
2013
verksamhetsberättelse



3

FÖrOrD 5 
laNtbrUksDJUr 6   
hemlÖsa hUNDar
Och FamilJeDJUr 8 
vilDa DJUr 10 
katastrOFDrabbaDe DJUr 14 
DJUrshOwer, arbetsDJUr 
tJUrFäktNiNg, FN Och eUrOpa 16
ekONOmi Och 
OrgaNisatiONsUtveckliNg 18

world animal protection sverige 
box 22536, 104 22 stockholm, +46 8 617 79 70 
info@worldanimalprotection.se, www.worldanimalprotection.se

Under sommaren 2014 bytte wspa namn till world animal protection.



4

World Animal Protection är en ideell förening som startades 2009. enligt stadgarna har föreningen som ändamål att 
skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap om och verka för djurs välfärd. 

Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt över hela världen. arbetet bedrivs i 
överensstämmelse med vad som gäller för, och i samarbete med, world animal protection international, world animal 
protection Uk och andra world animal protection-organisationer världen över.

world animal protection har 90-konto (900174-4) och granskas därmed av svensk insamlingskontroll. world animal 
protection i sverige är också medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Styrelsen har bestått av:

gitte buchhave, ordförande

sven stenson, ledamot

stephen corri, ledamot

helen brobeck, suppleant

kerstin maughan, suppleant

philip maughan, suppleant

Under året har styrelsen hållit fyra 
protokollförda möten, där gitte buchhave, 
sven stenson och helén brobeck varit 
närvarande.

Allmänt om verksamheten
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eN bättre FramtiD 
FÖr värlDeNs DJUr

Jag är säker på att de flesta stödjer vår vision om en värld där djurvälfärd respekteras och djurplågeri 
upphört. vår roll är att vara en katalysator i arbetet för att nå vår vision. vi ska vara det genom att sprida 
kunskap om hur djur behandlas idag och om hur det skulle kunna vara istället. vi ska vara det genom att 
ha en stark dialog med allmänheten, med politiker och andra makthavare, med företag och naturligtvis 
även med de som håller djur. 

När jag blickar ut över världen så infinner sig en stark framtidstro inom mig. Jag tänker bland annat på 
utvecklingen i kina, där vi nu finns på plats med ett pilotprojekt där vi vaccinerar fem miljoner hundar 
mot rabies, där vi för dialog om björngallafarmerna och där vi har en lång rad andra projekt igång. 
vem kunde tro att det skulle vara möjligt för bara några år sedan? Jag tänker också på den pågående 
utvecklingen där allt fler företag flyttar upp djurvälfärdsfrågorna på sina dagordningar. Jag tänker vidare 
på den utveckling vi ser bland allmänheten, där allt fler vill göra djurvänliga val och där allt fler dessutom 
tar ställning och deltar i kampanjer för djuren. 

med dessa rader vill jag speciellt tacka dig som har stött vår verksamhet under 2013. Det är tack vare 
ditt stöd som det har varit möjligt för oss att åstadkomma alla de förändringar för djur som vi lyckats med 
under året som gått. stort tack. 

Det svenska kontoret är ett av de senast startade kontoren i världen. Under de år som det funnits 
har vi haft en fantastisk utveckling.  idag är vi ett kontor som har kapacitet att driva frågorna för djur 
framåt genom kampanjer, politiskt arbete och genom företagssamarbeten. vi har byggt upp en  stark 
informationsverksamhet, som varje månad når ut till flera miljoner människor. genom vårt animal 
protector-program stödjer allt fler oss med månatliga bidrag, och vi kan för varje år som går stödja det 
globala arbetet för djur som far illa med allt fler miljoner kronor. 

i sverige har vi under 2013 särskilt engagerat oss för mjölkkornas framtid i europa. vi vill att alla kor 
i europa ska få komma ut på bete under sommarmånaderna. vi har samlat in närmare 300 000 
underskrifter som överlämnats till eU-kommissionen och vi har startat en plattform för arbetet, som består 
av såväl forskare, näringen och veterinärerna som representanter för konsumenterna.

 vi har också särskilt engagerat oss för att resebyråerna och researrangörerna ska välja bort djurshower 
och för att upplysa resenärer om hur man blir en djurvänlig turist. 

i denna berättelse kan du läsa mer om vårt arbete under 2013. Jag är mycket stolt över det arbete som 
vi tillsammans – styrelsen, anställda, medlemmar och givare samt andra som stöttar oss – har genomfört 
under det gångna året. Jag ser fram emot spännande kommande år!

med vänlig hälsning

roger pettersson
generalsekreterare



Några insatser under 2013
•	i oktober månad överlämnade world animal protection             

290 000 underskrifter till europakommissionen. beskedet var klart: 
kor förtjänar att få beta. Det finns inga regler i eU som säger hur 
unionens 23 miljoner mjölkkor ska behandlas. i Danmark tillbringar 
åtta av tio mjölkkor hela sitt liv i bås året om. idag är det endast de 
ekologiska korna som enligt lagen ska vara ute under sommaren. vi 
anser att alla kor har rätt att komma ut i friska luften och känna gräs 
under klövarna. 

