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World Animal Protection Sverige är en del av en global djur-
skyddsorganisation som har skyddat djur sedan 1950. Vårt upp-
drag är att få stopp på djurs lidande och skapa en hållbar värld 
för alla. I vårt arbete fokuserar vi på att se till att djur skyddas från 
lidande, får sina naturliga behov tillgodosedda och respekteras 
som levande, kännande varelser.

Vi vill vi få bort dagens onaturliga och brutala djurfabriker i livs-
medelsindustrin och se till att vilda djur får leva i frihet i sina natur-
liga livsmiljöer. Arbetet för djuren innebär också att vi bidrar till att 
lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälso-
problem och miljöförstöring.

I mer än 70 år har vi visat att förändring är möjlig när regeringar, 
organisationer och individer arbetar tillsammans. Vi är rådgivare 
åt FN, EU och andra internationella organ, samtidigt som vi deltar i 
lokalt djurskyddsarbete i ett 50-tal länder. World Animal Protection 
har gjort verklig skillnad för miljarder djur runt om i världen.

Styrelsen

Gitte Buchhave, ordförande 

Sven Stenson, vice ordförande 

Magnus Hedberg, ledamot 

Lena Dirsäter, ledamot 

EwaLena Sten, ledamot 

Tiziana Corneliuson, suppleant 

Hanna Ralfe, suppleant 

Saga Abramsson, suppleant 

Pernilla Hellman Stefansdotter, suppleant

Amanda Dahlberg, suppleant
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Förra året var andra året i rad i skuggan av coronapandemin. Det blev tydligare än någonsin 
att människans sätt att exploatera djur i livsmedelsindustrin och vilda djur kan få enorma nega-
tiva konsekvenser. Inte bara för djurens välfärd – vilket är illa nog i sig – utan också för 
människors hälsa, miljön och klimatet. 

Miljarder djur lider av industriell djurproduktion, som samtidigt släpper ut motsvarande 7,1 
gigaton koldioxid årligen över hela världen.  Jordbruket är också ansvarigt för att regnskogar, 
som ska omvandla koldioxid till syre, huggs ner till förmån för betesmark eller åkrar med 
djurfoder – till stor nackdel för både djurlivet och klimatet. 

Zoonoser, när sjukdomar överförs från djur till människor, kan utvecklas både i intensiva djur-
besättningar och när vilda djur utnyttjas av människor. Så många som 70 procent av de 
zoonoser som människor idag lider av kommer från vilda djur. Således antas att coronapande-
min kan ha börjat med en virusöverföring från fladdermöss till människor på en kinesisk mark-
nad med vilda djur.

Lidandet för de vilda djuren är naturligtvis ett tillräckligt skäl för att ett enat världssamfund måste 
distansera sig från all exploatering av vilda djur. Varje dag fångas tusentals vilda djur och förs 
bort från sina hem och artfränder i naturen eller föds upp i onaturliga och ofta ohygieniska 
förhållanden i fångenskap. Bara för att utnyttjas som mat, exotiska sällskapsdjur, turistunder-
hållning eller traditionell medicin.

Därför råder det ingen tvekan om att vårt arbete är viktigare än någonsin. Syftet med det är 
att skydda utsatta djur och det kommer alltid att vara vår första prioritet men vi gör mycket mer 
nytta än så. Genom att hjälpa djuren hjälper vi också oss själva – och i den här årsrapporten 
kan du läsa om vårt viktiga arbete för en djurvänligare, hälsosammare och 
hållbarare värld.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som har stöttat vårt arbete under 2021!
 

Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Generalsekreterare
World Animal Protection Sverige

Att hjälpa djur är också 
att hjälpa människor
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VILDA DJUR

Över hela världen behandlas vilda djur som föremål 
som kan utnyttjas efter behag. Den olagliga handeln 
med vilda djur och växter är en av de mest lukrativa 
formerna av organiserad brottslighet som finns och 
även den lagliga handeln är en miljardaffär.

