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Framåt för 
djurvänlig 
turism

Svenska 
företag tar 
hänsyn till 

djuren

Utredare 
granskar 

djurvälfärd
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För drygt ett år sedan startade vi 
kampanjen Compassionate traveller 
i Sverige. Den syftar till att få slut på 
plågsamma djurshower på seme-
sterorterna runt om i världen. Vi 
arbetar även för att resebranschen 
ska bli en viktig aktör och samar-
betspartner för bättre djurvälfärd. 

Vår kampanj har varit mycket fram-

gångsrik. Det finns ett stort stöd för 

våra krav bland turisterna och inom 

resebranschen diskuteras djurvälfärds-

frågorna allt mer. I den här tidningen 

får ni träffa några inom branschen, 

som länge har satt djurvälfärds-

frågorna högt på dagordningen.

 Visst vore det trevligt om hela 

resebranschen slog sig samman och 

tog krafttag mot dansande björnar, 

drogade apor och elefanter som spelar 

fotboll? Tänk om vi resenärer visste 

att vår semesterresa inte bara ger oss 

själva nödvändig avkoppling och re-

kreation, utan att vi också tillsammans 

med resebranschen bidrog till bättre 

djurvälfärd. Djurvälfärd på semesterbil-

jetten, alltså.

 Precis som för många andra före-

teelser som drabbar djur negativt, så 

ligger lösningen i att hjälpa både djur 

och människor. Det finns en anledning 

till att djurshowerna anordnas, att vi på 

vissa semesterorter ibland får en orm 

kastad runt halsen. Den långsiktiga 

lösningen handlar om att ge männi-

skorna bakom dessa företeelser möj-

lighet att försörja sig på annat sätt. I 

vårt arbete för björnarna i Pakistan har 

det visat sig att vårt arbete inte bara 

leder till att björnarna slipper slåss mot 

attackerande hundar och får leva goda 

liv i vårt reservat. Genom att vi hjälper 

de tidigare björnägarna att hitta en 

annan försörjning i utbyte mot björ-

narna får de bättre möjligheter att 

klara sig. Jag kommer aldrig att 

glömma berättelsen om den före detta 

björägaren som tack vare sitt nya jobb 

för första gången kan låta sin dotter gå 

i skola. Jag riktigt längtar till framtida 

historier där vi, tillsammans med re-

sebranschen, skapar sådana föränd-

ringar för människor och djur.

 I den här tidningen hittar ni även 

andra axplock från vår verksamhet. 

När du läser den här tidningen skulle 

jag vilja be dig att tänka på en sak. 

Ingenting av det du läser skulle vara 

möjligt att uppnå utan ditt stöd. Ett 

stort tack till alla som stödjer oss och 

gör det möjligt att hjälpa djur som far 

illa världen över!

Roger Pettersson

Generalsekreterare

WSPA Sverige

Djurvälfärd på semesterbiljetten

För en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel har upphört

kampanjer
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efter mindre än en veckas kampanj 

stod det klart – samtliga svenska 

återförsäljare slutar köpa in världens 

dyraste kaffe, kopi Luwak. och som 

grädde på moset slutade Nederlän-

dernas ansedda kaffehandel Simon 

Levelt försäljningen.

En kopp kopi Luwak-kaffe kan kosta 

100 dollar. Det kallas ibland “bajskaffe” 

eftersom det görs av kaffebönor som 

det kattlika djuret indisk palmmård äter. 

bönorna smälts delvis i djurets mage 

och kommer sedan ut i avföringen. 

Sedan samlas de in av lokalbefolkning-

en. Matsmältningsprocessen tros jäsa 

bönorna och ger enligt kaffekännarna 

en eftertraktad len smak.  

 Men kaffet produceras ofta på 

bekostnad av djurens välfärd. Det av-

slöjar en bbC-dokumentär som väckte 

stor uppmärksamhet på flera håll i 

världen. Den visade att allt fler palm-

mårdar fångas på plågsamma sätt och 

hålls i små burar under fruktansvärda 

förhållanden. Många kaffeproducenter 

blandar dessa kaffebönor med bönor 

som tagits från fria djur. 