•	runt 370 miljoner äggläggande burhöns i Nordamerika lever 
under helt oacceptabla förhållanden – ännu värre än de 
europeiska burhönorna. Upp till åtta höns lever tillsammans i små 
burar där de knappt har plats att röra sig, de kan inte sträcka 
ut sina vingar och de har varken sittpinne eller rede där de kan 
lägga sina ägg. i Usa och kanada arbetar world animal 
protection med att upplysa konsumenterna om hönsens eländiga 
levnadsförhållanden och uppmuntrar dem till att välja bort ägg 
från burhöns. Dessutom försöker vi få bönder och invånare att sluta 
producera och använda burägg. Över 60 000 personer har hittills 
sagt ifrån om  att de framöver inte vill köpa burägg. 

Lantbruksdjur 
bättre FÖrhållaNDeN
FÖr laNtbrUksDJUr
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•	Under 2013 fortsatte vi vårt arbete för att stoppa långa 
transporter av australiska kor och får, som i miljontals sänds 
utomlands för att slaktas. Djuren plågas under de långa resorna 
och många dör. När de kommer fram blir de flesta slaktade utan 
bedövning. vi kämpar för att djuren istället ska slaktas i australien 
där det är strängare och mer humana regler för avlivning. Då 
kan det kött som ska exporteras istället transporteras ut ur landet 
djupfryst. i slutet av 2013 stöttade över 258 000 australiensare 
vår kampanj och antalet fortsätter att växa. 

•	De senaste tio åren har world animal protection deltagit i 
global agenda for sustainable livestock som hålls av FaO, 
FN: s livsmedels- och lantbruksorgan. här deltar regeringar, 
representanter för den internationella lantbruksindustrin och 
organisationer som arbetar för att påverka förhållanden för 
djuren. en del av deltagarna från industrin har drivit fram åsikten 
att djurvälfärd inte skulle vara ett fokusområde för agendan. 
men i januari lyckades world animal protection säkerställa att 
djurvälfärd blir en viktig del av det framtida arbetet. vi fick också 
en plats i agendans kärnteam, the global agenda guiding 
group, som ger oss möjligheten att i ännu högre grad prägla 
arbetet med den i framtiden.

”många svenskar städjer vårt krav på lagstiftning för mjölkkor inom eU. vi fick in 
runt 40 000 underskrifter från svenskar som vill ge alla eU:s mjölkkor rätt till bete. 
vi har även skapat en plattform för att diskutera dessa frågor samt bevara och 
främja de svenska mjölkkornas välfärd.”
 
– Elisabeth Tjärnström, sakkunnig och kampanjansvarig, World Animal Protection Sverige.
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miljarder lantbruksdjur lever under fruktansvärda förhållanden världen över.        
Djuren kan inte leva naturligt, många har knappt plats att röra sig eller får se 
dagsljus. De avlas för att växa onaturligt snabbt vilket leder till sjukdomar, skador 
och stora smärtor. För en alltför stor del av lantbrukets kor, grisar och höns blir hela 
livet en plåga och i vissa länder avslutas deras liv med en smärtsam död efter en 
lång och plågsam transport.

world animal protection menar att lantbruksproduktion bör vara djurvänlig samtidigt 
som den ska vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Under dessa förutsättningar 
kan vi skydda lantbruksdjuren mot det omfattande lidande de utsätts för idag. 

Detta gör vi
genom vårt arbete säkerställer vi bättre förhållanden för lantbruksdjur världen över, bland annat genom att ge allmänheten 
kännedom om förhållandena i lantbruken och att kämpa för bättre djurskyddslagar. vårt mål är att övertyga regeringar, 
lantbruk, livsmedelsindustrin och konsumenterna om att djurvälfärd och hållbarhet i lantbruket är bättre – inte bara för djuren 
utan också för människorna och för miljön. 



Detta gör vi
world animal protection samarbetar med myndigheter och regeringar för att ta fram mer humana och effektiva 
metoder för att kunna hantera problemen med hemlösa hundar och katter. vi försöker få myndigheterna att stoppa 
massavlivningarna och istället vaccinera samt sterilisera hundarna och katterna. våra erfarenheter från tidigare 
projekt runt om i världen kan övertyga andra länder om att massvaccinationer är den rätta vägen för effektiv 
rabiesbekämpning.

”Norah är min vän och hon skulle aldrig komma på tanken att bita 
mig. men jag går ut med henne varje morgon och hon möter många 
människor och det är många barn i området som gärna vill leka med 
henne. Nu har Norah blivit vaccinerad och mina grannar, barnen 
och hela vårt lilla samhälle är nu skyddade.”

