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Vad vill vår organisation vill uppnå? 
World Animal Protection Sverige vill skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap och 

verkar för djurs välfärd. Tillsammans med World Animal Protection International och andra World 

Animal Protection-föreningar i världen vill vi bygga upp en stark global rörelse för att djurvälfärd ska 

respekteras och djurplågeri upphöra.  

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation? 
World Animal Protection Sverige är en del av den globala rörelsen World Animal Protection, som har 

huvudkontor i London och verksamhet i alla världsdelar. De olika delarna av World Animal Protection 

arbetar tillsammans. Arbetet koordineras på global nivå via vårt huvudkontor och på regional nivå via 

vårt Europakontor. Inom ramen för samarbetet koordineras såväl arbetet med verksamhetsplaner, 

budgetar och projektplaner. Även arbetet med att utvärdera utfallet av vårt arbete sker gemensamt.  

 

Vilka strategier har vi för att uppnå vårt mål? 

World Animal Protection har en gemensam vision och gemensamma strategier för hur vi ska 

uppnå våra mål. Dessa utarbetas gemensamt. Huvudstrategidokumentet avser fem år framåt 

i tiden och kompletteras med strategier för varje arbetsområde.  World Animal Protection 

har fyra huvudarbetsområden: 

 

* Farm animals 

* Animals in the wild 

* Animals in communities 

* Animals in disasters. 

Viktiga moment i vår strategi är “Utbildning och mobilisering”, “Lobbyverksamhet” samt 

“Katalysera hållbara lösningar som skyddar djur”. Detta är genom att agera inom dessa 

moment som vi åstadkommer förändringar för djuren. 
 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå vårt mål? 
World Animal Protection Sverige är vad vi brukar inom World Animal Protection brukar kalla för ett 

360 graders-kontor. Det innebär att vi har kapacitet och kunnande för att verka inom alla de 

områden som World Animal Protection arbetar inom: 

 Program och policyarbete. Hit räknas arbete med sakfrågor, politiskt påverkansarbete och 

företagssamarbeten. Den av våra anställda som ansvarar för detta har en masterexamen i 

animal science.  

 Kommunikation. Den som ansvarar för vårt arbete är journalist och har dessutom en examen 

i juridik.  

 Insamling. Den som ansvarar för vårt arbete är certifierad fundraiser.  



 Supporter service. Den som ansvarar för vårt arbete har lång erfarenhet av att jobba med 

administrativa frågor och med kundrelaterade frågor.  

 Ledarskap och styrning. Den som leder verksamheten inom World Animal Protection har lång 

erfarenhet av ledarskap samt även utbildning inom området. Den har även lång erfarenhet 

av att arbeta med djurskyddsfrågor, både strategiskt och operativt.  

World Animal Protection Sverige har sex anställda. Vi har en styrelse som består av ledamöter och 

suppleanter. Deras arbete sker ideellt. Vi har även regelbundet volontärer som utför frivilligt arbete.  

Kapacitet från övriga delar av World Animal Protection, särskilt från vårt huvudkontor och vårt 

europeiska kontor.  

 

Hur vet vi om organisationen gör framsteg? 
Inom World Animal Protection arbetar vi med kvartalsvisa uppföljningar då det gäller vår prestation 

avseende program- och policyarbete, kommunikation och insamling. I rapporteringen ingår att 

redovisa gentemot uppställda kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, t ex om vårt program- och 

policyarbete har utvecklats i enlighet med de delmål som vi har satt upp samt vi gör även en 

bedömning om vi ligger i fas med vad som krävs för att nå uppsatta mål. Inom området 

kommunikation mäter vi vår prestation i olika medier samt hur vi har nått ut med vårt budskap. Inom 

insamlingen sätter vi upp mål för varje aktivitet och mäter utfallet gentemot de uppsatta målen. 

Även inom insamling gör vi kvartalsvisa uppföljningar. 

Vårt stöd till globala djurskyddsprojekt så upprättar vårt huvudkontor en särskild effektrapport samt 

även en specifik ekonomisk rapport. Dessa granskas av vår revisor. 

Då det gäller vår ekonomi gör vi månadsvisa uppföljningar gentemot budget. Avvikelser med ett visst 

antal procent förklaras skriftligt. Varje kvartal gör vi en större uppföljning samt även en förnyad 

prognos av hur utfallet påverkar resultatet för året.   

Uppföljningarna görs även gentemot våra långsiktiga strategidokument.  

 

 

Vad har ni åstadkommit så här långt? 
 

Tillsammans med övriga WSPA/World Animal  Protection-föreningar världen över har vi: 

Skydd av djur världen över 

Vi har alltid föresatt oss att skydda djur där behoven är som störst – vare sig det gällt att ordna 

veterinärhjälp åt över 70 000 djur efter jordbävningen i Haiti 2010, att utbilda veterinärer i Thailand, 

att stoppa traditionen med dansbjörnar i Indien 2013 eller att undersöka handeln med vilda djur i El 

Salvador. Allt eftersom vi har blivit större har vi kunnat skydda djur på fler och fler platser. I dag finns 

vi i Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika och har kontor i 15 länder. 