  Coolstuff, som är ett svenskt företag 

med verksamhet även i Danmark, 

Finland, Norge och Tyskland, hade kort 

tid innan dokumentären sändes slutat 

sälja kopi Luwak av etiska skäl. kahls 

kaffe slutade sälja det redan 2010 av 

djurskyddsskäl. Teknikmagasinet age-

rade blixtsnabbt efter avslöjandet 

och skrev: ”Det här är första gången 

vi hör talas om de fruktansvärda 

förhållandena kring framställningen 

av kopi Luwak-kaffet och vi kommer 

omedelbart sluta sälja produkten.”

   Johan & Nyström agerade däref-

ter och skrev i ett pressmeddelande: 

”Även om vi har garantier att vår Luwak 

är vildfångad, så är det en i det stora 

hela smutsig industri. Någon 100 % 

certifiering att kaffe verkligen är vilt, 

finns heller inte.” Slutligen följde Roliga 

Prylar som skrev: ”Efter nya uppgifter 

och debatten kring produktionen av 

kaffebönorna, har vi nu valt att upp-

höra med att sälja kaffet på grund av 

osäkerheten som råder kring katternas 

levnadsförhållanden.”

 

Roger Pettersson, 
generalsekreterare för

 WSPA Sverige, säger:

– WSPA gläds åt deras djurvän-
liga ställningstagande! ett varmt 
tack till alla återförsäljare som 
har visat att de vill vara med och 
främja god djurvälfärd! I längden 
tjänar alla på att samarbeta mot 
oseriösa aktörer och djurplågeri.

Alla svenska återförsäljare 
slutar sälja kopi Luwak 
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bo på djurhemmet 
för Costa ricas 
regnskogsdjur

en djurvänlig bröllopsresa

Andreas och Natalie Öberg till-
bringade smekmånaden med att 
filma arbetet på ett djurhem för 
vilda regnskogsdjur i Costa rica. 
Natalie Öberg berättar:

 - Det var alldeles fantastiskt att få 

vara så nära dem i deras arbete. Min 

största insikt var hur lika vi och djuren 

är. Precis som oss behöver de också 

närhet, trygghet och kärlek. Det är 

också inspirerande att ett så fattigt 

land som Costa Rica lägger så stora 

resurser på att rädda djuren.

  Men detta kan även vanliga rese-

närer få uppleva. Toucan Rescue 

Ranch, som fick TripAdvisors Certifi-

cate of Excellence 

2012, erbjuder mat, 

husrum och en 

spännande, guidad 

tur. Man får vara del-

aktig i deras arbete 

med djuren om man så önskar.

 - På ranchen finns allt från sen-

gångare till papegojor och ugglor. 

Många av dem är sällsynta. Varje 

besök bidrar till att hjälpa ranchen i 

deras arbete för djuren, säger Andreas 

Öberg. Det är fantastiskt att möta 

människor som Leslie och Jorge som 

verkligen visar vägen för hur vi kan ta 

hand om djuren. 

Paret arbetar nu med att färdigställa 

en spelfilm om arbetet på ranchen 

och om några dagar med djurpolisen 

i Costa Rica, fyllda av oväntad 

dramatik.

Christine Vallmofelt och hennes 
man beslutade sig för att åka till 
borneo i Malaysia på bröllopsresa. 
Hon ville se regnskog, djungel 
och djur i sin naturliga miljö, inte 
bakom glasfönster och galler 
på zoo. 

 - Orangutanger är på grund av 

skövlingen så pass ovanliga att se att 

vi passade på att resa till ett reha-

biliteringscenter som tar hand om 

orangutanger, berättar hon. Palmolja 

är nämligen en av Malaysias största 

exportvaror, vilket ökar landets 

ekonomiska välstånd men minskar 

djurens möjligheter att överleva. På 

centret tar de hand om orangutanger 

som blivit föräldralösa eller svultit på 

grund av skövlingen. 