Bara inom turistindustrin lider omkring en halv miljon 
elefanter, tigrar, delfiner och andra vilda djur i 
fångenskap. De hålls i kedjor, trånga burar eller små 
bassänger där de inte kan tillgodose sina naturliga 
behov och de tränas ofta med hårda metoder för att 
uppträda eller acceptera närkontakt med människor.

Vi arbetar för att skydda vilda djur och stoppa 
efterfrågan på dem för kommersiella ändamål. 
Det är nödvändigt att ändra själva synen på djur 
och underliggande strukturer som möjliggör 
exploatering. Först då kan vi skapa en värld där 
det är självklart att vilda djur ska leva fritt i naturen. 

I åratal har lejonungar fötts upp under eländiga förhållanden i Sydafrika. Men inom överskådlig 
framtid ser det ut som att lejonen kommer att få stanna i naturen där de hör hemma.

Foto: Pippa Hankinson / Blood Lions

som lyxvaror, ingredienser i traditionell 
medicin, mat, underhållning, troféer 

och exotiska sällskapsdjur.

Varje dag utnyttjas tusentals 
vilda djur av människor:  

Vilda djur behandlas som 
föremål över hela världen 
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UTVALDA INSATSER 2021
Resejätten Expedia blir delfinvänlig 
Över 3 000 delfiner lever i fångenskap över hela 
världen för att turister ska se dem uppträda i shower, 
simma eller ta selfies med dem. Delfinerna lider under 
de onaturliga förhållandena med alldeles för lite 
utrymme och får ofta magsår av stress. 

Sedan 2019 har vi satt press på Expedia Group, en av 
världens största reseplattformar, att sluta sälja biljetter 
till delfinarier, nöjesparker och andra platser som er-
bjuder delfinunderhållning. Mer än 350 000 support-
rar har ställt sig bakom kravet, och 2021 gick Expedia 
Group äntligen med på att släppa allt samarbete med 
de omtvistade delfinattraktionerna.

Stopp för lejonuppfödning i Sydafrika
I Sydafrika föds tusentals lejon upp under eländiga 
förhållanden på farmer där de används för turistunder-
hållning. De vuxna lejonen dödas och säljs ofta som 
ingredienser i traditionell medicin, eller för inhägnad 
jakt, där betalande turister kan skjuta dem.

Tillsammans med organisationen Blood Lions har vi 
i flera år uppmanat regeringen att stoppa exploate-
ringen, och i maj 2021 beslutade den sydafrikanska 
miljöministern slutligen att fasa ut lejonuppfödningen. 
Ministeriet för skogsbruk, miljö och fiske håller nu på att 
lägga fram en plan för hur nedläggningen av lejonindu-
strin ska ske.

Nya havsreservat
Under 2021 bidrog vi till tre nya, djurvänliga havsreser-
vat, som fick status som Whale Heritage Site. Utmärkel-
sen har tagits fram av det internationella djurskyddsnät-
verket World Cetacean Alliance, för att skydda valar 
och delfiner i havsreservat runt om i världen.

Tenerife-La Gomera Marine Area i Spanien är det 
första området i Europa med status som World Herita-
ge Site, medan Dana Point i Kalifornien i USA blev först 
med utmärkelsen i Nord- och Sydamerika. I Sydafrika 
fick Algoa Bay samma status och där finns också sedan 
tidigare reservatet Bluff. Tillsammans med Hervey Bay i 
Australien, finns därmed nu fem sådana här djurvänliga 
havsreservat i världen. 

Seger för elefanterna på Amer Fort
På Amer Fort i Indien har 102 sjuka och stressade 
elefanter burit runt på turister i flera år. Nära 100 000 
supportrar har undertecknat vår protest och i februari 
2021 bar den frukt. I kölvattnet av en officiell veterinär-
undersökning behövde de 20 sjukaste elefanterna inte 
längre vara riddjur åt turister och en regeringskommitté 
rekommenderade att elefantridningen stoppas helt.

