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När jag firade in det nya året frågade en 
av mina vänner om vilka stordåd som World 
Animal Protection kommer att lyckas med 
under 2016. 

Det första jag gjorde var att tala om att tre 
björnar nyligen blivit fria i Rumänien tack 
vare vårt arbete och allt stöd från våra 
supportrar, inte minst i Sverige. De kommer 
till vårt reservat i Zarnesti, som firade 10 år 
i oktober. Sedan berättade jag om de 80 
björnarna som redan finns på reservatet och 
hur de hade det innan de räddades. Många 
hade ett liv i fruktansvärd misär.

Jag märkte hur det gick in i hjärtat på 
min vän, hur han kände med björnarna. 
Därefter berättade jag om hur stolt jag 
känner mig över det arbete som vi har gjort 
under året för att reseföretagen ska ta bort 
elefantridning från sitt utbud. En efter en 
har de kommit till samma insikt som vi. Jag 
berättade även att jag är övertygad om att 
svenska kor även i framtiden kommer vistas 
ute på bete och att Sverige nog kommer att 
bli drivande för att alla kor i Europa ska få 
bättre liv. 

Sedan kom jag att tänka på alla de djur 
som vi hjälper, men som man i vardagligt 
tal kanske inte beskriver som individer. Jag 
berättade då om vårt arbete i haven för 
alla djur som lever där, hur vi arbetar för 
att få bort så kallade ”spöknät” och för att 
stoppa nedskräpningen, som i slutändan kan 
drabba djuren väldigt illa. 

Vännen nickade och sa att det är tur att ni 
finns. Jag vet att han stödjer oss sedan 
länge. Jag returnerade hans påstående 
med att säga: Det är tack vare dig som 
vi finns!

I det här numret av News kan du  läsa om 
saker som vi har uppnått och som vi tar oss 
an under 2016. Jag vill tacka dig varmt för 
att du är med och gör vårt arbete möjligt!

Hälsningar

Roger Pettersson
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Tre björnar 
fria i Rumänien!

Roger Pettersson,

Generalsekreterare, 

World Animal 

Protection Sverige

Vilda djur

Det vanligaste är att orangutangmamman 
dödas och hennes ungar tas tillfånga och 
hålls som husdjur eller säljs vidare. Det 
lidande som orangutangerna går igenom 
i unga år följer dem hela livet. De förlorar 
sitt hem och sin frihet. De som överlever 
hålls ofta under hemska förhållanden.

Räddning och rehabilitering
Vi har ett samarbete med organisationen 
Borneo Orangutan Survival Foundation 
(BOS) för att skapa en fristad för orangu-
tanger som inte kan återvända till det vilda. 

BOS är den ledande organisationen för  
att rädda och rehabilitera orangutanger. 
Organisationens Nyaru Menteng i Kali-
mantan är det största primaträddningscen-
tret i världen. Sedan starten 1991 har BOS 
räddat över 2 000 orangutanger och tar 

nu hand om ungefär 700, de flesta av dem 
föräldralösa. Det överskuggande målet för 
BOS är att rehabilitera orangutangerna 
så att de kan leva ett självständigt liv och 
föröka sig. På så sätt bevaras den vilda 
orangutangpopulationen. 

Trots det kommer några av dessa orangu-
tanger aldrig att kunna återvända till ett 
naturligt liv. Sorgligt nog är många oran-
gutanger så skadade från det hårda livet 
i människors våld att de behöver omsorg 
resten av livet. De behöver en naturlig miljö 
de klarar av och högsta möjliga välfärd. 

Lösningen 
Vi har samarbetat med BOS tidigare och 
stöttat olika delar av deras verksamhet. 
Det som vi samlat in pengar till nu gäller 
att köpa mark till ett särskilt reservat, där 

dessa orangutanger får hjälp på lång sikt. 
Med er hjälp har vi kunnat köpa en del av 
en ö där många orangutanger får plats. 
På Badak Kecil kommer de orangutanger 
som inte kan klara sig själva i det fria ges 
möjlighet att leva återstoden av sitt liv i en 
trygg omgivning. 

Orangutanger som inte 
klarar sig själva får en fristad
Orangutanger lever farligt. Deras livsmiljö förstörs för att mäktiga intressen vill komma åt 
skogarna och skapa palmplantager. Tjuvjägare tillfångatar och säljer hundratals orangu-
tanger varje år. De blir exotiska husdjur eller turistunderhållning. 
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Nestlé slutar med 
burägg i USA

FÖRSLAG
För att mjölkkor ska få det 
bättre:

• Djurvälfärdsersättning,   
 alltså att de bönder som 
 skapar bättre villkor för   
 sina mjölkkor får mer betalt

• Bättre märkning av 
 produkter från mjölk

• Minimiregler för mjölkkor 
 på EU-nivå

• Mer utbildning om 
 djurvälfärd i grundskolan

Världens största livsmedels-
företag meddelade i vintras 
att de slutar med burägg i 
USA! Nestlé gör en utfas-
ning på högst fem år. 
-Nästan 300 miljoner hönor i USA hålls i 
burar där varje höna får mindre plats än 
en iPad. De kan inte sträcka ut vingarna 
eller röra sig fritt. Allt för att producera en 
av våra basvaror, säger Martin Cooke, 
som är ansvarig för företagssamarbeten 
på World Animal Protection.

