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Du håller nu det andra numret av vår upp-
daterade tidning. Vi påbörjade arbetet med 
att utveckla tidningen inför vår namnändring. 
Vårt mål är att prestera en tidning som 
speglar vårt arbete i alla världens hörn för 
djurens bästa. Vi vil dessutom lyfta fram 
viktiga insatser i Sverige, som tillsammans 
med andra insatser världen över gör vårt 
arbete möjligt. 

Den svenska etableringen av World Animal 
Protection, som skedde för drygt fyra år 
sedan, är något av en framgångssaga. 
Tack vare alla våra gåvogivare och alla som 
stödjer oss på annat sätt har vi vuxit snabbt 
och vi har kunnat lämna viktiga bidrag till 
djur som far illa. Vi har också kunnat arbeta 
tillsammans med aktörer som har möjlighet 
att påverka till det bättre för djuren. Ett bra 
exempel på det är alla researrangörer 
som tagit bort elefantridning från sitt utbud. 
Du kan läsa mer om det arbetet i den här 
tidningen.

Att arbeta för djur och för stärkt djurvälfärd 
handlar alltid om att göra det bästa för 
enskilda djurindivider, att se till att de får ett 

liv värt att leva. I Pakistan arbetar vi sedan 
länge för att få stopp på björnhets. Jag är 
så otroligt glad över att kunna berätta att vi 
under januari räddat ytterligare fem björnar 
från dessa hemskheter. Två av dem får du 
möta lite mer personligt i det här numret. 
Jag berörs själv särskilt av berättelser om 
enskilda djur som fått möta friheten tack 
vare våra gemensamma insatser. 

Jag hoppas att du ska gilla det här numret! 
Jag gjorde det när jag läste manuset. Och 
när du läser den här tidningen så hoppas 
jag att du ska känna: Detta har du varit med 
och bidragit till. För så är fallet. Utan våra 
gåvogivare och alla som stödjer oss på 
annat sätt vore inget möjligt. Jag vill tacka 
dig för ditt stöd och för att vi tillsammans 
med dig kan rädda djur som far illa världen 
över. Stort tack!

Hälsningar

Roger Pettersson
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Tillsammans kan vi göra 
världen bättre för djur

Roger Pettersson,

Generalsekreterare, 

World Animal 

Protection Sverige

Därmed har vi gjort en rad samhällen 
bättre förberedda inför katastrofer och 
också bevisat att det gör skillnad att 
tänka på djuren. Människors och djurs liv 
hänger nämligen ihop. Omkring en miljard 
människor världen över är beroende 
av sina djur. Djuren ger dem mat och 
inkomster, de är deras vänner och dagliga 
följeslagare och djuren vaktar deras 
egendomar.   
När djurvälfärd vävs in i arbetet med att 
skapa beredskapsplaner och minimera 
risker innebär det mindre lidande för både 
människor och djur om katastrofen inträffar. 
Samtidigt innebär det att människor har 
mindre behov av hjälp efter katastrofen 
och kan snabbare bygga upp sitt liv 
på nytt.

Fokus på djurens roll
Under ett evenemang i Genève med titeln 
”Djurens roll i en långsiktig lösning 
i humanitära utvecklingsprogram” 
gjorde vi följande uttalande tillsammans 
med Röda Korset: 
 
”En miljard av världens fattiga är 
beroende av djur för mat och inkomst. 
Hjälper man djur, hjälper man också 
människor. När katastrofen inträffar 
är människor och djur beroende av 
varandra för att överleva. World 
Animal Protection och internationella 
Röda Korset arbetar tillsammans för att 
främja fördelarna med god djurvälfärd 
för samhället.”

Samarbete med 
Röda Korset om 
katastrofhjälp

Vi samarbetar med Internationella 
Röda Korset (IFRC) om att inkludera djur 
i praktiska lösningar, där människorna 
som drabbas av katastrofer får hjälp.

Länder som vill införa    
eller stärka djurvälfärd 
men som inte vetat var  
de ska börja kan nu få 
hjälp. Våra experter har 
utvecklat en sorts pro-   
totyp eller förebild för   
en djurskyddslag. 

Prototypen är ett enkelt dokument, en 
sorts mall, som beskriver de allra bästa 
djurskyddslagarna i världen. Den innehåller 
även vägledning om hur regeringar kan 
använda och anpassa lagstiftningen för 
djur i deras eget land. 

Kate Blaszak tillhör vårt team i Asien–
Stillahavsområdet och är projektets 
rådgivare. Hon är mycket nöjd med det 
intresse som modellen av djurskyddslagen 
har väckt sedan den släpptes i december.

- För närvarande testar vi den i Samoa och 
har gott hopp om att regeringar på andra 
öar i Stilla Havet följer i dess fotspår, säger 
Kate Blaszak.

Mallen har utformats för att följa vårt 
Animal Protection Index (API) som 
lanserades i november. API avslöjade för 
första gången genom ett rankningssystem 
hur lagar och nationell politik skyddar djur 
i 50 länder. 

