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Valrörelsen är över och vi har troligen fått 
en ny regering när ni läser detta. Oavsett 
vilka partier som får styra gläds vi åt att ha 
nått ut till ett stort antal kandidater och väl-
jare med vår valkampanj för djuren. 

Samtliga partier stödjer våra huvudmål 
på olika sätt, som att arbeta för att stoppa 
överanvändning av antibiotika till djur, före-
bygga zoonoser (sjukdomar som sprids från 
djur till människa) och ett allmänt förbättrat 
djurskydd. 

Huvudmålen kan i dagsläget kännas långt 
borta och då är det extra välgörande att se 
konkreta resultat av vårt arbete. I Brasilien 
hjälper vi jättemyrslokar som drabbats av 
de förödande skogsbränderna och i Asien 
och Europa ser vi till att björnar och elefan-
ter får nya liv i djurvänliga reservat.

Vi är flera som har gråtit till den fantastiska 
filmen om elefanten Delhis resa från en 
djurpark till Europas första elefantreservat 
Elephant Haven. Den visar att när vi är 
många som samarbetar om gemensamma 
mål kan stora ting uppnås. 

Ännu en seger är att troféjakten blir allt mer 
ifrågasatt. Vi tackar alla de reseföretag, 
inklusive svenska Apollo, som aktivt har 

tagit ställning mot troféjakten. Även sydafri-
kanska medborgare vill ha bort den. De vill 
precis som vi att de stora vilda djuren ska 
finnas kvar att beundra i sin rätta miljö, på 
behörigt avstånd.

Vad gäller lantbruksdjur jublar vi över att 
banker visar allt större engagemang för att 
inkludera djurvälfärd i sina kriterier för håll-
bara investeringar. En annan framgång är 
att kameraövervakning i slakterier nu gran-
skas av en statlig utredning, som kommer 
med en slutrapport till sommaren. Stort tack 
till alla er som skrivit på vår namnlista för 
kameraövervakning.

Och stort tack också för alla svar på vår 
läsarundersökning! Det är verkligen gläd-
jande att tidningen är så uppskattad – och 
att ni vill bidra till att den blir ännu bättre. 

Slutligen vill jag informera om möjligheten 
att bli ständig medlem. Genom att betala 
en summa motsvarande 20 års medlems-
avgifter blir du livstidsmedlem hos oss och 
får ett fint diplom.

Lise-Lott Alsenius
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Kontakt World Animal Protection
Om du vill ha tidningen sänd till annan adress 
eller få den via e-post, kontakta oss:

Adress: World Animal Protection Sverige 
Box 22536, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-617 79 70

E-post: info@worldanimalprotection.se
worldanimalprotection.se

Plusgironummer 900174-4
Org nr: 802447-4481
Swish: 9001744

Hopp för djuren tack vare dig

Lise-Lott Alsenius
och Lucy

Vi vill få stopp på djurs lidande 
och skapa en hållbar värld för alla.
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I detta nummer kan du 
bland annat läsa om:

Björnen Balik och vargen Elza 
räddades från krigets Ukraina.

Elefanten Delhis resa till åldrande i 
gemenskap och värdighet

Djurvänner som stödjer vårt arbete 

7

Ett år med djuren
 
Ge en gåva på minst 130 kronor och få vår kalender som tack. OBS! Gör din 
beställning senast 15 december om du vill hinna få kalendern i brevlådan innan jul. 
worldanimalprotection.se/kalender2023

Bättre skydd för jättemyrslokar
Tack alla ni djurvänner som har gett en gåva till 
hotade och skadade jättemyrsloksungar i Brasilien. 
Tack vare dem har stora framsteg kunnat göras, som:  

• Mer personal har anställts

• Centret har byggts ut

• De myrslokar som släppts tillbaka  ut i det vilda med
GPS-halsband övervakas

• Ytterligare en veterinär, som heter Maria Helena, har
anställts på centret

•  Veterinärer och organisationer i Brasilien kan förbereda
sig bättre för skogsbrandssäsongen tack vare en online-

 utbildning som vi har gjort. Tanken är att utbildningen ska 
öka antalet personer med bra kompetens att delta i rädd-

 ningsaktionerna.

Tack
 djurvänner!4

Svenska banker allt mer beredda 
att investera djurvänligt 

Som medlem i Eurogroup 
for Animals kan vi tillsam-
mans med många andra 
organisationer påverka 
EU att bli djurvänligare. 
Inte minst med den pågå-
ende namninsamlingen 
för ett pälsfritt EU.

