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Vi har gjort den här tidningen speciellt för 
dig som kandiderar i valet 2022. Vi vill 
hjälpa dig lyfta frågor som är avgörande 
för en god framtid för oss alla.  
Det finns ett viktigt samband mellan 
djuren, människors hälsa, klimatet och 
miljön. Djurens hälsa är till exempel en 
förutsättning för människans hälsa. För 
att skapa en värld som är hållbar idag 
och för kommande generationer, är det 
viktigt att främja djurens, miljöns och 
människans välfärd. Dessutom finns ett 
egenvärde i att dessas välfärd främjas. 
För att vi ska kunna lyckas måste vi skaffa 
oss en klar överblick över vad som be-
höver göras nu. 

Vi börjar med att beskriva de sakfrågor 
som vi lyfter inför valet 2022. Därefter 
presenterar vi en undersökning genom-
förd av Novus, som har tagit reda på hur 
allmänheten ställer sig till våra valfrågor. 
Resultatet visar på ett starkt stöd för att 

frågorna ska få större tyngd i den politiska 
debatten. Med hjälp av undersökningen 
kan du som kandidat få en inblick i hur 
dina potentiella väljare ser på de här 
olika frågorna.

Tidningens syfte är också att du som kan-
didat ska få lära känna oss som organisa-
tion bättre – vad vi gör och vad vi hittills 
har åstadkommit. Vi vill gärna arbeta 
tillsammans med dig, genom att dela med 
oss av vår kompetens om vår tids stora 
frågor. Ta gärna kontakt med våra exper-
ter och läs mer i den här tidningen om 
frågor relaterade till One Welfare, det vill 
säga sambandet mellan människor, miljö 
och djur. 

Tillsammans kommer vi att skapa 
en bättre värld!

Michaela Milivojević Sandvik
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eller få den via e-post, kontakta oss:

Adress: World Animal Protection Sverige 
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Telefon: 08-617 79 70

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

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

Framtidsvalet 2022 
– Vår gemensamma framtid

Michaela Milivojević Sandvik

Följ gärna vårt arbete inför valet på 
worldanimalprotection.se/valet_2022 
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Vårt arbete för bättre djurvälfärd är 
särskilt fokuserat på vilda djur och djur 
i livsmedelsindustrin. Vi vill vi få bort 
dagens onaturliga och brutala djur-
fabriker, som orsakar mycket lidande 
för djuren i livsmedelsindustrin. Vi vill 
också att de vilda djuren ska få leva i 
frihet i sina naturliga livsmiljöer, i stället 

för att hållas i fångenskap och utnyttjas
som exempelvis sällskapsdjur, i djur-
parker och turistindustrin eller inom 
traditionell medicin.

Bred verksamhet 
För att skapa en djurvänligare värld har 
vi kontakt med många olika samhälls-

aktörer, som politiker, myndigheter, 
näringsliv, intresseorganisationer och 
supportrar. Vår verksamhet är beroende 
av frivilligt stöd från våra supportrar. 

Djurens välfärd eller allas välfärd
Förutom djurens lidande, skapar utnytt-
jandet av djur i livsmedelsindustrin och 
vilda djur andra allvarliga problem. 
Arbetet för djuren innebär därmed också 
att vi bidrar till att lösa de stora globala 
utmaningarna med klimatförändringar, 
folkhälsoproblem och miljöförstöring. 
Överanvändning av antibiotika inom 
livsmedelsindustrin skapar antibiotikare-
sistens, som är ett stort, globalt folkhälso-
problem. Den industriella djurhållningen 
ökar också riskerna för smittspridning 
och klimatförändringar. Köttindustrins 
skogsskövling är ett dödligt hot mot 
många vilda djur och nära kontakter 
med vilda djur innebär dessutom en be-
tydande smittorisk. 

Förbättringar för djuren innebär 
förbättringar för hela planeten.

Vad gör World Animal Protection? 
World Animal Protection är en av världens ledande djur-
välfärdsorganisationer. Under mer än 70 år har vi varit en 
stark kraft för en djurvänlig och hållbar värld. Vi är verksamma 
i Sverige och ett femtiotal andra länder över hela världen. 
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Djurens välfärd är också vår välfärd
Världen ändras troligen snabb-
are än någonsin. Vi märker det 
bland annat på klimatet och 
i vår natur. Många av dessa 
förändringar beror på männi-
skan. Mänsklig aktivitet föränd-
rar även djurens situation och 
deras välfärd.

Flera djurskyddsorganisationer bildades 
på slutet av 1800-talet. Då stod frågor 
som slakt och sällskapsdjurens väl och 
ve i centrum. Mycket har hänt sedan 
dess. Idag vet vi att djur också kan lida 
och många vill göra saker som är positi-
va för dem. 

