En dag när jag inte var hemma 
bet Big Man en man – och mannen blev 
så rädd för att bli smittad av rabies att han 
slog ihjäl Big Man. Normalt var Big Man 
en väldigt vänlig hund. Jag vet inte vad som 

hände den dagen och vad som fick 
honom att bita.” 

Unisa saknar Big Man varje dag. Men han 
förstår varför mannen fick panik och dödade 
honom. ”Big Man var vaccinerad mot 
rabies men han hade inget halsband på sig. 
Mannen hade inte slagit ihjäl Big Man om 
han förstått att han inte hade rabies.” 

Därför menar Unisa att det är viktigt att alla 
invånare i Freetown får kunskap om våra 
vaccinationsprogram. ”Om alla vaccinerar 
sina hundar behöver folk inte längre vara 
rädda för hundarna.” 

Husdjur
Det här vill vi: Vi vill skydda 
hundar mot brutala mass-
avlivningar och ge dem 
bättre levnadsvillkor.

Detta gör vi: Vi övertygar 
regeringar och myndigheter 
om att införa djurvänliga 
och effektiva lösningar, för 
att hantera sin hundpopu-
lation så att de inte längre 
avlivar hundarna med 
brutala metoder.

Hundarna i Kenya 
skyddas mot rabies
Under 2017 vaccinerade vi nästan 80 000 
hundar i Kenya mot rabies. Hundarna har 
tidigare varit utsatta för brutala massavlivning-
ar eftersom befolkningen och myndigheterna 
fruktade att de spred rabies. Hundar blev 
ofta  ihjälslagna med klubbor eller förgiftade, 
vilket är mycket plågamt. Vi har under de 
senaste åren vaccinerat så många hundar i 
distriktet Makuena i Kenya att det har skapat 
en immunbarriär – det stoppar sjukdomen 
från att sprida sig. Därmed behöver befolk-
ningen inte längre vara rädda för hundarna 
och myndigheterna har stoppat sina 
avlivningar. 

Hopp för hundarna 
i Sierra Leone
I Sierra Leones huvudstad Freetown finns 
det cirka en halv miljon gatuhundar. När Ebo-
la-epidemin drabbade landet 2014 fruktade 
man felaktigt att hundarna var smittbärare. 
Många gatuhundar blev därför jagade. 
Tusentals hundar blev misshandlade eller 
dödade eftersom invånarna fruktade att de 
spred sjukdomar.

Under 2017 lanserade Sierra Leones 
regering en strategi för att bekämpa rabies, 
som vi var med och tog fram. 

Bland annat ska hundar kastreras samt 
vaccineras och under året vaccinerade vi 
omkring 1 500 hundar i Freetown.

Framgång med 
vaccinationer i Kina
I Kina har vi haft ett treårigt pilotprojekt där vi 
har vaccinerat hundar i några områden. Med 
pilotprojektet vill vi visa hälsomyndigheterna 
att rabiesvaccinationer av hundar inte bara är 
den mest djurvänliga metoden för att bekäm-
pa sjukdomen – utan även den mest effektiva.

Under 2017 meddelade de kinesiska myn-
digheterna att vi har bevisat att vaccination 
av hundar är den mest effektiva metoden för 
att förebygga och bekämpa rabies.

Ny klinik för hemlösa 
djur i Rumänien
Varje år behandlar vår partnerorganisation 
Save the Dogs omkring 2 000 hundar, 
katter och andra djur på sin veterinär-
klinik i Cernavoda i Rumänien. Många av 
patienterna är hemlösa hundar och katter. 
Dessvärre blev den gamla kliniken drabbad 
av översvämningar flera gånger om och till 
slut var stora delar av byggnaden förfallen. 
Det fanns varken plats för en röntgenmaskin 
eller möjlighet att isolera djur med smittsam-
ma sjukdomar. 

Under 2017 har vi därför bidragit till att 
finansiera en ny klinik. Den ligger så högt 
upp att den inte riskerar att bli översvämmad. 
Den nya kliniken har en yta på över 800 
kvadratmeter – mer än fem gånger så stor 
som den gamla. 

