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I skrivande stund sitter jag och för-

bereder vårt arbete med djurvänlig 

turism på Nordens största resemässa 

TUR 2014. I bagaget har vi ett publikt 

seminarium med Fråga doktorns pro-

gramledare Suzanne Axell, som är en 

stor djurvän, ett fackseminarium för 

branschen, information om djurvänlig 

turism och pinfärska siffror om hur 

Nordens resenärer ser på djurvänlig 

turism. Vi försöker även uppmuntra 

reseföretag att ta sitt ansvar och sluta 

marknadsföra aktiviteter där vilda 

djur far illa. Därför har vi inlett en 

dialog med flera av Nordens största 

researrangörer. Mer om TUR-mässan 

kommer i nästa nummer. 

 Det stundar spännande tider 

för oss. Ni är de första i Sverige 

som får veta att vi byter namn i som-

mar. I stället för den svåra förkort-

ningen WSPA kommer vi att heta 

World Animal Protection. Vi kommer 

alltså att heta det vi gör – skyddar 

världens djur. Namnbytet har många 

fördelar men det viktigaste är att vårt 

arbete kommer att bli tydligare. 

I våra informations- och insamlings-

brev har vi skrivit mycket om björnar. 

Kort uppföljning finns i tidningen men 

mer följer framöver. 

 Vi rapporterar också från över-

lämningen av de över en kvarts miljon 

namn som överlämnades till EU-

kommissionen för att ge alla mjölkkor 

i EU laglig rätt till utevistelse. Varmt 

tack till er som hjälpte oss att samla 

in runt 40 000 namn i Sverige! Det är 

en fråga som verkligen engagerar er.

 En annan sådan fråga är tjurfäkt-

ning. Som ni kan se på nyhetssidan 

har en lagändring gått igenom som 

upphöjer tjurfäktningen till nationellt 

kulturarv. WSPA arbetar tillsammans 

med andra djurskyddsorganisationer 

vidare för ett förbud mot tjurfäktning i 

Spanien. Det finns ett stort motstånd 

mot tjurfäktning runt om i världen. 

Under september samlade WSPA till-

sammans med andra organisationer 

in 256 000 namn, som lämnades in 

till det spanska parlamentet i protest 

mot lagförslaget. Drygt 20 000 av 

underskrifterna kom från Sverige. 

 Som ni ju redan vet finns det 

mycket kvar att göra. Men tillsam-

mans kan vi nå resultat – och det gör 

vi! Det blir särskilt tydligt på sista si-

dan där vi rapporterar om framgångar 

i vårt arbete för djur i katastrofer. 

 Tack för att ni finns och gör vårt 

arbete möjligt!

Roger Pettersson

Generalsekreterare,

WSPA Sverige

Tur för djur 

För en värld där djurvälfärd respekteras och djurmisshandel har upphört

kampanjer
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WSPA fördömer 
ny spansk 
tjurfäktningslag
Det spanska parlamentet antog 

i november förra året en ny lag, 

som upphöjer tjurfäktning till 

nationellt kulturarv. WSPA för-

dömer den nya lagstiftningen.

– Vi är upprörda över att Spanien låter 

kulturella traditioner väga tyngre än djurs 

välfärd, säger roger pettersson, gene-

ralsekreterare för WSpA Sverige.

 tusentals tjurar får varje år sätta livet 

till på de spanska tjurfäktningsarenorna 

under stort lidande. Nu har det spanska 

parlamentet antagit en lagstiftning som 

upphöjer tjurfäktningen till nationellt 

kulturarv.

 – Genom att antagandet av den nya 

lagstiftningen har det spanska parlamen-

tet också ställt sig bakom de vidrigheter 

som tjurarna utsätts för på tjurfäktnings-

arenorna. kultur och tradition bör aldrig 

användas som ursäkt för djurmisshan-

del, säger roger pettersson.

WSpA kommer att tillsammans med 

andra djurskyddsorganisationer arbeta 

vidare för ett förbud mot tjurfäktning i 

Spanien. Det finns ett stort motstånd 

mot tjurfäktning runt om i världen, även 

i Spanien. Under september månad 

samlade WSpA tillsammans med andra 

organisationer in 256 000 namn, som 

lämnades in till det spanska parlamentet 

i protest mot lagförslaget. Drygt 20 000 

av underskrifterna kom från Sverige.

