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Vad vill vår organisation uppnå?
World Animal Protection Sverige vill skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap
och verka för djurs välfärd. Tillsammans med World Animal Protection International och
andra World Animal Protection-föreningar i världen vill vi bygga upp en stark global rörelse
för att djurvälfärd ska respekteras och djurplågeri upphöra.
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation?
World Animal Protection Sverige är en del av den globala rörelsen World Animal Protection,
som har huvudkontor i London och verksamhet i alla världsdelar. De olika delarna av World
Animal Protection arbetar tillsammans. Arbetet koordineras på global nivå via vårt
huvudkontor. Inom ramen för samarbetet koordineras arbetet med verksamhetsplaner,
budgetar och projektplaner. Även arbetet med att utvärdera utfallet av vårt arbete sker
gemensamt.
Vilka strategier har vi för att uppnå vårt mål?
World Animal Protection har en gemensam vision och gemensamma strategier för hur vi ska
uppnå våra mål. Dessa utarbetas gemensamt. Huvudstrategidokumentet avser tio år framåt i
tiden och kompletteras med strategier för varje arbetsområde. World Animal Protection har
under 2021 fokuserat på två huvudarbetsområden:
* Djur i livsmedelsindustrin.
* Vilda djur.
Viktiga delar i vår strategi är “Utbildning och mobilisering”, “Lobbyverksamhet” samt
“Katalysera hållbara lösningar som skyddar djur”. Genom att agera inom dessa områden
åstadkommer vi förändringar för djuren.
Om världens lantbruksdjur ska få bättre liv måste vi i grunden förändra det enorma
produktionssystem med industriellt lantbruk som finns, och som är en av de största källorna
till djurlidande. Därför har vi på World Animal Protection under 2021 arbetat strategiskt med
hur vi kan genomföra en sådan omfattande systemförändring.
Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå vårt mål?
World Animal Protection Sverige är vad vi inom World Animal Protection brukar kalla för ett
360 graders-kontor. Det innebär att vi har kapacitet och kunnande för att verka inom alla de
områden som World Animal Protection arbetar inom:
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Ledarskap och styrning. Den som leder verksamheten inom World Animal Protection
har förutom lång erfarenhet av ledarskap samt utbildning inom området, även lång
erfarenhet av att arbeta med djurskyddsfrågor på både strategisk och operativ nivå.
Insamling. Den som ansvarar för vårt arbete är certifierad insamlare.
Kommunikation. De som ansvarar för vårt kommunikationsarbete har adekvat
utbildning och lång erfarenhet.
Program och policyarbete. Hit räknas arbete med sakfrågor, politiskt
påverkansarbete och företagssamarbeten. De som ansvarar för vårt program- och
policyarbete har adekvat utbildning och lång erfarenhet.
Supporter service. De som ansvarar för vårt arbete har lång erfarenhet av att jobba
med såväl administrativa som kundrelaterade frågor.
CRM. Hit räknas arbete med vår databas och dithörande uppgifter samt GDPR. Den
som ansvarar för arbetet har adekvat utbildning och lång erfarenhet.
Experter. De som ansvarar för djur i livsmedelsindustrin samt vilda djur har adekvat
utbildning och lång erfarenhet av dessa ämnesområden.

World Animal Protection Sverige har sexton anställda. Vi har en styrelse som består av fem
ledamöter och fem suppleanter. Deras arbete sker ideellt. Vi har även regelbundet
volontärer som utför frivilligt arbete.
Kapacitet från övriga delar av World Animal Protection, särskilt från vårt huvudkontor,
tillförs också då vi arbetar gemensamt med globala frågor.
Hur vet vi om organisationen gör framsteg?
Inom World Animal Protection arbetar vi med kvartalsvisa uppföljningar av vår prestation
inom program- och policyarbete, kommunikation och insamling. I rapporteringen ingår
redovisning gentemot uppställda kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, som att vårt programoch policyarbete har utvecklats i enlighet med de delmål som vi har satt upp.
Vi gör även en bedömning av om vi ligger i fas med vad som krävs för att nå uppsatta mål.
Inom området kommunikation mäter vi vår prestation i olika medier samt hur vi har nått ut
med vårt budskap. Inom insamling sätter vi upp mål för varje aktivitet och mäter utfallet
gentemot de uppsatta målen. Även inom insamling gör vi kvartalsvisa uppföljningar.
