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Elephant Haven mitt i Frankrike
är Europas första reservat
för elefanter. Reservatet har
blivit verklighet med stöd från
bland andra World Animal
Protection.

Denna tidning innehåller många sådana
saker, som tillsammans ger tusentals,
ibland miljontals, djur bättre liv. Och det
har du varit med och gjort möjligt.
På nästa uppslag kan du se några viktiga
framgångar under året som gick. Vi ser
fram emot att berätta om dem som äger
rum i detta nu i kommande nummer av
tidningen. Tack för att du är med och
skapar en djurvänlig värld!

Lise-Lott Alsenius
Redaktör

Gandhi är den hittills enda elefanten
i Elephant Haven. Hon är en asiatisk
elefant, som föddes i frihet 1969.
Redan som liten fångades hon in,
troligen i Thailand, och har sedan
dess levt ett långt liv i olika djurparker. Eftersom hon är såpass
gammal och har en plågsam ledinflammation, gjordes bedömningen
att hon inte borde transporteras
från Europa och släppas ut i sin
naturliga livsmiljö i Asien.

Elephant Haven

När jag började skriva om ljusare tider
hade invasionen av Ukraina inte ägt rum.
Den förändrar tillvaron och framtidstron
på flera sätt. Både människor och djur
lider ofantligt och vi känner starkt med
dem. Men vi ser också fantastiska exempel på goda handlingar, mod, empati och
solidaritet. Alla djurägare som vägrar fly
utan sina djur, grannländer som tar emot
både människor och djur med öppna
armar, djurparkschefen som vägrar

överge djuren på sitt zoo… Det ger hopp i
mörkret. För både de och vi vet att vi
aldrig får ge upp, att varje enskild sak du
gör för någon annan är viktig.

Elephant Haven

Lise-Lott Alsenius
och Lucy

Äntligen är våren här och vi går mot
ljusare tider. Coronarestriktionerna har
släppt och de flesta av oss kan gå tillbaka till det liv vi hade innan coronan.
Eller – kan vi? Och vill vi? Corona är ännu
ett bevis på att vi inte kan fortsätta leva
som vi gjort. Grunden för pandemin finns
i vårt sätt att behandla djuren, som i sin
tur förstör miljön för oss alla. Det måste
helt enkelt bli en förändring.

Europas första reservat
för elefanter

Glädjande nog har Gandhi anpassat
sig mycket bra till sin nya livsmiljö.
Hon är försiktig , men väldigt
intresserad av de läckerheter hon
får att äta – som vattenmeloner,
plommon och citroner.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

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

Vi vill få stopp på djurs lidande
och skapa en hållbar värld för alla.

Lyssna på vår nya podcast
ANIMALS ARE CALLING
World Animal Protection har startat
en ny podcast, som du hittar på Apple
Podcasts och Spotify. I ”Animals are
calling” diskuterar vi de stora
problemen som nu hotar djur,
människor och hela planeten.

”Jag tycker att en podcast är ett
väldigt bra och lättillgängligt sätt att
kunna ta del av viktig kunskap om
djurvälfärd var du än befinner dig.
Med ’Animals are calling’ får du enkelt
information om vad vi tillsammans kan
göra för att hjälpa djuren.”

Några av våra framgångar för djuren under 2021
8

Michaela vill göra djurvälfärd till valfråga
12

Hanna Ralfe, veterinär och ersättare i
World Animal Protection Sveriges styrelse

Stora framsteg för Asiens björnar

Ny namninsamling för att ko och
kalv ska få vara tillsammans
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Tillsammans gjorde vi världen
djurvänligare under 2021
Efter påtryckningar från
oss och många andra
organisationer beslutade
EU att senast 2027 presentera ny lagstiftning för ett
burförbud för lantbruksdjuren.

Covid-19-pandemin har gjort
att massor av hundar drabbats av akut svält. Tack vare
generöst stöd har vi kunnat
mata 11 000 hundar i Indien.