Intervju med WSPA:s 

Europachef Ruud Tombrock 

Tiotusentals människor har 

skrivit till rumänska ambassa-

dörer för att protestera 

mot Rumäniens chockerande 

beslut att godkänna masslakt 

av löst springande hundar. 

Med stöd av denna lag kan 

hundar hållas kvar 14 dagar 

i överfulla hundburar och 

därefter dödas om ingen gör 

anspråk på dem eller adop-

terar dem.

– trots att vi förstås har blivit mycket 

illa berörda över regeringens beslut 

är vårt mål att hålla dörrarna öppna 

för en dialog. Den kan förhoppnings-

vis leda till att rumänska gatuhundar 

behandlas bättre i framtiden, säger 

WSpA:s Europachef ruud tombrock.

 – Detta innebär att vi fortsätter ha 

möten med dem för att informera om 

vår erfarenhet av humana, praktiska 

metoder. Vi har stark betoning på ut-

bildning och ansvarsfullt hundägande, 

som är den enda framgångsrika 

vägen till lösningen av problemet 

med gatuhundar.

Save the Dogs

Under tiden har WSpA kunnat stödja 

de mobila veterinärkliniker som sköts 

av vår rumänska samarbetspartner 

Save the Dogs. Deras klinik kommer 

att arbeta hårt med att kastrera hundar 

i de fattiga delarna av Cernavoda och 

Medgidia, orter i sydöstra rumänien 

där tusentals hundar strövar omkring 

på gatorna. Oönskade djur dödas här 

av lokalbefolkningen eller dumpas i 

andra städer i desperata försök att få 

kontroll över hundarna. Med din hjälp 

har denna klinik och Save our Dogs 

kastrerat 600 hundar och informerat 

om ansvarsfullt djurägande runtom i 

samhället.

 WSpA kommer att fortsätta försöka 

övertala den rumänska regeringen 

att ett humant förhållningssätt är 

den enda vettiga och framgångsrika 

lösningen. Detta i stället för att på ett 

grymt och urskillningslöst sätt döda 

hundratusentals hundar varje år.

 Save the Dogs grundades av djur-

hjälten Sara turetta år 2001. Sedan 

2002 har organisationen kastrerat 

24 000 hundar tack vare ett effektivt 

vaccinations- och kastreringsprogram.

 – Vi är glada att kunna samarbeta 

med och hjälpa Save the Dogs, en or-

ganisation som kommer kunna hjälpa 

tusentals hundar i rumänien till bättre 

liv, säger ruud tombrock.
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Att i isande kyla klappa kor i åtta 

timmar per dag är kanske inte allas 

drömjobb, men två av WSPA:s fors-

kare gör just detta - och uppskattar 

dessutom sin arbetsuppgift väldigt 

mycket.

Forskarna Helen proctor och Gemma Carder 

älskar sitt ovanliga jobb. De hoppas att det 

kommer att förändra inte bara hur bönder 

världen över behandlar sina djur, utan också 

hur forskare, regeringar och allmänhet ser på 

djurskydd.

 Helen och Gemma jobbar med praktikan-

ter och volontärer på en veterinärutbildning 

i engelska Hertfordshire. De är fast beslutna 

att hitta sätt att mäta kors positiva känslor. 

De har en medarbetare som samlar data 

medan korna får beröring.

 – Det vi gör är ganska banbrytande efter-

som det finns så lite kunskap om positiva 

känslor hos djur, berättar Helen. Vi kan säga 

att kor gillar att vara utomhus, men ingen har 

forskat om detta. bara när det har gjorts kan 

vi hävda det som fakta, med vetenskaplig 

grund.

 För att samla in data använder forskarna 

en testgrupp med 13 av de 94 mjölkkorna på 

en bondgård. Sedan fokuserar tre forskare 

på en ko i taget uppdelat i olika tidsinterval-

ler under totalt 15 minuter. kornas beteende 

och temperatur dokumenteras. De filmas 

även så att forskarna mer i detalj kan analy-

sera kornas beteende.

 Helen proctor har på sig trädgårdshand-

skar för att klappa ko nummer 804 med 

smeknamnet Snövit. Hon är den första delta-

garen för dagen och ligger bekvämt tillsam-

mans med fem andra kor intill sig.