Vi är nu officiell medlem i EU:s 
samarbetsorganisation för djurskydd

14

Foto: Tamanduá Institute

Foto: Tom Svensson

Foto | Helene O'Donnell
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Sandra Jönsson, expert på vilda djur i 
World Animal Protection Sverige, säger:

Vi är glada över att ha kunnat 
bidra till att Elza och Bolik nu 
är i Rumänien. Där kan de leva 
i både större säkerhet och frihet 
än i Ukraina. För även innan 
kriget bröt ut i Ukraina levde 
de under svåra förhållanden i 
fångenskap. AMP:s djurvänliga 
reservat Libearty är uppbyggt 
så att de nu kan få utlopp för 
sina naturliga beteenden i så 
stor utsträckning som möjligt. 

Björnen Bolik är femton år och vargen 
Elza sju år. De har ett grymt liv i fången-
skap bakom sig. Båda hölls instängda 
i små burar i en ukrainsk turistort i 
Tjernivtsi, som nyligen utsattes för 
bombningar. Där visades de upp som 
levande reklampelare utanför en 
restau rang, för att locka besökare till 
restaurangen. 

Eftersom de har hållits i fångenskap 
länge är det tyvärr problematiskt att 
släppa dem fria i naturen. Då är AMP:s 

djurvänliga reservat ett bra alternativ för 
att de ändå ska få bra liv, utifrån sina 
egna förutsättningar.

Riskfyllt räddningsarbete
Den 120 mil långa transporten av 
Bolik och Elza har varit komplicerad, 
på grund av den oroliga och livsfarliga 
situationen i krigets Ukraina. Själva 
räddningsaktionen genomfördes av 
organisationen Breaking the Chains, 
som under de senaste veckorna har räd-
dat hundratals djur i Ukraina och fört in 
livsviktiga förnödenheter till räddnings-
center som förstörts av bomber.

De transporterades i special-
tillverkade burar i två olika fordon. 
Elza sövdes för att det skulle bli lättare 
att transportera henne. Bolik kunde 
däremot inte sövas ner, eftersom han 
är så stor. Med sina omkring 600 kg är 
han nu troligen den största björnen som 
finns i AMP:s reservat. 

Resan genom det krigsdrabbade 
Ukraina gick tack och lov bra utan 
några allvarliga missöden. När de kom 
fram till reservatet noterade AMP:s per-
sonal att både Elza och Bolik var lugna 
och inte verkade ha några problem med 
att ha människor omkring sig. 

Björn och varg räddade 
från striderna i Ukraina
Med vår hjälp har björnen Bolik 
och vargen Elza räddats från 
det krigshärjade Ukraina. Efter 
att ha transporterats 120 mil 
har de nu fått en ny trygg till-
varo i grannlandet Rumänien, 
i det djurvänliga reservat som 
sköts av vår samarbetspartner 
Millions of Friends Association 
(AMP).

Uppdaterad djurparksguide 
avslöjar stora problem i 
svenska djurparker

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i 
World Animal Protection Sverige, säger: 

Vi ser djurparker som en nödlös-
ning för vilda djur, eftersom det 
mest naturliga är att de lever i 
frihet i naturen. Men ibland kan 
det vara motiverat att ge vilda 
djur skydd i en djurpark och då 
är det viktigt att den utformas 
efter djurens intressen och behov. 
Därför har vi gjort vår guide 
som granskning av Sveriges djur-
parker, så att besökare kan göra 
djurvänliga val om eller när de 
besöker en djurpark.

Informationen i guiden kommer både 
från djurparkernas webbsidor och från 
svar på en enkät. Betygssättningen av 
de olika områdena görs utifrån ett färg-
system, där grönt är godkänt, gult mindre 
bra och rött underkänt. 

Läs mer på djurparksguiden.se

World Animal Protection Sverige granskade 21 av de största djurparkerna 
som ett hjälpmedel för besökarna inför semestern. 

 
 Vilda djur hör hemma i frihet i naturen 
 och djurparker ska alltid vara en nöd-
 lösning. Besök bara djurparker som 
 prioriterar djurens välfärd och bidrar 
 till artbevarande.
 
  Kom ihåg att i djurparken är du på besök
 hos de vilda djuren, där de lever och
 vistas dygnet runt. Var noga med att inte 
 störa dem på något sätt. 
 
  Undvik all form av närkontakt med 
 vilda djur. ”Se men inte röra”, är en bra  
 minnesregel för att respektera djurens  
 integritet. Närkontakt kan vara 
 stressande för djuren och leda till 
 att både djur och besökare drabbas 
 av skador och sjukdomar.
 
 Besök inga shower med vilda djur. 
 Det är inte djurvänligt att använda vilda  
 djur i fångenskap i underhållningssyfte.
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Nytt samarbete mellan Ving 
och World Animal Protection
World Animal Protection 
Danmark har startat ett djur-
vänligt samarbete med den 
nordiska resejätten Nordic 
Leisure Travel Group, som 
svenska Ving ingår i.
Den nya övergripande policyn ska 
garantera att alla upplevelser som 
bolaget erbjuder med 
vilda djur, ska vara
fokuserade på djur 
i sina naturliga livs-
miljöer med djurens 
välfärd i centrum.