Paret levde också några dagar med 

naturbefolkningen, på deras villkor 

utan varken vatten eller el. 

 - Där fick vi möjlighet att, med 

hjälp av naturbefolkningen och vår 

guide, ta en heldagsvandring 

i regnskogen bland all dess flora 

och fauna.

Hon avslutar: 

 - När jag kliver på planet för att 

åka tillbaka till Arlanda är jag fylld 

av blandande känslor. Men framför 

allt är jag tacksam. Dels för att jag 

fick möjligheten att möta alla dessa 

kloka, fina människor och dels för 

att jag fått se regnskogen innan den 

skövlats bort och försvunnit. I den 

takt vi skövlar idag är det ett privile-

gium som mina barnbarn med största 

sannolikhet inte kommer att få.

Här tas en ung föräldralös 

orangutangunge om hand på 

Nyaru Menteng Sanctuary i borneo.

Djurhemmets ägare Leslie Howle

tillsammans med Natalie Öhman 

och sengångaren Andi. 

Vaccinering 
av hundar 
räddar liv 
i Zanzibar

Låt din omsorg om djur leva vidare
En testamentsgåva till WSPA innebär att man ger ett mycket viktigt bidrag för att djuren 

ska få bättre liv. Din omtanke och goda vilja hjälper djuren i deras utsatta situation och ger 

oss förutsättningar att arbeta för ett bättre samhälle för dem.

kontakta oss på tel 08-617 79 70 
så skickar vi dig vår folder om att testamentera till WSPA.

Den 28 september var Internatio-
nella rabiesdagen. Denna dag 
har inte fått stor uppmärksamhet 
i Sverige – vi har varit förskonade 
från sjukdomen som dödar 
55 000 människor och 20 miljoner 
hundar varje år.

Det finns flera goda nyheter om 

rabies. I september 2011 blev Chile 

och Mexiko officiellt rabiesfria. Costa 

Rica, Nicaragua och Uruguay är på 

god väg mot samma mål. kina på-

började ett pilotprojekt med rabies-

vaccinering under 2012. 

Nu är vi i Zanzibar under två år för 

att se om vi kan utrota rabies även där. 

För att lyckas har vi samarbete med 

organisationer på plats men 

också globala organisationer som 

WHO , FAO, GARC (Global 

Alliance for Rabies Control) samt

berörda myndigheter. 

Vi hjälper 
djuren 
vid natur-
katastrofer
Under FN:s klimatmöte i Stockholm 

i september framkom det att antalet 

naturkatastrofer har ökat dramatiskt 

de senaste hundra åren. Mycket av 

detta antas bero på klimatföränd-

ringarna. 

Djur är de bortglömda offren i naturka-

tastrofer. De som överlever lider av de 

problem som översvämningar, torka, 

jordbävningar eller vulkanutbrott med-

för. Vi finns på plats för att förbättra 

välfärden för de djur som drabbas när 

katastrofer inträffar. Genom att hjälpa 

djuren hjälper vi dessutom människor 

att överleva och komma tillbaka till 

vardagen. Det har visat sig att det tar 

mycket längre tid för samhällen att 

återuppbyggas och återhämta sig om 

inte djuren inkluderats i hjälparbetet. 

Därför arbetar vi aktivt för att de inte 

ska glömmas bort. Men mycket mer 

resurser borde läggas på förebyg-

gande arbete.

 WSPA:s katastrofteam har en blogg 

där de rapporterar om sina insatser:  

http://animalsindisasters.typepad.com/ 

En åsna i Ecuador som tidigare 

i år drabbades av häftiga skyfall 

och översvämningar. 

En puss i Zanzibar på   

Internationella rabiesdagen! 
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rosa bussarna har funnits sedan 

1972 och blev väldigt omtalade för sitt 

egensinniga sätt att resa – med stora 

bussar till exotiska resmål och med 

möjlighet att se många vilda djur.  

 – Djuren är en stor del av attrak-

tionen på våra resor. Det bästa mötet 

vi kan erbjuda med djur är våra resor 

till bergsgorillorna i Rwanda.  