– Djuren brukade stå upp när vi kom. Nu 

ligger de ner och slappnar av. Vi berörde 

dem och gav dem uppmärksamhet en vecka 

innan vi påbörjade studien. De gillar det så 

mycket att de blir avundsjuka och försöker 

avbryta oss när vi klappar andra kor! 

Helen stryker energiskt med handen över 

Kokampanjen inspirerade konstnär

293 381 européer kräver bättre välfärd för mjölkkor
kampanjen gjordes i samarbete med 

Compassion in World Farming och 

glasstillverkarna ben & Jerry’s. Den 

handlade om att verka för att EU inför 

minimikrav för mjölkkors välfärd. Elisa-

beth tjärnström, kampanjansvarig på 

WSpA Sverige, säger: 

 - Den stora mängden namn visar 

att det här är en fråga som är viktig 

för många av EU:s medborgare. 

Det är egentligen helt osannolikt att de 

23 miljoner mjölkkorna inte har någon 

EU-lagstiftning som reglerar deras 

välfärd.  Det gör vår kampanj så otroligt 

viktig!  Över hela Europa intensifieras 

mjölkproduktionen i hastig takt. i ex-

empelvis Danmark får bara en fjärdedel 

av mjölkkorna komma ut på bete under 

sommarhalvåret. 

Hela 40 000 namnunderskrifter 
från Sverige

 – Vi är stolta över att vi i Sverige redan 

har en lag som ger mjölkkorna rätt att 

komma ut men vi fortsätter att arbeta 

med frågan. Att 40 000 svenskar skrev 

under namninsamlingen visar att det är 

en fråga som berör. Med så mycket stöd 

i ryggen är vi övertygade om att poli-

tikerna till slut måste lyssna och se till 

att Europas mjölkkor får leva bättre liv, 

säger WSpA Sveriges generalsekreterare 

roger pettersson. 

 Han riktar ett särskilt tack till alla er 

som har skrivit under och till er som har 

samlat in namn. Ett stort antal kom in 

via listan i förra numret av WSpA News.  

björn Johansen ville samla in namn i 

sitt förra hemland Norge men endast 

EU-medborgare fick skriva på. Men 

björn gav sig inte utan fick ändå ihop 

flera listor på hemmaplan.

 En oslagbar insamlingshjälte 

är Marianne Skogberg, som fick in 

5 929 namn! 

 – Det här är en fråga som engagerade 

många och det var lätt att få in namn. 

Jag vill särskilt tacka restaurang Chut-

ney i Stockholm, som bidrog med 1 153 

namn. Min strategi var att gå runt på 

platser där det samlas mycket folk. Jag 

var även på en del gymnasieskolor, som 

Globala gymnasiet i Stockholm, efter till-

stånd från rektorn och samlade in namn.

Hon fortsätter:

 – Det är framför allt ungdomar som 

skriver under och som verkligen bryr sig 

om djur och miljö. När jag frågar varför 

de har så stort engagemang brukar de 

svara: ”Det är vi som är framtiden!” 

Det känns betryggande.

Det här glada gänget överläm-

nade 293 381 underskrifter från 

EU-medborgare som kräver 

välfärdsdirektiv för mjölkkor.

Nytt projekt ger lyckliga kor

I oktober 2013 överlämnades 293 381 

namnunderskrifter som samlats in i 

EU-länderna till EU-kommissionen. 

Syftet är att få fram ett EU-direktiv 

för mjölkkors välfärd, något som helt 

saknas idag. 

– Jag tycker inte om djurplågeri och där-

för är er organisation bra och viktig. Jag 

passade därför på att uppmärksamma 

WSpA på min vernissage på galleri So 

Stockholm i september förra året.

 Det säger den framgångsrike konst-

nären Georg Strömfelt, som inspirerades 

av vår kampanj för mjölkkor och ställde 

ut denna underbara målning med motiv 

från Hovs hallar. Det blev auktion på 

Facebook och tavlan inbringade hela 

8 000 kronor till WSpA: s arbete! 

 bilden är tagen under vernissagen 

med konstnären och WSpA Sveriges 

kommunikationsansvariga lise-lott 

Alsenius. 