I takt med att vår värld förändras så 
ändras också djurens livsmöjligheter. 
Saker som påverkar djurens möjligheter 
att leva bra liv är klimatförändringarna, 
att allt mer av deras livsutrymme huggs 
ner och ersätts av städer och gigan-
tiska åkrar. Att vi blir fler människor 
på jordklotet påverkar också djurens 
välfärd. Allt fler munnar måste mättas 
och sedan ett antal år tillbaka byggs 
djurfabriker i allt större skala. 

Djuren må ha god förmåga att anpas-
sa sig till nya miljöer, men det finns 
gränser. Dem spränger vi allt oftare. 
Det leder till att djuren drabbas direkt 
och faktiskt att vi människor också gör 
det i form av sjukdomar (zoonoser 

som övergår till pandemier), stora 
risker för att mediciner inte kommer att 
fungera på oss framöver (utveckling av 
resistenta bakterier) och att hela eller 
delar av det ekosystem vi också be-
finner oss i kollapsar. 

Men det finns lösningar. Allt fler inser 
att djurens välfärd är en nyckelfråga. 
Här kan du läsa mer om de hot 
som djurens välfärd står inför. Du 
kommer att hitta förslag på lösningar 
i den här tidningen. De kräver ofta 
politiska beslut. 

Exempel
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Djurens välfärd är också vår välfärd Vad händer egentligen 
när djurens livsutrymme 
försvinner? Ett fint ord för 
det är habitatförlust. 
Men vad händer med de 
djurindivider som drabbas? 

På artnivå vet vi att försvinner djurens livsutrymme, så 
försvinner också arten i fråga. Men vad händer mer 
konkret med djuren som individer? Djur är kännande var-
elser precis som vi. Kännande varelser är också i 
stor utsträckning tänkande varelser. För djurindividerna 
gäller det att anpassa sig eller dö. Men hur anpassar 
man sig när det inte finns något kvar att anpassa sig till? 
Jo, de kan utveckla stress, kronisk rädsla och i extrema 
fall det som vi kallar för PTSD (posttraumatiskt stressymp-
tom) eftersom forskare har funnit att det uppstår även 
hos djuren. 

Men det behöver inte vara så här. Vi kan bestämma oss 
för att utveckla vår gemensamma framtid med respekt för 
de vilda djuren och deras livsutrymme. 

Vad händer när djur trycks ihop tätt och i allt större 
antal i djurfabrikerna? 

FN har gjort bedömningen att antalet djur 
i djurfabriker kommer att öka markant 

fram till 2050. Orsaken är att allt fler 
människor behöver mat. Och då be-
hövs djurfabrikerna – eller?

I djurfabrikerna trycks djuren ihop 
trångt och onaturligt. Betande djur 

kan hållas på hårda cementytor. Aveln 
är inriktad på att djuren ska växa snabbt, 

vilket innebär att skeletten inte växer i takt med mus-
kelmassan. Så är det till exempel för många kycklingar i 
djurfabrikerna.

För att djuren inte ska bita på varandra så stympas de. 
Så är det för grisar i många djurfabriker. Djur som lever 
under onaturliga förhållanden och inte kan bete sig na-
turligt drabbas också av sjukdomar. Det är därför som 
så mycket antibiotika används i djurfabrikerna (cirka 70 
procent av all användning av antibiotika i världen sker 
i djurfabrikerna). Användningen av antibiotika leder 
till att resistenta bakterier utvecklas och att allt fler 
människor dör när de drabbas av bakteriella 
infektioner som inte går att behandla. 

Men det behöver inte vara så här. Vi kan be-
stämma oss för att gå från den industriella mat-

produktionen till en smart matproduktion som bygger 
på betydligt mer växtbaserad mat och endast 
animalier från djur som fått leva bra liv. 

Vad händer när djur som aldrig 
skulle ha träffats tvingas göra det?

Vi ser det på vissa djurmarknader. 
Vilda djur blandas med djur som levt i 
fångenskap. Blod och andra kroppsvät-
skor blandas mellan djuren. Där kanske 
också fladdermöss eller andra djur rör sig. 
Förmodligen känner alla igen den här historien. Var det 
så coronaviruset uppstod? Men det var väl inte första 
gången en zoonos (infektion överförd från eller via djur) 
uppstod och som utvecklades till en pandemi? Nej, det 
har hänt många gånger tidigare. Gör vi ingenting så 
kommer det att hända igen. Hittills har drygt 200 olika 
zoonoser identifierats världen över. Runt 75 procent 
av alla nya smittsamma sjukdomar som upptäckts hos 
människor har kommit från vilda djur. 

