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Varje år fångas hundratusentals djur in från det vilda,  
spärras in och tvingas till ett liv i fångenskap. De tvingas  
leva och bete sig onaturligt för att roa oss människor.

Djurunderhållning  
är djurplågeri

Attraktioner med vilda djur – som att 
rida på elefanter, låta sig fotograferas 
tillsammans med en tiger eller simma 
med delfiner – är en del av alltför 
många människors semestrar.

Men vi vet att de flesta djurälskande 
människor skulle avstå om de visste 
vad underhållning med vilda djur 
innebär för djuren.

På World Animal Protection har 
vi över 30 års erfarenhet av att 
arbeta med regeringar, myndigheter, 
samhällen och djurägare för att 
skydda vilda djur från lidandet 
det innebär för dem att utnyttjas i 
underhållningssyften.

Denna rapport belyser fem av de 
värsta formerna av djurplågeri som 
äger rum för att underhålla människor.

Tillsammans med djurvänliga turister 
och researrangörer i hela världen vill 
vi minska efterfrågan, se till att vilda 
djur får förbli i det vilda och stoppa 
grymma djurattraktioner en gång  
för alla.

Image: En tiger i det vilda jagar sitt byte 
iStock. by Getty Images

beforetheybook.org



Få turister är medvetna om att det majestätiska 
djuret som de rider på är ett vilt djur som inte 
är byggt för att bära tunga vikter på ryggen. 
Dessutom har elefanter i fångenskap brutits 
ner kroppsligt och mentalt.

Under hemska former tas djuren från det vilda 
och skiljs från sin mamma och flock när de 
bara är några månader gamla. De elefanter 
som tvingas in i turistindustrin utsätts för stort 
lidande, både fysiskt och psykiskt. Isolering, 
svält och misshandel är bara några av de 
metoder som används för att bryta ner djuren 
och få dem att lyda och uppträda. De rädda 
elefanterna utsätts för ett enormt lidande 
och precis som människor som misshandlas 
kan djuren utveckla PTSD, posttraumatiska 
stressymptom och beteendestörningar.

Livslångt utnyttjande 
Plågorna fortsätter genom hela livet.  
Deras tränare använder ofta spetsiga  
redskap som elefantkrokar (spikar på  
långa käppar) för att kontrollera dem  
under turridning och uppträdanden.

Dessa redskap ger sår som lätt blir 
infekterade. Och när ridturerna är över  
står elefanterna kedjade, ofta i starkt solljus 
och höga temperaturer på cement som 
skadar deras fötter. Trots att flocken är så 
viktig för dem hålls de ofta ensamma och  
får inte umgås med andra elefanter.

Denna behandling och den fysiska och 
psykiska ohälsan förkortar deras livstid till 
hälften. De flesta djur som används för  
ridning dör i förtid.

Omkring 16 000 asiatiska elefanter lider i 
fångenskap över hela världen – de flesta av 
dem har tagits från det vilda.

Elefantridning erbjuds i Asien, Sydafrika, 
Botswana, Zimbabwe och Argentina.

Elefantridning
Elefantägare, turistanläggningar och researrangörer har 
erbjudit turister möjlighet att leva ut sina djungelboksfantasier  
i över 25 år. Men en dags upplevelse på elefantryggen 
innebär livstids lidande för elefanterna.

Fakta om vilda 
asiatiska elefanter
Flockstorlek: 
Närmare 20 – leds av matriark 

Förväntad livslängd: 
Upp till 70 år 

Storlek på territoriet: 
600km2

Plats: 
13 länder i Asien och Sydostasien 

Status på IUCN:s röda lista: 
Hotad 

Antal i det vilda: 
38 500 - 52 500 

Bild till vänster: Turister som deltar i elefantparad i Asien (Flickr.com)

ild till höger: En elefant och hennes unge i det gröna i en indisk 
nationalpark. Foto: Getty Images



Att hantera lejonungar, promenera med 
lejon och fotomöjligheter med lejon är 
vanligast i södra Afrika - särskilt i Sydafrika, 
Zimbabwe och Zambia och på Mauritius. 
Dessa verksamheter är beroende av en strid 
ström av lejonungar - vanligtvis uppfödda i 
fångenskap och som tagits från sina mammor 
kort efter födseln.