Snövits huvud, nacke och sidor. kons 

nacke sträcks fram i uppskattning och 

hennes öron faller bakåt i avslappning. 

Gemma antecknar beteendet medan 

en volontär filmar. 

 – ibland lyckas en ko att avbryta och 

vi får börja om på nytt. idag verkade en 

stor svart ko, nummer 603 med smek-

namnet Olga, synnerligen övertygad 

om att bli klappad även om det inte var 

hennes tur, genom att vara i vägen och 

tugga på forskarens overall. 

 resultaten av studien kommer att 

presenteras av WSpA när den är klar. 

Förhoppningsvis kan denna kunskap 

om djurs känsloliv bidra till förbättringar 

inom djurskyddet. För tillfället våndas 

Gemma och Helen över att behöva 

lämna “sin hjord” och åka till london 

för att analysera materialet. tur för dem 

att det inte är så långt mellan london 

och bolton park så att de kan åka och 

hälsa på sina nyfunna vänner.
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Många blev upprörda över 

informationen om björnar 

som utsätts för björnhets i 

Pakistan. Björnhets är när 

en björn binds fast vid en 

påle och sedan attackeras 

av kamptränade hundar. 

 Antalet kamper mellan 

björnar och hundar har 

minskat drastiskt under de 

senaste åren. 

Minskningen av antalet hundkamper 

är ett resultat av arbetet tillsammans 

med WSpA:s samarbetsorganisation i 

landet, pakistan biodiversity research 

Centre. 

 – Det brev vi skickade ut i septem-

ber förra året gav otroligt stor respons 

hos våra engagerade givare och 

resulterade i ett välbehövligt tillskott 

till vårt arbete, säger WSpA Sveriges 

insamlingsansvariga Yrsa Sturesdotter. 

 – Nyligen kunde vi rädda ytterligare 

två björnar från ett liv i hetskamper. De 

räddade björnarna har förts till reserva-

tet i balkasar och döptes till tara och 

lily. De får nu istället leva resten av 

livet fria från misshandel och ångest.

 björnhets är förbjudet i pakistan 

och WSpA arbetar på flera plan för att 

helt få bort denna seglivade tradition. 

Arbetet sker kontinuerligt för att kon-

fiskera björnar som används i björn-

hets och flytta dem till reservat.  

 landets muslimer anser att björn-

hets strider mot koranen. Fler än 9 000 

moskéer har därför förmedlat detta 

budskap som kan komma att nå en 

miljon människor.

Arbetet mot björnhets 
i Pakistan går framåt

Arbetsgruppen har också 

tagit initiativ till att stoppa 

olagligt krypskytte på björn-

honor, som innebär att 

björnungar hämtas i naturen 

för att användas i kamperna.

Vi har tidigare informerat 
om gallbjörnarna i Kina och 
i november skickade vi ut 
information om gallbjörns-
farmerna i Vietnam.

– Gallfarmerna väcker otroligt starka 

känslor och när informationen når 

givarna går telefonerna varma på 

kontoret, säger Eva Grufman, 

administratör på WSpA Sverige.  

Hon tycker själv att det som gall-

björnarna utsätts för är den värsta 

formen av djurplågeri. 

 – Människor ringer och gråter av 

förtvivlan och undrar hur de kan bi-

dra till att få slut på lidandet. Man blir 

alldeles varm i hjärtat av den empati 

och det engagemang som finns hos 

våra givare. 

 Det är framför allt tre länder som 

har gallfarmer. Störst är kina med 

runt 20 000 björnar inspärrade. 

Sydkorea har förbundit sig att verka 

för ett avskaffande men det går trögt. 

i Vietnam beräknas 2 400 björnar 

finnas kvar i gallfabrikerna.  

 Den strategi WSpA använder för 

att få bort gallhanteringen är framför 

allt att informera om alternativen, att 

stoppa efterfrågan och att få fram 

ekonomiska argument för att stoppa 

tillverkningen. Antalet gallbjörnar har 

halverats sedan 2005 i Vietnam.