Många vilda djur i
Brasilien drabbas när
stora områden bränns för
att ge plats åt djurindustrin.
Vi stödde organisationer
på plats för att hjälpa
djuren.

Nya havsreservat
Vi bidrog till tre nya djurvänliga havsreservat för
att skydda valar och delfiner i Spanien, USA och
Sydafrika.

Expedia delfinvänligt
Resejätten Expedia Group
slutade sälja biljetter till
delfinshower och närkontakt med delfiner efter
krav från 350 000 av
våra supportrar under två
års tid.

NOVEMBER

Foto: Alex Garland Photography

Befriade björnar
i Vietnam

”Fångarna på fortet"
slutar med vilda djur

Foto: Nguyen Van Tuyen

Foto: Raggy Charters

Vi medverkade till att
befria fem björnar från
burar i Vietnam. Antalet
björnar i gallindustrins
burar har sedan 2005
minskat från cirka 4 300
till färre än 350.
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Branddrabbade
djur i Brasilien

Foto: Noelly Castro

r vi en
T illsammans ä
för en
stark kraft
värld!
djurvänlig are

EU:s burförbud

JULI

EU importerar mycket kött
och skinn från kängurur.
Tack vare uppmaningar
från våra supportrar slutade
nätjätten Bol.com med
känguruprodukter.

Mat till hungriga
hundar i Indien

Inga fler tigrar, ormar eller
spindlar ska utnyttjas i
TV-programmet ”Fångarna
på fortet”, efter påtryckningar
från oss. Programmet visas i
över 30 länder.

Växtbaserad medicin
Vi påverkade nästan tusen
kinesiska läkare att stödja
växtbaserade alternativ till
djurbaserad, traditionell
medicin.

Foto: klenova | paixin.com

Våra framgångar för djuren
hade inte varit möjliga utan
våra supportrar.

JUNI

DECEMBER

Foto: NOMADasaurus

TACK till alla er som är med
och gör World Animal
Protection till en av de största
djurvälfärdsorganisationerna
i världen.

Nätjätten Bol.com
kängurufri

OKTOBER

5

erad
Michaela flank
ster
av Sami till vän
er.
och Isa till hög

Svenskarna vill
stärka skyddet för
de jagade djuren

2022

Michaela
lyfter viktiga
djurfrågor
inför valet

Det är resultatet av en ny undersökning som
gjorts via YouGov Sveriges Internetpanel,
på uppdrag av World Animal Protection
Sverige och Svenska Rovdjursföreningen.

Söndagen den 11 september är finns inom World Animal Protection och
det val i Sverige. World Animal att de kan kontakta oss när de behöver
hjälp med olika djurfrågor. Sedan vill
Protection driver ett projekt för jag förstås även att partierna ska ta
att viktiga djurfrågor ska lyftas ställning för de frågor som vi lyfter
inför valet. Michaela Milivojevic särskilt inför valet.
Sandvik leder vårt projekt.
Finns det någon fråga som
Mycket! Jag har vuxit upp med djur. De
har varit självklara familjemedlemmar för
mig. När jag läste filosofi på universitetet
i Lund blev jag särskilt intresserad av djuretik, det vill säga hur vi bör förhålla oss
till andra djur, de som inte är människor.
Bland annat läste jag Peter Singer och
det gav mig ett djupare perspektiv.

Vad vill du uppnå med projektet?
Jag vill att alla som är politiskt intresserade ska veta om att World Animal Protection finns och känna till allt fantastiskt
vi gör för djur tillsammans. De ska också
känna till vilken enorm kompetens det
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Många svenskar vill utöka
skyddet för de vilda djuren. Det
finns ett starkt stöd för att skapa
särskilda områden med jaktförbud och att djurskyddslagen ska
utökas, så att den också gäller
djur som jagas. De flesta tar
avstånd från jakt som sker enbart
för nöjes skull.

