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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

Det finns flera glada besked i denna tidning. Tack vare era bidrag har björnar och
elefanter på djurvänliga attraktioner, som
riskerat svält, fått mat. Ni har också hjälpt
djuren i Beirut som på olika sätt drabbades av explosionerna i augusti. Dessutom
skriver vi om företag och enskilda personer
som tar initiativ för att stödja vårt arbete.
Tre goda nyheter från Kina är att myrkotten, djuret det handlats mest med i världen, har fått högsta bevarandestatus
i landet. Det stora läkemedelsföretaget
YaoPharma har förbundit sig att sluta
använda produkter från vilda djur och

livsmedelsföretaget CP China kommer att
ge tio miljoner suggor bättre liv.
Vad tycker du om kycklingguiden som finns
i mitten? Den ger dig möjlighet att kolla
vilka livsmedelsföretag som ger högst välfärd åt djuren i produktionen. Vi har också
granskat snabbmatskedjorna men inte
lyckats få fram information från alla företag om hur djuren behandlas innan de blir
mat. Vi måste fortsätta visa att djurvälfärd
är en prioriterad fråga för många kunder.
Tack för att ni är med och gör vårt arbete
möjligt!

Lise-Lott Alsenius
Redaktör
PS Vill du tänka på djuren i ditt testamente?

Du har möjlighet att diskutera hur det kan
göras med en specialist på arvsrätt på ett
event, som vi informerar om på sista sidan.
På eventet får du möta vår ambassadör
Suzanne Axell och advokaten Claude
Zacharias. För att se hur mycket du vet om
arv och testamente kan du göra vårt quiz
på hemsidan, worldanimalprotection.se/
testamente eller skicka ordet QUIZ
till 70901, så får du en länk till din
mobiltelefon.

®Roger Brendhagen

Nikons medarbetare bidrar till att göra världen bättre för djur
I Storbritannien och Norden
får kameraföretaget Nikons
medarbetare varje år välja en
organisation som de skänker
pengar till genom olika aktiviteter – som kampanjer, event
och auktioner. I år har deras
medarbetare i Norden röstat
fram World Animal Protection.

- Nikon hjälper dig att se världen.
Men vilken värld vill du se? På Nikon
utmanar vi ständigt oss själva att hitta
bättre vägar – oavsett om det gäller
innovation, hållbar produktion eller
mångfald och inkludering, säger
Madeleine Hallerdal som är nordisk
regionchef på Nikon och fortsätter:
- Vår vision är en värld där de ögonblick och minnen vi fångar gör avtryck.

Inte bara under den här livstiden, utan
även för kommande generationer.
Därför vill vi bidra till det samhälle vi
verkar i. Vi gör det bland annat genom
sponsring, donationer, utbildning och
volontärarbete. Vi är tacksamma över
att vi på detta vis kan bidra till World
Animal Protections arbete med att göra
världen bättre för djur.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:
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® Valerie Kuypers

Lise-Lott Alsenius
och Lucy

Jag fick precis beskedet att över 700 000
människor jorden runt har skrivit på vår
namninsamling för att stoppa handeln med
vilda djur! Det är otroligt glädjande och
ger gott hopp om att nå fram till världens
mäktigaste ledare på G20-mötet i
november. Målet är en miljon namn,
så har du inte skrivit under ännu hoppas
jag att du gör det idag – och berätta
gärna för andra om namninsamlingen.
Vietnam har redan infört förbud mot
handel med vilda djur men det krävs att
fler länder följer efter. Ett världsomspännande förbud skulle verkligen skydda djur,
människor och miljö.

Telefon: 08-617 79 70

Vi gör världen bättre för djur. Vi sätter
djurvälfärd på den globala dagordningen.
Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.

Hjälp till översvämningsdrabbade djur i Indien
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I april anordnades Lockdown Stockholm, som
samlade in pengar till World Animal Protection.
I en tom klubb, Slaktkyrkan i Stockholm, spelade
flera DJ:s elektronisk musik som sändes på olika
digitala plattformar. Deltagare kunde lyssna och
titta medan de dansade hemma i sitt vardagsrum
- en så kallad charity livestream.