Gallbjörnsfarmerna 
i Vietnam måste bort

Technomusikern Rivet 
gör skiva till stöd för 
gallbjörnarna
I februari släpptes Bear Bile, 
technoartisten Rivets nya EP, 
som handlar om björnarna på 
gallfarmer. Skånebaserade 
Rivet är inte så känd i Sverige 
men internationellt uppskattad, 
främst i Storbritannien, 
Nederländerna och Frankrike. 
Skivan har bland annat hörts 

i Sveriges Radio.

- Jag vill sätta ljuset på det enorma 

lidande som björnar i gallindustrin tving-

as vara med om men som väldigt få är 

medvetna om. Det här är en skiva som 

passar på dansgolvet men är gjord med 

ett starkt bakomliggande koncept både 

musikaliskt och visuellt. Därför skän-

ker jag överskottet från 

skivan till WSpA samt 

tillägnar omslag och titlar 

till att informera om hur 

man kan stödja kampen 

mot detta barbari.

 Melodin till den 

tredje av skivans tre 

låtar, bear bile part 3, 

spelade han in redan 

2011, men klarade 

inte att slutföra den 

förrän nu: 

- Det är en sorglig 

men hoppfull låt, 

precis som kam-

pen mot gallindu-

strin, säger han.
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Djurvänlig turism arbetsDjur

De flesta svenskar 
vill ha djurvänlig 
turism men hälften 
har ändå sett 
djurshower

Åtta av tio svenskar anser 
att de har ett ansvar för hur 
deras handlingar påverkar 
djur när de reser utomlands. 
Lika många vill att resebyråer 
ska undvika att marknads-
föra aktiviteter som innebär 
djurplågeri. Ändå har hälften 
av svenska resenärer varit på 
underhållning med vilda djur 
utomlands. 

WSPA Sverige om djurvänlig turism i TV4
WSPA Sveriges kampanjan-
svariga Elisabeth Tjärnström 
fick möjligheten att disku-
tera djurvänlig turism i TV4:s 
Nyhetsmorgon i februari. Hon 
berättade om arbetet med att 
påverka resebyråerna och hur 
man kan välja de djurvänliga 
alternativen.
 Mer information om djur-
vänlig turism kommer i nästa 
nummer av tidningen.

Angelägen utställning om djur som souvenirer
Den illegala handeln med djur 
är ofattbart stor och om-
sätter åtminstone 125 miljar-
der varje år. Många djur och 
växter i världen är utrotnings-
hotade. Bara genom  handeln 
är cirka 35 000 olika arter 
hotade.

”En souvenir för livet” är en liten utställ-

ning med ett stort budskap. Den hand-

lar om den illegala handeln med hotade 

djur- och växtarter. Utställningen är 

ett samarbete mellan Naturhistoriska 

riksmuseet, tullverket, Jordbruks-

verket, Naturvårdsverket och WWF.

Det kan förstås vara svårt att som 

privatperson hålla koll på vilka produk-

ter som kan innehålla delar av hotade 

djur. ibland säljs djuren levande, men 

oftare döda som souvenirer, eller kan-

ske tillredda på något sätt i alternativa 

mediciner, som björngalla. 

 Utställningen visar vad man kan 

tänka på för att skydda hotade arter.

Utställningen visas tills vidare på 

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

 

– Motsägelsen mellan hur man kän-

ner och hur man handlar kan bero på 

att människor på semester vill byta 

miljö och helt koppla av. Det är bland 

annat därför vi har inlett en dialog med 

representanter från resebranschen, 

både stora och små, för att underlätta 

djurvänligt resande, säger roger pet-

tersson, generalsekreterare på WSpA 

Sverige och fortsätter:

– Syftet är att få fram en djuretisk håll-

ning hos branschen som gagnar såväl 

djuren som resenärer och researrangö-

rer – och i förlängningen förhoppnings-

vis ortsbefolkningen, som får driv-

krafter att ta bättre hand om de vilda 

djuren. Då kan även djurvänner njuta 

av semestern!

Ett mirakel i Palestina

När Ali Findlay, projektledare 
i Mellanöstern, besökte 
Al Shawawra i Palestina för 
några veckor sedan möt-
tes han av en strålande glad 
Yousef Ahmed Salama. Yousef 
är en av de 16 så kallade com-
munity facilitators, ett slags 
utbildade djurskyddsombud, 
som arbetar hårt för att för-
bättra tillvaron för tusentals 
åsnor i fattiga palestinska 
områden.