– Lewin, ägare till ettåriga blandrashunden Norah. Cainta, Filippinerna. 
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Omkring 75 % av världens hundar lever på gatan. hundarna ses ofta som stora 
problem då de är smittbärare av bland annat rabies. Det medför att många städer 
i världen använder sig av massavlivningar, där hundarna under grymt lidande blir 
förgiftade, gasade, slås ihjäl med påkar eller dödas med elström. 

varje år mister 20 miljoner hundar livet på dessa sätt. hundarnas lidande är 
onödigt – och meningslöst. massavlivningar stoppar inte spridningen av rabies 
eller andra sjukdomar. Det mest effektiva sättet att utrota rabies på är att vaccinera 
hundarna. Om minst 70 % av hundarna i ett område vaccineras förhindras 
spridning av sjukdomen och till sist dör den ut. 

Hemlösa hundar – och familjedjur 
tUseNtals hUNDar 
räDDas tack vare 
vacciNatiONer 

Några insatser under 2013
•	2013 var året då hundar för första gången vaccinerades 

mot rabies i kina. rabies är ett stort problem där som dödar 
2 000 människor om året. Under hösten 2013 lanserade 
world animal protection vaccinationsprojektet china 
animal Disease control centre i samarbete med kinesiska 
myndigheter. De resultat vi får fram vill vi använda som 
goda exempel i vårt framtida arbete i landet. hittills har vi 
vaccinerat cirka 80 000 hundar, vilket motsvarar över 70 % 
av hundpopulationen i området. 

•	i Zanzibar har vi under de senaste fyra åren samarbetat 
med landets regering om att vaccinera landets hundar mot 
rabies. stora problem med rabies har lett till massavlivningar 
av hemlösa hundar, men utan effekt. idag är bilden en 
helt annan. i slutet av 2013 var 90 % av Zanzibars hundar 
vaccinerade och allt färre människor har blivit bitna tack 
vare upplysningskampanjer i samhällena och i skolor. 
vaccinationsprojektet har varit en så stor framgång att det ska 
fungera som en modell för liknande projekt i andra afrikanska 
länder. 

•	Under maj månad vaccinerade vi, i samarbete med vår 
partnerorganisation global alliance for rabies  
control, cirka 15 000 hundar i cainta på Filippinerna. Det 
är 70 % av caintas hundar som nu är immuna mot rabies. 
Därmed har det skapats en effektiv barriär mot spridningen 
av sjukdomen i området.

•	Under hösten 2013 godkände parlamentet i  rumänien 
en lag som gör det möjligt att massavliva hemlösa hundar. 
world animal protection lyckades anordna ett möte med de 
relevanta beslutsfattarna i rumänien, bland andra bukarests 
borgmästare. han deklarerade att han vill finna en annan 
lösning till problemet med byns 60 000 gatuhundar istället 
för massavlivning. 

•	 vi sätter fortsatt press på den rumänska regeringen om att 
införa en djurvänlig lösning för landets gathundar, och i 
samarbete med vår rumänska partnerorganisation save 
the Dogs steriliserar vi hundarna i ett område i sydöstra 
rumänien. 
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Förhållandet mellan människor och vilda djur är inte alltid problemfritt. 
miljontals vilda djur blir jagade och tillfångatagna eller dödade 
eftersom de kommer i kontakt med människor när de ödelägger odlade 
områden som ligger nära djurens livsmiljö. andra människor ser dem som 
handelsvaror, underhållning eller något som de kan tjäna pengar på. De 
förhållanden som vilda djur i fångenskap lever i är ofta mycket dåliga. 

world animal protection arbetar för att rädda och beskydda vilda djur 
från det lidande som de utsätts för i fångenskap. vi anser att vilda djur 
hör hemma i naturen där de kan leva ut sina naturliga beteenden och 
vara fria från den stress och smärta som människor utsätter dem för.

Detta gör vi 
vi avslöjar utnyttjandet och misshandeln av vilda djur och försöker sätta stopp för den. vi sätter press på regeringar för att få 
dem att anta lagar som skyddar vilda djur. vi upplyser om och arbetar för att få människor att skydda de vilda djur som finns 
omkring dem. vårt mål är nått den dagen det inte längre är en efterfrågan på infångade eller döda djur från naturen. 

”bönderna visar nu en allt större tolerans och 
förståelse för djur. De förstår att djuren kan känna 
smärta och rädsla. tidigare sågs elefanterna endast 
som en plåga som skulle bort – oavsett hur.”  
 

– Nick de Souza, programchef för World Animal Protections 

arbete i Afrika. 

Vilda djur 
vilDa DJUr
hÖr hemma
i Det vilDa
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Några insatser under 2013
•	Tanzania har många skyddade naturområden, där elefanter 

och andra vilda djur lever. en stor del av områdena gränsar 
till mänsklig bebyggelse, vilket skapar konflikter. elefanter 
kan nämligen ödelägga hela marker under en enda natt. 
För att förhindra förstörelsen har bönderna satt eld på 
omkringliggande områden och jagat, sårat och till och med 
dödat ”problemelefanterna.” vi har hjälpt bönderna finna 
alternativa metoder för att hålla elefanterna borta från deras 
grödor i form av staket med chili och bikupor. elefanter 
avskyr lukten och smaken av chili. staketet som är gjort av 
rep är doppat i olja blandat med chilipulver, och är därför 
effektivt för att avskräcka elefanterna. bistick är även väldigt 
känsligt för elefantsnablar och bara ljudet av surrande bin är 
ofta tillräckligt för att hålla elefanterna borta. som bonus får 
bönderna extraintäkter vid försäljningen av chilipulver och 
honung. 