Rankningen visar hur bra länder 
är på att skydda lantbruksdjur, 
arbetsdjur och vilda djur men även 
de djur som används till forskning. 

- Vår mall för hur en bra djurskyddslag kan 
se ut ger länder en fantastisk möjlighet att 
förändra djurs liv till det bättre och förbättra 
deras rankning i API, säger Kate.

Mall för djurskyddslag 
förenklar bättre djurvälfärd

Internationellt

Två filippinska pojkar på 
väg till en tillfällig veterinär-
klinik med sin häst.



Djurvänlig turism

Svensk turism blir 
allt djurvänligare!
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Apollo tar som första 
nordiska charterarrangör 
bort plågsamma elefant-
utflykter från programmet.              
Det är början på att     
erbjuda ett djurvänligt    
utflyktsprogram.

               
- Det finns inget som upprör våra 
gästers känslor så mycket som när barn 
eller djur far illa. De senaste åren har vi 
sett en ökad efterfrågan på djurvänliga 
utflykter. Därför tar vi det här steget, 
säger Kajsa Moström, informationschef 
på Apollo.

Redan inför vintern 2014 tog Apollo 
bort 16 elefantutflykter. De som finns 

kvar är utflykter där man ser elefanter i 
miljöer som liknar deras naturliga. Under 
2015 tar Apollo ytterligare steg mot 
att bli en arrangör av hållbara utflykter 
genom att göra fler förändringar i pro-
grammet. Elisabeth Tjärnström, sakkunnig 
och programansvarig på World Animal 
Protection Sverige, säger: 

- Vi är väldigt glada över att Apollo 
väljer att ta det här steget och nu är på 
väg mot att bli den första djurvänliga 
charterarrangören i Norden. De visar 
att de inte vill stödja aktiviteter som 
elefantridning och tar därmed ansvar 
för en djurvänlig turism.

Fler och fler reseföretag vill nu ta sitt 
ansvar och bidra till en värld där de 
vilda djuren får stanna i det vilda där 
de hör hemma. De allra flesta djur som 
används som underhållning på turistorter 
finns i länder i Asien som Thailand, Indien 
och Kina. Därför är vi glada över två 
Asien-specialister som nyligen infört 
djurskyddsriktlinjer och tipsar er om att 
resa med Kina-Lotsen och Swed-Asia 
Travels.

Framgångsrik 
kampanj för 
elefanterna på 
Djurens dag

På Djurens dag 4 oktober 
lanserade vi en global 
kampanj för vilda djur i 
underhållning med fokus 
på elefantridning.
Kampanjen uppmärksammades stort 
världen över och har lett till flera fram-
gångar, senast ett internationellt pris. 
I Sverige uppmärksammades kampanjen 
av flera medier. Det mest glädjande stod 
Aftonbladet Resa för, som i redaktörens 
krönika skriver: ”Från och med nu ska vi 
göra allt vad vi kan för att inte bidra till den 
smutsiga hanteringen av vilda djur som 
görs i turismens kölvatten.” Kort därefter 
belönades vårt arbete för djurvänlig 
turism med guld i kategorin ”Bästa djurväl-
färdsinitiativ” på World Responsible 
Tourism Awards. 

Redan har en halv miljon människor världen 
över sett filmen som berättar sanningen om 
djurplågeriet bakom elefantridning. Syftet är 
att informera människor om vad det innebär 
för djuren innan de bokar sådana utflykter 
på semestern.  

Frågan är: Har du velat ta en tigerselfie? 
Det är väldigt populärt men inte alls djur-

vänligt. Likaså är så kallade tigerparker inte 
alls djurvänliga. Vi kunde i januari rappor-
tera att polisen gjort razzia mot det kända 
Tiger Temple i Thailand och beslagtagit 
hundra tigrar. Vi kunde också berätta att 
amerikanska delstaten New York har för-
bjudit tigerselfies och närkontakt med tigrar!

- Vi är övertygade om att de flesta 
människor bryr sig om hur djuren har det. 

Att många människor informeras om hur 
djur lider i underhållningsvärlden genom 
vår kampanj leder till att efterfrågan 
minskar och förhoppningsvis en dag 
försvinner, säger Elisabeth Tjärnström 
och fortsätter: 

-Lika värdefullt är det att resebranschen 
följer med och slutar erbjuda dessa 
aktiviteter.

Tigrar skyddas i global kampanj
Vårt arbete för vilda 
djur som inleddes med  
elefanter fortsätter             
med tigrar. 

Berätta om 
din resa med 
vilda djur
Det är många av er som 
har fascinerande berättel-
ser från era resor där djur 
varit en viktig del. 