Lina Dahl, Kampanjansvarig i World 
Animal Protection Sverige, säger:

Det här är en stor framgång 
i vårt arbete för djurvänlig 
turism. Att ett så stort rese-
företag som Nordic Leisure 
Travel Group nu inleder ett 
samarbete med oss kan få 
stor betydelse för många 
vilda djur som i dag utsätts 
för lidande i turistindustrin. 
Jag hoppas också att Ving 
kan bli en viktig förebild, 
som inspirerar fler svenska 
reseföretag att arbeta för en 
modern, djuretisk turism.

TUI är ett av de sista stora globala rese-
företagen som fortfarande marknadsför 
underhållning med delfiner. En oacceptabel 
underhållning, som innebär att delfiner hålls 
i fångenskap under mycket onaturliga och 
begränsande förhållanden.

På så sätt tjänar TUI pengar på hundratals delfiners lidande. 
De hjälper till att hålla igång en grym och föråldrad industri, 
som tvingar delfinerna att leva sina liv i små bassänger och 
utföra konster som underhållning för människor. 

TUI tjänar pengar på 
delfinernas lidande

FRAMGÅNG

PROBLEM

Tillvaron i fångenskap leder till att delfinerna:
• tas från sina mammor som mycket unga

• hålls instängda i bassänger som är 200 000 gånger  
 mindre än det område som är naturligt för dem att  
 röra sig över i frihet

• rutinmässigt medicineras för magsår och infektioner,  
 eftersom de onaturliga förhållandena i fångenskap  
 ofta gör dem sjuka

• ofta uppvisar tecken på stress och frustration genom  
 tvångsmässiga beteenden, som att simma runt i cirklar  
 eller flyta passivt i vattnet 

• kan skada sig själva genom att till exempel slå 
 huvudet i bassängens sidor eller bita i kanterna 
 eller på metallstängerna. 

Delfiner är vilda djur som hör hemma 
i frihet i världshaven och ska inte 
hållas instängda i delfinarier.

Fair Finance Guides nya granskning av svenska 
bankers hållbarhetslöften visar att djurskydds-
frågor har fått ett rejält uppsving. 

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection 
Sverige, säger:

Det här är ett mycket hoppfullt trendbrott, som 
visar att djurens välfärd är något som banker-
na vill prioritera. Utvecklingen har drivits på 
av våra supportrar som mejlat sina banker och 
efterfrågat tydliga riktlinjer för en miljö- och 
djurvänlig verksamhet. Nu är det viktigt att vi 
tillsammans fortsätter att påverka bankerna att 
agera mer djurvänligt och hållbart.

Fair Finance Guide finns i Sverige och ytterligare 14 länder. 
Guiden är ett granskningsorgan för finanssektorns riktlinjer 
och praktiska verksamhet, när det gäller ansvarsfulla och 
hållbara investeringar.
 
Stora skillnader mellan bankerna
Sedan den förra granskningen 2020 uppvisar de sju största 
bankerna betydande förbättringar när det gäller djurskydd. 
Sämst är Handelsbanken och Skandia, som bara uppfyller 
fyra respektive sju procent av hållbarhetsprinciperna för djur-
skydd. SEB ställer sig bakom 18 procent, medan resten av 
bankerna, Länsförsäkringar, Nordea, Danske Bank och 
Swedbank, ligger runt 25 procent vardera.

Julia Engqvist säger:

World Animal Protection Sverige vill att 
svenska banker antar tydliga riktlinjer för 
djurens situation. 
Vi uppmanar bankkunder att använda sitt in-
flytande för att förespråka en djurvänlig och 
hållbar investeringspolicy. Kanske rentav byta 
bank, om deras nuvarande bank inte tar djurens 
lidande på tillräckligt stort allvar.

Ökat intresse för djurskydd hos svenska banker

Mejla din bank och uppmana den 
att investera djur- och miljövänligt! 
worldanimalprotection.se/stall-krav-pa-din-bank

Bankernas 
hållbarhetslöften 2022

56 % 56 % 58 % 61 % 63 % 68 % 70 %

96 % 99 %
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Bilden visar hur mycket bankerna stödjer de internationella håll-
barhetsprinciper som Fair Finance Guide baserar sin rankning på.

Var med och sätt press på TUI!
Skriv under för delfinerna här: 
worldanimalprotection/stoppa_tui

SKANNA MIG

SKANNA MIG 

https://www.worldanimalprotection.se/stall-krav-pa-din-bank
https://www.worldanimalprotection.se/stoppa_tui
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Gandhi hälsar
Delhi välkommen 

till Elephant Haven
med en snabelkram.