Då besöker vi dem med rangers och 

man får se djuren högst en timma 

och inte komma närmare än sju meter, 

säger eddie Gustin, reseproducent 

på Rosa bussarna.

  Han berättar att de är noga 

med att inte åka för nära djuren och 

inte störa deras naturliga liv. Att visa 

hänsyn till djuren är naturligt på deras 

resor, menar han.

 – Att vi samarbetar mycket med 

lokalbefolkningen och ger dem arbete 

och inkomster är en annan positiv del 

av vår verksamhet, säger han. När 

vi använder lokala aktörer är vi noga 

med att framföra att respekt för djuren 

är väldigt viktigt i vårt arbete.

Djuren är nummer 
ett för Naturresor 

etiskt, långsiktigt och nära är hon-

nörsord för Volontärresor som ordnar 

resor till välfärdsprojekt. Det är en 

resebyrå utan vinstintresse som tar 

människor långt bort för välfärdspro-

jekt för både människor och djur. 

 – Vi har fokus på sociala projekt, 

det är en naturlig del av vårt utbud.  

säger Axel rydholm, 

reseadministratör på 

Volontärresor.

 – Vi har ett nära sam-

arbete med alla projekt 

och ofta besöker vi dem 

också medan de pågår. 

Vi är noga med att inte 

ta jobb från lokalbefolk-

ningen utan vår verksam-

het ska generera jobb! 

Volontärresor fick nyligen nya ägare:

 – Vi håller nu på att se över alla 

projekt och följer alltid upp resultaten. 

Vi är inte vinstdrivande utan vill arbeta 

för att göra världen bättre. Djurs väl-

färd går före ekonomisk vinning. Det 

önskar vi att alla researrangörer kunde 

hålla med om.

DjUrVäNLIGA 

reSe-

ArrANGÖrerrosa bussarna 
tar bussen till djuren

etiskt, långsiktigt 
och nära för Volontärresor

– Vi har 100 % fokus på vilda djur, 

säger Annelie Utter, grundare av 

Naturresor, som arrangerar safari-

resor i ekoturismens anda, fotore-

sor, upplevelseresor och äventyrsre-

sor till hela världen utanför Europa. 

 – Jag skulle aldrig aldrig aldrig 

drömma om att ta folk till ställen där 

djur inte har det bra. Jag har sett så 

många skräckexempel, som tigrar i 

Thailand som var helt drogade och 

aldrig fick komma tillbaka till det 

vilda.
 

Hon har en stark 
tro på ekoturismen: 

 – Det är viktigt att turismen går 

genom lokalbefolkningen. De blir 

mer rädda om djuren när de inser 

att de är en viktig inkomstkälla. Men 

jag förstår att när en tjuv-

jägare får kanske 5 000 kronor för 

ett tigerskinn och man svälter är det 

frestande. Allt jag gör ska gynna 

lokalbefolkningen och jag använder 

till exempel alltid lokala chaufförer.

Hon menar att djur 
och människor måste 
lära sig leva sida vid sida 
och fortsätter. 

– Jag jobbar med bergsgorillorna 

och har besökt dem 50 gånger. Om 

du åker dit och betalar avgiften går 

20 % direkt till lokalbefolkningen. 

Det finns inget sätt att hjälpa djur 

utan att hjälpa människor.

  Annelie Utter arbetar också som 

fotograf och några av hennes bilder 

ser ni på uppslaget.
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Hemliga 
utredare 
för djuren
beth* är en del av vår utred-
ningsgrupp. Hon älskar sitt 
arbete för att ingen dag är 
den andra lik och att hennes 
roll är tydlig och meningsfull. 
Hennes arbete gör att WSPA:s 
kampanjer får den trovärdig-
het som behövs för att få fram 
verkliga och långsiktiga för-
ändringar. 

– När kampanjteamen behöver veta 

bakgrunden ser vi till att de får djup 

och faktabaserad information, 

förklarar beth. 

 – För oss är det viktigt att förmedla 

denna information på ett objektivt sätt. 