•	Kopi Luwak är världens dyraste kaffe. Det produceras i 
asien och afrika av bönder som samlar in kaffebönor som 
palmmårdar delvis har smält i magen. Den ökande efterfrågan 
gör att det fångas in tusentals vilda palmmårdar i sydostasien 
där de hålls i små burar under dåliga förhållanden. När 
en bbc-dokumentär under 2013 visade palmmårdarnas 
förhållanden, kontaktade world animal protection butiker 
som säljer och använder kopi luwak. Det fick en  rad butiker i 
sverige, Danmark och Nederländerna till att ta bort kaffet från 
hyllorna. i sverige valde samtliga återförsäljare att ta bort kopi 
luwak från sortimentet.  

•	efter att 180 000 world animal protection-supportrar 
från över 150 länder skrev under vår protestlista mot en 
sköldpaddsfarm på caymanöarna, kontaktade farmen oss 
i början av 2013 – något som annars inte hade skett. De 
cirka 7 000 havssköldpaddorna på farmen lever i smutsiga 
bassänger och är utsatta för stress och svält i den onaturliga 
omgivningen. Farmen har nu erkänt offentligt att förhållandena 
är problematiska och har för första gången anställt en veterinär 
på heltid. 

•	Under 2013 undersökte vi möjligheterna för valturism 
på Färöarna. vi hoppades att det årliga slaktandet av 
grindvalar kan minska och i bästa fall upphöra, om vi kan 
visa förutsättningar för en naturbaserad turism. i november 
publicerade vi resultaten från två undersökningar om potentiell 
valturism och utländska turisters inställning till att döda valar. 
här kunde vi bland annat  visa att 37 % av de personer som 
ser Färöarna som en intressant semesterdestination, väljer att 
inte besöka öarna på grund av valfångsten. i anslutning till 
det håller vi möten med färöiska intressenter och medier för att 
försöka förmå Färöarna att undersöka om möjligheten finns att 
låta valarna leva. 
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Vilda djur 
bJÖrNars liDaNDe 
måste stOppas 
björnar hör hemma i naturen där de kan bete sig naturligt enligt sina nedärvda behov. 
men så är inte verkligheten för de tusentals björnar som dagligen utsätts för extrem 
grymhet när människor ska underhållas och tjäna pengar på dem. björnarna fångas 
som små i naturen och tvingas sedan tillbringa sina liv i trånga burar under eländiga 
förhållanden. Några tvingas utstå plågsam tappning av galla genom ett hål i magen 
medan andra får klor och tänder nedfilade för att sedan bli bundna till pålar och 
attackeras av kamptränade hundar. 

world animal protection arbetar för att stoppa infångandet och misshandeln av  
dessa björnar. vårt arbete är inte över så länge det finns björnar som lider. 

Detta gör vi	
Om björnarnas lidande ska stoppas måste inställningen förändras i de länder där de hålls i fångenskap och misshandlas. 
Därför arbetar vi för att påverka befolkningen och få regeringen att sätta stopp för övergreppen. i rumänien och 
pakistan finansierar vi också reservat för befriade björnar så att de kan leva resten av sina liv i en så naturlig miljö som 
möjligt. Detta eftersom de inte längre kan klara sig själva i naturen. 
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Några insatser under 2013

 Under 2013 var vi med och räddade ytterligare fem björnar i 
Rumänien från fallfärdiga djurparker. här hade de under flera 
år levt i små burar utan tillräckligt med utrymme och mat. idag 
lever björnarna ett betydligt mer naturligt liv i björnreservatet 
Zarnesti, som finansieras av world animal protection. i och med 
de nya björnarna bor nu totalt 77 björnar i reservatet. Under 
2013 utvidgades reservatet med en tredje och sista inhägnad 
och är därmed stort nog att få plats med de sista björnarna 
som fortfarande lever i fångenskap i rumänien. ett nytt 
besökscentrum, som ligger i anslutning till reservatet, erbjuder 
besökarna möjligheten att höra mer om reservatets arbete och 
lära sig om varför rumäniens vilda djur ska bevaras. Därefter 
kan besökarna ta en guidad tur runt reservatet och se björnarna 
simma i sjöar och klättra i träd. 

•	i Pakistan arbetar vi för att stoppa björnhets. kamperna  
hålls i ett område i södra pakistan, främst på marknader  
som underhållning. björnarna binds fast och ofta filas  
tänder och klor ner så att de inte kan försvara sig mot de  
kamptränade hundarna. vi kan med glädje konstatera  
att våra ansträngningar bär frukt. Under 2008 försökte         
50 % av marknaderna i området att arrangera bjönhets,       
men under 2013 sjönk siffran till 2,3 %. Och för första gången 
genomfördes mindre än 10 på ett helt år. ett viktigt led i 
arbetet med att stoppa den grymma traditionen är att få 
framstående människor i samhällena att stödja detta arbete. 
Under 2013 sade tre religiösa ledare och 2 000 imamer “ja” 
till att tala mot björnhets. i fredagsbönen berättar de för de 
troende att björnhetsär djurplågeri och därmed mot islam. 
vi övertygade även 87 markägare att hjälpa oss. efter att 
antalet offentliga kamper har fallit så drastiskt är det idag ofta 
markägare som organiserar de illegala striderna och   
därför är det viktigt att få med dem mot björnhetsen.