Tack till Lockdown Stockholm!

Smart kycklingguide hjälper dig välja rätt
14

Elefanter på djurvänliga attraktioner får mat

®Tom Svensson

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

Lockdown DJ – dansant
välgörenhetsevent

®Following Giants

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

Låt tigrar slippa turistindustrin
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® Animals Lebanon

Vårt katastrofarbete för
djur fortsätter på distans

Hundar och katter skyddas under
coronakarantän världen över

I och med corona har katastrofarbetet
försvårats. Men det går att hjälpa djuren
trots att vi befinner oss hundratals mil bort.
Vi ger resurser och råd till lokala organisationer, som Animals Lebanon. Det är en
organisation vi samarbetat med i många år.
Världen fick se fruktansvärda bilder efter de enorma
explosionerna i Beirut 4 augusti. Hamnen jämnades
med marken och skadorna sträckte sig över en radie
på en halvmil. Tusentals människor skadades och hundratals dog. Även djur dödades, skadades och blev oerhört
stressade.
Vi gick snabbt till verket och kontaktade Animals Lebanon. De skickade oss en lista över sina hjälpbehov och
berättade att de räddar och vårdar husdjur i staden.
De flesta har katter men ett stort antal hundar får också
hjälp. Organisationen är med och ser till att husdjur återförenas med sina ägare. Våra bidrag används framför
allt till veterinärvård.

Animals Lebanon är en ansedd
libanesisk djurskyddsorganisation, som vi samarbetat med i
flera år. Efter den hemska explosionen i Beirut i augusti gick
de snabbt in för att hjälpa
drabbade djur, som även de
chockades svårt.

® Animals Lebanon
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Den pågående coronapandemin har tyvärr resulterat i många missförstånd om
risken för smittspridning från
hundar och katter.
Vi har ofta hört om övergivna husdjur
eftersom - precis som för rabies - har
hundar felaktigt blivit syndabockar. De
behöver vår hjälp, så vi stöttar hund- och
katthem som kämpar för att kunna ta
hand om alla djur.
Vi sprider information som förtydligar att
hundar och katter inte sprider corona.

Vi ger även tips på hur man bäst tar hand
om sitt husdjur under karantän.
I Brasilien har vi hittills organiserat utdelning av 18 ton hundmat och fem ton
kattmat till 21 olika mindre organisationer som jobbar med att mata och ta
hand om hemlösa hundar och katter i
fem av landets delstater. Det räcker till
att mata runt 6 000 hemlösa hundar och
katter i två veckor.
Vi utvärderar just nu behoven hos hemlösa och övergivna hundar i andra delar
av världen och kommer att ingripa där
behovet är störst.

I Thailand har vi besökt Hua Koo-templet i
utkanten av Bangkok. Templet har invaderats
av övergivna och hemlösa djur medan en stor
del av landet är satt i karantän. Där fanns
cirka 300 hundar som behövde mat. Tack
och lov var de flesta hundarna vid
templet redan vaccinerade mot rabies men
vi såg till att de 22 nyanlända hundarna
också fick vaccin.

Monsunregn och översvämningar i indiska Assam
I Assam har vi bidragit till Veterinary Emergency
Response Unit (VERU) så att de kan ta fram
mobila veterinärkliniker som kan hjälpa drabbade lantbruksdjur.
Regionen har drabbats av katastrofala monsunregn och översvämningar och våra bidrag hjälper 20 000 djur med nödhjälp och veterinärvård. Juan Carlos Murillo Garcia, som är

internationell chef för vårt katastrofhanteringsarbete, säger:
- Allt eftersom tiden går och behovet ökar bör världssamfundet – tillsammans med oss – förena sig i att stötta de
lokala krafterna för djuren, som samtidigt hanterar det
stora hotet som coronaviruset utgör.
Lantbrukarna i Assam har nu så gott det går flyttat djuren till
högre belägna betesmarker.

Tack vare er kunde vi bidra till
räddningsarbetet, och främst
katter räddades eftersom det är
vanligaste sällskapsdjuret där,
men även hundar och andra
djur fick hjälp.
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Mellan mars och juni tvingades björnreservatet Libearty i Rumänien stänga
för besökare på grund av corona.
Intäkterna från besökare gör annars att
vår partnerorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) har råd att ta hand
om alla de björnar som bor här.