Yousef förklarade att hans breda 

leende berodde på något som hade 

hänt och som han ville överraska Ali 

med. Medan Ali fördes genom 

Al Shawawras stengator, frågade han 

om ledtrådar till vad det rörde sig om. 

Yousef påminde honom om fallet med 

Minna, den svårt skadade åsnan, som 

18 månader tidigare hade behandlats 

av den WSpA-finansierade mobila 

veterinärkliniken. Minna hade attack-

erats av andra åsnor när hon varit ute 

och betat i närheten av sin ägares hus 

och förlorat mycket blod. Hon hade 

så svåra smärtor att ägaren, Ahmed 

Abdullah, bett veterinären Dr Yousef att 

avliva henne. Dr Yousef trodde dock 

hon kunde räddas, så han opererade 

henne.

 När Minna var stark nog efter 

operationen förde Yousef Ahmed och 

Ahmed Abdullah henne till en väns hus 

i närheten. Här fanns ett hägn och ett 

stall där hon kunde vara trygg under 

återhämtningen. Varje vecka tittade 

Dr Yousef till henne och hjälpte ägaren 

att ge henne den vård hon behövde. 

inom två månader var Minna mycket 

bättre och redo att börja arbeta, men 

Ahmed fick reda på att Minna aldrig 

skulle kunna få något föl…

 18 månader senare, när Ali kom-

mer för att hälsa på, får han äntligen 

se anledningen till Yousefs leende och 

ägarens glädje: Fram träder Minna 

med ett vackert litet föl!

 – Det känns som ett mirakel, för 

födseln gick bra och båda är friska, 

säger ägaren. Utan er mobila klinik och 

Yousef Ahmed skulle jag ha förlorat 

min enda åsna, men tack vare denna 

hjälp har jag nu två. Jag är en lycklig 

människa!

 Sedan 2009 har vi – tack vare alla 

gåvogivare – kunnat samarbeta med 

the palestine Wildlife Society i 13 byar. 

Här har vi kunnat få bort de hemska 

sår som orsakats av nosgrimmor 

i metall och trycksår från illasittande 

selar. Vi har också utbildat människor 

i god omsorg av åsnor, som Yousef 

Ahmed Salama. Och enligt Ahmed 

Abdullah har vi hjälpt till att skapa 

mirakel.

 

NU HAR DET BLIVIT ÄNNU ENKLARE att bli Animal Pro-

tector och ge sitt regelbundna stöd till djuren. Om du har 

E-legitimation kan du signera ditt medgivande för autogiro 

direkt från vår hemsida. Det går också att ladda ner en PDF 

som du fyller i och skickar in till oss.

Som Animal Protector bidrar du, tillsammans 
med WSPA, till en djurvänligare värld.

 Dr Jalloh.
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stöD till Djuren

”Jag har alltid varit en mycket 
stor djurvän. Jag minns att 
jag redan som liten satt med 
min bror i baksätet på bilen 
och grät när vi såg påkörda 
djur längs med vägen. Det vi 
var mest ledsna över var om 
djuren hade ungar som låg 
någonstans och svalt ihjäl” 
berättar Birgitta Pettersson.

”Min insamling på Facebook kom till 

strax innan jul. Satt och tänkte på 

dessa julkort 

som skickas men som i dagens 

samhälle inte fyller lika stor bety-

delse som tidigare. Jag kom då på 

idén om att istället skriva ett inlägg på 

Facebook där jag erbjöd mig att skänka 

10 kronor för varje person som tryckte 

på gilla-knappen. Det resulterade i 500 

kronor till WSpA. Är väldigt glad över 

att så många tryckte och är övertygad 

att det kommer bli fler nästa gång då 

jag fått så mycket positiv feedback. 

 Ett mycket enkelt sätt att få in mer 

pengar till behövande djur som var 

och en lätt kan starta” avslutar birgitta 

pettersson sin fina berättelse. 

kommer ni ihåg rockruset som 

Anna Lindström i Arvika startade 

2012? i oktober 2013 anordnade 

hon denna tävling för hundägare 

och deras mattar och hussar för 

andra gången. Hon hade tipspro-

menad på 2,5 km med 60 föran-

mälda och runt 45 drop-in-gångare.