11 SEPTEMBER

Vad betyder djur för dig?

naturliga
Jättemyrsloken är bara en av de mång a arter vars
s
miljö förstörs i samband med skövlingen av Amazona
Här får några hem- och föräldralösa ungar mat.

av djur, att de vilda djurens livsutrymme
minskar, hemska djurmarknader eller att
djur trängs ihop i djurfabriker. Vi borde
helt enkelt sluta med allt det, för djuren,
människorna, miljön och för klimatet.

du själv känner särskilt för?

Många känner säkert som du,
vad kan man göra för att hjälpa
till i valprojektet?

Det är så många frågor som jag tycker
är enormt viktiga. Ska jag välja ut några
av dem vi kommer att lyfta så blir det
antibiotikaresistensen och zoonoserna/
pandemierna. De är båda frågor som
kopplar ihop djurs välfärd, människors
välfärd, miljön och klimatet. Att proppa
djur fulla med antibiotika bara för att
de hålls i system som gör dem sjuka är
så dumt. Det hela leder till att djur far
illa och att människor lider och dör på
grund av de motståndskraftiga bakterier
som utvecklas. Zoonoser som kan övergå till pandemier har vi haft många i
historien, men vi tycks aldrig lära oss. De
beror nästan alltid på felaktig hantering

Alla kan göra något och tillsammans
kan vi göra mycket. På vår hemsida:
worldanimalprotection.se/valet_2022
kommer vi samla all information, allt
ifrån undersökningar vi gör till vad
partierna svarar på våra frågor. På vår
hemsida kommer det också att finnas en
guide för vad man kan göra. Vi kommer
att skriva löpande på våra sociala medier. Det viktigaste är att vi alla känner
att vi kan göra något. Att dela inlägg är
viktigt. Att diskutera frågorna med vänner och bekanta är viktigt. Att kontakta
partierna är viktigt. Att kontakta media
är viktigt. Vi kan alla göra något och det
vi gör tillsammans ska bli fantastiskt bra.

Lorem ipsum

70 %

Uppmärksammad rapport om
bankers ansvar för djur och miljö

59 %

Amazonas regnskogar sätts i brand för att ge plats åt
betande kor och sojaodlingar för foderproduktion till
köttindustrin. Förutom att boskapen lider och vilda djur
förlorar sina hem och riskerar brännskador, finns det
stora miljöproblem.

vill ha särskilda
områden med jaktförbud

Jakten bör minimeras så att
den inte sker för nöjes skull

Hela 70 procent av de intervjuade är för
att Sverige skapar särskilda områden med
jaktförbud. Dessutom tycker 59 procent
att jakten bör minimeras så att den inte får
genomföras bara för nöjes skull. Bara en
fjärdedel säger nej till en sådan begränsning. Hos de intervjuade finns ett starkt stöd
för att de vilda djuren ska få ett starkare
skydd än i dag, genom att de tas med i
djurskyddslagen: runt två tredjedelar säger
ja till det och bara 14 procent nej.

Storbanker som finansierar företag som ansvarar för skogsbränningen
möjliggör indirekt förstörelsen. Det vill vi stoppa. Därför gick vi samman
med Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide Sverige och släppte
en rapport som visar omfattningen av hoten mot Amazonas djur och natur.
Rapporten uppmärksammades av radio, TV och ett stort antal tidningar.
I stället för att vara en del av problemet kan finanssektorn bli en del av lösningen. Du kan vara med och påverka svenska bankers investeringar i djurvänligare riktning.
LÄS MER! Svenska fondpengar fortsätter hota
Amazonas – Fair Finance Guide

Mejla din bank och be den ta ansvar för djur och miljö.
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Nio björnar
befriade i Vietnam

Sydkorea snart helt
fritt från gallbjörnar

Just nu hjälper vi nio björnar i Vietnam att få
bättre liv i ett djurvänligt reservat efter att de
har varit inlåsta i trånga burar under många år.