Som ett första steg införde delstatsregeringen att turister 
vid fortet erbjuds elfordon efter klockan 11 på förmid-
dagen, när det inte finns några fler elefantridningsturer 
under dagen. Om allt går enligt planerna kommer 
elefantridningen gradvis att fasas ut helt och hållet.



Inga fler tigrar på Fort Boyard
Sedan Fångarna på fortet först visades på de svenska 
TV-skärmarna 1990 har vilda djur som tigrar, reptiler 
och spindlar varit en regelbunden del av underhåll-
ningsprogrammet. Men i den senaste säsongen fanns 
det inte längre med några vilda djur. 

Denna positiva utveckling är en följd av en dialog 
mellan oss och produktionsbolaget samt den franska 
producenten. Det har resulterat i att tigrarna försvunnit 
från programmet och att användningen av vilda djur 
kommer att minska i alla länder där programmet visas.

Europas första elefantreservat
Vi stödde öppnandet av Europas första reservat för 
elefanter i Frankrike. Reservatet är ett alternativ för 
elefanter från djurparker och cirkusar, eftersom det inte 
alltid är möjligt att återanpassa elefanterna till sina 
naturliga livsmiljöer. Här blir de omhändertagna på 
sina egna villkor och kan bete sig naturligt.

Den första elefanten som kommit till reservatet i är 
Gandhi, en asiatisk elefanthona 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 har uppnått hög ålder och har 
en plågsam ledinflammation gjordes bedömningen att 
hon inte kunde transporteras från Europa för att släppas 
ut i frihet igen i Asien. 

Svensk djurparksguide
I Sverige publicerade vi under sommaren en digital 
guide till svenska djurparker: djurparksguiden.se. Vi 
sammanställde informationen mot bakgrund av att 
många svenskar är bekymrade över de vilda djurens 
situation. Enligt en Kantar Sifo-undersökning som gjor-
des på vårt uppdrag tycker 77 procent av svenskarna 
att det inte är okej att hålla vilda djur i fångenskap för 
underhållning.

För World Animal Protection är det en självklar grund-
inställning att vilda djur hör hemma i frihet och inte i 
djurparker. I undantagsfall kan djurparker bidra till att 
skydda hotade djurarter. Vår uppmaning till alla som 
besöker djurparker är att för djurens skull aldrig ha 
närkontakt med vilda djur och att inte besöka några 
föreställningar med vilda djur som uppträder.

25 djurvänliga reseföretag i Sverige
Vi uppmanar reseföretag att inte erbjuda sina kunder 
några besök på anläggningar som använder sig av 
vilda djur som underhållning. World Animal Protection 
Sveriges lista över djurvänliga reseföretag fortsatte att 
växa under 2021, närTravel2 blev det 25:e reseföre-
taget på vår lista. 

Så här såg vår djurvänliga lista ut i slutet av året: 
Albatros, Apollo, Asien Paradisresor, IndiGo Travel, 
Jambo Tours, Kenzan Tours, Kinalotsen, Lotus Travel, 
Läs & Res, Naturresor, Odenresor, Rolfs Flyg & Buss, 
Safariresor.se, Swed-Asia Travels, The Adventure 
Crowd (TAC), Volontärresor, Världens Resor, Winberg 
Travel, Zoom Fotoresor, AviFauna Naturresor, Far Away 
Adventures, Solresor, Nazar, Travel2 och Nalini Tours.
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UTVALDA INSATSER 2021

Elefanthonan Gandhi njuter av sitt nya liv 
i reservatet Elephant Haven i Frankrike.
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Ny chans för föräldralösa björnungar 
Det var mars och fortfarande svalt i luften när en 
invånare i byn Biertan i Rumänien upptäckte två hung-
riga och rädda björnungar nära sitt hus. Mannen 
väntade på att få se om deras mamma var i närheten, 
men trots ungarnas hjärtskärande rop dök hon aldrig 
upp. Troligen är hon död.