Att se vilda djur i det fria har ofta varit 
resans höjdpunkt medan brutalt djur-
plågeri har förstört hela resan. Vi har 
skapat en ny Facebooksida som heter 
Min djurvänliga resa. Har du ovetandes 
besökt underhållning med vilda djur men 
nu bestämt dig för att bli en djurvänlig 
turist? Har du kanske 
sett något på 
semestern som du har 
reagerat över eller 
vill berätta om varför 
just du vill att vilda 
djur ska få stanna i 
det vilda? Berätta i 
så fall om det! Du får 

även gärna skicka med en bild. Genom att 
utbyta erfarenheter och dela kan vi sprida 
kunskap och göra ännu fler till djurvänliga 
turister!  De två bästa berättelserna tar vi 
med i nästa nummer av tidningen och de 
vinner dessutom ett exemplar av boken 
Katter på Gran Canaria, som är skriven 

av 92-åriga Lilly Maria. Hon flyttade 
till ett hälsohem på Gran Canaria 
och började ta hand om de hemlösa 
katterna. Boken har underbara bilder. 
Du kan se sidan här: 
www.facebook.com/                       
mindjurvanligaresa och posta direkt 
på sidan eller skicka din berättelse till     
media@worldanimalprotection.se



Djur i katastrofer Djurskydd i Sverige och världen
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Vårt katastrofteam har varierande uppdrag, från 
att rädda åsnor från parasiter till att rädda getter 
från mjölkstockning och ge mat till hungriga grisar.

Efter att tyfonen Hagupit 
nått Filippinerna och vulkan-
utbrott hade minskat ytan på 
ön Fogo (en del av ögrup-
pen Kap Verde), åkte våra 
katastrofteam dit för att med 
full kraft skydda djuren.
I december förrra året nådde tyfonen Hagupit 
Filippinerna. Den förde med sig minnen av 
Haiyan – Filippinernas dödligaste tyfon i 
modern historia. Förra året var vi på plats för 
att ta hand om, mata och skydda djur efter 
tyfonen Haiyan och nu skickades teamet dit 
efter Hagupits härjningar. 

Tur nog har Hagupit inte varit lika ödeläg-
gande som förra årets tyfon. Dock har ön 
Masbate, som ligger mitt i de filippinska 
öarna, drabbats hårt och lämnat efter sig 
tusentals djur som akut behöver hjälp
.
Ingen evakuering 
för djuren på Fogo
Medan samhällena i Filippinerna långsamt 
återhämtat sig efter tyfonen Hagupit, led 
djuren 1 500 mil bort på ön Fogo i Kap 
Verde i en helt annan men lika ödeläggande 
katastrof. Vulkanutbrott på ön hade ödelagt 
stora ytor och fört med sig lavaströmmar 
och stora askmoln. Därför evakuerades 
befolkningen till de tryggare delarna av 
ön. Sorgligt nog kunde tusentals djur inte 
evakueras och blev därför kvar i de sårbara 
delarna av ön.

Där gjordes stora insatser för djuren som 
uppskattades enormt av de bofasta. 

API (Animal Protection Index) är ett nytt 
och unikt rankningssystem som jämför 
djurskyddslagstiftningen i 50 länder över 
hela jorden. Utvärderingen har tagits 
fram av World Animal Protection och 
världens största advokatbyrå, DLA Piper. 
Advokatbyrån har samordnat arbetet, där 
även andra djurskyddsorganisationer och 
en internationell expertpanel deltar.  

- Djurskyddsindexet är ett banbrytande 
projekt som på ett unikt sätt sam-
manställer djurskyddspolicy och 
lagstiftning globalt. Syftet med det 
är att sporra länder att bli bättre på 
djurskydd och hämta inspiration från 
andra, säger Elisabeth Tjärnström, 
sakkunnig och programansvarig på 
World Animal Protection Sverige. 

Sverige får bara B
Sverige finns i närheten av toppen men 
får nöja sig med B i samlat betyg. De 

fåtaliga A-länderna har ett bredare 
spektrum av djurskydd och har gått 
längre i flera frågor. Schweiz, Österrike 
och Nya Zeeland är enligt den här 
sammanställningen de riktiga föredömena. 
Sverige får dock beröm för en generellt 
hög nivå på arbetet med djurvälfärd. 
Det blir mycket väl godkänt för 
engagemanget för en FN-deklaration för 
djurvälfärd. Även arbetet för att uppfylla 
Världsorganisationen för djurhälsas, 
OIE:s, standarder för lantbruksdjur, 
djurtransporter och slakt anses förtjäna ett 
A, liksom arbetet för djur som används i 
djurförsök och för djuren i fiskodlingar. 

Högsta betyg nås även för lagstiftningen 
som skyddar sällskapsdjur, främst hundar 
och katter. Men vilda djur har inte 
ett fullgott skydd och inte heller djur i 
fångenskap; framför allt eftersom Sverige 
tillåter att vilda djur som elefanter och 
delfiner får hållas i fångenskap samt 

fortfarande tillåter uppfödning av minkar. 
Rapporten skriver: ”Dessa verksamheter 
står i kontrast till landets rykte som 
världsledande inom djurskydd”.  

- Indexet är ett kraftfullt verktyg för att visa 
regeringar vad de gör bra och på vilka 
områden de halkar efter. Djurens välfärd 
måste uppmärksammas och förbättras 
världen över, dels för deras egen skull 
men även för att god djurvälfärd leder till 
friskare djur och bättre folkhälsa, säger 
Elisabeth Tjärnström och tillägger:   
- Resultatet av indexet talar för sig självt 
– väldigt få länder har fått höga betyg 
och det är dags att agera för ett starkare 
djurskydd. 