Nestlé använder omkring tio miljoner kilo 
ägg varje år i flera av USA:s populäraste 
varumärken, från glass och kakor till pasta.

-Det här är ett sätt att bemöta konsumen-
ternas önskemål och att vara ett gott 
föredöme för djurvälfärd inom lantbruket, 
säger Nestlés amerikanska ordförande 
Paul Grimwood.

Samarbete sedan 2012
Nestlé har tillsammans med oss gjort ett 
åtagande att förbättra välfärden för lant-
bruksdjur. 

Att sluta med ägg som kommer från bur-
höns är ett led i detta och ett viktigt steg 
som kan förbättra välfärden för miljoner 
hönor. 

Ställningstagandet kommer även att hjälpa 
andra djur då de bland annat håller på 
att fasa ut svanskupering av kor och grisar 
och fixering av suggor.

-Stora livsmedelsbolag som      
Nestlé har makten att få fram 
positiva förändringar i varje         
led av livsmedelskedjan, säger 
Martin Cooke. 

Nestlé kommer även att utveckla en plan i 
samarbete med oss och sina leverantörer 
för att fasa ut ägg från hönor i bur i Eu-
ropa och resten av världen.

Att mjölkkor ska få beta under sommaren är en hjärtefråga för 
oss och många andra. Vår namninsamling om ett EU-direktiv 
för att alla mjölkkor ska få den rätten gav närmare 300 000 
underskrifter och nu ställer sig även den svenska regeringen 
bakom detta.

Sverige stödjer bättre 
skydd för EU:s mjölkkor

I Sverige och Finland har mjölkkor laglig 
rätt att få komma ut och beta under som-
maren. Den rätten gäller inte övriga EU. I 
höstas skickade vi in en rapport till reger-
ingen och Jordbruksverket med våra förslag 
på hur man kan fortsätta förbättra välfärden 
hos mjölkkor. 

Nyligen kom landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht med det glädjande beskedet att Sve-
rige ska driva på för att mjölkkor får skydd 
på EU-nivå. På Jordbruksverkets årliga djur-
skyddskonferens sa han bland annat:

”Djurskyddet inom EU behöver stärkas        
och vi måste gå fram på bred front och     
använda alla verktyg som står till buds.
Fortfarande saknas faktiskt specifik lagstift-

ning för vissa djurslag inom jordbruket, till 
exempel mjölkkor. Jag anser att sådana 
luckor bör täppas till.” 

-Det är mycket glädjande att    
Sveriges regering kommer att 
vara drivande för detaljregler 
som skyddar korna på EU-nivå. 
Det är något som vi har arbetat 
hårt för och jag kan konstatera att 
regeringen tagit till sig av det vi 
fört fram, säger Roger Pettersson,      
generalsekreterare på World     
Animal Protection Sverige.  

Vi försöker ge bättre liv 
till så många som möjligt 
av de 70 miljarder djur 
världen över som varje 
år föds upp för att bli 
livsmedel: 
• Vi hjälper de många männi-
 skor som är beroende av 
 djur för sin försörjning att 
 hjälpa både sig själva och 
 sina djur 

• Vi samarbetar med bönder 
 för att hitta lösningar kring 
 hur bättre djurhållning kan 
 skapas 

• Vi bedriver forskning om 
 hur djuren påverkas av 
 både dåliga och bra för-
 hållanden 

• Vi utbildar för att minska 
 antibiotikaanvändningen i 
 jordens lantbruk 

• Vi samarbetar med stora 
 företag för att få fram 
 bättre djurskyddsstand-
 arder världen över

FAKTA
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Djurvänlig turismDjurvänlig turism

1.  Elefanter är domesticerade djur.
 Sanningen är att de flesta elefanter  
 har fångats i det vilda eller fötts 
 i fångenskap av viltfångade föräldrar.  
 För att tämja vilda elefanter utsätts de  
 för en grym nedbrytningsprocess och  
 tränas med brutala metoder. 

2. Elefanter i fångenskap 
 kommer från skogsindustrin.
 Fram till 1989 användes elefanter   
 i Thailand framför allt i skogsindustrin  
 men nu är det underhållningsindustrin  
 som behöver allt fler elefanter. 75 % 
 av dem kommer från det vilda och det  
 är alltså inte bara gamla elefanter som  
 nu används inom turismen. 