Nya björnar till Libeartyreservatet i Rumänien

TACK VARE DIG kunde Libearty fortsätta
ge mat, veterinärvård och medicin till
alla björnar samt betala för driftskostnader.
Aslan är två och ett halvt år gammal och hittades vid
sidan av vägen i Cheia området i Rumänien. Hon var
svårt skadad efter att, vad vi tror, blivit påkörd av en bil.
Aslan fördes till reservatet där hon blev undersökt och
fick vård av veterinären. Hon led av sår på nosen och
en blödning i magen. Efter två veckor började hon
må bättre.

Reservatet har även fått några nya invånare under de
senaste månaderna. Två av dem är Aslan och Tanya.

Efter 34 år i fångenskap har björnen Tanya äntligen
räddats från Galati Zoo av AMP. Många, långa år
bakom galler, i en liten betonginhägnad med en liten
smutsig pool har gett henne dålig hälsa med svår
inflammation i benens leder och grå starr i ögonen.
AMP förhandlade om överlämnandet med djurägaren
och hon fördes till Libearty. Äntligen kan hon njuta av
ett naturligt liv i den fridfulla skogen.

“Stödet som AMP fått från
våra supportrar har varit
ovärderligt! Utan det hade
man inte kunnat köpa in de
två ton mat som behövs till
björnarna varje dag.
Er hjälp har varit en livlina
under en extremt svår
period. Tack och lov är alla
björnar mätta och mår bra.”
Victor Watkins
Björnexpert på World Animal Protection

Två räddade björnungar
Bamse och Kenya var bara tre respektive
fyra månader gamla när de räddades och
fördes till Libearty björnreservat. De hade
båda förlorat sin mamma – men nu har de
hittat varandra.
Bamse blev separerad från sin mamma efter att de blivit
utjagade från en liten by. Kenya hittades ensam i en
flod efter att ha trillat i och fastnat. Båda björnungarna
räddades av vår partnerorganisation AMP och togs till
reservatet där de fick vård och ett tryggt hem.

Vill bara vara tillsammans
Paula Ciotlos är chef för vår rumänska partnerorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP), som driver
Libearty. Hon säger att ungarna omedelbart kom bra
överens med varandra:
”Föreställ dig två små barn som möts i parken. Det var
mer eller mindre detsamma med de två björnarna. De
träffades först i karantänområdet. De såg på varandra,
började långsamt närma sig varandra, nosade på
varandra - och sedan började de leka."
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Bamse är en modig och nyfiken björn som älskar att klättra i
träd och simma i poolen. Hon springer ständigt runt och hittar
de mest spännande dofterna och de mest intressanta sakerna att
leka med. Den enda gången hon verkar lite orolig är när hon får
syn på en stor björn på andra sidan staketet.
Kenya försöker härma Bamse, men hon är mycket mindre och
ibland har hon svårt att hänga med. Vi ser henne alltid följa i
Bamses fotspår och försöka delta i så många roliga aktiviteter
som möjligt.
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® TOM SVENSSON

En gris i ett projekt för
bättre djurhållning i Kina.

Mejla din bank om djurskydd
World Animal Protection ingår i det internationella
initiativet Fair Finance Guide, som granskar hur hållbart
banker investerar och lånar ut pengar.
Genom en internationell metod kartläggs årligen
bankernas riktlinjer och sedan görs granskningar av hur
de följs i praktiken, för att kontrollera att bankernas faktiska agerande rimmar med riktlinjerna.
Utgångspunkten i granskningarna är internationella
konventioner, normer och standarder för hållbarhet och
socialt ansvar.

Griskultingar
förtjänar
bättre liv

VÄRLDEN

Grisuppfödning måste inte
vara brutal. Därför jobbar
vi med uppfödare och återförsäljare världen över för
att ge kultingar bättre liv.
Det innebär inga stympningar, inga burar och
bättre förhållanden.