Men det behöver inte vara så här. Vi kan i alla fall minska 
riskerna för zoonoser som utvecklas till pandemier. Det 
kan vi göra genom att hålla djur naturligt, genom att inte 
tära på de vilda djurens livsutrymmen och genom att 
välja mer växtbaserad föda.  Vi kan sluta handla med 
vilda djur och på så vis minska riskerna för att smittor 
sprids. De vilda djuren hör ju hemma i det vilda. 

Hur drabbas djur av ett varmare klimat?

Klimatet förändras. Det blir totalt sett varmare på vårt 
jordklot. Klimatzonerna flyttas norrut. Extremvärme som 
skyfall, värmeböljor och torka blir vanligare. Grund-
vattennivåerna sjunker. 

Extremväder i form av värmeböljor ökar risken för 
värmestress hos många djur. Inom matproduktionen är 
grisar och fjäderfä särskilt utsatta. De kan inte svettas 
utan påverkas påtagligt av temperaturer över 30 grader. 
Högproducerande djur av andra arter påverkas också 
påtagligt eftersom de har en hög energiomsättning. Nya 
infektionssjukdomar uppstår och sjukdomar får andra 
spridningsområden. 

Men det behöver inte vara så här. De problem 
som mänskligheten står inför när det gäller 
klimatförändringarna står också djuren inför. 
I flera fall i värre form. Hänsyn till djurens 
välfärd är avgörande i vårt arbete mot klimat-
förändringarna och för en bättre miljö.
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Ödesfrågor inför valet
Det finns många frågor som är viktiga för djurens välfärd, 
för människors hälsa och för klimatet. Vi har valt att 
prioritera åtta frågor, som vi också kommer att ställa till 
partierna inför valet. 

Vi kommer att redovisa partiernas svar inför väljarna. 
En av dem kommer vi att prioritera före de andra, och det 
är frågan om zoonoser och pandemier.

Flera av de frågor som vi har valt att prioritera är viktiga i 
arbetet för att komma till rätta med klimatförändringarna. 
Vissa av dem är helt avgörande för människors hälsa. 

 FN-deklaration för 
 djurens välfärd
Vi har länge arbetat för en FN-deklara-
tion för djurens välfärd. Sverige var ett 
av de första länderna som ställde sig 
bakom idén. EU har tagit ställning för 
en FN-deklaration för djurens välfärd 
och många länder runt om i världen har 
också gjort det. I Sverige finns politisk 
enighet mellan partierna - när frågan 
varit uppe i riksdagen har samtliga ställt 
sig bakom den. 

Syftet med en FN-deklaration för djurens 
välfärd är att alla medlemmar inom FN 
ska sluta upp bakom grundläggande 
formuleringar om djurens välfärd och att 
deklarationen ska vara ett viktigt verktyg 
i arbetet med att lyfta upp djurens väl-
färd globalt, regionalt och i alla länder 
världen över. 

 Global handel 
 med vilda djur
Den globala handeln med vilda djur 
omsätter stora pengar. Det förekommer 
även stor illegal handel med vilda djur. 
Handeln är ofta helt oacceptabel ur 
djurvälfärdsperspektiv. Den leder också 
till att ekosystem förstörs. Riskerna för 
zoonoser som kan utvecklas till pande-
mier ökar när vilda djur transporteras 
runt omkring i världen. Vi vill ha ett prin-
cipiellt förbud mot handel med 
vilda djur. Men vi kan acceptera viss 
handel, till exempel då det handlar om 
artbevarande och under stränga djur-
välfärdskrav. 

 Antibiotikaresistens
Utvecklingen av bakterier som är resi-
stenta mot antibiotika är ett av de största 
hoten mot mänskligheten. Redan 2050 
räknar man med att runt 10 miljoner 
människor kommer att dö på grund av 
antibiotikaresistens. En bidragande or-
sak till detta är användningen av antibio-
tika inom djurfabrikerna. En mycket stor 
del av användningen av antibiotika sker 
inom djurfabrikerna, där djuren blir sjuka 

eftersom de tvingas leva under dåliga 
förhållanden. 

Vi vill att globala, regionala och natio-
nella planer tas fram för att antibiotika-
användningen ska begränsas till den 
som är nödvändig. Vi vill att planerna 
ska vara samordnade, så att de hanterar 
djurens välfärd i relation till människors 
hälsa, miljön och klimatet. Djurhållning 
som leder till att djur blir sjuka ska av-
vecklas. Djurvälfärdskrav ska ställas och 
användningen av antibiotika ska vara 
ansvarsfull. 