Rapporten har släppts i hela världen. 
Den innehåller även förslag och 
rekommendationer till regeringen i de 
länder som undersökts. 

I de flesta av Sveriges 
kommuner kan invånarna 
lämna in idéer som 
måste tas upp av 
kommunstyrelsen. På det 
sättet kan vi medborgare 
påverka våra kommuner 
att fatta beslut som leder 
till förbättringar för djuren.

Vi vill få landets kommuner att välja 
mejeriprodukter från kor som får gå ute 
på bete, som i Sverige. Du kan kontakta 
din kommun och be dem ställa högre krav 
på att mjölk och andra mejeriprodukter 
har producerats på ett sätt där korna 
behandlas väl.
Genom att ställa krav på att de varor som 
serveras i den offentliga verksamheten, 
sänder vi en tydlig signal om att djur-
hållning med bra djurvälfärd är viktigt. På 
det sättet kan vi förbättra förhållandena 
för kor och andra lantbruksdjur. De 
flesta, men inte alla, kommuner tar emot 
medborgarförslag såväl via mail som fax 
och på hemsidan.  

På www.worldanimalprotection.se finns 
förslag på hur man kan formulera sig. 

Katastrofhjälp räddade djur 
på Filippinerna och Kap Verde

UNIK jäMFöRELSE: 

Vilka länder har bästa djurskyddet?
För första gången någonsin har olika länders djurskyddslagstiftning jämförts inter-
nationellt. Många som trodde att vi har världens bästa djurskydd blir nog förvånade. 
Sverige får bara B i betyg och ligger efter länderna i topp på flera områden.

 

Snällare mjölk i Sveriges 
kommuner med medborgarförslag 
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Fem björnar räddade 
från björnhets i januari!

Möt två befriade björnar

Under 2014 räddades elva björnar från björnhets i 
Pakistan. 2015 kunde inte ha börjat bättre: Ytterligare 
fem björnar räddades i januari och kan nu se fram 
emot ett tryggt och gott liv i Balkasar-reservatet. 

”Det är ett otroligt arbete vi 
bedriver i Pakistan i samarbete med 
organisationer på plats, säger Yrsa 
Sturesdotter, insamlingsansvarig på 
World Animal Protection Sverige. 
Utan de lokala eldsjälarna och era 
gåvor skulle denna olagliga aktivitet 
kunna fortsätta i de avlägsna provinser 
där traditionen lever starkt.”

Yrsa Sturesdotter
Insamlingsansvarig,
World Animal Protection Sverige. 

Vilda djur – björnarVilda djur – björnar

Ett intensivt arbete bedrevs i Pakistan under 
2014. Sju björnägare överlämnade sina 
björnar till oss och fick i utbyte en ny inkomst 
genom hjälp att skaffa en egen affär. De 
har skrivit under på att de aldrig kommer att 
skaffa en ny björn. 

Vår samarbetsorganisation besökte 
1 342 moskéer och övertygade 99 % av 
de religiösa ledarna att fördöma björnhets 
i sina fredagsböner. På så sätt nåddes över 
200 000 människor av budskapet. 

42 markägare har gått med på att 
vägra upplåta land till björnhets och av 
sex planerade björnhetsarrangemang 
ställdes fyra in.

Dramatisk razzia 
Det går inte alltid så fredligt till som när 
Nahlas och Sukhis ägare överlämnade 
dem. I början av januari blev tre björn-
hannar konfiskerade i en polisrazzia vid 
gränsen mellan Pakistan och Indien. Vår 
partnerorganisation BRC hade genom 
sina nätverk fått höra att om att ett stort 
antal människor planerade att delta i 
björnhets. BRC kontaktade polisen, som 
stormade arrangemanget och lyckades 
stoppa det innan björnarna sattes in 
i kampringen. Polisen konfiskerade 
björnarna och arresterade tre av 
arrangörerna och björnägarna. Björnarna 
får nu komma till Balkasarreservatets 
karantänområde. Här kan de i lugn och 
ro vänja sig vid sin nya miljö innan de 
släpps ut i det stora huvudområdet. 

De anställda har inte döpt björnarna ännu 
men har redan sett att varje björn har sin 
egen personlighet. Alla tre björnarna har 
samma favoritmat: Pitabröd och äpplen.

- Med detta har vi kommit ett steg 
närmare vårt mål: Att helt sätta 
stopp för den brutala traditionen 
med björnhets i Pakistan, säger Yrsa 
Sturesdotter och avslutar:
-  Med ert stöd kan vi fortsätta kampen 
tills den sista björnen är räddad. 

Två björnhonor - Nahla, fem år och 
fyraåriga Sukhi - har båda överlämnats 
till reservatet. Nahla användes både 
som dansbjörn och i björnhets, där hon 
kedjades fast och tvingades försvara sig 
mot kamptränade hundar. Hennes ägare 
lade nästan inga pengar på mat till henne 
– hon fick bara så att det räckte för att 
överleva.