3. Elefanter i fångenskap 
 bidrar till att bevara arten. 
 Tyvärr är snarare det motsatta 
 sant. Elefanter förökar sig långsamt  
 i fångenskap och därför fångas oftast  
 elefantungar från det vilda och vuxna  
 släktingar dödas. Elefantunderhållning  
 bidrar till att efterfrågan på vilda   
 elefanter ökar. 

4. Alla elefantridningar och   
 elefantshower är inte skadliga. 
 Sanningen är att träningsprocessen  
 alltid innebär kroppslig och mental 
 misshandel. Dessutom far elefanterna  
 illa av de ”arbeten” de tvingas utföra  
 och står kedjade under långa perioder.  
 De är heller inte byggda för att bära  
 tungt eller stå på bakbenen. 

5. Många turister ser elefantridning 
 som semesterns höjdpunkt. 
 Men när de får veta vilket lidande det  
 innebär för djuren vill de flesta inte ta 
 del av det utan föredrar en djurvänlig  
 semester. 

Lagom till Djurens dag            
4 oktober kom det glädjande 
beskedet att alla de tre största 
svenska charterarrangörerna 
har tagit ställning mot elefant-
ridning. Sedan dess har flera 
ledande arrangörer fattat 
samma beslut, däribland 
Sembo och Jambo Tours.
Även bland många mindre researrangörer 
börjar denna positiva utveckling sprida 
sig och det blir allt färre som säljer 
elefantridning som en aktivitet till sina 
kunder. Vissa håller just nu på att fasa ut 
sådana utflykter från sitt utbud.

-Det har helt enkelt blivit ovanligt 
att se svenska researrangörer 
som erbjuder elefantridning.               
Det finns ett fåtal kvar men tren-
den går mot att plocka bort dessa 
aktiviteter som ett led i hållbar 
och djurvänlig turism, säger         
Elisabeth Tjärnström, sakkunnig 
och programansvarig på World 
Animal Protection Sverige.

Många positiva steg för 
en mer djurvänlig turism
Runt om i världen har hundratusentals 
människor stöttat vår kampanj för att de 
vilda djuren ska få stanna i det vilda och 
slippa plågas inom turismen. 

Elisabeth Tjärnström fortsätter:
-Man skulle nästan kunna säga att 
underhållning med vilda djur i fångenskap 
börjar bli omodernt på den svenska 
marknaden. Det är viktigt eftersom turismen 
är en av de främsta anledningarna till den 
stora efterfrågan på vilda djur och bidrar 
till den enorma illegala handeln med dem.

Både resenärer och reseföretagen vill i 
allmänhet göra det rätta och inte stötta en 
skadlig och plågsam industri. Men ofta 
känner man inte till problemet. Vilda djur 
som elefanter lider oerhört på många 
turistorter runt om i världen och vi försöker 
öka kunskapen om detta. Varje steg som 
tas mot att minska efterfrågan på dem 
behövs. Över 100 reseföretag har stött vårt 
arbete världen över, och i Nederländerna 
finns det idag inte en enda researrangör 
som marknadsför elefantridning. 

-Förhoppningsvis kan vi säga detsamma 
om Sverige i slutet av 2016, avslutar 
Elisabeth Tjärnström.

LISTA över världens 
grymmaste 
underhållning 
med djur:

1. Elefantridning
2. Fotografera sig med tiger
3. Vandra med lejon
4. Besöka björnparker 
5. Uppfödning av 
 havssköldpaddor 
6. Delfinshower

7. Dansande apor 

8. Palmmårdar på   
 kaffeplantager   
 (kopi luwak) 

9. Underhållning med ormar, 
 som ”ormtjusare” 

10. Krokodilfarmer 

Över 100 elefantvänliga researrangörer

FAKTA 
Nu finns 114 elefantvänliga 
researrangörer globalt.

Nästan alla svenska reseföretag 
har blivit elefantvänliga.

I Nederländerna finns det 
idag inte en enda researrangör 
som marknadsför elefantridning.

Vår sakkunniga Elisabeth Tjärnström fick tala 
om djurvänlig turism under en hel timme i 
Sveriges Radios program Morgonpasset i P3.

Fem myter om 
elefantridning

Kedjad elefantunge på turistanläggning i Thailand.
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I Sverige har nästan alla 
hundar ett hem. Men det 
gäller inte överallt i världen.
I många länder är hemlösa 
hundar ett stort problem. 
Än större blir problemet 
när människor riskerar att 
få sjukdomar av hundbett. 
Vi har över 30 års erfaren-
het från hela världen i hur 
problem med hemlösa 
hundar kan hanteras på 
djurvänliga sätt. 