 
 Zoonoser 
 och pandemier
En stor del av de nya infektionssjukdo-
mar som drabbar människor uppkommer 
genom att smitta sprids mellan djur och 
människor. Coronaviruset är ett exempel 
på det. Det finns drygt 200 exempel på 
sjukdomar som orsakats av mikroorganis-
mer som bytt värd från djur till människa. 

Den här sortens sjukdomar kallas zoono-
ser och kan utvecklas till pandemier. 
Idag vet vi en hel del om hur man kan 
minimera risker för zoonoser. Det hand-
lar bland annat om att vi måste respek-
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Klimatförändringar drabbar  
både männniskor och 
djur bland annat genom 
exstremväder.

World Animal Protection 
hjälper djur på plats som 
har blivit drabbade 
med medicin, mat och 
veterinärvård.

tera de vilda djurens livsutrymmen, att 
vi inte bör handla med djur världen 
över, att djur inte bör trängas ihop i 
djurfabriker och i pälsfarmer samt att 
djur inte bör blandas som idag sker vid 
olika djurmarknader. Vi vill att det tas 
fram globala, regionala och nationella 
planer för hur man kan minska riskerna 
för pandemierna. En viktig beståndsdel i 
dessa planer är att djur ska respekteras 
och få leva bra liv. 

 
 Troféjakt
Troféjakt sker världen över. Störst fokus 
är det på den som sker i Afrika och som 
bedrivs på de fem stora djurarterna 
(elefant, buffel, lejon, leopard och nos-
hörning). Troféjakten är mycket kontro-
versiell och det finns flera rapporter som 
slår fast att den inte leder till pengar 
som kan användas lokalt för artbeva-
rande eftersom pengarna i första hand 
hamnar i andra fickor. Det finns också 
rapporter som slår fast att djur föds upp, 
ofta under dåliga förhållanden, för att 
skjutas som troféer. Vi vill se ett stopp 
för troféjakt på global nivå. Den fråga 
som vi lyfter upp under framtidsvalet 
2022 är att Sverige bör följa efter 

Nederländerna och Storbritannien och 
införa strängare regler för import av 
jakttroféer. 

 Djurfabriker
Djurfabrikerna innebär en intensifierad 
hållning av djur som syftar till industriell 
produktion till lågt pris. Djurens välfärd 
sätts inte i första rummet. Djurfabrikerna 
är inte bara dåliga för djuren utan har 
även en negativ effekt på vårt klimat 
och på vår miljö. De bidrar också till 
antibiotikaresistensen. Vi vill att djur-
fabrikerna avvecklas och att inga nya 
djurfabriker ska få startas efter 2030. 

 Smart livsmedels-

 Produktion
Vi vill se en framtida livsmedelsproduk-
tion som är smart. En sådan bygger på 
att djur får leva bra liv och att växtba-
serade livsmedel spelar en större roll. 
Under framtidsvalet 2022 för vi fram 
att Sverige bör satsa på produktion av 
växtbaserade livsmedel och att den 
svenska livsmedelsstrategin ska ha som 
mål att Sverige ska vara självförsörj-
ande på växtbaserade livsmedel. 

 Förbättrat djurskydd
När djurskyddslagen kom 1988 hade 
Sverige som ambition att djurskyddet 
ska förbättras. Den ambitionen ersattes 
en bit in på 2000-talet med att djur-
skyddet ska bibehållas. Vi anser att det 
är en otillräcklig ambitionsnivå. Vi anser 
att Sverige ständigt ska arbeta för att 
förbättra djurskyddet. Det är viktigt för 
djuren, människors hälsa, miljön under 
klimatet 

Vi vill att Sverige har som ambition att 
djurskyddet ska förbättras. Det kan 
även vara en viktig konkurrensfördel för 
Sveriges bönder. 

Global handel med vilda 
djur leder inte bara till 
mycket lidande, utan är 
också starkt bidragande 
till zoonoser och pandemier.

World Animal Protection fick 
år 2020 in över en miljon 
underskrifter världen över 
till stöd för ett stopp mot 
handeln med vilda djur. 

5

6

7

8

Fo
to

: A
ar

on
 G

ek
os

ki

Fo
to

: J
ac

ob
 M

ae
nt

z



8

Vad tycker dina väljare?
Opinionsundersökning utförd av Novus
Vi bad Novus fråga väljarna vad de tycker om våra 
valfrågor. Svaret är att de anser att djurens välfärd är 
mycket viktig. 