Några händelser under 2017

Big Man var en del av familjen 
Vårt mål är att vaccinera 
70 % av hundarna i Freetown, 
Sierre Leone. Det är tillräckligt 
för att skydda mot rabies.

80 000 
hundar fick rabiesvaccination i Kenya
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”När man mötte suggans blick kunde man 
se hur ledsen och förtvivlad hon var. Hela 
hennes liv har varit en plåga, särskilt när 
hon var dräktig och fick sina små kultingar, 
för då var hon fixerad i ett bås. Det som är 
det mest naturliga i världen blev motsatsen 
– onaturligt och fullt av lidande.”

Det berättar José Ciocca som är en av våra 
fältarbetare. Han har besökt den industriella 
grisuppfödningen i Brasilien för att bevittna 
de usla förhållanden som grisar lever under. 

Lyckligtvis lever inte alla grisar så här. José 
har även besökt städer där suggor och 
deras kultingar bor på stora gårdar.

”Det var fantastiskt att se hur suggorna 
socialiserade med varandra. De umgicks 
tillsammans i små grupper och lekte med 
varandra. De kunde använda sina naturliga 
instinkter genom att röra sig fritt och 
undersöka omgivningen och bara vara 
grisar. Den synen motiverade mig till att 
kämpa vidare för vår sak.”

Lantbruks-
djur
Det här vill vi: Vi vill för-
bättra villkoren för de 
miljarder lantbruksdjur som 
lever under fruktansvärda 
förhållanden världen över. 
Alltför många lantbruksdjur 
har knappt någon plats att 
röra sig på och ser aldrig 
dagens ljus.

Detta gör vi: Vi utbildar 
och samarbetar med 
regeringar och livsmedels-
företag samt lantbrukare 
om god välfärd för lant-
bruksdjur.

Bättre förhållanden 
för grisar i Kina
Under 2017 utökade vi vårt arbete i Kina. 
Varje år föder landet upp omkring 700 mil-
joner grisar och alltför många av dem lever 
under hemska förhållanden. Grisarna pressas 
ihop  på en alldeles för liten yta. De står 
direkt på cementgolv och får inte utlopp för 
sina naturliga behov – att böka med trynet 
i halm eller jord. Suggorna tillbringar största 
delen av sina liv i trånga bås som bara är 
några centimeter större än deras kroppar.

Vi vill ge grisarna bättre levnadsförhållanden 
genom att samarbeta med stora kinesiska 
grisuppfödare. En av dem är Da Bei Nong, 
som under 2017 startade ett pilotprojekt för 
bättre välfärd för sina grisar. Bland annat 
har suggorna och kultingarna fått mer plats 
och bättre underlag, så att de kan bete sig 
mer naturligt. Dexing och Qinglian är två 
andra kinesiska grisuppfödare som följde 
våra rekommendationer om att ge grisarna 
matrester och låta suggorna få mer plats. 
Qinglian vill stoppa all användning av burar 
senast år 2025.

Slut med suggor i burar 
och smärtsamma svansklipp
Vi samarbetar även med grisuppfödare på 
andra platser i världen. På så sätt kan vi 
förbättra livet för de flesta grisar som globalt 
sett lever under de värsta förhållandena.
 
I Thailand samarbetar vi med Betagro som 
är landets största grisuppfödare. Under 
2017 meddelade de att de vill avveckla all 
användning av burar inom tio år. Det betyder 
att mer än 250 000 suggor slipper vara 
fixerade i trånga bås och får istället bättre 
möjlighet att ta hand om sina kultingar på 

ett naturligt sätt. Betagro slutar även med att 
klippa svansen på 400 000 kultingar. Det 
besparar dem stort lidande.

Under 2017 innebar vårt samarbete med 
BRF – Brasiliens största grisuppfödare – att 
företaget slutar helt med att kastrera nyfödda 
griskultingar. Det har hittills räddat nio miljon-
er kultingar från smärtsamma ingrepp.

Under året som gått har vi samarbetat med 
Nestlé för att få dem att förbättra levnads-
förhållandena för de många lantbruksdjuren 
i deras produktion. Vi har särskilt fokuserat på 
förhållandet för värphönor som lever i små 
burar, där varje höna oftast inte har mer plats 
än storleken på en iPad. Hönorna kan varken 
sträcka ut vingarna eller flytta på sig.