Delhis nya liv i reservatet Elephant Haven
Elefanten Delhi har fått byta sitt ensamma liv 
i en djurpark mot ett nytt liv i Europas första 
elefantreservat, Elephant Haven i Frankrike. 
Delhi har tillbringat 36 år av sitt liv på Ústí nad Labem Zoo 
i Tjeckien, sedan hon kom dit från Vietnam när hon bara var 
tre år gammal. De senaste fyra åren har hon inte haft några 
andra elefanter att umgås med, efter att djurparkens andra 
elefanthona dog.

Elefanter är sociala flockdjur och därför får hon nu flytta 
till reservatet Elephant Haven i sydvästra Frankrike. 
Här kan hon umgås med elefanthonan Gandhi, 
som också tidigare har levt ett djurparksliv. 

En fransk oas
Med hjälp av våra supportrar har World 
Animal Protection hjälpt till att finansiera 
byggandet av Elephant Haven. Tanken är 

att reservatet ska bli en lugn plats för elefanter som 
tidigare hållits i fångenskap i djurparker och på cirkusar. 
Här kan elefanterna få leva ett mer naturligt liv på ett 
28 hektar stort område, med träd, buskar, gräs, porlande 
bäckar och en sjö att bada i. Besökare får inte ha någon 
direktkontakt med elefanterna. Det är bara tillåtet att titta på 
elefanterna på ett respektfullt avstånd, för att de inte ska bli 
störda i sin skyddade inhägnad.

Vi har betalat för transporten av Delhi från Tjeckien till 
Frankrike. Vi såg också till att en veterinär följde med och 
tog hand om henne, så att hon mådde bra under den nästan 
30 timmar långa bilresan från djurparken.

Början på en fin vänskap
Dehli
39 år

Gandhi
53 år  

På kvällen den 24 augusti 
rullade lastbilen med Delhi in 
i Elephant Haven. Efter att ha 
tvekat lite, tog hon sig sedan 
ut ur transportcontainern. 
När hon kom in i elefanthuset 
var hon mindre försiktig och tog 
med god aptit för sig av de 
läckerheter som väntade på 
henne där. 

Efter att hon fått sova ut efter den långa 
resan, fick hon redan dagen efter möjlig-
het att träffa Gandhi för första gången. 
För att elefanterna skulle kunna lära 
känna varandra i lugn och ro hade de 
ett staket emellan sig.

Det blev ett mycket lyckat första möte. 
De två elefanterna började snabbt 
kommunicera med varandra, både med 
ljud och genom att försiktigt röra vid var-
andras snablar. Tony Verhulst och Sofie 

Goetghebeur, som grundade och 
driver Elephant Haven, tvivlar inte på 
att det är början på en fin gemenskap.

Tillsammans skapar vi 
en djurvänligare värld
World Animal Protections insatser 
för djuren hade inte varit möjliga utan 
bidragen från våra supportrar. 

Det är alla vi tillsammans som 
är World Animal Protection. 

Elephant Haven

Frankrike

Foto: Tom Svensson



Vi stödjer därför det europeiska med-
borgarinitiativet ”Fur Free Europe”, för
ett EU-förbud mot päls. Bakom initiativet 
står Eurogroup for Animals, med ett åttio-
tal djurvälfärdsorganisationer som med-
lemmar.  

Medborgarinitiativet Fur Free Europe 
uppmanar EU att:

•  Förbjuda pälsdjursuppfödning

•  Förbjuda handel med produkter 
 från pälsdjursuppfödning

Sandra Friberg: Därför stödjer 
jag ett pälsfritt Europa
Vår ambassadör, hälsoexperten och 
influeraren Sandra Friberg, berättar om 
varför det är så viktigt att skriva på namn-
insamlingen:

- Majoriteten av oss människor lever i hus 
eller lägenhet. Vi har valet att lämna vårt 
boende när vi vill och röra oss hur vi vill. 
Det är ingen som begränsar oss –inte 
mer än oss själva i så fall men vi äger 
fortfarande vår fria vilja. Vi har kontroll 
och styr våra egna liv. Det är tyvärr inte 
samma för våra djur som lever inom päls-
djursuppfödningen - deras fria vilja är 
helt borttagen.

- Har vi inte lärt oss att djuren också borde 
få äga sin fria vilja så kanske vi har lärt 
oss att djurhållning av den typen också 
sprider sjukdomar? Pandemin borde ha 
öppnat upp våra ögon. Så det är av 
många anledningar vi borda lägga ner 
dessa sista minkfarmer för det finns inget 
som kan försvara att vi håller dessa djur 
i fångenskap för vår egen fåfängas skull. 
I dagsläget har Sverige ungefär 25 mink-
farmer kvar. 

- Jag har sett både minkar och rävar 
– både levande och på jackor. Det 
absolut vackraste är utan tvekan att 
få se djuren i sin naturliga miljö och 
det är i det fria. Det finns också en miljö-
aspekt. Ett kilo minkpäls har fem gånger 
så stor klimatpåverkan som ull. Dess-
utom används gifter vid tillverkningen.