Separationen kan bli ytterst stressande både 
för lejonungen och lejoninnorna. I det vilda 
skulle de normalt hålla ihop i åtminstone 
två år. Där får lejoninnor vanligen en kull 
vartannat eller vart tredje år men i denna 
avelsindustri kan de tvingas föda två eller tre 
kullar per år.

Inget liv för ett lejon 
Lejonungarna tas från sin mamma när de 
bara är ett par veckor gamla och vänjs vid 
människor tills de är redo att möta turister. 
Deras liv är en skoningslös cirkel där de dag 
ut och dag in används till betalande turister 
som vill hantera och fotograferas med dem. 
Detta är så annorlunda från ungarnas tillvaro 
i det vilda, där de är extremt skyddade 
av sin mamma och beroende av henne. 
Lejonungarna kan förlora päls och drabbas 
av diarré och andra sjukdomar genom den 
kroniska stress och sömnbristen de utsätts för. 

När det blir äldre blir de ofta drogade och 
misshandlade tills de blir tillräckligt undergivna 
för att turister ska kunna vistas nära dem.

Ibland skickas de till särskilda inhägnader för 
jakt, för att skjutas av troféjägare. Över 160 
anläggningar för inhägnad jakt har skapats i 
Sydafrika de senaste 15 åren. Industrin med 
infångade lejon är så lönsam och effektiv 
att lagstiftningen som förbjöd inhägnad jakt 
drogs tillbaka för flera år sedan.

Både lejonungar och vuxna lejon kan  
säljas till djurparker eller rika samlare av 
exotiska djur. Det är tveksamt om det finns 
någon nytta med att föda upp lejon i 
fångenskap. Lejonungar som föds upp på 
detta sätt kan aldrig helt släppas fria eftersom 
det är osäkert om de överlever. Det är 
också mycket oansvarigt att släppa ut stora, 
farliga rovdjur där lokalbefolkningen bor. 
Trots historier om starka band mellan lejon 
och människor är ett lejon alltid benäget att 
bete sig som det vilda rovdjur det är, så det 
innebär alltid en risk för människor att  
hantera dem. Antalet lejon i hela Afrika 
försvinner med svindlande hastighet på  
grund av minskande levnadsmiljöer,  
laglös troféjakt och lejonungar som 
tillfångatas i vinstintresse.

Vandra med lejon
Att vandra med lejon genom ett vackert afrikanskt landskap 
är en semesterdröm för många djurvänner. Men verkligheten 
bakom denna och andra lejonattraktioner är en mardröm för 
djuren. Lejon är vilda djur och förblir vilda trots nära kontakt 
med människor i fångenskap.

Fakta om vilda lejon

*International Union for Conservation of Nature

Storlek på lejonflock: 
I genomsnitt 13 lejon 

Förväntad livslängd: 
Honor 10 -14 år 
Hanar 10 -12 år 

Storlek på territoriet: 
Omkring 200km2 

Bor i: 
Afrika söder om Sahara, västra 
Indien (asiatiska lejon)

Status på IUCN*:s röda lista:  
Sårbar 

Antal i det vilda: 
Färre än 25 000

Bild till vänster: Turister kan få uppleva att vandra med lejon  
på några platser I Sydafrika. Foto: Getty Images

Bild till höger: Lejon i en nationalpark i Tanzania.  
Foto: Getty Images



De infångade tigrar som är fotoobjekt som 
attraktioner i länder som Thailand, Australien, 
USA, Mexiko och Argentina utsätts för en 
chockerande grymhet.