Vad gäller vårt stöd till globala djurskyddsprojekt upprättar vårt huvudkontor en särskild
effektrapport samt även en specifik ekonomisk rapport. Dessa granskas genom ett
trepartsavtal av en revisionsfirma i London.
Även inom ekonomi gör vi månadsvisa uppföljningar gentemot budget. Avvikelser med ett
visst antal procent förklaras skriftligt. Varje kvartal gör vi en större uppföljning samt även en
förnyad prognos av hur utfallet påverkar resultatet för året.
Uppföljningarna görs dessutom gentemot våra långsiktiga strategidokument.
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Vad har vi åstadkommit så här långt?
Tillsammans med övriga World Animal Protection-föreningar världen över har vi
åstadkommit förändringar som ökat djurvälfärden. Här följer ett antal exempel, fördelade på
våra arbetsområden.
Djur i livsmedelsindustrin
Vi sätter press på regeringar, livsmedelsföretag och lantbruk, ger råd om bra djurvälfärd för
lantbruksdjur samt påverkar konsumenterna att ändra sitt beteende.
Runt 49 miljoner kycklingar kommer årligen att ges ett bättre liv av Kenchic, en av Kenyas
största slaktkycklingsproducenter som vi samarbetade med och hjälpte att förbättra sin
djurvälfärdsstandard under 2021.
De globala rankingarna Business Benchmark on Farm Animal Welfare samt The Pecking
Order lanserades under 2021, och vi släppte även rapporter om antibiotikaresistens och
läget för suggor i den globala livsmedelsindustrin.
Suggor fixeras i järnbyglar, dikalvar isoleras i bås, kaniner, vaktlar och kycklingar spenderar
hela livet i burar. Ankor och gäss hålls också i burar för att tvångsmatas för produktion av
foie gras. Så här ter sig livet för över 300 miljoner djur i Europa – och det vill vi tillsammans
med andra organisationer i samarbete med det europeiska medborgarinitiativet End of Cage
Age ändra på. 2020 överlämnade vi 1,3 miljoner giltiga underskrifter till EU där vi krävde ett
förbud mot burar för lantbruksdjur. 2021 meddelade EU-kommissionen att den kommer att
verka för ett burförbud för djur inom lantbruket. Målsättningen är att lagstiftning ska vara på
plats senast 2027.
Vilda djur
Vi arbetar med att stoppa det kommersiella utnyttjandet och misshandeln av vilda djur,
bland annat genom dialog med turistbranschen och påverka regeringar. Genom information
vill vi minska efterfrågan på vilda djur, som blir utnyttjade i underhållning och traditionell
medicin.
Vi har arbetat i många år för att stoppa exploateringen och felbehandlingen av vilda djur,
oavsett i vilken form den tagit sig. Utbrottet av coronapandemin gav oss möjligheten att
öppna upp omvärldens ögon för vikten av detta arbete och vi gjorde en målinriktad
ansträngning för att få ett slut på handeln med vilda djur – ett arbete vi kommer att fortsätta
med under kommande år.
Coronapandemin har tydligt markerat att vi måste förändra vårt sätt att behandla vilda djur.
Vi har krävt att världens ledare ska sätta stopp för den globala handeln med vilda djur, och vi
fortsätter att sätta press på G20 för att få dem att inse att människors och djurs hälsa är
oupplösligt sammanlänkade, och att den globala handeln med vilda djur därför måste
upphöra.
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Omkring 3 800 elefanter hålls i fångenskap i turistnäringen i Asien. I en rapport där vi
avslöjat den omfattande misshandeln av elefanterna har det framkommit att enbart i
Thailand har antalet elefanter i turistnäringen ökat med 70 procent under de senaste 10
åren. De allra flesta elefanterna lever under mycket dåliga förhållanden – endast 7 procent
under goda förhållanden i elefantvänliga läger eller fristäder. Som en del av utredningen
besökte vi 357 elefantläger i Asien. I ett år följde vi dessutom ett antal av de mest välkända
elefanttränarna i Thailand för att dokumentera deras träningsmetoder. Våra filmer därifrån
visade en chockerande användning av våld och mental nedbrytning mot elefantungar för att
de senare ska kunna användas till elefantridning, bad och shower.