HundarHundar

Den stora populationen av hemlösa hundar 
är ett stort problem i Rumänien. Vi arbetar 
på flera fronter för att hitta lösningar. En 
av de viktigaste åtgärderna är att lära 
människor att ta bättre hand om hundarna. 

Nytt utbildningsprogram  
”Låt oss lära oss om djur” är ett nytt 
utbildningsprogram. “Så învățăm 
despre animale!” ska framför allt lära ut 
ansvarsfullt hundägande. Vid en välbesökt 
presskonferens lanserade vi officiellt 

utbildningsprogrammet i samarbete med 
rumänska djurskyddsorganisationer, 
utbildningsministeriet och lokala myn-
digheter. Sabine Zwiers, som är europeisk 
kampanjchef på World Animal Protection, 
säger: 
-Vi hoppas att detta utbildningsprogram 
kommer att leda till ett skifte i Rumänien    
där vi arbetar förebyggande i stället för    
att bara reagera på problemen.   
I år kommer vi även börja ta oss an de 
hemlösa hundarna i Serbien. 

Genom att vaccinera hundar mot rabies 
räddar vi dem från brutal avlivning. 
Samtidigt stoppas spridningen av denna 
fruktade och fruktansvärda sjukdom till 
människor. 

Miljontals hundar avlivas varje år för att 
människor är rädda för rabies. Genom att 
vaccinera hundarna mot rabies räddar 
vi dem från brutal avlivning. Samtidigt 
stoppas spridningen av denna fruktade                  
och plågsamma sjukdom till människor.
I Kenya har rabies varit ett växande 

problem sedan 2002. Sjukdomen sprider 
sig från hundar till människor. Dessutom 
saknas kunskap bland landets befolkning 
om sjukdomens symptom och hur man 
behandlar den – och sjukvården är dåligt 
rustad för att hjälpa till. Men vi ska bevisa 
att en värld utan rabies inte innebär en värld 
utan hundar.

- Just nu har vi ett samarbete med Kenyas 
regering för att utrota rabies. Om vi kan 
vaccinera 7 av 10 hundar i ett samhälle 
blir skyddet tillräckligt stort för att hindra 
spridningen av denna fruktansvärda 
sjukdom. För att kunna uppnå det har 
vi bett våra givare om hjälp och fått ett 
fantastiskt gensvar. Det värmer i hjärtat att 
se hur många som vill vara med och skydda 
hundarna, säger vår insamlingsansvariga 
Yrsa Sturesdotter.

Tillsammans kan vi rädda världens hundar

Indiens hemlösa 
hundar ska 
steriliseras och 
vaccineras 
God nyhet från Indien!
Landets högsta domstol 
har beslutat att alla 
hemlösa hundar i Indien 
ska steriliseras och 
vaccineras.

Det är ett stort steg i rätt 
riktning för att begränsa 
antalet hemlösa hundar 
med djurvänliga metoder 
i stället för avlivningar.

En kenyansk pojke håller sin valp efter 
att den har blivit vaccinerad.Hundar i Rumänien 

och Serbien får skydd
Du skyddar Kenyas 
hundar genom vaccinering

World Animal Protections kampanjchef Emily 
Mudoga delar ut informationsblad om rabies till 
lokalbefolkningen.

Utbildning i ansvarsfullt hunddägande för barn.Två rumänska hundvalpar. 
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Tio år efter förbudet mot gallfarmer i Vietnam

Grattis till vårt rumänska björnreservat! 
Björnar

Tre nya invånare har precis 
flyttat in i det natursköna 
reservatet i Rumänien: en 
ung björnhona som var på 
upptäcktsfärd i staden och 
två föräldralösa björnungar.

Det är inte ofta som man ser en björn 
vandra runt mitt inne i stan. Men det var 
den syn som mötte invånarna i den lilla 
staden Ploiesti i Rumänien på  julafton 
2015. 

Den två år gamla björnhonan lyckades 
rymma från poliserna som tillkallats för 
att fånga in henne. Men efter några 
timmar lyckades de bedöva henne och 
transportera henne till djurparken i Boscov. 

Ett nytt hem i reservatet
Björnen kan inte släppas fri i det vilda igen 
eftersom hon har vant sig vid människor 
och upptäckt att det finns mat att hämta i 

stadens soptunnor. Hon ville därför ta sig 
tillbaka till staden men det skulle utsätta 
både henne själv och stadens invånare 
för fara. 

Som näst bästa lösning har djurparken i 
Boscov Zoo gått med på att överlämna 
henne till björnreservatet i Zarnesti, som vi 
finansierar. Där har hon många hektar skog 
och ängar att utforska.