Så gjordes undersökningen
Undersökningen riktar sig till den svenska allmänheten 
mellan åldrarna 18–79 år och baseras på webbintervjuer 
genomförda med 1 004 personer. Den är genomförd i
Novus slumpmässigt rekryterande Sverigepanel, vilket 
garanterar representativa resultat. Detta innebär att 
resultaten är representativa för svenska folkets åsikter. 

Sammanfattning
• Nio av tio (89%) anser att det är viktigt att förebygga 
 zoonoser och pandemier genom förändrad djurhållning. 

• Hög samstämmighet (91%) kring att antibiotika i djur-
 produktion ska minskas genom att djuren hålls i miljöer 
 som främjar deras hälsa globalt. 

• Sex av tio (61%) anser att FN bör införa en deklaration 
 om djurs välfärd.

• Två av tre (66%) anser att Sverige bör införa ett förbud 
 mot att föra in jakttroféer i landet. 

• Nio av tio (90%) anser att det är ganska eller mycket 
 viktigt att stoppa den illegala handeln med vilda djur. 

• Drygt tre av fyra (77%) tycker att det är ganska eller 
 mycket viktigt att avveckla djurfabrikerna.
 
• Två av tre (65%) anser att ambitionsnivån i Sverige ska 
 vara att förbättra skyddet för djuren.

• Åtta av tio (81%) håller med om att det är viktigt att 
 Sveriges ambition är att producera merparten av den 
 växtbaserade maten i landet. 

Starkt stöd  
Undersökningen visar att samtliga frågor är viktiga och bör 
drivas igenom. En övervägande majoritet (minst 60 %) är 
för en förändring för djuren och satsning på frågorna. Det 
är alltså en stor del av väljarna som värderar dessa frågor 
högt. Det ger stöd för dig som kandidat att driva dem.  

Resultatet baseras på en bred skara människor och utgår 
från bland annat ålder, kön, sysselsättning, inkomst, utbild-
ning, boendesituation, civiltillstånd samt partisympati.  
Det går inte att se vad de tillfrågade tycker utifrån politiska 
sympatier. Generellt sett visar en bred väljarskara ett starkt 
stöd för frågorna, oavsett partisympati.  

På nästa sida presenteras resultatet av våra huvudfrågor 
i diagramform. 

Foto: DeAgostini | Getty Images
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Tanken på att det finns en 
gemensam välfärd mellan djur 
och människor utgår från att vi 
är sammankopplade. Utrycket 
”One Welfare” myntades för 
inte så många år sedan och 
har etablerats snabbt runt om 
i världen. Här ger vi en kort 
inblick i vad det innebär och 
några exempel.

One Welfare bygger på insikten att 
djurvälfärd, biologisk mångfald och 
miljön är viktiga byggstenar för männi-
skors hälsa. Genom att se sambanden 
och arbeta utifrån att vi har en gemen-
sam välfärd gynnas vi alla. Tar man bort 
någon av byggstenarna missgynnas alla. 
Svårare än så är det inte. 

Kanske blir det tydligast för många 
när man tittar på relationen mellan 
människor och sällskapsdjur. Sällskaps-
djuren ses ofta som familjemedlemmar. 
Människors hälsa påverkas positivt. Vi 
har nog alla sett äldre människor leva 
upp när de får träffa en hund eller en 
katt. Men hur blir det när sällskapsdjuren 
inte får leva bra liv? Då drabbas inte 
bara de, utan det drabbar människorna 
runt omkring djuren.  Inte sällan kan djur 
drabbas djurvälfärdsmässigt om männi-
skan inte mår bra. Välfärd för alla inne-
bär också en gemensam välfärd. Till det 
krävs kunskap om djur och deras behov. 

Välfärdssambandet syns också i brott 
mot djur. Undersökningar har visat att 
människor som plågar djur vid unga år 

är överrepresenterade bland dem som 
utsätter människor för våld längre fram. 
Att bryta beteenden där unga människor 
utsätter djur för våld är med andra ord 
viktigt för människor längre fram. Det 
finns ett samband. 

Det finns också ett samband mellan bön-
ders hälsa och djurens välfärd. Bönder 
som inte ges möjlighet, kanske av eko-
nomiska skäl, att hålla djur på ett sådant 
sätt att de får leva bra liv mår också säm-
re själva. Det finns också samband mel-
lan att när bönder mår dåligt på grund 
av ekonomiska problem, skilsmässor etc. 
Då löper djuren större risk för vanvård. 

I utvecklingsländerna är sambandet 
mellan djurens välfärd och människors 
hälsa mycket tydligt. Om de till exempel 
drabbas av torka eller av skyfall så 
drabbar det både människor och djur. 
Om de inte har möjlighet att rädda 
djuren drabbas människorna många 
gånger av ytterligare bakslag som 
hotar deras hälsa. Det finns exempel 
på när hjälporganisationerna har 
satt upp tält för att skydda männi-
skorna, men människorna väljer att 
sova utanför och använder istället tälten 
för att skydda djuren. 