Det är inte så att vi förutsätter att djur-

välfärdsproblem existerar. Vi rapporte-

rar vad vi hittar, så att kampanjteamen 

kan basera sitt arbete på fakta. Nyligen 

hade vi till exempel fått signaler om att 

en verksamhet som innebar djurplå-

geri hade upphört i en region. Och 

när vi efter undersökningar såg att det 

stämde sparade vi både tid och pengar 

för WSPA.

Lagarbete
Utredningsgruppen, som startade för 

tre år sedan, består av sex personer 

som kan arbeta med upp till 15 fall på 

en gång. Framgångsrika utredningar 

har bland annat gällt den dåliga han-

teringen av havssköldpaddor på 

Caymanöarna, den fruktansvärda 

avlivningen av hundar i många 

länder och den olagliga slakten av 

renar. 

 – Trots att många förväntar sig att 

vi ska arbeta i det fördolda och finnas 

på plats överallt på jorden får vi också 

mycket information vid skrivbordet, 

säger beth. 

 – Det kan innebära att granska bil-

der och film som någon i teamet tagit 

fram, leta efter information på nätet 

men också tala med ortsbefolkningen 

som kan hjälpa oss med att hitta bevis 

i deras länder. Det finns massor av 

arbete som spänner över flera tidszo-

ner så det sker ofta utanför normala 

kontorstider. 

 

– När vi utreder djurvälfärdsproblem 

är det viktigt att vi fokuserar på de in-

blandade människorna för att se vilka 

vi måste arbeta med, se problemen 

de står inför och det bästa sättet att 

närma sig dem för att nå goda resultat. 

talar och lyssnar

beth tror att den viktigaste förmågan 

för arbete med dold identitet är en 

förmåga att smälta in och ha förmågan 

att tala med människor och lyssna 

på dem. 

 – Vi använder liknande metoder 

som undersökande journalistik och har 

goda relationer med journalister runt 

om i världen. Journalister på plats har 

större kunskaper om sin kultur och 

samhället där de verkar, så de har ofta 

bättre tillgång till informationen än vi, 

säger hon. 

 beths egen förmåga att smälta in 

och samla in information, liksom 

hennes förflutna som hemlig utredare, 

var ovärderligt när WSPA skulle sätta 

fokus på Caymanöarnas hemska för-

hållanden och dra igång kampanjen 

för att rädda dem. 

 – Efter att vi fått trovärdiga och 

upprörande uppgifter från WSPA-

supportrar besökte jag farmen som

turist åtskilliga gånger. 

Då såg jag med egna ögon trängseln 

och det hemska lidande som både 

vuxna och små nykläckta havssköld-

paddor utsattes för när de hanterades 

av turister, säger beth. 

 – Och djurmisshandel var inte det 

enda problemet – det fanns också 

konkreta hälsorisker för både männis-

kor och djur med  det smutsiga vattnet 

i deras tank. Jag insåg att det fanns 

ingenstans, varken för anställda eller 

turister, där man kunde tvätta händer-

na efter kontakt med sköldpaddorna. 

Att kunna tvätta händerna är det mest 

grundläggande för att skydda män-

niskor från sjukdomar som salmonella, 

som vi hittade i tankarna på farmen.

 – Det var ett bra projekt att arbeta 

med, säger beth, och vi fick så mycket 

bevis att kampanjteamet kunde få fram 

ett kraftfullt underlag för att få till stånd 

en förändring. 

 bevisen som beth samlat in resul-

terade i en intensiv kampanj som fick 

in över 185 000 underskrifter genom 

vår nätbaserade namninsamling för att 

stoppa farmen. Den ledde till direkta 

förhandlingar med farmen och reger-

ingen på Caymanöarna. 

Fokus på vilda djur
beth och hennes kollegor undersöker 

också den globala handeln med vilda 

djur, som omsätter ofattbara summor 

varje år. 

 – Det här är en enorm och mycket 

angelägen fråga som vi vet innebär ett 

fruktansvärt lidande för miljoner djur 

varje år, förklarar beth. 