Hjälp åt kvarlämnade 
björnungar
Två björnungar får också ett nytt liv i 
reservatet. Ungarna var bara fyra veckor 
gamla när de hittades kvarlämnade i 
skogen. Skogvaktarna höll ögonen på 
ungarnas lya i tre dagar men mamman 
kom aldrig tillbaka. Troligen är hon död. 

Vår samarbetsorganisation Asociatia 
Milioane de Prieteni (AMP), som driver 
Zarnesti-reservatet, trädde in och hämtade 
de två små ungarna. En veterinärkontroll 
visade att de var kraftigt uttorkade, annars 
var de friska.

Personalen är reservmammor
Björnungarma är för små för att klara 
sig själva. I naturen skulle mamman ha 
diat dem tills de var två år gamla. Nu 
får reservatets anställda vara ungarnas 
reservmammor. De får en flaska mjölk 
varannan timme och all annan vård som de 
kan tänkas behöva.

De anställda hoppas att de två 
björnungarma en dag kan sättas ut i 
naturen och leva som vilda björnar. Men 
fram till dess kan de leva tryggt och gott i 
Zarnesti-reservatet. 

Björnar som har levt under 
sämsta tänkbara förhållanden 
i fångenskap har haft en 
fristad i Zarnesti i tio år! 
Det firade vi den 17 
oktober tillsammans med 
en skådespelare från Harry 
Potter-filmerna.  
Björnreservatet, som vi har byggt till-
sammans med vår lokala samarbets-
organisation Asociatia Milioane de Prieteni 
(AMP) ger björnarna ett tryggt och gott liv i 
vacker och naturlig miljö.  

Harry Potter-stjärna
firade reservatet
Luna Lovegood från Harry Potter-filmerna 
– eller Evanna Lynch, som skådespelaren 

heter i verkligheten – är en stor djurvän 
som stöttar vårt arbete. Hon reste till 
björnreservatet i Zarnesti för att vara med 
och fira. 

84 räddade björnar 
I Rumänien fångas björnungar så att 
de kan användas till underhållning och 
som turistattraktioner. Lyckligtvis sker det 
i betydligt mindre skala nu än det gjorde 
när vi inledde vårt projekt för att rädda 
björnarna.  

Vi byggde reservatet eftersom vi fått 
kännedom om många björnar som levde ett 
uselt liv i små rostiga burar på olika platser 
i Rumänien. AMP har räddat 84 björnar 
sedan 2005. Fyra av dem har sedan dess 
dött av ålderdom, medan de kvarvarande 
80 lever i högsta välmåga.  

I Vietnam har gallfarmer varit förbjudna 
i tio år. Ändå finns fortfarande många 
människor som håller björnar för att tappa 
dem på galla eller importerar galla från 
andra länder. Även om vi samarbetar 
med regeringar och myndigheter för att få 
skärpt lagstiftning och bättre tillsyn kommer 
det att finnas illegala gallfarmer tills ingen 
längre efterfrågar björngallan. 

Genom vårt samarbete med den 
vietnamesiska miljö- och djurskydds-
organisationen ENV ändrar vi människors 
attityd till björngalla. Det gör vi genom 
att berätta om lidandet för björnarna för 
att ta deras galla. Vi har dessutom bevisat 
att de syntetiska alternativen är lika bra.

Våra filmer kan ha 
nått 70 miljoner tittare

Under 2015 gjorde vi två informations-
filmer som visades i över 50 olika TV-
kanaler. De kan ha setts av 70 miljoner 
människor! I filmerna berättade den kända 
skådespelaren Trung Hieu och dansaren 
Tuyet Minh varför man inte ska använda 
björngalla.

Många vietnameser är inte medvetna om 
vilket lidande gallfarmerna innebär för 
björnarna. Genom att använda positiva 
föredömen och visa hur grym hanteringen 
är inspirerar vi Vietnams befolkning att 
säga nej till björngalla. 

Tusentals björnar i östra och sydöstra Asien lever i 
fångenskap under fruktansvärda förhållanden på fabriker. 
Björnarna hålls i trånga burar och tappas på sin galla 
genom ett hål i magen. Gallan används sedan som 
traditionell asiatisk medicin. 

Nya björnar i Zarnesti-reservatet



Vi räddar havets 
djur från spöknät
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Sälar Sälar

Genom vår kampanj Sea Change samarbetar vi med 
organisationer världen över för att hantera de fruktansvärda 
skador och dödsfall på djuren som kvarlämnad fiskeutrustning, 
så kallade spöknät, leder till. Sue Sayer, chef på vår engelska 
samarbetsorganisation Cornwall Seal Group Research Trust, 
berättar om en dag i sitt liv. 