Proppar vi djur med antibiotika ökar 
risken för människor att drabbas av 
resistenta bakterier. Tränger vi ihop djur 
i djurfabriker är det negativt både för 
klimatet och miljön. Trycker vi undan de 
vilda djurens livsutrymme drabbar det 
också människor i form av sjukdomar 
och ett haltande ekosystem.  

Vår bristande respekt för vilda 
djur och djur i livsmedelsindu-
strin har skapat den här 
situationen, där sjukdomar 
kan överföras till människor. 
Vi har kommit till en kritisk 
punkt i vårt förhållande till 
djuren och miljön.

Jane Goodall
 Primatolog, etolog och antropolog

Välfärdsfrågorna 
hänger ihop

Exempel

VÅR VISION:
Att få stopp på djurs lidande och 
skapa en hållbar värld för alla
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På det svenska kontoret har vi flera 
anställda som är experter inom sina 
områden och är beredda att ge fakta-
underlag och expertsynpunkter till  
politiker som vill veta mer. Det kan hand-
la om allt från stora globala frågor till 
lokala angelägenheter. Vi delar gärna 
med oss av vårt kunnande. 

Över i stort sett hela världen har vi dess-
utom kollegor, som kan bistå med att 
plocka fram underlag om internationella 
frågor. Vi har kontor från Kina till USA. 
Vi har också personer i vår globala or-
ganisation som är experter på allt från 
elefanter till FN-systemet. 

Möt våra 
experter

VÅR VISION:
Att få stopp på djurs lidande och 
skapa en hållbar värld för alla

World Animal Protection finns till 
för djuren. Vi finns lika självklart 
till för alla som vill vara med och 
arbeta för en hållbar värld i ett 
brett perspektiv, med djurväl-
färd, människors hälsa, miljön 
och klimatet. 

Roger har mycket bred erfarenhet av djurskyddsarbete 
och har arbetat professionellt med djurskyddsfrågor 
sedan slutet av 1980-talet. Han har varit expert i flera 
statliga utredningar, exempelvis om djurskyddslagstift-
ning och pälsdjursuppfödning och har varit ledamot i 
statliga organ som insynsråd och djurskyddsråd. I dag 
är han ledamot i regeringens råd för livsmedels-
strategin. Roger arbetar med djurskyddsfrågor på 
många olika nivåer och områden, globalt, regionalt 
och nationellt. Han anlitas flitigt som företagshållare på 
universitet och högskolor. 
rogerpettersson@worldanimalprotection.se

Amanda är utbildad agronom vid Sveriges Lantbruks-
universitet och expert på djur i livsmedelsindustrin. 
Hon har arbetat i fisklaboratorium och undervisat inom 
naturbruksprogrammet. Fiskars välfärd är en av hjärt-
efrågorna, liksom att stoppa den industriella uppföd-
ningen av lantbruksdjur och omställning till en hållbar 
livsmedelsförsörjning.  

Agronom, MSc vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
amandadahlberg@worldanimalprotection.se

Sandra arbetar för att vilda djur ska få leva art-
specifika, härliga liv på både global och nationell nivå. 
Hon har en akademisk bakgrund inom bevarande-
biologi och etologi.  

Tidigare arbetade hon som rovdjursexpert och inom 
djurparksbranschen. Hennes expertis täcker djurs natur-
liga beteenden och djurvälfärdsfrågor i allmänhet och 
situationen för vilda djur, inom ämnesområden som till 
exempel djurparker, illegal handel, troféjakt och tradi-
tionell medicin.
sandrajonsson@worldanimalprotection.se

Roger Pettersson
Generalsekreterare

Amanda Dahlberg 
Expert på djur 
i livsmedelsindustrinHär är tre av dessa:

Sandra Jönsson 
Expert på vilda djur 
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Framgångar för djuren
I 70 år har World Animal Protection arbetat för att 
förbättra världen för djur, människor och miljön. I dag 
har vi en stark ställning som ger oss stora möjligheter att 
skapa en djurvänligare och hållbar värld. 
Vi är den enda icke-statliga organisationen för djurskydd 
som har tilldelats FN:s allmänna rådgivande status, vilket 
befäster vår ställning som den ledande auktoriteten inom 
djurskydd. 