TRE AV FYRA GRISAR föds upp
i burar i världen – men tack
och lov är det inte lagligt i Sverige.
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Några timmar efter att kultingen fötts
känner den igen sin mammas röst.
Hon sjunger för den och så småningom
blir den smart nog att känna igen sin
egen spegelbild. I industriell uppfödning får den bara vara med sin mamma
i tre veckor.

Antibiotika överanvänds

Kultingar är intelligenta och sociala
djur som tycker om att leka, undersöka
och böka i jorden på jakt efter mat.
Tillsammans kan vi övertyga företag att
ge kultingarna ett bättre liv. Genom att
delta i konversationer, dela kunskap om
hur saker och ting kan göras bättre eller
genom att sätta press på beslutsfattare.

Med dagens ökade efterfrågan på
billigt kött finns det fortfarande många
uppfödare som sätter vinst före grisarnas välbefinnande.

Vårt arbete består av att:

Detta är inte bara skadligt för djuren,
det har också stora konsekvenser för
miljön och vår hälsa. För att hålla grisarna vid liv i den intensiva grisindustrin
får de mycket antibiotika. Det äventyrar
folkhälsan eftersom denna överanvändning skapar multiresistenta bakterier
som antibiotika inte biter på.

• PÅVERKANSARBETE: påverka
beslutsfattare att ändra lagar

Bättre uppfödning
Grisuppfödning måste inte vara djurplågeri. World Animal Protection
arbetar med grisuppfödare världen
över för att ta fram metoder som är bra
för både kultingarna och företaget.

I Sverige granskas de sju största bankerna (Danske
Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB,
Skandia och Swedbank) samt två mindre banker,
Ekobanken och JAK Medlemsbank, som har valt att
prioritera hållbarhet i sin verksamhet.
Varje bank granskas och betygsätts inom 15 olika hållbarhetsområden där djurskydd utgör ett. Inom detta
område granskas bankerna efter 13 olika djurskyddskriterier som inkluderar djurförsök, pälsdjursuppfödning,
industriell djuruppfödning och skadlig underhållning med
vilda djur. Här står hur du kan maila din bank:
worldanimalprotection.se/stall-krav-pa-din-bank

Banbrytande djurskyddsavtal för grisar i Kina
Livsmedelsföretaget CP China är en av världens största grisuppfödare. Företaget har skrivit på ett avtal med World Animal
Protection och myndigheten för livsmedelssäkerhet i Kina för
högre djurvälfärd! CP China kommer att samarbeta med oss
för att få högre djurvälfärd i deras nybyggda djuruppfödningar. 6 000 suggor i ett pilotprojekt kommer att få direkt nytta av
avtalet och i framtiden kommer troligen runt 10 miljoner suggor
och kultingar få högre välfärd genom samarbetet.

• UTBILDA: jobba med grisuppfödare världen över för att ta fram
metoder som är bra för både
kultingarna och företagen

• UPPMANA ÅTERFÖRSÄLJARE
att bara sälja kött från grisuppfödare som tar väl hand om
sina djur
• KONSUMENTKRAFT: informera
konsumenter om att enbart köpa
kött från grisuppfödare som tar
väl hand om sina djur

Windsztreek är en bondgård i Nederländerna som har byggts med djurens välfärd i fokus.
Byggnaderna har naturlig ventilation och mer utrymme för kycklingarna. Solpaneler ger elektricitet.

® Valerie Kuypers
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"Denna finansiering innebär att vi fortsätter att få en lön så att vi kan försörja våra familjer och hjälpa till att
hålla våra elefanter lyckliga och
friska. Utan stöd skulle reservatet behöva sänka våra löner och det skulle
ha gjort det mycket svårt för oss att
försörja våra familjer."
Emily McWilliam, en av grundarna
och chef för parken planerar att ge fler
elefanter ett nytt liv fritt från lidande, när
dessa svåra tider är över. Hon säger:
"Vi måste klara oss igenom dessa utmanande tider så att vi kan fortsätta
att ge elefanter ett tryggt och naturligt
hem, få fler elefanter i pension, fortsätta stödja samhället och göra en
positiv skillnad."
Emily berättar att deras elefanter är
glada, friska och fortsätter att frodas
i sin naturliga omgivning. En elefant,
Thong Dee, skadade sin svans, men har
tack och lov återhämtat sig fullständigt.