Under 2017 meddelade Nestlé att de 
avvecklar användningen av burägg globalt, 
så från år 2025 ska det inte finnas några 
burägg i Nestlés produkter. Det ger miljontals 
hönor bättre liv.

Snabbmatskedjor vill förbättra 
livet för slaktkycklingar
Även för slaktkycklingar såg vi några stora 
framgångar under 2017. Flera stora snabb-
matskedjor engagerade sig för att förbättra 
förhållandena för de slaktkycklingar.

Restaurant Brands International (RBI) är före-
taget bakom Burger King och Tim Hortons. 
I början av året meddelade de att innan år 
2024 kommer de att ge mer utrymme och 
dagsljus samt sittpinnar åt slaktkycklingarna i 
USA och Kanada. Det tog inte lång tid förrän 
Subway gick i samma fotspår och engag-
erade sig till att skapa bättre förhållanden 
för slaktkycklingar i USA – även de innan år 
2024.

Några händelser under 2017

På denna gård i Brasilien  
får grisarna stort utrymme 
och kan komma ut och 
andas frisk luft.

Kampen för att ge grisar bättre liv

250 000 
suggor i Thailand slipper 
att leva i trånga burar
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Det här vill vi: Vi vill hjälpa 
de miljontals djur som varje 
år drabbas av naturkata-
strofer och arbeta för att 
göra dem tryggare vid fram-
tida katastrofsituationer.

Detta gör vi: Vi sätter in 
akut hjälp till djur och deras 
ägare under katastrofer och 
vi hjälper regeringar och 
organisationer samt lokal-
samhällen med att inklu-
dera djur i nationella och 
lokala katastrofberedskap-
splaner. 

Under 2017 hjälpte vi nästan 850 000 
katastrofdrabbade djur. Vi gjorde 14 
katastrofinsatser i olika länder.

Vi satte in akut hjälp till nästan 610 000 djur 
och 240 000 djur fick hjälp tack vare vårt 
förebyggande arbete. Det säkerställer bland 
annat att djuren är inkluderade i lokala och 
nationella katastrofberedskapsplaner. 
Vi utbildar veterinärer till att rycka ut i katastrof-
situationer och behandla djuren – och vi 
hjälper regeringar att organisera mobila 
veterinärkliniker och evakuera utsatta djur.

Akut insats under över-
svämningarna i Thailand
Under årets första månader drabbades södra 
Thailand av omfattande översvämningar. 
En stor del av befolkningen lever på jordb-
ruk och är mycket beroende av sin boskap. 
Översvämningarna gjorde det svårt för ägare 
att få tillräckligt med mat och rent dricksvatten 
till boskapen. Djuren fick andningsproblem, 
skador i huden och andra problem av
att stå i vatten under lång tid. Under över-
svämningarna gav vi mat och medicin 
till totalt 89 000 kor, grisar, bufflar och 
husdjur.

Mat till nomadernas 
djur i Mongoliet
Under 2017 fortsatte det bistra väderfeno-
menet ’dzud’ i Mongoliet. Dzud ger mycket 
torra somrar och följs av kalla vintrar. Djuren 
är mest sårbara under de stränga vintertemper-
aturerna – nomaderna har haft svårt att få tag 
på tillräckligt med mat under sommarens torka.

Vi delade ut mjölkpulver och foder samt 
vitamintillskott till över 140 000 får, getter, kor 
och hästar, så att de kunde klara sig under 
vintermånaderna.

Djuren fick hjälp 
under orkanen Irma
I september 2017 drabbades Karibien av 
den kraftigaste atlantstormen någonsin. 
Hela öar förstördes och i flera städer blev 
befolkningen evakuerad men fick inte ta med 
sig sina djur. 

Vi  såg till att utsatta kor, grisar, hundar, katter 
och andra djur fick foder och vatten samt 
veterinärbehandling. Utan denna insats skulle 
tusentals djur ha svultit ihjäl eller dött av diarré, 
lungbesvär eller andra symtom som lätt kan 
spridas efter en katastrof. Efter orkanen såg vi 
till att återförena djuren med sina ägare. Totalt 
hjälpte vi 50 000 djur under katastrofen.