Vi lyckades! Den sydkoreanska regeringen,
inhemska djurskyddsorganisationer och
björnägarnas organisation, har undertecknat
ett avtal om att gallindustrin helt ska avvecklas
i Sydkorea.

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

”De här nio björnarnas historia är ett hoppfullt
exempel på ägare som frivilligt släpper björnar ur
fångenskap – även om många av björnarna är i
dåligt skick. Vårt arbete med att hjälpa björnar i
Vietnam har varit mycket framgångsrikt. För 17 år
sedan fanns det runt 4 300 björnar i fångenskap i
den gamla gallindustrin och nu har antalet minskat
dramatiskt med omkring 4 000.”
Sedan 2005 är gallindustrin olaglig i Vietnam, men i
samband med förbudet fick ägarna rätt att behålla de
björnar de redan hade som ”sällskapsdjur”.
Björnarna har nu flyttats till ett björnreservat som drivs av
vår samarbetspartner Four Paws i Ninh Binh-provinsen.
Alla nio har fått nya liv, med så mycket utlopp för sina
naturliga beteenden som möjligt och med den omvårdnad
de behöver. Långt borta från lidandet bakom galler hos
sina tidigare ägare.

Antalet björnar
i fångenskap i
Vietnam har
sedan 2005
minskat med 93 %.
Från 4 300 björnar
till 327.

Nio asiatiska
kragbjörnar har
befriats från gallindustrin och fått
nya liv i reservat.
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Sandra Jönsson, som är expert på vilda djur i World Animal
Protection Sverige, säger:

”Det här är en efterlängtad historisk seger för
björnarna. Att både regeringen och björnägarna nu
ställer sig bakom en avveckling av gallindustrin är en
avgörande framgång för vårt arbete. Avtalet sänder
en stark djuretisk signal om att det inte är acceptabelt att hålla vilda djur i fångenskap och utnyttja
dem som handelsvaror. Det är inte minst viktigt att
överenskommelsen innebär att de kvarvarande
björnarna ska tas om hand på ett djurvänligt sätt.”
Överenskommelsen är ett gemensamt åtagande att se
till att inga björnar hålls för sin galla 2026. Alla inblandade
parter ska dessutom samarbeta för att ta hand om de
kvarvarande björnarna, så att de behandlas väl i djurvänliga reservat.

100 %

100 %

50 %

50 %

0%

0%

VIETNAM – minskning med

93 %

Starkt stöd för djurfri
traditionell medicin
En viktig drivkraft för den grymma
handeln med vilda djur är efterfrågan
på djurdelar som björngalla. En
undersökning har genomförts av

SYDKOREA – minskning med

74 %

World Animal Protection tillsammans
med brittiska och kinesiska forskare.
De har kartlagt hur den traditionella
medicinen används i Kina och Vietnam i
dag. Bland de undersökta användarna
av traditionella läkemedel, kunde så

I Sydkorea finns det
idag cirka 398
björnar på fabriker
jämfört med över
1 400 i mitten av
2000-talet – det är en
minskning med 74 %.

många som 89 procent tänka sig att
välja vegetabiliska alternativ till animaliska läkemedel. Av läkarna var 80 procent
beredda att skriva ut alternativa, växtbaserade läkemedel.
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Kolmården stänger delfinariet!
Kolmården ska stänga sitt delfinarium och i stället fokusera mer
på att skydda hotade djurarter.
De tolv delfiner som nu finns i
Kolmården ska få nya hem så
snart som möjligt.

AVSTÅ delfinshower
när du besöker djurparker
• Det finns över 3 000 delfiner
i djurparker eller akvarier,
världen över.
• Oftast är det flasknosdelfiner
som turisterna möts av. En delfinart
som varken är utrotningshotad
eller platsar i en djurparksbassäng.
• En delfinshow har varken ett
bevarande- eller utbildningsvärde,
det handlar enbart om att locka
till sig biljettköpande turister
• World Animal Protection anser
att flasknosdelfiner hör hemma
i det vilda, i sin naturliga miljö.