Vackra armband
hjälper elefanter

® Tree Tops
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TACK!

Men med din hjälp
har vi försett reservaten med mat och
veterinärvård.

Kindred Spirit Elephant
Sanctuary (KSES), Thailand
De fick in gåvor för att hjälpa mahouter
(elefantskötare) under denna svåra tid.
De säger:
"Utan detta stöd skulle vi verkligen
haft det svårt. Vi har många önskningar inför framtiden, som att kunna ta in
fler elefanter när denna kris är över.
Vår önskan för de många turistelefanter som för närvarande jobbar i vårt
område är en omställning från turism
till mer elefantvänliga modeller, där
elefanterna kan stanna närmare hemmet och tillbringa mer tid i skogen."

Situationen är svår eftersom de inte
har några betalande besökare och då
ingen inkomst för att ta hand om elefanterna. Reservatet erbjuder besökarna
att observera de ostörda elefanterna
från ett respektfullt avstånd och uppleva
dessa djur som lever fritt.
Personalen vid MEF säger:
"De generösa gåvorna från World
Animal Protections supportrar har
varit avgörande så att vi kan fortsätta
att stödja våra mahouter. De arbetar
otroligt hårt varje dag för att säkerställa att elefanterna har det bästa
livet som är möjligt att leva djupt inne
i den här vackra skogen."

ndation

När turismen stannade av på grund av coronakrisen fick många elefantvänliga reservat i Asien svårt att ta
hand om sina elefanter. Där är det möjligt för turister att titta på elefanter som äter, betar och umgås med
varandra på sina egna villkor, utan direktkontakt med människor. Men genom coronapandemin har turismen
i Thailand sjunkit och den minskade inkomsten för dessa reservat hotar elefanternas välmående. Vi har fått
uppdateringar från några av de reservat som din gåva har hjälpt.

En svår ekonomisk situation drabbade
Burm och Emily's Elephant Sanctuary.
Utan intäkter från turism tvingades
cheferna nästan att sänka mahoutlönerna för att reservatet skulle överleva. Tack vare människor som du var
det inte nödvändigt. Mahouterna beskriver vad stödet betyder för dem.

Mahout Elephant Foundation
(MEF), Thailand

® Mahouts Elephant Fou

Hungriga elefanter i Thailand får mat

Burm and Emily’s Elephant
Sanctuary, Thailand

Elefantkalven ”Mur Lah”
som föddes i januari 2020
i Mahout-reservatet.

Smyckesföretaget Christyle har lanserat ett nytt armband som är döpt efter den
elefantvänliga parken ChangChill. Tio procent av försäljningen går till att uppmärksamma parken och arbetet för elefanter och andra vilda djur. De stilrena armbanden
som passar både män och kvinnor finns i olika storlekar och är handgjorda av
tjejerna på Christyle. Pärlorna består av halvädelstenarna Sodalit och Obsidian
samt en elefantpärla av rostfritt stål.
- Genom att handla hos oss är du med och bidrar till en bättre värld!
säger företagets grundare Christine Henriksson.
Christyle vill även ge Animal News läsare en rabattkod. Om du använder koden
News20 i kassan får du 20% rabatt på de nya ChangChill-armbanden fram till
30 november. Handla med fri frakt på www.christyle.se Tack för att du gör skillnad!
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Du gör världens skillnad
Coronakrisen har fört med sig oväntade svårigheter för både människor och djur runt om i världen.
Tack och lov har ditt stöd inneburit att vi kunnat
hjälpa djur som drabbats. Här är några av de
fantastiska saker du gör möjliga.

Här levereras
matkassar
till husdjursägare
i Costa Rica.

Myrkotten är bara
ett av många djur
som förekommer på
djurmarknader. Vi
vill införa ett globalt
förbud mot handeln
med vilda djur.