Vid provtagning av päls har så höga 
halter av formaldehyd och krom upp-
mätts att de överskrider EU:s lagliga 
gränsvärden.
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Stopp för reptilmarknaden i Doncaster
Reptilmarknaden i Doncaster i Storbritannien slog igen sina 
dörrar för gott i sommar. Det sker efter att vi under två år har 
protesterat mot den grymma behandlingen av djur där.
På Doncaster-marknaden bjöds ett stort antal reptiler ut till försäljning med stora 
penningsummor i omlopp. Vi kritiserade de mycket allvarliga djurvälfärdspro-
blemen. Reptiler hölls ofta under lång tid i trånga behållare, som små plastboxar 
och till och med matlådor och ibland inte ens förutsättningar att tillgodose så 
grundläggande behov som att dricka vatten. 

35 internationella researran-
görer, inklusive svenska Apollo 
och TripAdvisor, uppmanar 
Sydafrikas regering att stoppa 
troféjakten i landet.
Turisters jakt på lejon och andra vilda 
djur i Sydafrika bör upphöra nu. Det ska 
inte längre vara möjligt att komma hem 
från semestern i Sydafrika med ett foto 
på ett dött lejon som ligger framför 
några brett leende jägare, som en trofé 
för deras bedrifter på savannen. Det 
tycker flera av de stora resejättarna.

I ett öppet brev uppmanar 35 rese-
arrangörer, som Apollo, Expedia, Book-
ing.com och Tripadvisor, Sydafrikas 

regering att tydligt ta avstånd från 
troféjakten.

Det gemensamma öppna brevet till 
Sydafrika skickas i samband med att 
regeringen har bestämt sig för att öka 
och profilera troféjakten som hållbar 
turism i landet.

En ny undersökning World Animal Pro-
tection gjort visar dock att internationel-
la turister tar avstånd från den blodiga 
turistsporten. I undersökningen sa 84 
procent av de tillfrågade internationella 
turisterna att den sydafrikanska reger-
ingen borde prioritera djurvänlig turism 
framför troféjakt. Dessutom anser 74 
procent att troféjakt har en direkt nega-
tiv effekt på landets rykte som resmål.

Djurvänlig turism ett 
bättre alternativ
-Vi är verkligen glada över att både 
svenska och internationella researrang-
örer följer turisternas uppmaning och 
säger nej till den groteska och blodiga 
form av underhållning som troféjakt är. 
Sydafrika har vacker natur och ett rikt 
djurliv, som bör upplevas med djurvän-
liga alternativ som både kan generera 
intäkter från turistnäringen och säker-
ställa bättre livsvillkor för djuren, säger 
Lina Dahl, kampanjansvarig på 
World Animal Protection Sverige.

Resebranschen vill stoppa troféjakt

Skanna koden
och läs mer här:
Öppet brev till Sydafrika

Stöd Fur Free Europe 
för ett EU-förbud mot päls
En pälsfarm är en väldigt onaturlig miljö för 
pälsdjur, där de utsätts för mycket lidande. 

En bransch på tydlig tillbakagång
•  I EU har redan nästan hälften av medlems-
 länderna, 12 av 27, tagit beslut om att för-
 bjuda pälsdjursfarmning: Belgien, Estland, 
 Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, 
 Luxemburg, Nederländerna, Slovakien,  
 Slovenien, Tjeckien och Österrike. 
 Striktare regler har också lett till att ingen  
 pälsdjursuppfödning finns kvar i Tyskland.  
 Ytterligare fem länder överväger att införa  
 förbud: Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen  
 och Spanien. 

•  EU-kommissionen håller just nu på att se över EU:s djurvälfärdslagstift 
 ning. I samband med den översynen har 12 EU-länder uppmanat kom-
 missionen att undersöka möjligheterna för ett permanent förbud för 
 pälsdjursuppfödning i EU och att presentera ett  lagförslag om hur för-
 budet konkret skulle kunna genomföras.

• Hundratals märken har blivit pälsfria, på grund av djuretiska krav från  
 sina kunder. Även världsledande märken som Calvin Klein, Chanel och 
 Tommy Hilfiger.

• Covid-19-pandemin har medfört en ekonomisk kris för pälsindustrin.

• Copenhagen Fashion Week slopar päls

SKRIV UNDER: 
worldanimalprotection.se
/FurFreeEurope
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12 av 27
medlemsländer
har tagit beslut
att förbjuda
pälsdjursfarmning
 

INGA djur ska behöva 

lida i pälsindustr
in

anser att den 
sydafrikanska 

regeringen 
borde prioritera 
djurvänlig turism 
framför troféjakt

Foto: Tom Svensson
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Storsatsning på politiskt arbete
Inför valet togs en särskild tidning fram till dem som kandiderar, 
antingen till riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige: 
”Framtidsvalet 2022”. Tidningen informerade om de frågor som 
vi tycker är viktigast framöver och att de har ett starkt stöd hos 
svenska folket. Vi betonade inte minst helhetsbilden: att arbetet för 
djurens välfärd bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med 
klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Tidningen har nått ut till cirka 13 000 kandidater. Vi är mycket 
tacksamma över att så många engagerade sympatisörer och 
medlemmar har spridit tidningen genom att besöka valstugor och 
torgmöten. 