 – Vi samlar in bevis på att de 

tillfångatas från det vilda, identifierar 

smugglarnätverken och dokumenterar 

handeln hela vägen till konsumenten. 

Vi vet att denna fråga är av högsta vikt 

för våra supportrar och att vi behö-

ver trovärdig dokumentation för att 

övertyga regeringar om hur angeläget 

problemet är och vilka beslut de kan 

fatta för att skydda vilda djur.

 – Det går åt mycket tid för att 

inhämta information och bevisa djurs 

lidande. Denna handel, som bara görs 

för pengar och människors nöje, inne-

bär så mycket rädsla för djuren. Att se 

den är nog den svåraste delen av mitt 

arbete. Men trots det har jag gott hopp 

om att genom att få fram bevisen på 

denna grymma och onödiga handel 

kan vi stoppa den. I samarbete med 

regeringar kan vi behålla de vilda 

djuren i det fria där de hör hemma!

Avslöjandet om hur renslakten kan gå 

till väckte uppmärksamhet i hela världen.

*Vi har ändrat beths namn för att skydda hennes identitet.

Tack vare tips från WPA:s supportrar kunde 

beth undersöka och avslöja den grymma be-

handlingen av sköldpaddor på Caymanöarnas 

sköldpaddsfarm.

 Dr jalloh.
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Arbetet med att rädda björnarna som 

hålls under fruktansvärda förhål-

landen i trånga burar i gallfarmerna 

fortsätter. Även Sveriges Television 

uppmärksammade björnarnas lidande 

i en sändning i somras. En annan god 

nyhet är att över 150 apotek i kinesiska 

staden Chengdu har tagit avstånd från 

produkter med björngalla. Förra året 

slutade 250 apotek sälja produkter 

som innehåller björngalla.

 Antalet gallbjörnar har minskat med 

hälften sedan 2005 i Vietnam.110 000 

vietnameser har förbundit sig att aldrig 

använda produkter som innehåller 

björngalla.

 – Det visar att det är ett arbete som 

kräver tålamod och uthållighet men 

kommer att lyckas. Men det är svårt att 

inte bli otålig när man vet vilket enormt 

lidande björnarna utsätts för, säger 

WSPA Sveriges generalsekreterare 

Roger Pettersson.

 björngalla används främst i tradi-

tionell österländsk medicin men kan 

också hittas i produkter som schampo 

och tandkräm. De syntetiska alternati-

ven anses vara lika effektiva.

bDS varnar för hundar 

i varm bil och stödjer WSPA

Vi tackar bDS som genom ett Facebookinlägg 

både informerar om risken för hundar i varma bilar 

och samtidigt donerar till WSPA!

April Divine stödjer WSPA med sin nya skiva
Umeåbandet April Divine väckte uppmärksamhet genom att släppa 

sitt tredje album, AD III, som app – men också genom att skänka 

en del av intäkterna till WSPA.

 - Alla i bandet gillar WSPA. Nu när vi ger ut skivan själva kan vi 

ge överskottet som annars skulle gå till skivbolaget till välgörenhet, 

säger sångaren Joakim Åström. Han hoppas också att människor 

ska börja engagera sig både för bandet och WSPA.

Ett stort varmt tack till Joakim Åström, Johnny Johansson, 

Elmer Hallsby och Emil Holmgren!

kalvsviksdagen räddar björnar
Hästhovar som klapprar, hundar som 

tar sig fram som slalomstjärnor mellan 

pinnarna, skinande solsken, glada 

barnskratt och sist men inte minst, 

viktigt bidrag som räddar björnar.

Så skulle man kunna sammanfatta 

kalvsviksdagen 2013. Dagen anord-

nas av Anita Fornander som tillsam-

mans med sin man driver kalvsviks 

ryttarcenter i Österhaninge utanför 

Stockholm. Varje år bjuder paret in till 

en dag med djuren i centrum. Fikakas-

san skänks oavkortat till något ända-

mål som ligger dem varmt om hjärtat. 

I år gick den till WSPA och till arbetet 

med att rädda björnarna i gallfabriker. 