Costa Rica
Ditt bidrag gav mat till 1 400
husdjur som ägs av 800 familjer
i Costa Rica; familjer vars svåra
ekonomiska situation förvärrades
av coronaviruset. Detta projekt
är en del av vårt initiativ
#WeOnlyTransmitLove som ska
förhindra att hundar överges.
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Brasilien
När 21 lokala organisationer i
fem brasilianska stater kämpade för
att ta hand om hemlösa hundar och
katter som övergivits under pandemin, klev vi in för att hjälpa till. Så
här långt har vårt stöd resulterat i
18 ton hundmat – tillräckligt för att
mata 6 000 hundar i två veckor.
Genom sociala medier uppmanar
vi också samhällen att mata och
skydda gatuhundarna i närområdet.

Rumänien
Det rumänska björnreservatet
har vanligtvis flest besökare
under våren och sommaren och
står för mycket av det ekonomiska stödet, som vår samarbetsorganisation Asociatia Milioane
de Prieteni (AMP) behöver.
Mellan mars och juni tvingades
dock reservatet stänga och vi
samlar in pengar för att hjälpa
de 107 räddade björnarna.

Björnen Rene, vars namn
betyder pånyttfödd, är en
av de 67 björnarna som bor
i Balkasar i Pakistan.

Pakistan
Björnar på reservatet i Balkasar har fått den allra bästa omsorgen
under pandemin som drabbade landet allvarligt. Vår hårt arbetande partnerorganisation BRC, som sköter det, har försäkrat att
livet rullar på som vanligt för de 63 björnarna. Mat har blivit
dyrare i dessa svåra tider men ditt stöd har inneburit att dessa
vackra djur inte behövt gå miste om något alls. BRC har dessutom
precis förhandlat fram ett övertagande av fyra björnar från björnhets och dans, vilket ökar totalen till 67.

Indien
Saudiarabien
Med din hjälp ska vi pressa världens
mäktigaste ledare vid novembers G20-möte
i Saudiarabien för att få dem att skydda
världens vilda djur genom att införa ett
globalt handelsförbud av vilda djur. Denna
fruktansvärt grymma handel drabbar miljarder
djur årligen, och som pandemin visat utsätter
den även oss människor för hälsorisker.
60 % av alla infektionssjukdomar som uppstår
är zoonotiska, vilket betyder att de kommer
från djur; 70 % av dessa beräknas dessutom
komma från vilda djur.

Vårt team i Indien har under pandemin jobbat hårt med att skydda
den stora populationen av gatuhundar i landet. Genom att samarbeta med de lokala myndigheterna lyckades de inte bara mata
2 000 hundar inom några veckor, utan inspirerade även till att
hjälpa hundar på gatan.
Indiens premiärminister Shri Narendra Modi gick med oss för
att skydda djuren. Han sa: “Jag vädjar till befolkningen i detta
land att ta hand om alla djur runt sig. World Animal Protection
har skapat en lista med ’Do’s and Don’ts’ som alla lätt kan följa,
samtidigt som man håller social distans och är hemma på grund av
lockdown. Låt oss inte glömma de hemlösa djuren i denna kris. De
behöver oss.”

VIKTIGT

Vi kommer att uppdatera dig om framgångarna när vi närmar oss mötet. Under tiden,
be dina nära och kära att skriva under
namninsamlingen: www.worldanimalprotection.se/stoppa-handel-vilda-djur som kräver
ett globalt förbud mot handel med vilda djur.

Hemlös hund får mat
i staden Dehli i Indien.
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Vårt thailändska kontor har
lagt fram förslag på lagstiftning
för att ändra lagen och stoppa
tigeravel för underhållning av
människor. Det har lämnats in till
Somboon Uthaiwiankul, talmannens sekreterare i parlamentet.

Det finns 1 570 tigrar i fångenskap. De
flesta av dem är inte den thailändska
arten. Uppfödningen görs endast för
turistnäringen, för att turister ska få mata
och hålla tigerungar, ta selfies med dem
och se tigershower.

Detta förslag uppmanar till ändring i
lagen för att förbjuda uppfödning av
tigrar i fångenskap som används för
underhållning. Det uppmanar även parlamentet att se över andra lagar som rör
djurskydd och djurplågeriet som vilda
djur i turistindustrin utsätts för.