När Nahla kom till Balkasarreservatet var 
hon extremt stressad, vägde alldeles för lite 
och led av blodbrist. Men nu är hon pigg 
och ökar snabbt i vikt. I karantänområdet 
bor hon tillsammans med Sukhi, som hon 
har blivit god vän med. 

Sukhi har använts i björnhets sedan hon var 
liten. Hon har aldrig upplevt något annat 
än rädsla, smärta, lidande och svält. Men 
nu är det lyckligtvis över. Sukhi kan se fram 
emot att tillbringa resten av sitt liv i trygghet 
och säkerhet. 

Det stod illa till med Sukhi när hon kom 
till reservatet. Till att börja med kunde 
veterinärerna inte göra annat än ta bort 
nosringen och ge henne vitaminer. Hon 
var så svag att de var tvungna att vänta 
tills hon fick mer kraft innan de kunde göra 
en ordentlig undersökning. När hon blev 
bättre lärde hon känna Nahla. De båda 
blev snabbt goda vänner. 
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Dansbjörnar

När björnungen fångas in från naturen 
får den ofta se sin mor dödas mitt framför 
ögonen. Tänderna filas ner eller slås ut 
och den känsliga nosen blir genomborrad 
av ett rep. När björnen inte uppträder står 
den fastkedjad eller fraktas från by till by. 
Ofta får björnarna så dålig mat att de blir 
sjuka eller blinda av vitaminbrist. 

Ny lag skyddar björnarna
Ett stort steg har tagits i och med att 
Sindh, en av fyra provinser i Pakistan, nu 
förbjuder användningen av björnar för 
underhållning. Det innebär att det blir 
olagligt att använda björnar i björnhets, 
som dansbjörnar, för tiggeri och i cirkusar. 
Det är flera års lobbying som ligger 
bakom denna lag och Emily Reeves, 
programchef på World Animal Protection 
i Asien-Stillahavsområdet, säger: 

- Denna nya lag sänder ett tydligt 
meddelande om att dagarna då man 
utnyttjar björnar på hänsynslösa sätt, till 
exempel som dansbjörnar, är räknade. 
Vi gratulerar provinsregeringen i Sindh 

till att ha tagit ett steg i rätt riktning för 
att skydda björnarna och vi hoppas att 
övriga provinser följer efter för att få 
fram ett nationellt förbud. 

Vårt arbete
Redan 1992 fick vi stopp på traditionen 
med dansbjörnar i Grekland och Turkiet 
och 2012 stoppade vi dansbjörnar 
i Indien. På samma sätt vill vi rädda 
Pakistans dansbjörnar och dessutom se till 
att man slutar ta björnar från naturen för 
att använda dem som underhållning.
Vi arbetar för att rädda dansbjörnarna 
och ge dem ett nytt hem i ett reservat 
där de kan få ett värdigt björnliv utan 
att konstant leva i fruktan och smärta. 
Dessvärre kan björnarna inte längre klara 
sig i det fria efter många år i fångenskap. 
Många av dem har blivit av med sina 
tänder och klor och flera år med kronisk 
stress, otillräcklig mat och sjukdomar har 
satt sina spår.
 Dagen då vi kan lägga Pakistan till 
listan över länder som inte längre tvingar 
björnar att dansa kommer allt närmare.

Vårt arbete och 
ny lag ska stoppa 
björndans i Pakistan

Vi har satt stopp för 
traditionen med dans-
björnar i Indien, Turkiet och 
Grekland – men i Pakistan 
har björnarna tvingats 
fortsätta dansa. En ny lag i 
en provins kan dock sätta 
stopp för detta.

Hur kan vi samarbeta för att 
ge Rumäniens hundar en bättre 
framtid? Det var fokus under mötet 
som vi höll i februari i Rumäniens 
huvudstad Bukarest. Vi samlade 
fem olika djurskyddsorganisationer, 
representanter från Rumäniens 
veterinärmedicinska anstalt (ANSVA)   
och utbildningsdepartementet. 

Alla var överens om att ansvarsfulla 
hundägare är nyckeln till en permanent 
lösning på hundproblemet i Rumänien. 
Många rumänska hundägare låter 
nämligen sina hundar ströva fritt på 
gatorna. Hundarna är varken kastrerade 
eller steriliserade. Det finns därför alltför 
många oönskade valpar som blir hem-
lösa och hamnar på gatan. 

Barn ska lära sig att 
umgås med hundar
Alla deltagarna på mötet vill sam-
arbeta för att utveckla ett nationellt 
undervisningsprogram för barn upp 

till 11 år. Som en del av programmet 
ska barnen få träffa hundar, som de 
kan klappa och därmed få ökad 
förståelse för. 
Rodica Cherciu, som tidigare var repre-
sentant för utbildningsdepartementet, vet 
hur viktigt det är att barn kommer i kontakt 
med hundar:
”Det ger inte bara barn ett bättre 
förhållande till djur – effekten blir 
större än så. Barn blir mer förnuftiga 
och empatiska när de har kontakt 
med husdjur. Här i Rumänien finns ett 
stort behov för barn av att få uppleva 
levande djur på nära håll!” 