Vill du se delfiner till havs
under semestern, tänk på
följande:
• Platsen har märkningen
Whale Heritage Site

- Vi har länge arbetat för ett stopp för delfinshowerna. Nu är det viktigt att delfinerna
kommer till nya hem där de kan leva så bra
liv som möjligt – helst utan att behöva uppträda. Delfiner är vilda djur som inte mår bra
av att hållas i fångenskap och tvingas att uppträda, säger Lina Dahl, kampanjansvarig för
vilda djur i World Animal Protection Sverige.

WHALE
HERITAGE SITE

WHALE
ENTERTAINMENT

Nej!

Ja!

• Inte för många båtturer varje dag
• Att delfinerna inte lockas fram till båten
på något sätt
• Att det finns riktlinjer för respekt för
delfinerna, som inga höga ljud eller
hastiga rörelser
TIPS!
		
		
		

Köp biljett på plats istället för att
skippa mellanhänder, samt för att
kunna fråga arrangören hur
delfinskådningen går till.

ON

Uppdaterad djurparksguide
Lagom till djurparkernas öppnande
i somras lanserade vi Djurparksguiden – djurvett och etikett – och
snart är det dags för en ny version
för i år. Vi tar en närmare titt på 21
av Sveriges största djurparker.
Främst undersöker vi om de anordnar djurshower, tillåter närkontakt med vilda djur och
arbetar seriöst med bevarande av hotade
djurarter.
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- Djurparksguiden har fått mycket uppskattning
och uppmärksamhet, både av djurparksvärlden
och allmänheten, säger Lina Dahl, som är kampanjansvarig för vilda djur. Vi arbetar nu med att
uppdatera Djurparksguiden och kommer även att
presentera en lista på platser där vilda djur kan
ses i det vilda.
Djurparksguiden är en digital handledning för
människor som vill se vilda djur på sin semester.
Den ska hjälpa dem att välja de bästa alternativen i djurparksvärlden och bidra till ökat djurskydd i samtliga djurparker.

Vi stödjer Plant Based Treaty
för djur, människor och miljö

Vi har länge varnat för hälsoproblemen med att
rutinmässigt ge antibiotika till djur i livsmedelsindustrin.
Både för djur och människor. Vi välkomnar att EU i
januari i år införde strängare regler för att begränsa
antibiotikaanvändningen.
Amanda Dahlberg, som är expert på djur i livsmedelsindustrin i
World Animal Protection Sverige, säger:

Det är bråttom att komma till rätta med problemen med antibiotika i livsmedelsindustrin.
Därför är det bra att EU markerar tydligt mot
överanvändningen, som både är en del av en
systematiskt dålig djurvälfärd i djurfabrikerna och
innebär stora hälsorisker för mänskligheten.

• Båtmotorerna stängs av nära delfinerna

OFF

EU begränsar
antibiotika till djur
i livsmedelsindustrin

Det är inte längre tillåtet att ge antibiotika till grupper av
djur som en förebyggande åtgärd för att förhindra sjukdomar.
Antibiotikaanvändning ska därmed inte kunna användas för att
dölja och kompensera dålig djurvälfärd.

World Animal Protection ställer sig
bakom initiativet Plant Based Treaty.
För djur, människor och miljö är det nu
helt nödvändigt att vi ställer om till ett
mer växtbaserat livsmedelssystem.
Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal
Protection Sverige, säger:

”Den industriella djurhållningen i livsmedelsindustrin innebär mycket lidande
för djuren och allvarliga miljöproblem.
Djurfabrikerna, långa djurtransporter
och köttindustrins skogsskövling står
för stora utsläpp av växthusgaser som
förvärrar klimatförändringarna. Med en
övergång till mer vegetabiliska livsmedel
kan vi skapa en djur- och miljövänligare
framtid. Därför stödjer World Animal
Protection Plant Based Treaty.”
Plant Based Treaty är ett gräsrotsinitiativ, som för
närvarande stöds av uppåt 400 organisationer och
200 företag runt om i världen. Syftet är att sätta
fokus på livsmedelsindustrins djur- och miljöskadliga effekter.
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Några kommentarer
från våra supportrar:

Ny namninsamling:

Låt ko och kalv få
vara tillsammans
Den 17 februari startade World
Animal Protection Sverige
kampanjen ”Ok eller Koko?”. En
namninsamling för att kor och
kalvar ska få vara tillsammans
i den svenska mjölkindustrin.
En färsk Novus-undersökning
visar att vårt kampanjmål har
starkt stöd hos svenska folket.
Amanda Dahlberg, som är agronom
och expert på djur i livsmedelsindustrin
i World Animal Protection Sverige,
säger:

I mjölkindustrin separeras ko
och kalv systematiskt från
varandra. Det tycker vi inte är
ok. Därför har vi startat en namninsamling för alla som också vill
förbättra situationen för kor
och kalvar. Med namninsamlingen vill vi visa politiker, mjölkproducenter och livsmedelshandlare att vi är många som
anser att ko och kalv ska få
vara tillsammans.

”U n d e r
bar t att
ni star ta
om dett
t en nam
a. D e t ä
ninsam
r gr ym t
sin mam
ling
att skilja
ma allt
kalven
för tidig
ordet!”
f rå n
t. Hjär ts
kärand
e är

kalv minst ska få vara tillsammans efter
att kalven har fötts. En majoritet av de
intervjuade i Novus-undersökningen,
56 procent, anser att det borde införas en sådan minimigräns och bara
9 procent säger blankt nej. Lite drygt
50 procent är dessutom beredda att
betala mer för mjölk som producerats
så att ko och kalv får vara tillsammans,
medan 13 procent inte är beredda att
betala mer.

kogård för at t
sedan var jag på en
år
20
en
r
dä
så
ör
”F
väntade och
de precis medan jag
köpa hö. En ko kalva
och
ar t efter betonggolvet
kalven drogs omedelb
se kalven.
ox. Kon fick inte ens
slängdes in i en kalvb
Glömmer det aldrig.”

”Lå

ans
m
m
a
s
l
l
i
ara t
v
m
e
d
t

.”

”Jag har sett med egna ögon en bondgård som jag ofta
åker förbi att kalvarna står i varsin box och matas. Dom
får inte vara med sin mamma. Usch.”
”Hade det funnits möjlighet hade jag gärna och troligtvis
flera med mig betalt mer för sådan mjölk. Kan folk betala
15 kronor för en 0,5 liters Coca-Cola borde det inte vara
några problem att betala 20 kronor per liter mjölk om
man vet att det går tillbaka till djurens välfärd!”

Efter kalvningen är det i dag tillåtet att
placera en kalv i en ensambox och
hålla den där tills den är åtta veckor.
Det är 63 procent negativa till. Bara
5 procent tycker att reglerna för
ensamboxar är bra.
- Ni är fantastiska! På bara några få
dagar vällde tusentals underskrifter
och kommentarer in och ert engagemang för att ko och kalv hör ihop är
otroligt. Fortsätt dela och kommentera, tillsammans gör vi skillnad! säger
Julia Engqvist, kampanjansvarig.

Ko och kalv hör ihop!
Skriv på vår namninsamling:

Starkt stöd
Vårt kampanjmål att ko och kalv ska
få vara tillsammans har ett starkt stöd
hos svenska folket. Det visar en färsk
undersökning som Novus har gjort på
vårt uppdrag.
I svenskt regelverk finns i dag ingen
tidsgräns angiven för hur länge ko och
Foto: istock.com
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Vilda Vänner UF stödjer världens djur

BOKRECENSIONER
Min farmor var vegan

Hund och människa emellan

Författare: Anna H Lundahl,
		
Lassbo förlag

Författare: Therese Lilliesköld

Recensent: Therese Lilliesköld

Elin Tegner, Thea Carlund och
Stina Fagrell studerar på Kitas
gymnasium och ville skydda utrotningshotade djur med sitt UFföretag Vilda Vänner. UF står för
Ungt Företagande och består
vanligtvis av tre till fem medlemmar. Det drivs inom ett eller fler
ämnen på alla gymnasieprogram.