 

Katastrofhjälp 

Sedan ’Operation Gwamba’ under 1964, när vi räddade 10 000 djur från översvämningar i Surinam, 

har vi skyddat tusentals djur i katastrofer. Vi har gjort insatser i katastrofer som jordbävningar, 

tsunamier, tyfoner, tornadoer, vulkanutbrott och vid skeppsbrott. Vi har räddat djur som drabbats av 

konflikter i länder som Bosnien, Rwanda och Afghanistan. I dag rycker vi ut för att skydda djuren 



snabbare än någonsin när katastrofen inträffar. 

 

Kampanjer 

Vi har i flera decennier drivit kampanjer som ska skapa långsiktiga förändringar. Vår kampanj mot 

tjurfäktning som lanserades 1985 har fått närmare 50 städer i Europa och Latinamerika att förbjuda 

tjurfäktning. Under samma årtionde införde Indien förbud mot handel med grodlår efter en kampanj 

som vi hade drivit i sex års tid. Det har räddat över 30 miljoner grodors liv varje år. Under 1990 

bidrog vår Libearty-kampanj till att dansbjörnar förbjöds i Grekland, Turkiet och i större delen av 

Indien. 

 

Den globala insatsen 

Vi har samarbetat med internationella organisationer om att skydda djur i många år. Som WSPA 

började vi med lobbyarbete i EU under 1980-talet och vi fick rådgivande status i FN 1981. Sedan 1990 

har vi varit representerade i Europarådet. I dag är vi den enda djurskyddsorganisationen som 

regelbundet har möjlighet att tala för vår sak i FN. 

 

Tack vare vårt arbete i Sverige har vi kunnat bidra allt mer varje år med ekonomiska medel till det 

globala arbetet. Effekten av det är att förutsättningarna för att bygga en stark global organisation och 

att agera på global och regional nivå stärks i och med att vi för till allt mer medel.  

I Sverige har vi särskilt jobbat med kampanjer som kan påverka globalt och regionalt. Ett exempel på 

det är vår kampanj för att få researrangörer att stoppa djurshower. Effekten av det är att flera 

researrangörer har inlett samarbete med oss och att de tre största researrangörerna har tagit bort 

elefantridning ur sina program.  

Vi har också arbetat med en kampanj för mjölkkor, där målet är att få till minibestämmelser på EU-

nivå om hållning av mjölkkor. Effekten av vårt arbete är att frågan har uppmärksammats mer, att vi 

kunde bilda en plattform med många aktörer för att gemensamt diskutera frågan, att den har väckts 

bland EU-parlamentariker och att vi även har direkta kontakter med regeringen i frågan.  

Vi har också särskilt arbetat med den offentliga upphandlingen av mejeriprodukter. Vi har exempelvis 

gjort en undersökning av Sveriges kommuner. Effekten av vårt arbete är att vi har kunnat visa att allt 

fler kommuner ställer upphandlingskrav då det gäller djurskydd och att vi har kunnat ge råd till 

kommunerna och deras upphandlingsenheter.  

Vi deltar också i arbetet inom ramen för SIS med att ta fram en ISO-standard för djurvälfärd. 

Standarden kommer att bli ett verktyg för att höja standarden i de länder där det behövs. Effekten av 

vår medverkan är att vi har kunnat föra fram våra synpunkter och driva djurskyddsperspektivet.  

Under 2014 utvecklades projektet API (Animal Protection Index). Projektet går ut på att utvärdera 

och jämföra olika länders arbete med djurskyddsarbete och deras olika lagstiftningar. I Sverige har vi 

satsat på att föra ut projektet i media och genom seminarier i riksdagen. Vi har också i särskilda 

skrivelser till regeringen fört fram synpunkter på områden där förbättringar bör ske. Effekten av vårt 

arbete är att det har blivit synliggjort på vilka områden i Sverige som det finns utvecklingspotential 

inom djurskyddsarbetet samt att vi har fått olika aktörer att uppmärksamma det.  

Under 2014 stöttade vi det globala djurskyddsarbetet med 6,5 miljoner kronor. Effekten av det är att 

vi bidragit till att 296 000 djur som drabbats av katastrofer fått undsättning, att 220 000 hundar har 



vaccinerats mot rabies, att 22 researrangörer tagit bort elefantridning från sina program, att 

ytterligare 15 länder stödjer kravet på en FN-resolution mm.  

Under 2015 har vi också fått en plats i regeringens dialoggrupp om den nya livsmedelsstrategin. 

Effekten av det är att vi nu finns i dialoggruppen och deltar direkt i samtalen om Sveriges nya 

livsmedelsstrategi och kan föra fram våra synpunkter.  