– Det var fantastiskt trevligt att bli 
inbjuden till kalvsviksdagen och få 
berätta om vår verksamhet. Många 
intresserade tog tillfället i akt att 
prata med mig under dagen. 
jag blev djupt imponerad av 
arrangemanget och den fina gåvan 
till vårt arbete för björnarna, säger 
roger Pettersson, generalsekrete-
rare för WSPA Sverige.

Peter Öberg visar 
hela Sverige att 
han gillar WSPA
Peter Öberg kör många tusen mil 

varje år med denna snygga bil. 

Han ville sätta en dekal på sin bil 

som visar att han bryr sig och inte 

tolererar vad som händer med 

djuren i världen.

 - Jag får många vackra kommen-

tarer om dekalerna, säger han. 

Tidigare har jag haft sponsorer för 

mina  bilar, men jag vill hellre visa 

upp att det finns dom som bryr sig 

för en så fin sak som djuren.

– Vi i kungsörs brukshundsklubb 

ville anordna något utöver tävlingar 

och föreläsningar. Med dessa tankar, 

ett stort engagemang och enorm 

envishet höll vi vår första hundmässa 

i vår inomhushall, HundArena, i 

augusti, säger Anna Fridh.

 – Utöver hundmässan ville vi göra 

något extra och beslutade därmed 

att våra intäkter för vår lotteriförsälj-

ning och fiskedamm skulle skänkas. 

WSPA var ganska given organisation 

då de bland annat har fokus på att 

kunna hjälpa och bidra för hundens 

bästa ( självklart även till andra djur). 

Ett lyckat evenemang! Säger 

Anna Fridh, som är på bilden med 

sin Vilda.

kungsörs brukshundsklubb 
stödjer WSPA

Det är många som hör av sig till oss 

om den svåra situationen för de hem-

lösa hundarna i Rumänien. Efter en ny 

lag som infördes nu i september fick 

man rätten att döda hemlösa

 hundar efter två veckor. WSPA:s 

europachef Ruud Tombrock 

sammanfattar: 

 – WSPA arbetar nu för att 

få ansvariga aktörer att handla 

rätt och tillsammans med 

andra organisationer få 

fram en samordnad aktion

för att stoppa mass-

avlivningarna innan de påbörjas.

Varmt tack till alla er som hjälpt till 

med att samla in namn för att mjölk-

kor i EU ska få rätt att komma ut! I 

skrivande stund är vi över 200 000 

som skrivit under och dessa kommer 

att överlämnas till EU-kommissionen 

23 oktober. Vi återkommer i nästa 

nummer om detta.

 Under de senaste månaderna 

har 256 600 personer från 135 olika 

länder skrivit under på en protest mot 

tjurfäktning. bara i Sverige har nära 

19 000 sagt nej till tjurfäktning. Pro-

testen är en reaktion på ett lagförslag 

som kommer från tjurfäktningsindu-

strin i Spanien, och som vill upphöja 

tjurfäktning till ett spanskt kulturarv.  

Omröstningen om förslaget har i 

skrivande stund inte ägt rum.

Vill du samla 
in namn mot 
djurshower?
Vi är så glada över allt stöd med 

kampanjen för bättre välfärd för mjölk-

korna. Vill du vara med och samla in 

namn till vår kampanj för att stoppa 

shower med vilda djur på turistorter? 

Hör av dig till oss på 08-617 79 70 

eller maila info@wspa.se

 FN:s ekonomiska och sociala råd 

(ECOSOC) tilldelade i somras WSPA 

allmän konsultativ status. Vi kan nu 

tala om djurskydd med en ännu star-

kare röst i FN.

 WSPA har haft särskild rådgivande 

status med ECOSOC sedan 1971, 

men har nu uppgraderats till allmän 

konsultativ status. Det är en status 

som ges till erkända internationella 

organisationer som täcker de flesta av 

ECOSOC:s  intresseområden, främst 

hälsa, brottslighet och miljö, och med 

en bred geografisk räckvidd.