•	Fem björnar räddades från björnhets i Pakistan 2013.  
men två av björnarna dog tyvärr kort tid därefter. åren 
i fångenskap där de blev utsatta för smärta, stress och 
undernäring hade försvagat dem för mycket. Däremot fick de 
tillbringa sina sista dagar i reservatet  i balkasar. De andra tre 
björnarna trivs och lever nu tillsammans med andra björnar 
som tidigare också räddats från den brutala björnhetsen. i 
slutet av 2013 fanns det sammanlagt 22 björnar i reservatet, 
som också har plats för de ytterligare 50 björnar som vi 
planerar att rädda. 

•	Upp emot 20 000 björnar hålls inspärrade under fruktans-
värda förhållanden i fabriker runt hela asien. här tappas 
deras galla genom hål i magsäcken eller via en kanyl som 
sticks in i kroppen. world animal protection arbetar med att få 
regeringarna i dessa länder att stänga gallfabrikerna och på 
så sätt förhindra att fler björnar fångas in från naturen och får 
samma sorgliga öde. Fler och fler regeringar, organisationer 
och människor över hela asien stöttar vårt arbete för att 
stänga gallfabrikerna och ett växande antal terapeuter som 
använder galla i traditionell medicin, använder nu istället 
växtbaserade alternativ. 

•	i Vietnam var vi med och påverkade regeringen till att  
godkänna lagstiftning som ger bättre skydd för vilda djur, 
bland annat björnar. Och i Sydkorea satte vi press på 
regeringen att agera enligt den lagstiftning som förbjuder 
produktion av björngalla och som antogs redan 2012. via en 
stor presskonferens väckte vi dessutom stor uppmärksamhet 
om problematiken med björngallfarmer. 

”När björnarna först kommer till reservatet är de i bedrövligt skick. Deras päls är smutsig och tovig och de 
har inflammerade sår. De beter sig inte som björnar. Det är som om de inte har någon livsgnista. Det är 
mycket sorgligt att se. men redan efter ett par veckor börjar de återhämta sig och plötsligt kommer deras 
björnpersonligheter fram. Det är verkligen fascinerande att uppleva.”  
 
Jan Schmidt-Burbach, programchef för World Animal Protections arbete med vilda djur
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Över 40 miljoner djur utsätts varje år för katastrofer. Omkring en miljard 
av världens fattigaste människor beräknas vara beroende av sina djur för 
att överleva. största delen av dem lever i världens mest katastrofdrabbade 
områden. myndigheterna i dessa länder tänker sällan på djuren när de skapar 
sina katastrofplaner och därför riskerar  miljoner djur att dödas eller skadas. 
efteråt dör även många djur av svält, törst och sjukdomar och därmed mister 
deras ägare sin försörjning och ibland till och med livsviljan. 
 
world animal protection är den enda internationella organisationen med en 
katastrofberedskap som alltid står redo för att rädda djuren när katastrofen är 
framme. vi arbetar också förebyggande i högriskområden för att säkra djuren så 
att de blir skyddade vid framtida katastrofer.

Katastrofdrabbade djur 
sNabb hJälp viD
NatUrkatastrOFer

Några insatser under 2013

•	Under 2013 gjorde vi in 14 insatser för att hjälpa över 1,3 
miljoner djur i 11 utsatta länder. länderna inkluderade bl. a. 
costa rica, colombia, australien, vietnam, thailand, burma 
och kenya. insatserna bestod av förebyggande arbete i 
områden som är särskilt utsatta för naturkatastrofer. 

•	hundratusentals djur dog när den värsta tyfonen någonsin 
nådde Filippinerna i november 2013. ägarna hade inte något 
foder till sina överlevande djur och många av djuren var 
skadade och stressade. world animal protection såg till att                             
17 400 lantbruks- och sällskapsdjur fick veterinärvård. vi 
delade ut stora mängder foder och vitamintillskott och lärde 
lokala veterinärer, veterinärstuderande och frivilliga om hur 
man ger första hjälpen till djur. Dessutom delade vi ut första 
hjälpenpaket med bl. a. antibiotika, smärtstillande medicin 
och avmaskningsmedel. efteråt har vi hjälpt till med att bygga 
underjordiska skyddsrum till tiotusentals djur så att de kan klara 
sig vid framtida tyfoner.

•	När cyklonen phailin härjade i indien, stod world 
animal protection redo för att hjälpa till. som den enda 
djurskyddsorganisationen har vi ett samarbetsavtal med den 
indiska regeringen och myndigheten för katastrofhantering 
och kunde därför sätta in ett snabbt och effektivt samarbete 
med regeringen och de lokala myndigheterna. tack vare 
massevakueringar och en snabb insats var antalet döda lågt 
bland både människor och djur. 