-Vi valde att samarbeta med World Animal Protection eftersom vi tycker ert arbete efterliknar vår vision. Vi strävar mot
en värld där djur slipper lidande, och vill
därför sprida kunskap om detta för att
engagera andra, säger Elin Tegner.
Vilda Vänner UF såg både en affärsmöjlighet och ville erbjuda en produkt
som ska göra skillnad. De tog därför
fram designade och handgjorda pro-

Ett lopp för en god sak
Vill du springa, gå eller jogga
en halvmil för en god sak?
Onsdag 4 maj anordnar IT-företaget Azeo ett lopp, Urban Run
i Stockholm.
- Syftet är att få människor att röra på
sig, i sin egen takt och ha roligt! Samtidigt gör du gott både för kroppen och
djuren, säger Azeos VD Gustav Hagberg. En tredjedel av anmälningsavgiften kommer oavkortat gå till World
Animal Protections arbete för att skydda världens djur. Han fortsätter:
- Det här kan bli friskvård för både
jobbgäng och kompisgäng men också
enskilda motionärer, ALLA är välkomna! Fråga de andra på ditt jobb,
vänner och andra motionsintresserade
du känner, ju fler desto roligare!
Mer information och anmälan hittar
du på www.azeo.se/urbanrun
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Gustav Hagberg får äran att
hålla redaktionshunden Lucy
på vår t kontor på Kungsholmen
i Stockholm

dukter för att stödja arbetet med utrotningshotade djur.
- Våra armband och vår kommunikation
belyser de utrotningshotade djurens
situation och uppmanar folk att skänka
pengar till World Animal Protection.
Försäljningen har gått bra trots covid-19.
Vi har sålt många armband, men
viktigast av allt så har vi spridit kunskap,
säger Elin.

Mixa
AnnKristin säljer
växter för världens djur
AnnKristin Norman, som driver Kattlänken i Vilhelmina har stått på djurens
sida under hela sitt liv. Hennes älskade
Mixa (på bilden) är språkrör för alla
djur som lider och far illa. Fyra år i rad
har AnnKristin sålt sticklingar, växter
och loppisgrejer och köparna har
swishat pengarna till World Animal
Protection. Detta har lett till tiotusentals
kronor till världens djur!
AnnKristin och Mixa tackar och hälsar
till dem som skänkt växter till denna
försäljning och dem som handlar. Vi
tackar AnnKristin för både insamling
och att hon sprider information om
World Animal Protection!

Det här är något så ovanligt som en kombination av familjeberättelse, samhällshistorik och kokbok. Boken utgår från
författarens familjehistoria kring kosthållning och varvar
detta med att beskriva miljö-, hälso- och djurrättsrörelsens
del av det växande intresset för vegetarisk mat i västvärlden.
Dessutom med inslag av familjerecept och gästskribenters
texter om olika ämnen. Dessa utgörs av bland andra politiker, historiker och företrädare för organisationer.
Sammanfattningsvis är det en intressant berättelse även om
jag gärna hade sett en större del ägnats åt djurhållningens
aspekter. Boken bjuder på mycket fakta och därtill flera
recept som jag blir sugen på att prova. Dess allra största
behållning är dock beskrivningen av författarens farmor,
som tidigt blev renlärig vegan, och vars man också övergick
till vegansk livsstil då de möttes.
Jag försöker föreställa mig hur vår omvärld idag kan te sig
för någon som blivit vegan långt innan några färdiga produkter fanns på marknaden. Idag, då vi inte bara kan välja
att köpa havremjölk
specialiserad för att
passa till kaffet, utan
också har ett flertal
olika märken att
välja emellan.