"I vårt arbete med att få ett slut på
uppfödningen av tigrar i fångenskap
använder vi vårt nätverk och allmänheten, som vill se en förändring av
lagen. Vilda djur borde vara fria från
lidande och misshandel. Vi uppmanar
parlamentet att påskynda ett permanent förbud mot uppfödning av tigrar i
fångenskap."

® Tom Svensson

Vi uppmanar Thailand att förbjuda
uppfödning av tigrar i fångenskap

Panjadach på vårt thailändska kontor
säger:

Delar av vårt thailändska team samt
Somboon Uthaiwiankul, Secretary of
the President National Assembly i det
thailändska parlamentet

Kampanj för att befria tigrarna från fortet
Vi är lika upprörda som många
av våra supportrar över att tigrar
används i TV4:s nöjesprogram
”Fångarna på fortet”. Därför
kontaktade vi dem och produktionsbolaget för att informera
om lidandet för vilda djur som
underhållning.

VARNING

Tiger King – lidandet
bakom tittarsuccén
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- Även om tigrarna får god omvårdnad är det omodernt och okunnigt att
använda tigrar på detta sätt. Det göder
dessutom handeln med vilda djur, som
riskerar både människors och djurs
hälsa, säger vår kampanjansvariga
Lina Dahl.
Även dansk TV har Fångarna på fortet
och nu har även vårt kontor i Danmark
engagerat sig för tigrarna.

Den omtalade Netflix-dokumentären Tiger King nådde stor publik. Men serien visar inte det enorma
lidandet för de uppfödda djuren och att det också främjar tjuvjakt och handel med vilda tigrar.
Vår amerikanska kollega har skrivit en krönika om serien, som finns att läsa här:
www.worldanimalprotection.se/nyheter/tiger-king-berattelsen-om-joe-exotic-som-netflix-missade

Två av lagmedlemmarna

De åker Stafettvasan för djuren
För några år sedan fick Mattias
Stiernström idén om att göra
något för att samla in pengar till
vilda djur. Han har själv jobbat
med bevarande av hotade arter
och ville fortsätta med det.
- Det kändes självklart att svara ja när
bevarandefotografen Tom Svensson
föreslog att vi skulle åka Stafettvasan
och stödja World Animal Protection.

- Jag har sett alldeles för mycket tråkigheter i form av både björnar och reptiler. Björnar som går runt på gatorna i
Bulgarien för att uppträda för pengar,
reptiler som kastas på turister vare sig
de vill eller inte för att bli fotograferade.
Tråkigt nog köper nog många dessa
foton bara för att de ska ta bort djuren
från deras axlar.
Vi tackar Mattias Stiernström och
övriga åkare i Stafettvasan!

Han vill särskilt verka för att få ett
stopp på den grymma turistnäringen
med vilda djur.

VIKTIGT Skriv på för att stoppa handeln med vilda djur!
Vilda djur föds upp eller fångas
in från det vilda varje dag och
hamnar i den globala multimiljardhandeln – för att bli husdjur,
traditionell medicin och underhållning.
För att stoppa handeln har vi startat
en namninsamling. Målet är en miljon
underskrifter, som ska överlämnas
till världens mäktigaste länder under
G20-mötet.
Mitt i sommaren kom nyheten om att
produkter från vilda djur och handel

med levande vilda djur förbjuds i Vietnam med omedelbar verkan. Gilbert
Sape, som är ansvarig för arbetet med
att stoppa exploateringen av vilda djur
för traditionell medicin på World Animal
Protection säger:
“Det hedrar Vietnams regering att
begränsa handeln med vilda djur
genom att förbjuda import och stänga
marknader och platser där illegal
handel med vilda djur äger rum.
Vilda djur hör hemma i det vilda och
detta kommer att bidra till att hålla
dem där.”