•	Delstaten chihuahua i mexiko har varit utsatt för torka de 
senaste sju åren. samtidigt har hård frost tagit livet av de flesta 
grödor där det har varit brist på vatten. byborna är beroende 
av sina nötkreatur, men djuren kan inte överleva utan mat och 
vatten. i början av 2012 började vi hjälpa lokalbefolkningen, 
och detta arbete fortsatte under 2013. vi har byggt dammar 
och brunnar samt satt upp vattenhjul och pumpar. vi har dess-
utom gett lokalbefolkningen frön till att så sina marker så att nya 
grödor kan växa upp. på en del marker är kaktusar som endast 
behöver mycket lite vatten planterade. De är fyllda med fibrer 
och vitaminer och är bra foder för djuren. Omkring 200 familjer 
med cirka 2500 djur blev hjälpta av vår insats i området.
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Detta gör vi	
vi samarbetar med regeringar, organisationer och lokalsamhällena i de områden där det är stor risk för katastrofer. 
internationella experter håller ofta utbildningar som handlar om att komma till akut hjälp i en katastrofsituation och om hur 
man förebygger framtida katastrofer. vi försöker få regeringar och organisationer, de som arbetar i katastrofområden, att 
inkludera djuren i sina katastrofplaner. Dessutom hjälper vi lokalbefolkningen med att införa enkla arrangemang som till 
exempel att se till att djurens foder och vatten förvaras ordentligt, att de har planer för evakuering  av djuren och att djuren 
är evakuerade så att de kan stå emot sjukdomar som sprider sig efter en katastrof. 

”Jag har aldrig i hela mitt liv upplevt något liknande. Jag har varit så orolig sedan tyfonen 
drabbade oss. När vi väl fick hjälp var det ett mirakel. Nu kan jag sluta gråta för jag vet att 
hjälpen är här.”  
 
– Nenita Inamarga. Pancy, Filippinerna.
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Några insatser under 2013
•	Under 2013 valde 15 reseföretag i Nederländerna att stryka 

alla elefantshower ur deras thailändska reseprogram efter krav 
från world animal protection.

•	i sverige och Danmark tog vi kontakt med ett antal 
skandinaviska resebyråer och krävde att de skulle följa 
Nederländernas exempel. vi arbetar med att övertyga dem 
om att djurshower involverar misshandel och att de har ett 
medansvar för djurens lidande om de fortsätter att marknads-
föra showerna. 

•	Över 15 000 svenskar har hittills skrivit under på att de önskar 
få stopp på djurshower. Underskrifterna visar den svenska 
turistnäringen att konsumenterna inte vill låta sig underhållas       
på djurens bekostnad.

som turist blir man ofta mött av lockande erbjudanden om 
att se delfiner uppträda, elefanter som spelar fotboll eller 
att ta en bild tillsammans med en tiger. Dessvärre lever 
inte djuren ett bra liv bakom den fasad som turisterna får 
se. Delfiner i fångenskap får magsår av stress, tigrar blir 
drogade, apor spärras in i små burar och elefanter hålls 
fast i kedjor och blir slagna för att lyda. 

vi upplyser turisterna om de fruktansvärda förhållanden 
de stödjer när de köper biljetter till en djurshow under sin 
semester. Om turister väljer att säga ifrån om djurshower 
sänder det en signal till underhållningsindustrin och 
turistbranschen att det inte är acceptabelt att låta djur lida 
för att tjäna pengar på dem. vi har också direktkontakt 
med resebranschen för att förmå dem att stoppa 
marknadsföringen av djurshower. 

Några insatser under 2013
•	Under 2013 införde sex städer och en mindre ort i Mexiko ett 

förbud mot tjurfäktning. Det är ett stort framsteg i sydamerika 
där 1 400 tjurar dödas på arenan varje år. 

•	world animal protection har skapat goda kontakter med en 
rad ämbetsmän i Mexico City. vi arbetar med att införa ett 
förbud mot tjurfäktning i huvudstaden, och därför är det viktigt 
att vinna politiskt inflytande.

•	efter att vi under 2012 kunde glädjas över att ett förbud 
trädde i kraft mot tjurfäktning i den spanska självstyrande 
regionen katalonien, bjöd 2013 på ett steg tillbaka för 
djurskyddet i Spanien. Den spanska regeringen valde att 
upphöja tjurfäktning till spanskt kulturarv, vilket utlöste massiva 
protester. tillsammans med andra djurskyddsorganisationer 
kunde vi överlämna mer än en halv miljon underskrifter mot 
lagförslaget. runt 15 000 underskrifter kom från sverige. vi 
fortsätter arbeta för ett förbud mot tjurfäktning i spanien. 