Ett stort tack också till alla som har spridit valfilmer. De har fått 
stor uppmärksamhet och setts av cirka 500 000 personer på 
YouTube. Särskilt filmerna om förbättrat djurskydd och antibiotika-
användningen inom djurproduktionen har fått många tittare. 

Vi kommer nu att ha fortsatt kontakt med politikerna för att följa 
upp partiernas svar och föra fram viktiga djurfrågor. Målet är att 
djurfrågorna ska hamna högt upp på agendan för de nyvalda 
riksdagsledamöterna.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection 
Sverige, säger:

Vi har fått många uppmuntrande reaktioner från 
politikerna för att vi att vi fokuserar på viktiga djur-
välfärdsfrågor. Vi kommer att följa upp alla svar 
genom personliga kontakter med samtliga riksdags-
ledamöter och möten med partierna. Nu börjar 
arbetet med att vara en expertresurs åt partierna i 
djurvälfärdsfrågor och bevaka att de också genom-
för det de lovat oss och våra supportrar.

Regeringen tillsätter nu en utred-
ning om hur kameror i slakterier 
skulle kunna förbättra djurskyd-
det. Kameraövervakning är ett 
krav som World Animal Protection 
Sverige länge har arbetat för.

Bakgrunden till att vi uppmanat reger-
ingen att införa krav på kameraöver-
vakning i slakterier, är flera avslöjanden 
i media under förra året om djur som 
utsatts för brutalt lidande. Utrednings-
resultatet ska presenteras senast den 
31 maj 2023.

Vi kommer att fortsätta att driva frågan 
om skärpt djurskydd och utvidgade 
kontroller. Förutom kameraövervakning, 
anser vi att det bör utredas hur kontroll-
myndigheterna i övrigt kan få utökade 
resurser och möjlighet att ingripa snabb-
are när djur utsätts för lidande.

Julia Engqvist, kampanjansvarig i 
World Animal Protection Sverige, säger:

Äntligen har vi kommit när-
mare en framgång i denna 
fråga! Det här är ett enormt 
glädjande steg för ökat djur-
skydd. Tack alla ni som har 
skrivit på vår namninsamling 
för kameraövervakning i 
svenska slakterier. Jag 
hoppas verkligen att utred-
ningen kommer fram till ett 
konkret förslag på hur 
kameraövervakning ska 
kunna införas, efter de 
fruktansvärda djurskydds-
skandaler som avslöjats.

65%
Förbättras

27%
Bibehållas

7%
Vet ej

1% 
Ingen av alternativen

TVÅ AV TRE tycker att 
ambitionsnivån i Sverige 
ska vara att förbättra
skyddet för djuren

Förbättrat djurskydd

66%
Mycket viktigt

22%
Ganska viktigt

5%
Vet ej 1% 

Mycket oviktigt

0% 
Ganska oviktigt

NIO AV TIO tycker det 
är viktigt att förebygga 
zoonoser och pande-
mier genom förändrad 
djurhantering

Zoonoser och pandemier

3%
Vet ej

2% 
Instämmer inte

3% 
Vet ej

9%
Ganska 
viktigt  

83%
Mycket viktigt

DRYGT NIO AV TIO 
tycker att användningen
av antibiotika i djur-
produktion ska bli mer
ansvarsfull globalt

Användning av antibiotika i djurproduktion

Regeringen utreder vårt 
krav på kameror i slakterier

Annica Liljeblad 
Hon har en bakgrund både som hyllad skådespelare och TV-journalist. Hennes djur-
intresse har alltid varit starkt. Annica Liljeblad har arbetat praktiskt för att hjälpa djur 
på olika sätt, bland annat som volontär för djurambulansen i Sverige och som skötare 
av räddade noshörningar i Sydafrika.

Efter att ha blivit ett välkänt ansikte i Sveriges Television och TV4 bytte Annica 2012 
karriär till skådespelare. Hon har haft stora framgångar med sina rolltolkningar, inte 
minst i Ruben Östlunds film The Square som vann Guldpalmen vid filmfestivalen i 
Cannes 2017. Annica har synts i flera populära svenska TV-serier, som Solsidan, 
Beck och Maria Waern. 

Varför är du ambassadör för World Animal Protection Sverige?
”Att få vara med och föra de vilda djurens talan och arbeta för att djurfabriker blir ett 
minne blott, är ett uppdrag som jag mer än gärna investerar mitt hjärta och min tid i. 
Dessutom tror jag på att ett helhjärtat engagemang för djurens bästa i förlängningen 
också räddar oss och vår enda planet.” 