Vi når ut till 1 700 
barn och deras föräldrar
De fem organisationer som deltog 
på mötet anordnar lokala aktiviteter i 
Rumänien som kan ligga till grund för 
fortsatta insatser. En av dem är vår 
partnerorganisation Save the Dogs, som 
bland annat har steriliserat och kastrerat 
hundar med den mobila veterinärkliniken 
som vi sponsrar. 

I år har vi dessutom gett Save the Dogs 
stöd för ett projekt, där runt 1 700 barn 
i tio rumänska skolor får undervisning i 
att vara en ansvarig hundägare. Barnen 
sprider sina nya kunskaper till föräldrar 
och andra i sin omgivning. Kampanjen 
når därmed mycket längre än bara till 
eleverna runt om i skolorna. Parallellt 
med detta fortsätter vi att samarbeta 
med regeringen. Vi ska ska ta fram en 
human strategi för en bättre situation för 
hundarna i landet. 

Utbildning 
till barn ska 
ge hundar 
bättre liv 
i Rumänien
Hur kan vi lösa problemet 
med de hemlösa hun-
darna i Rumänien? 

Källan till problemet 
är att det föds alldeles 
för många oönskade 
hundvalpar och den 
rumänska befolkningen 
behöver förstå hundar 
och deras behov. 

Vår medarbetare Blanka Dedi besöker 
internatet Footprints of Joy. Sara Turetta från 
Save the Dogs presenterar henne för några 
av hundarna som bor där.

Hemlösa hundar
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VISST DU ATT

Världens äldsta 
dansbjörn, Andreas, fick 
20 år i frihet.
 

?

Två fria björnar 
i reservatet i Balkasar.



Genom att informera om goda förebilder för djuruppfödning förbättrar vi 
förhållanden för många djur runt om i världen. Nyligen bjöd vi in kinesiska 
grisuppfödare med stora besättningar att besöka flera stora grisgårdar i England. 

Han är en av 23 assistenter som har utbildats 
sedan 2009 i Palestina. De hjälper åsnor och 
deras ägare i fattiga område.

För bara några månader sedan led Menwer 
svårt av skabb som täckte hans huvud, rygg 
och ben. Han hade också ett smärtsamt 
trycksår på ryggen. Men all antibiotika och 
vitamininjektionerna som han fick av Dr Yousef 
från PWLS, och Tariks råd om hur Namar ska 
se efter sin åsna, har verkligen lönat sig.
Den lugna grå åsnan ser frisk ut och hans 
skabb har försvunnit. Trycksåret som orsakades 
av en dåligt packad sadel är helt läkt. Tack 
vare Tariks hjälp kommer Namar att ha 
kunskap för att se till att Menwer inte får 
trycksår i framtiden. 

Det finns omkring 60 åsnor i Wadi Al Sider, ett 
samhälle i Bedouin 30 km väster om Betlehem. 

- Familjer i det här området äger en eller två 
åsnor och är väldigt beroende av dem, särskilt 
när det kommer till dagliga sysslor. Till exempel 
hämta vatten en mil bort, för transporter eller för 
att hämta ut paket på marknaden. De arbetar 
hårt och fyller en viktig funktion i det här 
samhället, säger Tarik. 

Tarik lever nära Wadi Al Sider och studerar 
i Betlehem. Han berättar för oss att han 
hade hört talas om vårt arbete genom en 
annan assistent i området och gillade de 
djurvälfärdsidéer de pratade om. Hans vän 

bjöd in honom att ta del av projektet och 
hjälpte honom att komma i kontakt med PWLS.

Förändrar attityderna
Tarik säger att han ibland tycker att det är svårt 
att få människor att vilja ta till sig kunskap om 
djurvälfärd. 
- Allla ser det inte som något viktigt. Men jag 
fortsätter att försöka utbilda och övertyga dem. 
Det finns mer kunskap nu, särskilt när PWLS har 
en mobil klinik som kommer till byarna. Alla 
djurägare brukar tacka mig efteråt, säger han. 
Innan PWLS-projektet fanns hade åsnorna i 
Wadi Al Sider ingen veterinärvård över huvud 
taget och deras ägare förstod inte hur de 
skulle se efter dem. Följden blev att många 
åsnor led på samma sätt som Menwer och fick 
därför inte leva särskilt länge. Sedan projektet 
blev förlängt till det här området har åsnor 
behandlats av den mobila kliniken och 30 
ägare har haft kontakt med Tarik. Deras framtid 
i det här uttorkade och bergiga landskapet ser 
redan ljusare ut. 
Namar är nu väldigt stolt över sin åsnas 
goda hälsa och hur Tarik har hjälpt honom 
genom sina regelbundna besök. Tarik följer 
upp framstegen och finns som stöd och hjälp. 
Menwer är starkare igen tack vare medicinen.
- Vi behöver hjälp med våra åsnor och nu har 
Tarik hjälpt oss att förstå att vi måste se efter 
dem bättre om de ska hjälpa oss med vårt 
dagliga arbete, förklarar han. 