Tjurfäktning 
tJUrar Och 
mataDOrer ska 
tas bOrt FråN 
aFFischer

antalet motståndare till tjurfäktning ökar – också i 
spanien och sydafrikanska länder där denna form av 
djurmisshandel är en underhållningsform som breder 
ut sig. i spanien har det uppstått ett medborgarinitiativ 
mot tjurfäktning sedan i november efter att den spanska 
regeringen antog en lag som upphöjer tjurfäktning till 
spanskt kulturarv. vi står bakom detta medborgarinitiativ 
och i sydamerika arbetar vi för att få stopp på detta 
grymma och meningslösa lidande. 

Djurshower 
semester-
UNDerhållNiNg
ger Dålig
DJUrvälFärD
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Några insatser under 2013 
•	i israel arbetar vi för att ge arbetshästarna och åsnorna bättre 

förhållanden och rädda dem från misshandel. i israel har vi 
fortsatt vårt samarbete med organisationen pegasus, där vi 
utbildar ägarna med att ta hand om sina djur och även räddar 
misshandlade och övergivna hästar och åsnor och ger dem 
nya hem. sedan arbetet startade, har antalet misshandlade och 
övergivna hästar och åsnor minskat drastiskt. hundratals hästar 
och åsnor blir nu bra behandlade eftersom ägarna annars riskerar 
att djuren tas ifrån dem. 

•	i palestina fokuserar vi också på arbetsåsnor. Under 2013 var 
vi i palestina tillsammans med vår samarbetspartner palestine 
wildlife society (pwls) och säkerställde bättre förhållanden 
för arbetsåsnor i sex fattiga byar där vi inte har arbetat tidigare. 
ett antal lokala bybor blev utbildade och lärde sig genom 
undervisningen hur de bättre ska kunna ta hand om sina djur. 
tidigare har åsnorna ofta haft stora sår från nosbanden i metall 
och trycksår från selen för att den inte har passat ordentligt och 
det var dessutom vanligt att slå sina åsnor. men i de områden     
där vi har arbetat för att förbättra åsnornas förhållanden har 
antalet trycksår sjunkit med 80 % och så gott som ingen åsna blir 
slagen längre.

Arbetsdjur 
vatteN Och 

vila FÖr 
arbetsDJUr

i timmar sliter de med tung packning i bagaget. Det är 
varmt och det finns inte mat eller vatten och heller ingen 
möjlighet till vila och skugga. Det är till stora delar villkoren 
för världens 90 miljoner arbetsdjur. Nästan tre miljoner 
människor är beroende av sina arbetsdjur, men många 
saknar kunskap om hur de ska tas omhand. många djur 
dör därför av sjukdomar eller för att de är utarbetade. vi 
lär därför ägarna hur de kan ta hand om sina djur utifrån 
de möjligheter som finns. 

FN 
hÖgre 
råDgivaNDe 
statUs till 
wOrlD aNimal 
prOtectiON
FN: s ekonomiska och sociala råd (ecOsOc) 
tilldelade i maj world animal protection generell 
rådgivande status. vi har sedan 1971 haft rådgivande 
status i rådet, men den nya statusen är högre. generell 
rådgivande status ges till kända internationella 
organisationer som har en bred geografisk räckvidd. 

vi är den första internationella djurskyddsorga-
nisationen som uppnår denna status. tack vare den 
kan vi prata om djurskydd i FN med en ännu starkare 
stämma än tidigare. 

Europa 
Nytt 
regiONalt 
kONtOr 
i eUrOpa
Under 2013 har world animal protection upprättat 
ett regionalt kontor i europa. Det har ansvar för 
tvärgående europeiska kampanjer, för att utföra 
kampanjaktiviteter i de europeiska länderna där vi inte 
har några kontor och för att utföra lobbyarbete på 
eU-nivå. 

Det nya regionala initiativet ger oss ett starkare 
samarbete mellan de europeiska world animal 
protection-kontoren. Det ger en gemensam utgångs-
punkt för att öka vårt inflytande och stärka vårt arbete 
med att beskydda världens djur.
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Förvaltningsberättelse

väseNtliga 
häNDelser 
UNDer 
räkeNskapsåret
•	 world animal protection sverige har under året markant 

stärkt sitt arbete med kampanjer och insamling. Under 
året har en person anställts särskilt för att ansvara för vårt 
kampanjarbete och en person för vårt insamlingsarbete. 
resursförstärkningen har inneburit att world animal protection 
sverige idag har ett kontor som är väl dimensionerat 
gentemot sitt åtagande och sina arbetsuppgifter.

•	 world animal protection sveriges viktigaste 
samarbetspartners har under året varit world animal 
protection international, world animal protection europa 
och world animal protection Danmark. personal från 
world animal protection sverige har deltagit i globala och 
regionala arbetsgrupper inom world animal protection. vi 
har varit särskilt aktiva inom world animal protection europa 
där vi deltagit i det övergripande arbetet, i det eU-politiska 
arbetet och i det europeiska kampanjarbetet. tillsammans 
med world animal protection Danmark har vi arbetat inom 
plattformen world animal protection Nordic, som hanterar 
nordiska frågor. kontoret har också varit medlem i sveriges 
annonsörer. 