I och med coronapandemin stannade den globala turismen upp. För de elefantvänliga lägren
och reservaten i Sydostasien innebar detta en ekonomisk katastrof, eftersom de är beroende
av intäkterna från besökarna för att kunna mata sina djur, betala sina hyror och löner till
personalen och medicin med mera. Därför gick vi in med ett alldeles särskilt stöd för att
hjälpa dessa verksamheter genom krisen. Under 2021 hjälpte vi totalt 11 elefantvänliga läger
och reservat med utgifter till foder och den dagliga driften, så att det fortfarande kommer
att finnas fristäder för räddade elefanter när turisterna återvänder.
Sju länder – Ghana, Burkina Faso, Etiopien, Senegal, Södra Sudan, Demokratiska Republiken
Kongo och Pakistan har under 2021 formellt lagt fram en resolution om djurskydd för FN:s
miljöförsamling. Denna historiska resolution är det första erkännandet någonsin av
kopplingen mellan djurs välbefinnande och de sammankopplade miljökriserna i samband
med klimatförändringar, förlust och förorening av biologisk mångfald samt hållbar
utveckling.
Vi har i många år gett stöd till Europas största björnreservat Libearty i Rumänien. Reservatet
tar emot björnar som har befriats från eländiga liv i små burar eller som riskerat att bli
skjutna på grund av att de kommer i konflikt med människor.
Tillsammans med vår lokala partnerorganisation Bioresource Resarch Center (BRC) räddade
vi sex björnar i Pakistan från eländiga liv i fångenskap. Björnarna hade misshandlats och
utnyttjats under många år. Tack vare vår insats i landet har antalet björnar som används som
underhållning de senaste två åren minskat kraftigt – från 85 björnar i slutet av 2020 till sex
björnar 2021. De flesta björnarna blir befriade genom dialog med ägarna som försörjer sig på
att låta björnarna uppträda eller delta i björnhets. BRC erbjuder ägarna hjälp med en
alternativ försörjning om de överlämnar björnarna till Balkasar-reservatet, som vi
finansierar. I gengäld skriver ägarna under på att aldrig skaffa en ny björn. Avtalet förhindrar
också att nästa generation också blir björnägare, eftersom denna livsstil ofta går i arv från far
till son.
Övriga arbetsområden
Vi övertalar regeringar och myndigheter om att införa djurvänliga och effektiva lösningar till
att hantera hundbestånden i stället för att avliva hundarna med brutala metoder.
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Varje år blir omkring 10 miljoner hundar avlivade med brutala metoder, ofta för att
människor fruktar att hundarna har rabies. Vi arbetar för att få regeringar runt om i världen
att i stället använda våra djurvänliga metoder. Det innebär bland annat införandet av
effektiv lagstiftning, information till hundägare om ansvarsfullt hundägande och mer
kunskap om djurvälfärd bland veterinärer, beslutsfattare och den allmänna befolkningen.
Det talas dessutom också om mer påtagliga åtgärder som sterilisering, kastrering och
vaccinering av hundar.
I samband med detta arbete är vi medgrundare till sammanslutningen International
Companion Animal Management (ICAM) tillsammans med andra internationella
djurvälfärdsorganisationer och -nätverk.
Ett av länderna där vi fortsatte vaccinationskampanjer under 2021 är Indien. Här bor många
gatuhundar, som riskerar att bli avlivade med brutala metoder, när människor fruktar att de
kan bli smittade av rabies. Vaccinationerna skyddar både hundarna mot sjukdomen och från
att bli dödade.
Våra rekommendationer vilka innefattar massvaccinationer av hundar är sedan ett par år
tillbaka utgångpunkten i den nationella rabiespolitiken i Indien.
När WHO deklarerade att covid-19 var en pandemi, lämnades hundar och katter i vissa delar
av världen på gatorna eftersom ägarna trodde att de bar på smittan. På andra platser
förlorade människor sina inkomster och hade inte längre råd att köpa mat till sina husdjur.
Gatuhundar, som vanligtvis matades av lokalbefolkningen eller hittade mat utanför
restauranger, sökte förgäves efter något att äta på de tomma gatorna. Vi gick därför in med
akut stöd under året och såg till att lokala myndigheter och organisationer kunde mata
hundar och katter i Thailand, Indien, Costa Rica, Kenya och Sierra Leone.
Vi sätter in akuthjälp till djur och deras ägare under katastrofer och hjälper regeringar,
organisationer och samhällen med att införliva djur i nationella och lokala
katastrofberedskapsplaner.