Grisvänliga gårdar lockar 
kinesiska grisuppfödare

Grisuppfödarna  kom till Storbritannien 
i slutet av förra året som en del av 
Kinas inflytelserika och regeringsstödda 
internationella samarbetskommitté för 
djurvälfärd (ICCAW).

- Deras besök är en del av vår kampanj 
för att övertyga Kinas regering och 
grisuppfödare om djurvänligare för-
hållanden, förklarar Rob Gregory, som 
är vår kampanjchef i Asien– Stillahavs-
området. 

- Det är mer än 600 miljoner grisar som 
hålls i kinesiska besättningar. Många 
suggor hålls fixerade och de flesta vuxna 
grisar är så hopträngda i sterila miljöer att 
de inte kan bete sig naturligt. Och med 
Kinas grisindustri som bara ökar kommer 
troligen fler grisar att hållas på detta 
sätt. Det är väldigt viktigt att de kinesiska 
uppfödarna månar om god djurvälfärd, 
säger han. 

De gårdar som fick besök i brittiska 
Yorkshire och Staffordshire har hög 
välfärd för grisuppfödning i större skala. 
Det inkluderar att hålla suggor i grupp 

och i rymliga hagar där de kan föda sina 
kultingar. Det innebär också att suggorna 
kan röra sig fritt och umgås mer naturligt 
med sina kultingar.

- Under besöket kunde de brittiska 
uppfödarna beskriva hur det system de 
använder sig av är enklare att hantera och 
hur det har förbättrat suggornas hälsa och 
välfärd, fortsätter Rob Gregory. Med ditt 
stöd blir vårt nästa projekt att arbeta med 
flera kinesiska grisuppfödare för att införa 
liknande projekt i Kina. 

Vi kommer också att samarbeta med 
grisindustrin och den kinesiska regeringen 
för att utveckla och marknadsföra dem 
och skapa stöd från allmänheten för högre 
djurvälfärd.

- Många av besökarna har redan visat 
intresse för att arbeta med oss i det här 
projektet och det är fantastiska nyheter. 
Vi kommer självklart att uppdatera våra 
supportrar med utvecklingen under 
de kommande månaderna, avslutar 
Rob Gregory.

Åsnor i Bedouin 
tas bättre om hand
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TACK! 

Ditt stöd har gjort en enorm 
skillnad för omkring 
3 000 åsnor som Menwer 
i Palestina. 

I områden där assistenter 
har arbetat sedan 2009 har 
smärtsamma trycksår från 
dåligt packad utrustning 
minskat. 

Kedjorna som tidigare skar 
in i åsnornas näsor har 
bytts ut mot mjukt tyg. Och 
genom behandlingen och 
uppmärksamheten från 
assistenterna i området 
förstår människor hur viktigt 
det är att ge sjuka åsnor 
möjlighet att återhämta sig 
innan de skickas tillbaka till 
jobbet. 

Tack för att du gör det här 
möjligt. 

Åttaåriga åsnan Menwer återhämtar sig 
riktigt snabbt från skabb och plågsamma 
trycksår tack vare Tarik, assistent i vårt 
åsneprojekt i Palestina. Tarik hjälpte 
Menwer och hans 14-åriga ägare Namar, 
efter att han avslutat sin utbildning hos 
vår partnerorganisation Palestine Wildlife 
Society (PWLS) i september.

Gott tillfrisknande: Menwer mår 
mycket bättre tack vare dig. 

Lantbruksdjur Arbetsdjur



Stöd till vårt arbete
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Stöd till vårt arbete

Sahra samlade in namn 
för de vilda djuren

Martina Edoff 
skänkte änglaklänning 
till djuren
Artisten Martina Edoff 
bar en änglaklänning när 
hon spelade in videon till 
sin singel ”Before I Die”. 
Sedan auktionerades 
klänningen ut på hennes 
facebooksida..
Eftersom Martinas hjärta 
slår för att hjälpa utsatta djur 
skänkte hon pengarna till oss. 
Du är en ängel för djuren 
Martina!

PAWS – gymnasieföreningen 
som hjälper djur

GUARDA SPIRIT 
gör tröjor för att 
rädda djuren
Företaget GUARDA SPIRIT säljer ekologiska kläder med 
djurrättsbudskap och till varje kund skickar de med information 
om vårt arbete. GUARDA SPIRIT stödjer också vårt arbete 
via sin fond, där kunden kan välja att lägga en valfri peng i 
samband med sitt köp. På deras hemsida finns också enkla tips 
på hur man kan göra djurvänliga val som gör skillnad. 

Katarina Eisenberg som driver företaget skriver även om 
höns och lantliv i bloggen ChickenSteps. Där går de djuretiska 
tankarna och lyckan med att leva med djur som en röd tråd 
genom hela bloggen. Katarina vill uppmärksamma hönorna 
som personliga, sociala och intelligenta husdjur. I bloggen 
skriver hon också om sin hund Andruska som hon adopterat 
via Hundhjälpen. Andruska kommer från organisationen 
Save The Dogs som vi samarbetar med för att hjälpa de 
utsatta gatuhundarna i Rumänien. Rumänien är det land i 
Europa där gatuhundarna far allra mest illa och behovet av 
hjälp är enormt.