05.45 En tidig morgon. Jag går snabbt 
igenom min e-post på mitt kontor i hemmet. 
Våra fantastiska volontärer skickar varje 
dag hundratals sälbilder från Englands 
sydvästra kust. Jag sparar bilderna, 
registrerar iakttagelserna i vår databas 
och identifierar sälarna via deras unika 
pälsteckning. Hela mitt liv är tillägnat 
detta. Sådan här matchning hjälper oss att 
lära mer om vad varje säl gör och var den 
gör det, samt detaljer som hur spöknät 
påverkar dem. 

07.00 Dags att ta båten. Vi genomför tre 
spöknäts- och marinlivsundersökningar 
varje månad. De täcker 120 km av 
kustlinjen i Cornwall.   

07.15 På väg till hamnen i Padstow 
plockar jag upp Dave Williams, vår 
fågelexpert. När vi anländer möter vi 10 
volontärer som deltar i ett projekt för att 
identifiera sälar via bilder. 

08.00 Ombord på båten Atlantic Diver 
ger våra styrmän Chris och Annabelle oss 
en säkerhetsgenomgång. Jag fördelar 
rollerna för dagen. Mike Taylor registrerar 
spöknäten och vi har flera ”spanare” 
som kollar på havet efter djurliv och 
spökutrustning.   

08.20 Sakta seglar vi västerut nära kusten 
och får syn på en säl som simmar under en 
klippa. Jag fotograferar den flera gånger 

Visste du?
•  Varje år tappas eller   
 kvarlämnas runt 640 000 ton 
 fiskeutrustning – ”spöknät”
 – i världens hav.

•  En stor del av fiskeutrustningen 
 är gjord av plast, som tar  
 upp till 600 år att bryta ner i   
 naturen.

• För varje 125 ton fisk 
 som fångas in lämnas runt 
 1 ton spöknät i haven

• Omkring 136 000 sälar, 
 sjölejon och andra större  
 havslevande djur dör varje år 
 efter att ha fastnat i eller svalt  
 spöknät.

• Den summan inkluderar 
 inte alla tusentals fåglar, 
 havssköldpaddor, fiskar 
 och andra mindre arter,
 som skadas eller dödas av 
 spöknäten.

för att försäkra mig om att det kommer att 
finnas åtminstone ett foto som är tillräckligt 
bra för att identifiera den. Vi ser fler sälar 
och sedan två tumlares fenor, som sticker 
upp längre ut i havet. Allt registreras. Jag tar 
överlappande panoramafoton av kustlinjen 
– de ska fingranskas efter spökutrustning när 
jag kommit tillbaka till kontoret. 

Vi stannar till en kort stund och Chris drar 
upp spöknät ur havet. Det är fem meter 
långt och orangefärgad.  

08.45 Plötsligt ser vi ett helt fiskenät, 
som fastnat över stenar med en levande 
havsfågel – en toppskarv – som kämpar 
inuti. Vi befriar den från nätet. Den är 
tämligen otacksam och försöker hacka ut sin 
räddares ögon!

09.30 Längst västerut vilar sälar på land. 
Vi håller oss på avstånd under tystnad. Där 
finns nio sälar högt uppe på klipporna som 
iakttar oss. Jag fotograferar dem från alla 
vinklar för att förbättra mina möjligheter att 
identifiera dem senare. 

Sedan ger vi oss av mot Gulland, en ö med 
tusen havsfåglar som häckar på avsatserna. 
Dave koncentrerar sig intensivt för att 
räkna och registrera dem. Jag tar snabbt 
överlappande bilder för att hjälpa till att 
kontrollera i efterhand. Vi registrerar och 
fotograferar spökutrustningen vi ser 
här också; fåglarna använder den till att 
bygga bon.  

Efter att ha besökt ytterligare två öar 
ger vi oss av mot fler sälflockar. Vi håller 

oss på avstånd. Det kan finnas fler än 
400 sälar som sover på dessa stränder. 
Om vi skrämmer dem skenar de över 
stenbumlingarna. Vi ser en hel del strandad 
spökutrustning och noterar det. 

12.00 Vi får några minuter att slappna av 
och äta av den nedpackade lunchen. Det 
är jobbigt att hålla en stor, tung kamera 
i nästan fyra timmar på en båt i kyla och 
krabb sjö!

12.25 Havssulor som dyker i horisonten och 
en flock vanliga delfiner närmar sig båten 
för att rida på vågorna i fören. Vi räknar 
och fotograferar dem snabbt. Det här är 
den mest fantastiska marina upplevelsen vi 
haft och delfinerna eskorterar oss söderut. 
Vi saktar ner och innan vi åker därifrån 
filmar volontären Sarah delfinerna i vattnet 
med vår GoPro fastsatt på en lång pinne.
 
13.05 och 13.40 En liten klumpfisk flaxar 
med sina fenor på ytan. En halvtimme 
senare kommer en svärm av öronmaneter.