•	 world animal protection sverige har fortsatt satsningen på 
att väcka de globala djurvälfärdsfrågorna genom information 
i tv och på platser framförallt i stockholm, där vi nått ut till 
många människor. arbetet har varit mycket framgångsrikt, och 
det har stärkt såväl medvetenheten om och engagemanget 
för globala djurvälfärdsfrågor som kännedomen om world 
animal protection. vi har under året fått många förfrågningar 
från allmänheten och intresset för att anlita world animal 
protection sverige som föredragshållare har ökat markant. 
idag föreläser vi främst på universitetsnivå, men även på 
andra nivåer inom utbildningsväsendet samt för andra 
organisationer. vi har också märkt ett ökat intresse från företag 
om att vara med och bidra till global djurvälfärd. 

•	 en av våra viktigaste arbetsuppgifter under året har varit att 
fortsatt stödja globala djurskyddsprojekt som world animal 
protection international ansvarar för. Under året har vårt 
stöd ökat med 67 % jämfört med föregående år. vi har valt 
att brett stödja djurskyddsprojekt världen över, allt från att 
förbättra villkoren för djur inom lantbruksproduktionen, djur 
som drabbats av katastrofer, gathundar, björnar och djur inom 
nöjesindustrin.

•	Under året har vi drivit en rad kampanjer. bland de mest 
framgångsrika märks arbetet för att stärka välfärden för 
europas kor, där world animal protection sverige tack 
vare ovärderliga insatser från aktiva medlemmar och 
givare lyckades att samla in över 40 000 av de 290 000 
namnunderskrifterna, som under året överlämnats till eU-
kommissionen. vår kampanj för att få kaffeförsäljare att sluta 
sälja det kaffe där palmmårdar utnyttjades genom att de 
tvingades att leva i små burar ledde till att samtliga svenska 
återförsäljare slutade sin försäljning. kampanjen ”Djurvänlig 
turism” har också haft ett mycket bra utfall och lett till att vi 
idag har en konstruktiv dialog med resebranschen. Också 
allmänhetens medvetenhet om och engagemang för att resa 
djurvänligt har stärkts under året. 

•	 world animal protection sverige har haft flera kontakter 
med riksdag, regering och de politiska partierna under året. 
vi upplever idag att vi är en viktig resurs även i det politiska 
arbetet för global djurvälfärd. world animal protection 
sverige har också deltagit, inom ramen för sis, med att ta 
fram en global standard för djurvälfärd. 

•	information och kommunikation är två andra viktiga områden 
för vårt arbete. även under detta år har vi ökat inom alla 
de fora som vi arbetar inom då det gäller information 
och kommunikation. vår facebookgrupp är idag den 
största gruppen inom world animal protection i europa. 
aktivitetsgraden har även under detta år varit mycket hög. 

•	Under året har vi fortsatt vårt program – animal protector 
– som riktar sig till våra månadsgivare.  alla månadsgivare 
får en personlig hemsida där vi regelbundet publicerar 
artiklar om det arbete vi bedriva världen över tack vare våra 
animal protectors. programmet ger tät information om vad vi 
åstadkommer tack vare deras regelbundna gåvor. 

•	många hör av sig till vårt kontor och vill bidra till vårt arbete. 
vi har erbjudit praktikplatser i den mån som vi har haft resurser. 
vi har under året haft flera personer som varje vecka kommit 
in till vårt kontor för att bidra med ideell arbetstid. Deras 
arbetsinsatser har varit ovärderliga. många elever som vill 
göra skolarbeten har hört av sig till oss. 

•	sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår verksamhet under 
2013 har varit mycket framgångsrik och att vi har levererat 
starkt till vår strategi för en värld där djurvälfärd respekteras 
och djurplågeri har upphört. Under året har antalet 
månadsgivare och medlemmar ökat med 16 %. vi har kunnat 
öka vårt stöd till internationella djurskyddsprojekt med 67 %.

•	 styrelsen har under året haft fyra protokollförda möten.
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ekONOmi Och
OrgaNisatiONs-
UtveckliNg
world animal protection befinner sig fortfarande i sin 
etableringsfas. Utvecklingen har under de första åren gått 
väldigt snabbt. Under 2013 hade vi 16 499 000 kr i 
intäkter.

i första hand kommer våra intäkter från enskilda 
gåvogivare, som stött oss genom att bli månadsgivare via 
vårt animal protector-program eller som har valt att skänka 
en gåva till något av våra projekt.

Det svenska kontoret består idag av fem personer:

•	generalsekreterare

•	insamlingsansvarig

•	kampanjansvarig

•	kommunikationsansvarig

•	supporter serviceansvarig

årsredovisning samt revisionsberättelse finns att läsa på 
www.worldanimalprotection.se. Där finns också andra 
organisationsdokument tillgängliga.

77%

4%

19%

Ändamål
Insamling
Administration

Så här har vi använt våra pengar under 2013:

world animal protection har 90-konto och granskas av 
svensk insamlingskontroll. vi avger dessutom en kodrapport 
till Frivilligorganisationernas insamlingsråd samt rapporterar 
till givarguiden.
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