Ungar föds för det mesta upp i fångenskap 
och brukar tas från sin mamma när de bara 
är några veckor gamla. För att göra dem 
säkra för turister att hantera tas ofta deras 
huggtänder och klor bort – en process som  
är mycket smärtsam. Och oönskade 
tigerungar som blivit för stora för att vara 
fotoobjekt riskerar att dödas eller säljas  
till kringresande djurparker.

Grym kontroll 
Djuren tränas med brutala metoder. På 
anläggningar som exempelvis Tiger Temple 
i Thailand hålls vuxna tigrar i koppel och 
bestraffas för att kunna tränas och hållas 
under kontroll. Det har också kommit 
vittnesmål om att tigrarna hålls i små, 
gallerförsedda burar när de inte används.

Eftersom tigrar är lätta att föda upp i 
fångenskap är det enkelt för attraktionsägare 
att möta en ökande efterfrågan på kontakt 
med tigrar. Det finns redan åtminstone 118 
anläggningar bara i Thailand, som håller runt 
614 tigrar (enligt siffror från 2010).

Tiger Temple ökade sitt djurantal från 20 till 
70 tigrar mellan 2007-2010. Denna siffra lär 
stiga med reseföretag som Skyscanner, som 
rekommenderar templet som en av de bästa 
sakerna för turister att göra i Thailand. Över 26 
miljoner människor turistar i Thailand varje år.

Förutom den dåliga välfärd som tigrarna har 
i fångenskap, leder uppfödningen och livet 
i fångenskap även till flera hälsoproblem 
som ögonskador, fotproblem, gomspalt, 
deformerad ryggrad och problem med hjärta, 
lungor och njurar.

Det finns runt 5 000 tigrar i fångenskap bara 
i USA – det är många fler än de 3 200 som 
lever kvar i det vilda.

Posera med tigrar
En perfekt bild, en “selfie” med en sällsynt och vacker tiger,  
kan verka alltför lockande för att låta bli. Men det är just  
vad djurvänliga turister bör göra.

Fakta om  
vilda tigrar

Antal tigrar i en grupp: 
Vanligen ensam 

Förväntad livslängd: 
10 -15 år

Storlek på territoriet: 
Upp till 450km2 

Bor: 
I ett fåtal asiatiska skogar 

Status på IUCN:s röda lista: 
Mycket hotad eller hotad, 
beroende på underarter 

Antal i det vilda: 
3 200 

Bild till vänstert: En turist poserar med en tiger på ett kloster  
i Thailand. Foto: Getty Images

Bild till vänstert: En tiger i det torra gräset på en nationalpark i Indien. 
Foto: Getty Images



De flesta “delfinmöten” äger inte rum i deras 
stora hem havet utan i de små utrymmena i 
ett delfinarium. Många turister inser inte att 
så begränsande miljöer aldrig kan ersätta en 
delfins naturliga miljö och ge den möjlighet att 
bete sig naturligt och de får heller inte höra 
hela berättelsen om djurens grymma väg från 
frihet till fångenskap. 

Många delfiner som hålls i fångenskap är 
flasknosdelfiner som tagits från det vilda. 
Deras flockar jagas med snabba båtar 
och delfinerna tas ombord antingen i rena 
brottningsmatcher eller halas ombord med 
nät. Deras komplexa sociala grupper och 
familjeband förstörs och den rädsla och det 
lidande som de genomlider efter infångandet 
gör att många av dem dör kort tid efteråt.

Stressen i fångenskap 
De som överlever får leva i pooler – ofta 
klorerade och pyttesmå i jämförelse med det 
oändliga havet, där de kan ta sig upp till 
100 mil på bara 20 dagar. Kloret kan orsaka 
problem för både ögon och hud. Delfiner i 
tropiska länder kan ofta brännas av solen 
eftersom de inte kan dyka ner tillräckligt djupt 
för att söka skydd. De är också mer benägna 
att drabbas av sjukdomar - inklusive 

sådana som kommer från människor. Följden 
blir att många behöver antibiotika för att 
överleva. Stressen i fångenskap kan också 
orsaka magsår.