14.00 Tillbaka utanför Padstow hamn. 
Medan vi väntar på att tidvattnet ska 
stiga njuter vi av fåglarna på sandbanken 
– gråtrut, skrattmås och svarthuvad mås. 
Vår sista uppenbarelse för dagen är en 
kungsfiskare uppflugen på hamnsidans 
stege.  

16.00 Hemma igen. Jag går igenom all 
GPS-data och de 2 651 fotona. De bästa 
sparas i relevanta mappar på datorn. Jag 
zoomar in strandfotona och letar efter 
spökutrustning och lägger till alla detaljer, 

som vi inte såg ute på fältet.
Nästa: sälidentifikation... Jag identifierar 
sex sälar, och blir förtjust när jag ser 
Bagshot. Hon var bara en tolv veckor 
gammal kut intrasslad i spöknät när hon 
2010 räddades av British Divers Marine 
Life Rescue. Hennes rehabilitering och 
frisläppande var möjlig tack vare Cornish 
Seal Sanctuary. Hennes historia summerar 
varför vi gör dessa undersökningar – för att 
lära oss mer om spökutrustning och hur det 
påverkar de olika djuren. 

22.00 En lång kväll vid datorn. Jag skickar 
GPS-data, de inskannade dokumenten, 
samt de bästa fotona till Sarah för 
sammanställning av undersökningen. Allt 
som allt registrerade vi 56 förekomster av 
spökutrustning, 1 973 sillgrisslor, 1 016 
kryckjor, 181 sälar, 150 vanliga delfiner, 
tre klumpfiskar, tre fatmaneter, två vanliga 
tumlare och en lunnefågel! 

22.45 Jag förbereder för morgondagen 
– en dagslång undersökning med Looe 
Marine Conservation Group där vi ska 
dokumentera fåglar, fjärilar och sälar. Den 
är organiserad av volontärer från ett av 
Cornwall Wildlife Trusts marinreservat. 
Jag känner mig så lyckligt lottad! Jag är 
omgiven av ett enormt nätverk av hängivna 
volontärer som är lika passionerade som 
jag att skydda Cornwalls dyrbara marinliv.  
 
.Sarah Millward från Polzeath Marine 

Conservation Group (till vänster) och 
Sue Sayer (till höger), chef för vår 
engelska samarbetsgrupp, Cornwall 
Seal Group Research Trust.

Vi ordnar strandstädningar 
tillsammans med 
Håll Sverige Rent. 
En hålls i Simrishamn 
och en i Strömstad.

Lördag

23
april
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Tredje året 
för Facebook-
insamling
-Det är tredje året i rad som jag 
anordnar en Facebook-insamling till 
förmån för det arbete som World 
Animal Protection gör, berättar Birgitta 
Pettersson i Märsta utanför Stockholm. 
Hon har älskat djur i hela sitt liv och kom 
tidigt i kontakt med djur via släktingars 
ladugård, där hon tillbringade mycket 
tid som barn.

-Att skicka ut julkort till nära och kära 
kändes lite onödigt. Det går ju så bra 
att önska samma personer God Jul via 
Facebook. I min julhälsning skrev jag att 
för varje l̀iké  skänker jag 10 kronor 
till World Animal Protection. Ett enkelt 
sätt att göra skillnad om man har den 
möjligheten.

Hur har omgivningen reagerat?
-Den respons jag fått från de som tryckt 
på l̀iké  är till 100 % positiv. Alla tycker 
att det känns bra att man faktiskt indirekt 
kan göra skillnad.

Birgitta berättar att hon har tre vuxna 
barn som alla är lika stor djurvänner 
som hon själv. Tidigare har hon haft 
både hund och kanin men är idag 
ägare till två katter, Smilla och Leo, 
som förgyller hennes vardag.

Då är chansen stor att personen verkligen 
gör det! För att nå ut med att vi finns tar vi 
hjälp av några specialister som kan hjälpa 
oss att i ännu högre grad göra världen 
bättre för djur. 

Till exempel kan någon som arbetar på 
Fundraisingbyrån ringa på uppdrag av 
oss. De ringer för att höra om du är nöjd 
med ditt givande och om du vill ändra 
något. 

I västra Sverige samarbetar vi med Global 
Expansion ute i bostadsområden bland 

annat runt Göteborg och Falkenberg. 
Det är killar och tjejer som informerar 
om oss och hjälper till om man vill bli 
månadsgivare. 

Har du frågor om detta ellerrandra 
synpunkter är du varmt välkommen att 
kontakta oss på
info@worldanimalprotection.se 
eller ringa på 08-617 79 70. Ju mer vi når 
ut och ju fler som stödjer vårt arbete, desto 
mer kan vi göra. Tack för att du bryr dig 
om världens djur! 