Vårt förebyggande katastrofarbete är minst lika viktigt som de akuta insatserna. Detta
arbete säkrar att djuren har mycket bättre skydd under kommande naturkatastrofer, vilket
bidrar till att det kommer finnas färre djur i behov av akut hjälp när katastrofen inträffar.
Den mest omtalade naturkatastrofen under 2021 var utan tvekan de omfattande
skogsbränderna i Pantanal, Brasilien. En studie visar att ca 17 miljoner djur miste livet utöver
de som tog till flykten från flammorna. Vi gav stöd till ett antal lokala organisationer och
därigenom matade vi hungriga djur och bidrog med veterinärvård, rehabilitering och
återutsättning av skadade djur.
Under 2021 släppte vi rapporten Forests On Fire tillsammans med Naturskyddsföreningen
och Fair Finance Guide Sverige. Rapporten kartlade svenska storbankers finansiella
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kopplingar till företag associerade till skövlingen av Amazonas och Cerradon. Rapporten och
vår uppmaning att maila sin bank fick 4 000 bankkunder att kontakta sin bank och protestera
mot finansieringen av förstörelsen. Rapportsläppet följdes av direktdialog med samtliga
svenska storbanker.
Det nationella arbetet med att få fler reseföretag på vår djurvänliga lista har varit löpande
under 2021. Covid-19 har fortsatt försvårat dialogen med reseföretagen – men trots
pågående pandemi ökade vår djurvänliga lista med ytterligare två nya svenska djurvänliga
reseföretag.
Den globala och den ”glocala” insatsen
World Animal Protection Sverige har genom kampanjer och ekonomiska medel varit med
och bidragit till det som vi åstadkommer på global nivå. Under 2021 har vi, genom en
framgångsrik insamlingsverksamhet, kunnat öka vårt ekonomiska bidrag med 14 % till det
internationella arbetet. Effekten av det är att vi kan skydda allt fler djur världen över.
World Animal Protection Sverige har genom att kommunicera kring de frågor vi arbetar med
på global nivå skapat en ökad medvetenheten hos människor i Sverige om vad djur utsätts
för världen över, något som lett till att allt fler människor i Sverige väljer bort
turistattraktioner där djur utsätts för lidande. Det sista har vi kunnat konstatera genom att vi
gör regelbundna attitydundersökningar i Sverige.
Vi har också genomfört namninsamlingar, exempelvis för att kräva kameror på slakterier. För
att mäta resultatet av våra insatser jämför vi gentemot vad andra World Animal Protectionföreningar uppnår. Effekten av det är att vi starkt bidrar till opinionsyttringar i globala frågor,
som är viktiga i vårt arbete för att påverka företag, regeringar och andra intressenter.
Vi arbetar med mobilisering av företag som är viktiga för oss och av allmänheten. Effekten
av det är att vi är en samlande punkt för människor som vill engagera sig för att skapa
förändringar för djur.
World Animal Protection Sverige är, precis som övriga World Animal Protection, en
utpräglad samarbetsorganisation där vi ser som en av våra främsta uppgifter att katalysera
fram de förändringar som vi vill uppnå. I Sverige har vi arbetat för att ha ett gott samarbete
med andra djurskyddsorganisationer, miljöorganisationer, konsumentorganisationer, företag
etc. Effekten av det är att vi tillsammans kan utgöra en stark röst för djuren nationellt.
Vi har också etablerat mycket god kontakt med riksdag, regering, enskilda politiker och
tjänstemän, myndigheter och andra makthavare. Idag är vi representerade och kan föra
fram våra åsikter som diskussionspartner direkt i flera viktiga statliga organ, som regeringens
råd för genomförandet av livsmedelsstrategin, regeringens nationella djurskyddsnätverk för
EU-relaterade djurskyddsfrågor, Jordbruksverkets referensgrupp för djurskyddsfrågor samt
Kommerskollegiums referensgrupp för handel och djurskydd.
Vi har också god kontakt med många näringsorganisationer. Effekten av det är att vi idag
sitter och för direkta samtal med dem om förbättringar för djur inom deras områden.
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Flertalet av de anställda deltar i globala arbetsgrupper och team inom World Animal
Protection. Effekten av det är att vi är med och formar vårt globala arbete och våra globala
kampanjer.
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