I samband med valet har vi satsat 
stort på att lyfta djurfrågorna: 
Över 13 000 politiker har kontak-
tats och omkring en halv miljon 
människor har sett våra valfilmer 
på YouTube. Nu fortsätter arbetet 
med framtidens politiker.

Michaela Milivojevic Sandvik, som varit 
ansvarig för valprojektet, säger:

I allt väsentligt har vi nått de 
mål som vi satte upp för valar-
betet. Särskilt bra är det natur-
ligtvis att runt 10 000 personer 
per dag mött World Animal 
Protection genom valfilmerna 
och att vi nått ut till så många 
kandidater. Det är en bra 
grund att stå på för fortsatta 
kontakter med politikerna.

Här är svaren på tre av frågorna från opinions-
undersökningen från Novus vi gjorde inför valet.

Undersökningen riktade sig till den svenska allmän-
heten mellan åldrarna 18–79 år och baserades på 
webbintervjuer genomförda med 1 004 personer.

Du kan fortfarande se 
våra valfilmer på Youtube

• Filmer på YouTube 
• Valtidning 
• Enkätfrågor till partierna
• Valsida 
• Novus-undersökning 
• Artikel i Altinget 

Våra verktyg inför valet 



Har du blivit uppringd av våra 
kommunikatörer på Becksmo 
Kommunikation? 
-Vi älskar att tala med er djurvänner! 
Ni bryr er så mycket och är så engage-
rade. Vi uppskattar möjligheten att få 
berätta om senaste framgångarna och 
höra vad ni tycker, säger Emilie.  

Hon är en av kommunikatörerna på 
Becksmo som brinner för att göra värl-
den bättre. De ser fram emot möjlighe-
ten att tala med våra fantastiska Animal 
Protectors, som är med och hjälper 
djuren varje månad och betonar att 
samtalet inte behöver ta så lång tid om 
den som svarar är stressad.

Becksmo Kommunikation nominerades 
tidigare i år till St Juliuspriset av 
Stockholms stad. Det är en utmärkelse 
för att belöna arbetet som görs för 
att inkludera människor med funktions-
variationer i samhället.

– För oss är det en självklarhet att vilja 
spegla hela samhället i vår personal. 
Det handlar om att hitta bästa kompe-
tens och ha en variation. Vi vill spegla 
hela samhället. Det är framgångsfak-
torn som gör att vi har kunnat växa 
snabbt, säger grundaren Elin Becksmo.

Lovisa Ulfsparre som är insamlings-
ansvarig på World Animal Protection 
Sverige säger:
-Vi anser att det viktigt att vara etiska 
hela vägen och det här är ett företag 
som arbetar hållbart och är noga med 
att anställda har det bra.
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Tävla och vinn böckerna 
– lös DJURKRUXET Bilda namnet på ett djur med hjälp av ovanstående bok-

stäver och skicka ditt svar till: info@worldanimalprotection.se 
senast den 1 december eller posta svaret på ett vykort till: 

World Animal Protection Sverige
Box 22536
104 22 STOCKHOLM 

Klass 4 på Tösse skola i Åmål 
gjorde en väldigt fin sak innan 
skolan slutade. De anordnade 
en loppis för världens djur och 
Ukraina.
Planeringen inför loppisen började 
redan i höstas, efter att eleverna fått 
se reklamfilmen för World Animal 

Protection. Planen var då att oavkortat 
skänka pengarna till det ändamålet. 
Men sedan blev Ukraina invaderat, 
varpå barnen bestämde att hälften 
av pengarna skulle gå dit. 

- Vi vill rädda Ukraina och plågade 
djur i andra länder, berättar Emil Dahle 
i Provinstidningen Dalsland.

- Det handlar om att visa medkänsla på 
ett äkta sätt, säger läraren Eva Träff. 
Jag har märkt under arbetets gång att 
det blir mindre och mindre jag-fokus, 
och mer och mer att eleverna bryr sig 
om andra. 

Stort och varmt TACK till 
fjärdeklassarna, som numera 
är femteklassare.

Fjärdeklassare hjälper lidande djur och Ukraina

De ringer på uppdrag av World Animal Protection 

Vi lottar ut böckerna ovan bland er som lyckas 
lösa DJURKRUXET och har skickat in svaret senast 
1 december. Skriv om du önskar någon särskild av 
böckerna om du vinner. 
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World Animal 
Protection Sveriges 
Åsa var första 
kvinna i mål. 

Smycken för katter i Sverige och världen

I maj ägde IT-företaget Azeos första lopp Azeo Run 
rum och intäkterna gick till Word Animal Protection. 
Det är ett lopp på 5 km över Kungsholmen i Stockholm och 
hundar är också välkomna. Glada motionärer i skönt kvälls-
väder njöt av en halvmil i eget vald hastighet.