Rapid Response (innebär 
ungefär akututryckning) 
är en enhet som bildades 
för ett halvår sedan. Dess 
uppgift är att värna djur 
som snabbt behöver 
hjälp. Tack vare ert stöd 
har enheten sett till att de 
hårt arbetande hästarna 
på Malta blivit lovade 
fri tillgång till vatten. Det 
behövs när de bär runt 
turister i hettan under 
somrarna. 

Upprörda supportrar på besök på 
Malta kontaktade oss när de såg att 
droskhästarna var uttorkade och att 
det bara fanns ett vattenställe för dem. 
Det resulterade i vår kampanj för att 
”sätta på vattenkranarna.” Efter bara tre 
veckor hade mer än 30 000 personer 
skrivit under och begärde att Maltas 
transportminister skulle ge de törstiga 
hästarna tillgång till vatten. 

-Under de kommande              
månaderna kommer vi att 
övervaka att löftet som myn-
digheterna gav oss hålls. De 
har lovat att bygga nya vatten-
poster, renovera de som finns 
och skapa skydd mot solen, 
säger Simon Pope, som är vår 
insatschef i Europa. 

För fem år sedan startades webbutiken 
Christyle.se - smycken för en bättre 
värld. Christine Henriksson är företagets 
grundare. Hon är uppvuxen på landet 
med hästar och husdjur i familjen. 
Sedan barnsben har hon haft stor omtanke 
och kärlek för djur. Redan som treåring 
insåg hon att räkorna på tallriken en gång 
hade levt. Då ville hon inte längre äta 
dem. Vegetarian blev hon i tonåren och 
vid sidan av djuren hade hon smycken som 
stor hobby. 

-När jag kom i kontakt med World Animal 
Protection kände jag att jag ville hjälpa till 
genom att slå ihop mina intressen – alltså 
göra smycken för välgörenhet. Nu har 
företaget flera olika förmånstagare där 
World Animal Protection är en av dem, 
säger Christine. 

Smyckena är 
designade för 
att symbolisera ändamålet. Tjuvjakten av 
elefanterna är en av Christines hjärtefrågor 
och något hon vill hjälpa till att stoppa. 
Ett flertal av smyckena på Christyle.se är 
tillägnade just elefanterna.

Du kan själv vara med genom att köpa de 
vackra armbanden av halvädelsten. För 
varje sålt armband går 50 kr oavkortat 
till World Animal Protection. Välkommen 
in på www.christyle.se och använd 
rabattkoden ”News46” så får du 20 % 
rabatt på hela din beställning. 

Fantastisk respons för 
ny akuthjälp åt djuren

Du kan hjälpa till

Tortyr som tradition 
Rapid Response fokuserar även på djur 
som plågas på lokala spanska festivaler. 
En av dem är festivalen Toro de Fuego 
i Medinaceli, en liten stad i nordöstra 
Spanien, där man sätter eld på en tjurs 
horn. Tjuren springer panikartat runt minst 
en timme innan den avlivas. 
-Att utsätta djur för sådant lidande 
är, eller borde åtminstone vara, helt 
oacceptabelt idag, säger Simon Pope.

Engagemang i hela Europa
Insamlingen mot Toro de Fuego 
engagerade djurvänner i hela Europa. 
-Responsen var otrolig. På tre dagar fick 
vi in 140 000 underskrifter, nästan fler 
än vår hemsida klarade av. Efter detta 
fantastiska gensvar begav vi oss till 
Medinaceli och överlämnade namnen 
till borgmästaren. Även om han ännu inte 
gått med på att stoppa Toro de Fuego 
har hans stad hamnat under luppen. Han 
kan inte ignorera trycket som kommer 
genom vår kampanj.

Djurplågeri – inte tradition 
-Vi vill stoppa alla traditioner som 
innebär djurplågeri i Spanien. Det är 
vad Rapid Response handlar om – att 
våra supportrar och allmänheten tar 
ställning och gör skillnad. Det är dags att 
ta ställning och visa omvärlden vad som 
sker i kulturens och traditionens namn, 
säger Simon Pope.

Det var val i Spanien i december 2015 
och en ny regering lär tillträda inom 
kort. Vårt meddelande till den är tydligt: 
Tortyr förklädd till tradition hör inte 
hemma i det moderna Spanien. Vår 
opinionsundersökning visar dessutom att 
84 % av de unga i Spanien anser att de 
inte är stolta över tjurfäktning och andra 
arrangemang som använder djur på 
liknande sätt.

Har du blivit uppringd av någon 
som säger sig komma från oss?

Smycken som 
hjälper djur

Håll dig uppdaterad om 
Rapid Respons på 
worldanimalprotection.se/tradition. 
Om det är någon fråga du tycker 
att enheten ska känna till, kontakta 
info@worldanimalprotection.se 
eller ring 08-617 79 70.
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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