”Vädret var strålande, hundarna 

glada, människorna nöjda och allt 

blev bara bra! pengar fick vi ju som 

sagt in också. tack för att ni finns!” 

avslutar Anna lindström, den fan-

tastiska arrangören av rock-

ruset -12 och 13, i sitt mail till oss. 

Vi tackar Anna för att hon finns! 

Lyckad 
repris på 
Rockruset 
i Arvika

Birgitta Pettersson 
stödjer WSPA 
via Facebook

WSpA Sverige har flera rutinerade 

föreläsare som kan berätta om WSpA:s 

arbete men också om enskilda djurväl-

färdsfrågor som etologi, djurförsök och 

lantbruksdjur. i höstas blev vi tillfrågade 

av läraren Eva Viltvinge om vi kunde 

inspirera för djurvälfärd, hållbarhet och 

biologisk mångfald på blackebergs 

gymnsium. Föreläste gjorde förutom 

WSpA Sveriges kommunikationsansva-

riga även volontärerna Angelia Ellvin 

(som tidigare gått på blackebergs gym-

nasium) och Marianne Skogberg, som 

även samlade in namn till kampanjen 

för mjölkkor. Film- och spelskaparna 

Nathalie och Andreas Öberg berättade 

om sitt djurengagemang och den film 

om ett djurhem för regnskogsdjur i 

Costa rica som de arbetar med. 

 Vill du ha en föreläsning på din 

skola, förening eller arbetsplats? 

Hör av dig till info@wspa.se 
eller ring 08-617 7970.

Vill du att WSPA 
kommer och föreläser?

WSPA växer så det 

knakar i Sverige. Nu 

har vi fått över 50 000 

följare på Facebook! 

Det innebär att vi är 

störst bland alla 

WSPA-kontor 

i Europa. 

50 000 
följare på Facebook!

kevin Carlberg är 18 år och driver 

UF-företaget Namebricks UF. Han 

tillverkar handgjorda namnbrickor till 

husdjur. kevin är ensam i sitt 

UF och kom själv på idén med namn-

brickor. i mitten av mars blev han 

dessutom lyckseles kommuns 

UF-företag, han kom på första plats! 

 – För mig var det ett självklart val 

att stötta någon djurorganisation med 

det lilla jag kan. Jag ger WSpA fem 

kronor per bricka för ert arbete med 

att hjälpa alla utsatta djur runtom i 

världen, säger kevin Carlberg, som 

även stått på UF-mässan och mark-

nadsfört WSpA, som ni kan se på 

bilden.

Ung 
företagare
och djurvän

Andreas Öberg på plats på 

Toucan Rescue Ranch.
Angelia Ellvin, Eva Viltvinge och 

Marianne Skogberg på Blackebergs gymnasium. 

– Jag har alltid brunnit för djurrättsfrå-

gor och känner att WSpA gör ett fan-

tastiskt jobb med att arbeta för djurs 

rätt till ett värdigt liv. Jag är månads-

givare till WSpA men vill gärna kunna 

ge lite extra ibland så jag anordnar 

konstutställningar och planerar att 

hålla yoga- events där vinsten går till 

WSpA. Jag jobbar annars som yoga-

lärare i Göteborg med omnejd, berät-

tar Lisa Kwasniewski.

 Under hela mars månad har hon 

haft en konstutställning på tredje 

långgatan där all vinst går till WSpA. 

Läs mer om Lisa på hennes 

hemsida www.totalharmoni.nu

Konst för djuren 

WSPA får nytt namn i sommar
Allt som vi gör kan ske tack vare våra 

bidragsgivare. Därför vill vi att ni ska 

vara de första som får veta att från 

och med i sommar kommer WSpA 

att byta namn - ett namn som bättre 

beskriver vårt syfte. Vårt nya namn blir 

World Animal Protection. 

 Vi tror att det blir lättare att ta till 

sig och lättare att komma ihåg. Det är 

ett tydligt namn som kan hjälpa oss 

ännu mer att få människor att vara del-

aktiga i att skydda djuren. Vi ser fram 

emot att fortsätta skydda världens djur 

med din hjälp.