Några händelser under 2017

Vårt katastrofteam hjälpte 
tusentals kor och andra 
djur efter översvämningen 
i Thailand.

50 000 
djur fick hjälp efter orkanen 
Irma i Karibien

Mindre djur som hönor drunknade och 
större djur som kor, getter och bufflar 
överrumplades av vattenmassorna. Ägarna 
kunde bara hjälplöst se på medan deras 
djur sökte skydd på närliggande vägar. 
Terrängen omkring dem försvann allt-
eftersom vattnet steg. Gräset som djuren 
brukade beta låg under vatten. 

Det berättar Oranit Bunyaprasit från vårt 
thailändska kontor,  som var på plats 
när Thailand drabbades av våldsamma 

översvämningar. Överallt mötte hon förtviv-
lade människor som kämpade för att rädda 
sina djur – bland annat familjen Samph-
anmitr, som är helt beroende av sina djur 
för att kunna försörja sig. Många av deras 
hönor var döda och korna stod utan hjälp. 

Våra veterinärer gav familjens kor mineraler 
och en grundlig hälsokontroll. De lärde 
även familjen hur de kan göra ensilage 
(fermenterande växter) som foder åt djuren 
så att de inte behöver svälta.

Överrumplade av vattenmassorna

Katastrof-
drabbade djur
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Ekonomi 
och organisation
Allmänt om verksamheten
World Animal Protection Sverige är en ideell 
förening som startades 2009. Enligt stad-
garna 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. 
Föreningen 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 över-
ensstämmelse med vad som gäller för, och 
i samarbete med, World Animal Protection 
International och andra World Animal Protec-
tion-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 Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd och granskas även av 
Charity Rating.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Under 2017 har kännedomen om vårt namn 
och vad organisationen arbetar med stärkts 
ytterligare. Vi genomför årligen, tillsammans 
med övriga World Animal Protection-kontor, 
en undersökning om kännedomen om vårt 
namn och vad vi arbetar med. Undersök-
ningen 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. World Animal Protection 
har en global strategi och inom våra arbets-
områden finns dessutom globala handling-
splaner. Till dessa fogas årliga projektplaner. 
World Animal Protection Sverige är med vid 
framtagandet av strategi, handlingsplaner 
och projektplaner. Vi har fortsatt även haft 
ett mycket nära och gott samarbete med 
World Animal Protection Danmark. 

Under 2017 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 2017 har vi arbetat 
med följande globala kampanjer: Wildlife 
Not Entertainers, Change for Chickens, 
SeaChange och grisars välfärd. 

Inom Wildlife Not Entertainers har vi särskilt 
arbetat med att sätta fokus på hur turismen 
påverkar djurs välfärd och vad researrangörer 
kan göra för att bidra till bättre välfärd. Inom 
ramen för detta ahar vi arbetat för att rese-
arrangörer ska ta bort elefantridning från sitt 
utbud. Idag har vi fått med oss alla stora rese-
arrangörer på det. Vi har också arbetat för 
att researrangörerna ska ta steget vidare och 
ta bort alla aktiviteter ur sitt utbud där vilda 
djur utnyttjas och har varit framgångsrika även 
inom det området. Under 2017 har vi särskilt 
uppmärksammat fenomenet ”Selfies med vilda 
djur” genom att bilda opinion via våra egna 

kanaler, artiklar i media, publikt arrangemang 
i Stockholm och ett seminarium i riksdagen. 
Tillsammans med alla andra World Animal 
Protection-föreningar runt om i världen har vi 
under 2017 arbetat för att påverka Instagram 
så att de varnar för bilder som visar selfies 
med vilda djur. Tillsammans har vi varit mycket 
framgångsrika i det arbetet och Instagram har 
genomfört vårt förslag. 

I kampanjen Change for Chickens vi arbetat 
med frågor som kan förbättra välfärden för 
kycklingar, som beläggningsgrad och avel. 
Under året har vi bland annat etablerat  bra 
kontakt med en av de globala snabbmats-
restaurangerna i Sverige och fört samtal 
med dem i olika frågor som rör kycklingarnas 
välfärd. 