 WSPA:s högste chef Mike baker 

säger:

 – Vi är glada över att vi nu har en 

högre konsultativ status i FN. Det är 

en tydlig indikation på att det finns en 

växande insikt om att djurskydd är 

viktigt och spelar en angelägen roll på 

den globala agendan.

 Med uppgraderingen blir WSPA 

den första internationella djurskydds-

organisationen som erhåller status 

som allmän rådgivande organisation.

Utsatta hundar 
i rumänien

FN tilldelar 
WSPA högre 
konsultativ status

Arbetet för gallbjörnar fortsätter

Framgångsrika 
namninsamlingar
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Att göra skillnad i världen
Vi för fram undervisning i djurvälfärd  till klassrum och föreläsningssalar över hela världen. First Concepts in 

Animal Welfare (FCAW) är läromedel som riktar sig till grundskolor och Avanced Concepts in Animal Welfare 

(ACAW) till universitet och högskolor. Våra pedagoger hjälper till att förändra djurs liv till det bättre. Här är ett 

urval av vad ditt stöd har möjliggjort under de senaste 12 månaderna:

 

Mexiko

Tack vare vårt samarbete med delstatsregeringen i Puebla och välgörenhetsorganisationen 

Fundacion Educacion por la Experiencia, används nu mer än en miljon gratis läroböcker i 

grundskolan som har ett starkt fokus på djurskydd. Samarbetet innehåller också utbildning 

i vikten av djurskydd i skolan, som både lärare och föräldrar får delta i. 

Indien

I södra Delhi har 34 grundskolelärare och 96 gymnasielärare under de senaste 12 månaderna 

fått undervisning i djurskydd. Det här innebär att vårt viktiga djurvänliga budskap kommer att nå 

tusentals unga studenter nästa år och även få en positiv effekt på tusentals djurs liv i Indien. 

Vietnam

Vårt utbildningsteam arbetar hårt med att utbilda lärare i Hanoi. I juli förra året blev FCAW det 

första djurskyddsprogrammet någonsin som infördes i staden. Varje år kommer 32 lärare, fyra 

speciallärare och fyra skolchefer att ta del av projektet. Vårt mål är att ha introducerat First Con-

cepts in Animal Welfare till alla realskolor i Hanoi till slutet av juli 2016. 
 

Storbritannien

Ditt stöd har hjälpt oss att ta fram Animal Mosaic – www.animalmosaic.org – ett kraftfullt, fler-

språkigt verktyg för onlineutbildning fullpackat med djurskyddsnyheter, åsikter och forskning. 

Det lanserades i juli förra året och riktar sig särskilt till den akademiska världen. Den är en viktig 

grundbult för tusentals människor i hela världen som arbetar för att förbättra livet för djuren.
 

Uganda

Djurskydd finns nu med i Ugandas läroplan. Tillsammans med ditt stöd har vårt Afrikateam sett 

till att djurskydd blivit en del av läroplanen för de studenter som utbildar sig till veterinärassi-

stenter på universitetet busitema. Detta innebär att de som arbetar under uppsikt av veterinärex-

perter kommer att kunna hitta ännu fler möjligheter att förbättra välfärden för lantbruksdjur i 

de mycket avlägsna delarna av landet där de arbetar. 

thailand

Nyligen tog 19 entusiastiska lärare examen i vår djurskyddsutbildning FCAW, som vi ledde till-

sammans med bangkoks stad under maj 2012 till mars 2013. Nu har ytterligare 53 lärare redan 

påbörjat nästa kurs i ett annat distrikt i bangkok. 

kina

När kinesiska utbildningsdepartementet  meddelade i augusti att djurskydd kommer att bli en 

formell del av läroplanen för de studenter som läser veterinärmedicin blev vi mycket nöjda. 

Denna banbrytande nyhet – första någonsin för kina – blev verklighet tack vare vårt forsknings-

projekt tillsammans med kinas veterinärförbund. Nu kommer vi att lägga fram ett förslag på 

lärobok för veterinärstudenter om djurvälfärd till den kinesiska regeringen för godkännande i år. 