WSPA fortsätter hjälpa 

djur under nytt namn

 
Isabelle Larsson startade nätbutiken 

kissed by Eco med miljösmarta, 

giftfria och icke djurtestade skön-

hetsprodukter eftersom hon vill 

att det ska vara lätt att hitta helt 

djurvänliga skönhetsprodukter. idag 

är det väldigt svårt om man inte själv 

är påläst.

  – EU har ju infört ett förbud 

mot djurtestad kosmetika, men det 

innebär sällan att sminket är djur-

vänligt. Det innehåller fortfarande 

ofta djurtestade ingredienser och 

kemikalier, eller rentav ingredienser 

som kommer från djur, säger hon.

  Det är mycket vanligt att en pro-

ducent uppger att deras produkter 

inte är djurtestade, fast då gäller det 

enbart slutprodukten. Enda sättet att 

vara säker är att välja märken från 

djurrättsorganisationernas listor, och 

det är detta som kissed by Eco har 

tagit fasta på. 

Butiken finns här: 
www.kissedbyeco.se

Djurvänliga 
nätbutiken 

Kissed 
by Eco

skänker till WSPA



Avsändare
WSPA Sverige
Box 225 36
104 22 Stockholm

Sverige

Porto BetAltB
Tillsammans hjälper vi världens djur
Ert bidrag har gjort att vi under 2013 kunde hjälpa mer än en miljon djur och deras ägare som drabbades av 

naturkatastrofer. Du har också hjälpt oss att påverka regeringar, humanitära organisationer och samhällen 

med att utveckla nödvändiga planer för att skydda både människor och djur från framtida katastrofer. Här är 

några av höjdpunkterna från förra året:

Filippinerna

WSpA:s räddningsteam anlände till Filippinerna i november förra året för att hjälpa djur i av-

lägsna byar som drabbats av tyfonen Haiyan. De möttes av människor som var så tacksamma 

att de grät när de såg teamet. De gav hopp till förtvivlade djurägare genom att rädda 17 400 

djur från skador, svält och sjukdomar. i februari åkte de tillbaka och arbetade hårt med att 

hjälpa människor och deras djur med att åter bygga upp sina liv.

Indien

i många år har vi tack vare människors generositet kunnat rädda tusentals djur som drabbats 

av katastrofer i indien. Vi har också uppmuntrat delstaterna att utveckla en beredskap för kata-

strofer. Detta arbete mottogs av ett fantastiskt tillkännagivande i februari när alla 28 indiska 

delstater skrev under ett banbrytande avtal som inkluderar nödställda djur i deras katastrof-

planer. Detta kommer att göra stor skillnad för miljarder djur och de 800 miljoner människor 

som är beroende av dem.

Peru

kalla temperaturer och svåra snöstormar hotade livet på tusentals alpackor och andra djur i 

Anderna i september förra året. Då kunde WSpA hjälpa till att minska deras lidande. till-

sammans med den peruanska regeringen och lokala djurskyddsorganisationer deltog våra 

nödteam i hjälparbetet med att leverera mat, veterinärutrustning och mediciner till mer än 

30 000 djur och deras fattiga ägare.

Australien

i september förra året var WSpA en av värdarna vid ett möte med den australiska regeringen 

som resulterade i ett viktigt avgörande. Delegater från alla nivåer i regeringen, från industrin, 

veterinärer och djurskyddsorganisationer, gick med på att införa och godkänna nationella 

planer för att skydda djur från framtida katastrofer och se till att de inte blir bortglömda offer.

Thailand

Dr Ong-on (Aim) prasarnphanich, som är en av WSpA:s katastrofhanteringsveterinärer, mottog 

pris som Årets Unga Veterinär från den thailändska veterinärorganisationen förra året. Aim blev 

uppmärksammad för sitt utomordentliga arbete med att rädda djurliv i Nepal, Vietnam, Fiji och 

thailand. Hon blev också särskild nämnd för den katastrofförberedande undervisning som hon 

hållit  runtom i Asien.

Etiopien

Under året har vi finansierat unik forskning hur djuren har det i landets flyktinganläggningar 

och deras viktiga roll i att återuppbygga de tvångsförflyttades liv. Förhoppningen är att kunna 

använda denna forskning till att övertyga regeringar och humanitära organisationer om vikten 

av god djurhållning, omvårdnad och behandling som en del av planen på hur flyktinglägren 

ska skötas. 