De jämna sidorna på poolen är väldigt 
annorlunda jämfört med de stenar och 
koraller som är landmärken i deras naturliga 
miljöer. Detta stör delfinernas förmåga att 
navigera genom ekolod.

Livslängden på en tillfångatagen delfin är 
mycket kortare än för de vilda, som kan bli 
upp till 50 år gamla.

Ökande antal 
Det finns runt 80 registrerade anläggningar 
världen som erbjuder shower eller simning 
med delfiner. Man uppskattar att omkring 
1600 tillfångatagna flasknosdelfiner 
lever i fångenskap idag. Men inte alla 
är registrerade eller håller sina siffror 
uppdaterade, så antalet kan vara  
mycket större.

Anläggningarna finns över hela världen - i 
Nordamerika, Asien, Sydamerika, Europa, 
Australien, Karibien och södra Stilla Havet. 
Några är så stora som Sea World San 
Diego, som lockade över fyra miljoner 
besökare under 2012.

Simma med delfiner
Att simma med delfiner är något som många har på sin lista 
över saker de vill göra i livet. Frågan är hur mycket smärta 
och lidande det får medföra att infria en turists dröm?

Flasknosdelfiner  
i det vilda

Genomsnittlig gruppstorlek:  
Runt 12

Genomsnittlig livslängd: 
Upp till 50 år 

Storlek på territoriet: 
Upp till 300 km2

Bor: 
I tropiska och tempererade vatten

Antal i det vilda: 
Uppskattningsvis 600 000

Bild till vänster: En man simmar med en delfin i ett akvarium.  
Foto: Getty Images 

Bild till höger: En vild delfin hoppar i kölvattnet av en båt.  
Foto: Getty Images



Bara i Indonesien beräknas runt 3 000 
makakungar tas från det vilda varje år,  
ofta efter att mammorna först skjutits ihjäl. 
Ungarna är djupt traumatiserade, eftersom  
de i normala fall skulle stannat med sina 
mammor till ett års ålder. 

De säljs sedan till underhållningsindustrin. När 
de väl hamnat hos sina nya ägare börjar den 
hemska träningen. Metoderna som används 
för att “träna” makaken till att uppträda, vare 
sig det gäller att dansa, spela gitarr, cykla 
eller hämta kokosnötter åt turister, är brutal. 
Alla metoder innebär långvarigt fysiskt och 
psykiskt lidande.

Hård kontroll 
Först sätts en kedja runt makakens hals  
som ett sätt att kontrollera den. Kedjan kan 
dras åt så hårt att när djuret blir större växer 
metallen in i skinnet på den och kan ge 
plågsamma infektioner och sjukdomar.  
När den unga makaken inte tränas eller 
uppträder används kedjan för att hålla fast 
den i små gallerförsedda burar eller hålla 
den fjättrad utomhus.

Träningssessionerna kan hålla på i upp till 
fyra eller sex timmar per dag under upp till ett 
halvår. Detta sker enskilt eller i center där flera 
makaker tränas tillsammans av flera tränare. 
För att tvinga en makak att stå upp på två 
ben brukar tränarna binda dess armar runt 
ryggen och använda kedjan för att dra djuret 
upprätt tills den är kvar med bara tillräckligt 
med kedja som håller fötterna på marken. Det 
skräckslagna och plågade djuret kan lämnas 
kvar hängande på detta sätt i timmar. Ofta 
blir makakerna slagna om de inte gör vad 
som förväntas av dem.

Många unga makaker överlever inte den 
intensiva träningen. De som gör det tvingas 
uppträda nästan dagligen i 5-10 år tills de 
blir för stora och aggressiva att hantera. 
Några säljs sedan som mat till människor  
och restauranger som ser makaker som  
en delikatess.

Dansande apor
Om makakerna som dansar och uppträder på gatorna,  
i djurshower och på djurparker runtom i Asien kunde  
tala, skulle det vara näst intill outhärdligt att höra  
deras berättelser.