I kampanjen SeaChange har vi spridit 
information om spöknäts negativa inverkan 
på fiskar och andra djur som lever i eller vid 
haven. Mycket glädjande har den svenska 
regeringen under året gått med i den globala 
plattformen GGGI som vi startat mot spöknät. 
Vi har haft många kontakter med regeringen 
under året, och även med ledande svenska 
forskare ipå området. Sverige spelar idag en 
mycket viktig roll på den globala nivån mot 
spöknät och plast i haven. 

I kampanjen för grisar har vi främst fokuserat 
på att förbättra grisarnas välfärd i Kina, 
Thailand och i Brasilien. Det svenska kontoret 
har varit behjälpliga genom att vara med i 
den globala arbetsgruppen och bidragit med 
faktaunderlag och annat som vi har kunnat 
hämta från den svenska marknaden. I Sverige 
har vi särskilt arbetat tillsammans med de 
nationella djurskydds-organisationerna och Vi 
Konsumenter för att Sverige ska bibehålla sin 
nivå på djurvälfärd då det gäller grishållning. 

Utöver våra kampanjer har vi under 2017 
även bedrivit annat arbete inom våra prio-
riterade arbetsområden. Viktiga frågor för 
oss har varit arbetet för björnar och hundar 
världen över. 

Under året har vi haft många kontakter med 
den svenska regeringen och svenska politiker. 
Vi har bland annat varit representerade i 
regeringens dialoggrupp för genomförandet 
av livsmedelsstrategin och i regeringens 
nationella djurskyddsnätverk, där främst EU-
frågor diskuteras. Vi har också blivit inbjudna 
till diskussioner om handelsavtal mellan 
EU och tredje land, och haft möjlighet att 
lämna synpunkter på dem. Vi har även haft 
ett starkt samarbete med andra organisa-
tioner i Sverige, företag, forskare, universitet 
med flera. 

Kommunikation är en viktig del av vårt arbete. 
Under 2017 har vi ökat på Facebook till över 
90 000 följare och antalet följare på twitter 
har fortsatt att öka. Vi har även startat ett kon-
to på Instagram och snabbt fått ett stort antal 
följare där.  Antalet besök på vår hemsida har 
också ökat kraftigt, liksom antalet mottagare 
av vårt nyhetsbrev. Antal inslag i media där vi 
själva medverkat eller vårt namn har nämnts 
har också blivit fler under 2017. 

Sammantaget har 2017 varit mycket positivt 
för föreningens utveckling. Vi har i allt väsent-
ligt 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 systematiskt 
förbättringsarbete genom att vi tar fram 
kritiska mål för verksamheten och har ett 
övervaknings- och uppföljningsssystem på 
plats för att följa utvecklingen och för att dra 
lärdomar 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.
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Utveckling av organisationens 
verksamhet, resultat och ställning
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Så här har vi använt våra 
pengar under 2017

Administrations- och insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

81%

Ändamålkostnader/Totala intäkter

17%

13%

Föreningen finansierar sin verksamhet i allt väsentligt via månadsgåvor, enskilda 
gåvor och arv. 

De verksamhetsplaner som vi tar fram följs löpande upp i vårt övervaknings- och 
uppföljningssystem, där vi mäter och utvärderar arbetet för att nå våra kritiska mål. 
I allt väsentligt har vi uppnått de mål som vi satte upp för året.

Den fortsatt positiva resultatutvecklingen beror på att de frågor som vi arbetar 
med attraherar många, vi erbjuder möjligheter att vara med och förändra för 
djuren och kännedomen om vår förening växer sig starkare år från år. 

Eget kapital
 Balanserat Summa
 kapital eget kapital
   
Ingående balans 1 527 314 1 527 314
Årets resultat 422 645 422 645
Utgående balans 1 949 959 1 949 959

(Enl nyckeltal, Svensk 
Insamlingskontroll)

Finansiella instrument

Placeringspolicy
World Animal Protection Sverige har en placeringspolicy som slår fast att vi inte 
placerar medel i aktier eller andra värdepapper. Det innebär samtidigt att vi inte 
placerar medel inom områden som vapen, barnarbete, alkohol och tobak. 
De medel vi samlar in hålls på plusgirokonto 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 revisions-
byrån 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 månadsgivare 
med 10 %. Medlemmar och 
månadsgivare 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. 0
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Övrig icke-finansiell information

Förvaltning
World Animal Protection Sverige styrs mellan 
årsmötena av en styrelse. Styrelsen består 
av fem ledamöter och fem suppleanter. 
Till stöd har styrelsen ett kontor, som leds av 
generalsekreteraren. Utöver generalsekre-
teraren finns åtta ytterligare tjänster på kon-
toret. På kontoret förekommer även regel-
bundet volontärarbete. 