AZEO RUN 
– gott halvmilslopp i Stockholm 

Är du inte redan Animal Protector 
men vill bli? Hör av dig till oss 
på 08-6177972 eller mejla
info@worldanimalprotection.se 
eller skanna QR-koden. 

Becksmo: Från vänster, 
Leila, Elin, Emilie, 
Hampus & Merja 

Djursamlande måste 
tas på allvar 
 
Antrozoologen Therese Lilliesköld och 
Carin Holmberg, fil dr i sociologi, båda 
från organisationen Se Sambandet, har genomfört en forsk-
ningsstudie om tvångsmässigt djursamlande i Sverige. Mörker-
talet med djursamlande är stort och utan hjälp är återfallsrisken 
i det närmaste 100 %. 

Här presenteras stora delar av den forskning som finns på 
området med en förhoppning att studien ska väcka debatt 
och djursamlandet äntligen ska tas på allvar. 

En recension av boken finns på worldanimalprotection.se

AKTUELLA BÖCKER 

Glädjen med – och sorgen 
efter – en högt älskad varelse 

            Poeten, författaren och fotografen Anders Johansson 
har engagerat sig för djur i hela sitt liv. Katten Tuffe fick sitt 
riktiga hem i hans hem och blev en djupt älskad följeslagare. 
Det här är en bok om glädjen, och den stora sorgen efter en 
högt älskad varelse. 

Jag upprepar hans namn för mig själv: ”Tuffe, och förvånas 
över att samvaron med någon som inte yttrade ett enda ord 
under alla år kunde bli en så närstående person. Tuffe, säger 
jag på nytt, och häpnar över att några få bokstäver kan vara 
så laddade med innehåll". Här kan du läsa en artikel till 
minne av Tuffe: worldanimalprotection.se/tuffe

Miss Mjau är en ideell förening som skapar och säljer 
smycken, där alla intäkter går oavkortat till arbetet för 
hemlösa katter. En av initiativtagarna är vår ambassa-
dör Sandra Friberg. Under perioden 20 oktober till 
20 november går 50% av försäljningen oavkortat 
till World Animal Protections arbete. 

Lägg till koden WAP i kassan. 
Välkomna att tassa in på missmjau.se  

https://www.worldanimalprotection.se/nyheter/till-minnet-av-tuffe
https://www.worldanimalprotection.se/
https://missmjau.se/
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Låt din kärlek till 
djur leva vidare

Julklappen kan bli en djurklapp
Precis som tidigare år är det möjligt att beställa fina julgåvobevis att ge bort 
som julklapp på vår hemsida.

Våra julklappar brukar vara mycket populära så var gärna ute i god tid. 
Senast 15 december behöver vi din beställning om du ska hinna få gåvobevisen 
i din brevlåda innan jul. Om du däremot beställer dem som PDF som du själv kan 
skriva ut eller skicka via e-post till mottagaren kan du självklart beställa när du vill.

worldanimalprotection.se/gavobevis

Gina var bara en liten unge när hon räddades 
från en djurpark och ett liv i fångenskap. Det var 
för över tio år sen. Sedan dess har hon njutit av 
tryggheten i reservatet Libearty i Rumänien.  

Gina slipper en livstid bakom galler i en trång bur tack vare 
gåvor som djurvänner har lämnat efter sig i sina testamenten. 
Testamentsgåvor ger det långsiktiga stöd som dessa djur 
behöver. Gina älskar att springa runt och att klättra i träd, 
hon når toppen på rekordtid. Man ser ofta Gina högt upp 
under trädens grenar.  

Varje år ger vi tusentals djur ett bättre liv. Över hela världen 
kämpar vi för att stoppa djurplågeri och skapa bättre välfärd 
för vilda djur, lantbruksdjur och djur som drabbats i katastrofer.  

Ditt arv kan ge djuren en bättre framtid  
En testamentsgåva till World Animal Protection är en gåva till 
de djur som lever i utsatthet och lidande. Du kan, gratis och 
utan förpliktelse, beställa vår testamentesfolder. Den inne-
håller tips på vad man bör tänka på när man skriver sitt 

testamente. Du kan även ringa och prata med vår 
generalsekreterare Roger, han kan mycket om testamenten 
och vårt arbete för djur.  

Efter att du har tagit hand om dina nära och kära 
...varför inte stödja en organisation som du tycker om. Du kan 
till exempel välja att ge en fast summa eller 10 procent av ditt 
arv. Vill du veta mer om hur du skriver in en organisation i ditt 
testamente? 

Ring 08-617 79 71 eller gå in på 
worldanimalprotection.se/testamente 

https://www.worldanimalprotection.se/gavobevis
https://www.worldanimalprotection.se/ge-testamentesgava