Fakta om vilda 
makaker

Förväntad livslängd: 
Omkring 31 år 

Storlek på territoriet: 
300km2

Bor: 
Asiatiska länder som  
Indien och Indonesien

Status på IUCN:s röda lista: 
Långsvansad och rhesusmakak 
– Livskraftig svinmakak– Sårbar

Antal i det vilda: 
Okänt 

Bild till vänster: Makak tränas för att uppträda inför turister i Thailand.

Bild till höger: En långsvansad makakhanne I det vilda i  Malaysia.
Foto: Getty Images



Att stoppa 
djurens lidande

Innan vi tog på oss att 
stoppa fenomenet med 
dansbjörnar, var denna 
grymma verksamhet vanlig 
underhållning för turister 
och lokalbefolkningen i 
Grekland, Turkiet och Indien. 

I de flesta fall var åskådarna omedvetna om 
hur mycket lidande och exploatering som 
djuren fick utstå.

För att hålla denna grymma industri i gång 
sköts ofta björnmammorna i det vilda och 
deras ungar togs ifrån dem av jägare. När de 
en gång sålts till sina nya ägare borrade man 
igenom en metallring genom björnens nos, en 
kedja sattes dit och djuret tränades att “dansa” 
till musik. Träningsmetoderna inkluderade att 
ägarna drog i kedjan, slog på björnens ben 
och tvingade den att stå på varm metall.

Innan björndansen stoppades togs över 100 
björnungar från det vilda varje år. Och när vi 
först startade projektet 1998 användes över 
1 000 björnar till denna oacceptabla form av 
underhållning, både på populära turistorter 
och i mindre samhällen.

Att ge möjligheten åt Kalandarer – de som  
var de traditionella björnägarna - att lämna 
över sina björnar i utbyte mot en ny och  
stabil karriär var det viktigaste i vår kampanj, 
som nådde sitt mål under 2012.

Det unika projektet med alternativa 
försörjningsmöjligheter som vi körde under  
fem år tillsammans med vår 
samarbetsorganisation Wildlife Trust of India 
(WTI) hade en hundraprocentig framgång. 
Vi arbetade med fler än 50 Kalandarer som 
till sist lämnade ifrån sig sina björnar för att 
istället försörja sig med hjälp av bland annat 
bagerier, affärer och taxirörelser.

Andra framgångsfaktorer var att vi 
samarbetade med WTI och med 
lokalbefolkningen för att se till att  
björnar inte tjuvjagades från det vilda.

Vi utvecklade och genomförde utbildning  
i hur man övervakar och förebygger tjuvjakt, 
som nådde över 400 regeringsanställda, 
skogsarbetare och volontärer.

Det var också viktigt att de räddade björnarna 
fick ett tryggt nytt hem där de kunde tas om 
hand livet ut. Deras liv i fångenskap hade 
inneburit så mycket grymhet att de inte längre 
kunde klara sig själva i det vilda. De första 
konfiskerade björnarna hölls i ett reservat som 
vi finansierade och sedan donerade till den 
lokala organisationen Wildlife SOS. Wildlife 
SOS har sedan dess byggt upp fler reservat i 
Indien som tar hand om räddade björnar.

När dansen tog slut –  
det här gjorde vi

Hur vi ändrade  
historien 

Ta ställning tillsammans 
med oss för att vilda djur 
ska få stanna i det vilda
 
Bli en djurvänlig turist genom att ladda  
ner vår reseguide och skydda världens  
djur tillsammans med oss.
beforetheybook.org
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Vi är World Animal Protection. 
Vi stoppar djurs onödiga lidande.
Vi påverkar beslutsfattare att sätta djuren på den globala agendan.
Vi hjälper världen att se hur viktiga djur är för oss alla.
Vi inspirerar människor att förbättra djurs liv.
Vi gör världen bättre för djur. 

worldanimalprotection.se