VIKTIGA 
FRAMGÅNGAR

World Animal Protection har 
bidragit till många framgångar för 
djuren:
• Animal Protection Index (API) 
 presenterades 2014 och rang-  
 ordnar 50 länder utifrån dess   
 lagstiftning och välfärdspolitik för  
 djur. Indexet inspirerar regeringar
  att verka för en djurvänligar värld.

• Hjälpt miljontals djur i ett hundra- 
 tal länder i samband med kata-
 strofer, som översvämningar, 
 jordbävningar och bränder. 

• EU:s burförbud - År 2021 be-
 slutade  EU-kommissionen att EU  
 ska verka  för ett förbud mot att   
 hålla djur i burar inom lantbruket. 

• Expedia är djurvänligt – Från 
 och med 2021 säljer inte 
 Expedia, som är en av världens  
 största reseplattformar, biljetter till  
 delfinshower eller närkontakt 
 med delfiner, tack vare stöd av   
 drygt 350 000 supportrar.

• I Sverige har nu 26 reseföretag  
 sagt nej till alla former av under-
 hållning med vilda djur i fången-
 skap. De kommer inte att bidra 
 till att marknadsföra sådana 
 aktiviteter till sina kunder

• Skapat djurvänliga havsreservat 
 för att skydda valar och delfiner 
 runt om i världen. 

• Vaccinerat miljontals hundar i 
 många olika länder mot rabies.
 På så sätt stoppar vi både 
 spridning av den dödliga sjuk-
 domen och förhindrar att 
 hundar avlivas på grund av
 rädsla för rabies.

• Kolmården delfinfritt – delfin-
 showerna kommer att stoppas 
 och delfinariet avvecklas. 
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Foto: Noelly Castro
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Vårt arbete för björnar
I 30 år har World Animal 
Protection hjälpt björnar världen 
över. Björnar är vilda djur och det 
går inte att tämja dem utan att 
plåga dem. 

Dansbjörnarnas liv i fångenskap i 
Pakistan inleds med brutala metoder 
för att göra björnarna försvarslösa och 
inte längre utgöra någon fara. 

Björnhets är en grym form av underhåll-
ning, som innebär att björnar tvingas 
delta i kamper mot hundar, fastbundna 
och med nedslipande tänder och klor. 

I djurparker som i Rumänien lever björn-
arna i små och slitna burar, med betong 
och järngaller. 

I Ostasien hålls upp till 25 000 björnar 
i gallfabriker eftersom deras galla 
används i traditionell medicin. 

 

Så här arbetar vi för att 
hjälpa björnar
• Hjälper björnägare  att hitta en  
 annan inkomstkälla 

• Förändrar lagstiftningen för att   
 skydda björnarna

• Samarbetar med myndigheter   
 för att stoppa tjuvjägare 

• Samarbetar med pakistanska   
 myndigheter samt Biosource 
 Research Centre för att upp-
 täcka och stoppa björnhets 

• Sedan 2005 hjälper vi björnar
  flytta till djurvänliga reservat i 
 Rumänien och Pakistan

  

Framgångar för björnar:  
• Att antalet björnhetsarrangemang i Pakistan   
 har minskat drastiskt de senaste åren och före- 
 kommer nu bara i det fördolda

• Stopp för traditionen med dansbjörnar i   
 Indien, Turkiet och Grekland

• 2022 ställde Sydkoreas regering sig bakom 
 en avveckling av gallindustrin senast 2026

• Förbud mot gallfabrikerna i Vietnam 2005,   
 vilket hittills befriat 4 000 av 4 300 björnar 

björnar befriades från 
gallindustrin i februari i år 
och lever nu i reservat

Foto: Yasir Nisar

Foto: Mark Rissi

Foto: AMP
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Möt våra
ambassadörer

Tack vare våra ambassadörer Suzanne Axell, Rivet, Tom 
Svensson, Sandra Friberg och Annica Liljeblad har vi nått ut 
till ett större antal människor och fått mer hjälp att skydda fler 
djur. Våra ambassadörer är en väldigt viktig och central del 
i vårt arbete och vi är hedrade att få samarbeta med dem. 

Vem är Suzanne Axell?
Suzanne har arbetat som journalist i nästan 40 år, på 
många av Sveriges största mediaföretag. För många 
är hon känd som före detta programledare för SVT:s 
“Fråga doktorn”. Hon brinner för djuren och naturen 
och på sin fritid sätter hon gärna upp fågelholkar i 
träden för att hjälpa fåglarna. 

“Ingen kan göra allt – men 
alla kan göra någonting”
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Vem är Rivet? 
Rivet eller Mika Hallbäck Vuorenpää är sedan 2000 
professionell musiker. Han har drivit flera skivbolag 
under åren och skivbutik. 