Recensent: Siw Ågren
Jag bara älskar den här boken! Räcker det som recension?
Kanske inte – så jag ska förtydliga. Boken kan läsas av alla
”hundintresserade” – de som är fullständigt hundtokiga eller
bara ”hundnyfikna”. De som haft hund länge, den som nyss
skaffat valp eller kanske bara funderar på att inkludera en
fyrfotad familjemedlem.
Boken är något så ovanligt som en personlig faktabok. Den
bjuder på vetenskapliga studier blandat med personliga
upplevelser, erfarenheter och kunskap. Den är färgstark då
vi får ta del av författarens egna hundar genom tiden, men
också hennes upplevelser med individer och hundflockar i
flera andra miljöer, i olika delar av världen.
Författarens kärlek till och respekt för hundar genomströmmar hela boken i syfte att få läsaren att ta in, att
hundindividen ska behandlas enligt sina egna förutsättningar för att må bäst. Författaren vill lära oss förstå
hundens men också individens känslor och förmågor.
Det kräver nog att vi kritiskt
granskar etiska ställningstaganden men också egna
tolkningar av våra fyrfotade
familjemedlemmar.

Foto: Åke Gunnarsson/VUE

Tävla och vinn böckerna
– lös DJURKRUXET
Vi lottar ut böckerna ovan bland er som lyckas
lösa DJURKRUXET och har skickat in svaret
senast 1 juni. Skriv om du önskar någon särskild
av böckerna om du vinner.

Bilda namnet på ett djur med hjälp av ovanstående
bokstäver och skicka ditt svar till:
info@worldanimalprotection.se
senast den 1 juni eller posta svaret på ett vykort till:
World Animal Protection Sverige
Box 22536, 104 22 STOCKHOLM
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Returadress:
World Animal Protection
Box 225 36
104 22 Stockholm

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

Åtta.45 Tryckeri AB, Box 515, 175 26 JÄRFÄLLA

Inbjudan till årsmöte 7 maj 2022
Lördag den 7 maj kl 15.00 håller World Animal
Protection Sverige ordinarie årsmöte. Som medlem
är du välkommen att delta.
I samband med årsmötet bjuder vi in till ett föredrag där vårt
arbete med elefanter i Thailand, volontärarbete för hundar
samt hur World Animal Protection arbetar för att påverka de
bakomliggande orsakerna till att det ser ut som det gör för
djuren runt om i världen presenteras. Föredragshållare är
Gitte Buchhave (ordförande), Roger Pettersson (generalsekreterare) och Amanda Dahlberg (expert).
Föredraget pågår mellan kl 16.15–17.00.
Årsmöte och föredrag äger rum på Clarion Hotel Amaranten
Kungsholmsgatan 31 i Stockholm.
Anmälan till årsmöte och föredrag görs
senast den 29 april till:
mariegrundstrom@worldanimalprotection.se
eller 08-617 79 70.

Dagordning för årsmöte, kl 15.00–16.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Val av justerare, tillika rösträknare
Frågan om Årsmötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av röstlängd och dagordning

7.
8.
9.
10.

Fastställande av årsredovisning
Fastställande av balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse
Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning
Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet
Fastställande av medlemsavgift för det kommande
kalenderåret
Val av ordförande för Styrelsen och övriga
styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av Styrelsens förslag och i tid
inkomna förslag från medlemmar
Övriga frågor
Mötet avslutas.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bear Bile – Rivets skiva om björnarna i gallindustrin
Musikern Mika Hallbäck är en stor djurvän och en av våra ambassadörer.
Det var när han hörde talas om björngallsindustrin som han bestämde sig
för att bli mer aktiv i arbetet mot djurplågeri.
Foto: Dimitrios Bizios

Hans första projekt var skivan “Bear Bile”, som kom 2014, som egentligen
bara genom sitt namn och omslag skulle medvetandegöra hans lyssnare.
Här finns skivan att lyssna på och köpa:
https://rivetadam.bandcamp.com/album/bear-bile
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