Handeln med och konsumtionen av
vilda djur ökar risken att sjukdomar
överförs till människor, vilket leder
till dödliga utbrott som SARS och nu
corona. Handeln måste stoppas globalt
för att skydda djuren, förhindra framtida
hälsokatastrofer och bevara miljön för
kommande generationer.
Här kan du skriva på:
www.worldanimalprotection.se/
stoppa-handel-vilda-djur
eller scanna koden:

Lös DJURKRUXET och vinn poetisk bok om elefanter
Ovanstående bokstäver bildar namnet
på ett djur. Vi lottar ut tre böcker bland
de som lyckas hitta den rätta lösningen.
Maila namnet på djuret och din adress till
info@worldanimalprotection.se eller posta till:
World Animal Protection Sverige
Box 22536, 104 22 STOCKHOLM

Therese Lilliesköld är antrozoolog och
föreläser till vardags om djurs beteende.
När elefanter drömmer är hennes
andra bok.
-Trots att många sett elefanter i fångenskap, eller ridit på deras ryggar under
utlandsresor, är de mytomspunna djur
som få personer har haft ett äkta band
till, säger hon.
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Chang , den svartvita kissen, och de andra
familjemedlemmarna Sing ha och Cherry.

Avsändare: 21 Grams AB (907778), Box 90 166,120 22 STOCKHOLM

Fråga Advokaten - om arv och testamente
Den 29 oktober kl 18.00 direktsänder vi ett digitalt
event om varför man bör skriva testamente
och vad som är viktigt att tänka på då.

Den stora sorgen efter ett älskat djur
Kenny är en av våra mångåriga supportrar.
Nyligen förlorade han sin älskade katt Chang.
Han tycker att sorgearbetet är väldigt tungt och
efterlyser stödgrupper för de som sörjer djur.
- När tredje veterinären sa att det bästa för Chang var att han
fick somna in lyssnade jag förstås. Men sorgen och saknaden
är så svår, så överväldigande. Och skuldkänslorna är enorma.
Var jag tillräckligt snäll? Han var innekatt och fick aldrig känna gräs under tassarna. Var det fel, säger Kenny.
Veterinären Hanna Ralfe arbetar med katter och hundar och
bekräftar att många djurägare känner skuldkänslor när de
avlivar sitt djur. Hon berättar att sorgebearbetning är en
väldigt liten del av veterinärutbildningen.
- Det vore önskvärt med mer omfattande undervisning inom
detta område då det är en så otroligt viktig och vanlig del i
vårt arbete. Om djurägaren har funderingar efter att deras
djur gått bort är de alltid välkomna att höra av sig till mig för
att i lugn och ro diskutera de frågor som de har.
Hon fortsätter:
- Några stödgrupper känner jag inte till men jag tycker det
vore en fantastisk idé, då djurägaren många gånger känner
att de just förlorat en familjemedlem och att det inte alls är
”bara är ett djur”.
Om du vill ha kontakt med Kenny kan du maila
info@worldanimalprotection.se, så vidarebefordrar vi
ditt meddelande.

Vår ambassadör, journalisten och programledaren Suzanne Axell, samtalar med
advokaten Claude Zacharias, expert på
testamentesfrågor, som reder ut vad lagen
säger. Vår generalsekreterare Roger Pettersson
som har lång erfarenhet av hanteringen av de testamenten
som har kommit oss till del, deltar också i eventet och kan
svara på frågor.
Om du har någon särskild fråga du önskar att Suzanne tar upp
med Claude eller Roger kan du skicka in den i förväg till
testamente@worldanimalprotection.se Tänk på att det bör vara
en fråga av generell natur som kan ha intresse för en bredare
publik. Vi kan tyvärr inte ge personlig rådgivning inom ramen för
detta event.
Här kan du anmäla ditt intresse för eventet worldanimalprotection.se/testamente, så får du en mötesinbjudan via mail.

Har du koll på vad som gäller
angående arv och testamente?
På vår hemsida kan du göra ett quiz för att se vad du vet om
dessa viktiga frågor.
Gå in på worldanimalprotection.se/testamente eller SMSa
ordet QUIZ till 70901 så får du en länk till din mobiltelefon.

Hitta oss på sociala medier
World Animal Protection Sverige
#worldanimalprotectionsverige
World Animal Protection Sverige

worldanimalprotection.se 08-617 79 70 Plusgiro: 90 01 74-4 Swish: 9001744
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