“Att vara en offentlig person 
innebär att du kan göra din röst 
hörd så att många lyssnar. Det är 
en ära och plikt att försöka föra 
deras talan.”

Vem är Tom Svensson? 
Tom är en internationellt känd bevarandefotograf och 
har särskilt varit verksam md att dokumentera 
illegal handel och tjuvjakt. Tom arbetar som 
ambassadör på World Animal Protection för att 
uppmärksamma den akuta kris vi står inför när det 
gäller hoten mot den biologiska mångfalden.

“Människor måste agera för 
att förändra planetens öde och 
World Animal Protection gör verk-
ligen skillnad genom sitt arbete.”

Vem är Sandra Friberg? 
Sandra arbetar med marknadsföring på heltid och 
ägnar sig åt hemlösa katter och träning på sin fritid. 
hon är vegan och både djur- och miljöfrågor ligger 
henne varmt om hjärtat.

“En person som engagerar sig 
tillsammans med andra kan verk-
ligen skapa stora förändringar.” 
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Vem är Annica Liljeblad? 
Annica Liljeblad har en bakgrund både som hyllad 
skådespelare och TV-journalist. Hennes djurintresse 
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.

”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.” Fo
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Var med och gör 
verklig skillnad 

 Kontakta dina partiföreträdare 
 och prata med dem om våra 
 valfrågor. När du får den här 
 tidningen i din hand är det några  
 veckor kvar tills vi kommer att 
 kontakta partierna och be dem 
 om svar om hur de ställer sig till  
 våra valfrågor. 

 Lyft djurvälfärdsfrågorna
  i ditt eget valarbete och verka 
 för att ditt parti ska göra det.

 Ta ställning. Politik handlar om att 
 ta ställning. Använd dina sociala
 medier och ditt utrymme under 
 valrörelsen till att föra fram vad
  ditt parti och var du står i frågor 
 som rör djurvälfärd. 

 Utmana andra partier i frågor 
 som rör djurvälfärd. Det kan du 
 göra i debatter. Du kan också 
 arbeta för partiövergripande 
 ställningstaganden i centrala 
 djurvälfärdsfrågor.

 Har din kommun någon policy 
 för djurvälfärdsfrågor? 
 Finns djurvälfärdsfrågorna kanske  
 med i någon hållbarhetspolicy 
 eller liknande? Om inte – här 
 kan du göra verklig skillnad!

 Vad köper din kommun in för 
 mat till det offentliga? Ställer 
 kommunen adekvata villkor för 
 djurvälfärd?

 Har din kommun någon informa- 
- tion om djurvälfärd på sin hemsida?  
 Det borde den ha.
 
 Har ditt lokala parti något djur-
 välfärdsprogram? Finns djurväl-  
 färdsfrågorna med i ert hållbar-
 hetsprogram? 

 Glöm inte bort frågan om 
 zoonoser och pandemier. 
 Har ditt parti med något om det 
 förebyggande arbetet, som inne- 
 bär god djurvälfärd och respekt   
 för djur? Har ni något om det 
 på lokalt plan? 

. Glöm inte heller bort frågan 
 om antibiotikaresistens? 
 Hur tar ditt parti upp den frågan? 
 Hur tar ni upp den lokalt?

Du kan alltid vända dig till oss 
om du behöver underlag eller 
ha en diskussionspartner. Våra 
experter hittar du på sidan 11.

Som politiker har du en självklar uppgift. Din insats kan vara 
avgörande. Vi har många exempel på när enskilda politiker 
engagerat sig i en fråga, som sedan har påverkat lagar och 
regler. Tillsammans vi kan skapa en hållbar värld för oss alla.

Här är 10 saker 
du kan göra:

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

Foto: Helene O'Donnell

Foto: AMP
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En hållbar värld för alla 

Problem
I många länder lever människor 
i fattigdom. Ett sätt att åtmins-
tone få mat på bordet är att 
ta in en björnunge och sedan 
när den blir vuxen utsätta den 
för angrepp från kamptränade 
hundar under vadslagning. 

Lösning
Vi arbetar med partnerorganisationer runt om i världen. I den här 
delen arbetar vi med en organisation som söker upp björnägaren 
och inleder samtal. Samtalen leder till att vår partnerorganisation får 
björnen och ägaren får hjälp så han kan starta en annan verksamhet.

Vår partnerorganisation ser till att björnen får leva ett bra liv i ett 
reservat. Björnägaren tjänar mer på den nya verksamheten. 
Det kan innebära att han får råd att låta sin dotter lära sig läsa, 
räkna och skriva.  

 

Bli månadsgivare och betala 100 kronor per månad
SMS:a ”hjälte” till 72901  

 