Företaget finns på hemsidan www.guarda.se och Katarinas 
blogg kan du läsa här: https://chickensteps.wordpress.com/

- Vi samarbetar med World Animal Protection genom att 
informera om deras arbete i vår skola. Genom att sprida 
World Animal Protections budskap har vi lyckats samla in 
pengar och få medlemmar i vår förening, som kommer att 
hjälpa djur på lång sikt, berättar PAWS ordförande Amanda 
Stella Dahlquist.

Hon grundade föreningen med Sonja Lundin och de inledde 
med en kickoff-fest. Några veckor senare hade de en ordentlig 
styrelse.

- När vi startade föreningen bestämde vi oss för att fokusera 
på en ny kampanj varannan eller var tredje månad, så att vi 
konstant har något nytt för publiken bli medvetna om, berättar 
Sonja Lundin. 

Deras första kampanj handlade om björnmisshandeln som 
pågår i Pakistan, Kina och Indien. Loggan skapades av 
William Röhl och Sonja. Efter det fortsatte björnkampanjen 
med en informationskväll där World Animal Protections 
svenska generalsekreterare Roger Pettersson presenterade 
organisationen och björnfrågan.  

- Vi syftar till ett nära samarbete med World Animal Protection 
Sverige för att skapa bättre hälso- och levnadsmiljöer för 

”Djur har inte röster, så någon borde tala för dem.” Den slutsatsen 
ledde till PAWS, Protection of Animal Welfare Society, en djurförening på 
Kungsholmens gymnasium. Föreningen har gjort unga människor engagerade i 
globala händelser och etiska konflikter mot djur. 

djur runt om i världen. Det är vårt sista år på gymnasiet 
och vi kommer att kämpa ännu hårdare för att få så mycket 
uppmärksamhet som möjligt och att samla in mer pengar för 
djur, säger Amanda Dahlquist.

Vi på World Animal Protection Sverige är väldigt stolta och 
glada över allt som PAWS gör för djuren!  

Det är endast tack vare alla gåvor vi får som vi kan fortsätta 
vårt arbete för att göra världen till en bättre plats för djur. 
Därför arbetar vi ständigt för att nå ännu fler människor och 
berätta om att vi finns och att vi tillsammans kan förändra. Då 
kan alla som vill komma med och göra världen bättre för djur. 

Just nu har vi två team som är ute på fältet och informerar och 
hjälper människor att registrera sig som Animal Protector. 
I Göteborg med omnejd har vi det här gänget som kanske har 
knackat på just din dörr (t h) och i Malmö med omnejd kan du 
råka på de här killarna och tjejerna.[t v] 
Stort tack för att du gör det möjligt att skydda världens djur. 

Vi nådde målet! Tack alla ni 25 000 som har skrivit under 
vår namninsamling för att stoppa vilda djur från att utnyttjas i 
underhållning. Som ni ser i denna tidning har det redan gett 
resultat, med resebyråer som Apollo och Kina-Lotsen, som slutar 
med utflykter där elefanter används på ett sätt som strider mot 
deras natur.

Tack alla ni som hjälpte oss med namninsamlingen, som delade på 
Facebook och Twitter men också samlade in namn på andra sätt. 
En av dem är Sahra Augustsson, som samlade in många namn 
via sin Ipad. Här ses hon med sin bästis Sasha. 

De hjälper oss att göra världen bättre för djur
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Avs: 21grams AB, Box 90166, 120 22 Stockholm

SVERIGE
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Yarrow räddades från grym björnhets mot kamptränade hundar i Pakistan 2012. 
Nu njuter hon av livet i björnreservatet i Balkasar, som vi är med och finansierar.  
Varje år ger vi björnar som Yarrow och tusentals andra djur ett bättre liv. För oss 
är helt enkelt varje djur som lider ett djur för mycket. Över hela världen kämpar 
vi för att stoppa djurplågeri och skapa bättre välfärd för djuren, vare sig det 
är fråga om vilda djur, lantbruksdjur, gatudjur eller djur som har drabbats av 
naturkatastrofer.
 
Ditt arv kan ge djuren en bättre framtid 
En testamentsgåva till World Animal Protection är en gåva till de djur som 
lever i utsatthet och lidande. Den ger oss ökade möjligheter att arbeta för ett 
bättre djurskydd i världen och din omsorg om djuren kan leva vidare. 
Du kan utan förpliktelse beställa en folder om vårt arbete. Där får du också 
några allmänna råd om vad man bör tänka på när man skriver testamente.

Låt din omsorg 
om djur leva vidare

Vi hette tidigare WSPA
(World Society for the Protection of Animals)

För vidare information eller för att beställa en folder:
info@worldanimalprotection.se eller ring 08-617 79 71

Returadress:
World Animal Protection
Box 225 36
104 22 Stockholm