Under 2017 har styrelsen haft fyra protokoll-
förda styrelsemöten:
 
Gitte Buchhave, ordförande (4/4)
Sven Stensson, ledamot (4/4)
Kevin Geeson, ledamot (3/4)
Priya Sawhney, ledamot (3/4)
Nairi Schlyter, ledamot (1/4)
Claes Kampe, suppleant (2/4)
Lena Dirsäter, suppleant (1/4)
Ingegerd Bülow, suppleant (2/4)
Sandra Tenggren, suppleant (2/4)
Lina Dahl, suppleant (2/4)
Styrelsens arbete sker ideellt. 

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

World Animal Protection Sverige har haft två 
auktoriserade revisorer under räkenskapsåret: 
Håkan Fjelner (ordinarie revisor) och Hans 
Bredberg (revisorssuppleant), Finnhammars 
Revisionsbyrå.

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

Personalen leds av generalsekreteraren efter 
instruktion från styrelsen. Det finns globala 
policydokument som alla kontor följer och 
nationella, som styrelsen eller generalsekre-
teraren fattat beslut om. 

Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal 
förts med samtlig personal. Personalenkät har 

också genomförts till samtlig personal inom 
World Animal Protection på global nivå, 
där det svenska kontoret hamnade i topp för 
nöjda medarbetare. Det finns också en global 
grupp för personalfrågor, där kommunika-
tionsansvarig inom World Animal Protection 
Sverige ingår.

Miljöinformation
World Animal Protection har ett globalt 
miljöarbete som syftar till att begränsa organi-
sationens negativa inverkan på miljön. Arbetet 
följs upp genom redovisningar varje kvartal 
till vårt huvudkontor. Där anges bland annat 
vilka resor som gjorts och dess miljöpåver-
kan, 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. Det som möjligtvis kan 
störa under 2018 är att det är oklart om man 
efter implementeringen av EU:s Dataskydds-
förordning kan ha månadsgivare via SMS. 
Om det inte kommer att vara möjligt, kommer 
det riskera att påverka vårt resultat för 2018 
negativt, eftersom vi måste konvertera befint-
liga SMS-givare till autogiro samt utveckla 
andra vägar in i organisationen för nya 
månadsgivare. 

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

En annan viktig framgångsfaktor är perso-
nalen på vårt kontor. Under de år som vi har 
funnits i Sverige har vi haft låg personal-
omsättning, vilket har varit en bidragande 
orsak till att vi kunnat utveckla vår verksamhet 
så snabbt. Vi kommer fortsatt att se person-
alen som en av de viktigaste resurserna i vår 
verksamhet. 

Fokus för vårt framtida arbete kommer även 
fortsättningsvis ligga på att arbeta med 
kampanjer som levererar på global nivå och 
kampanjer som innebär att vi kan förändra 
för djuren där det är som mest angeläget 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. 
Den 25 maj 2018 implementerade vi EU:s 
Dataskyddsförordning i vår organisation. 
Förordningen syftar till att stärka de registre-
rade individernas makt över sina personupp-
gifter. Förordningen är mycket viktig för oss 
och för vårt arbete. 

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 2017 hade vi ca 16 000 månads-
givare 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 i dialoggruppen 
för djurskyddsfrågor vid samma myndighet, 
suppleant i den statliga Centrala djurförsök-
setiska nämnden, ledamot i regeringens råd 
för genomförandet av livsmedelsstrategin, 
ledamot i regeringens djurskyddsnätverk och 
även ledamot i expertkommittén för Dag S 
Stiansens djurskyddsfond (Norge).

Redovisningen följer Svensk Insamlingskontrolls rekommendationer.



Tack för stödet
under 2017