Foto: AMP

Foto: AMP

Mannen förde ungarna i säkerhet i sin trädgård. När 
mamman fortfarande inte hade anlänt nästa dag ringde 
han Libearty-reservatet, som stöds av World Animal 
Protection och drivs av den rumänska organisationen 
AMP. I reservatet har de små björnarna nu fått ett nytt liv 
i trygghet och de har döpts till Nicole och Puppa. 

Månaden efter Nicole och Puppas ankomst välkom-
nade reservatet en annan föräldralös björnunge. 
En familj hade hittat honom ensam, hungrig och uttorkad 
vid en vägkant och körde honom till Libearty så att han 
kunde få rätt vård. Precis som Nicole och Puppa var den 
nya ungen ungefär två månader gammal. Han har fått 
namnet Bruni.

I reservatet får ungarna all veterinärvård, mat och vård 
de behöver. De har snabbt blivit bästa vänner som 
tillbringar sina dagar med att leka och utforska om-
givningarna.
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Libearty-reservatet i  
Zarnesti, Rumänien är 

världens största reservat 
för brunbjörnar

Framgångsrikt arbete för Vietnams björnar
I Asien lider tusentals björnar i fångenskap eftersom 
deras galla används i traditionell asiatisk medicin. 
Under 2021 har vi medverkat till att befria fem björnar 
från sina trånga burar i Vietnam. Gallindustrin blev 
olaglig i Vietnam 2005 men i samband med förbudet 
fick ägarna rätt att behålla sina björnar som ”sällskaps-
djur”, som nu riskerar att bli utnyttjade illegalt i handeln 
med galla. Vårt arbete har varit mycket framgångsrikt: 
sedan 2005 har antalet björnar som utnyttjas i gall-
industrin minskat från omkring 4 300 till 323 i slutet av 
2021. 

Alternativ till björngalla i Kina
Kina är världens största producent av björngalla och 
även det land med flest användare av medicin och 
hälsoprodukter som innehåller björngalla. 

År 2021 övertygade vi sex ledande kinesiska tillver-
kare av traditionell asiatisk medicin att avstå från att 
använda björngalla och andra ingredienser från vilda 
djur i sina produkter. Vi påverkade också nästan 1 000 
kinesiska läkare, som specialiserat sig på traditionell 
medicin, att rekommendera växtbaserade alternativ 
till sina patienter i stället för produkter som innehåller 
ingredienser från vilda djur.

Räddade pakistanska björnar 
I Pakistan har vi under 25 år arbetat för att stoppa 
exploateringen av björnar. Björnarna  kan tvingas att 
uppträda som dansbjörnar på gator och i gränder eller 
så kan de bindas fast och attackeras av kamptränade 
hundar i vad som kallas björnhets. 

Under de senaste två åren har antalet björnar som 
används för underhållning i Pakistan minskat med 23 
procent tack vare vårt arbete. Idag används endast 
cirka 11 björnar i den grymma björnhetsen och ytter-
ligare cirka 74 som dansbjörnar. Under 2021 bidrog 
vi till att sex björnar räddades och fick nya liv i björn-
reservatet i Balkasar, som sköts av vår samarbetspart-
ner BRC, där de kan leva tryggt under resten av livet.

Nya invånare i björnreservatet i Rumänien
I Rumänien stödjer vi Libearty-reservatet, som inte bara 
är Europas största björnreservat, utan också världens 
största brunbjörnsreservat. Sedan 2006 har mer än 
130 björnar fått goda liv i reservatet, som består av 69 
hektar frodig ekskog. Många av björnarna har befriats 
från eländiga liv i små burar, där de har tvingats locka 
besökare till restauranger och hotell.

Under 2021 kom 13 nya björnar till reservatet. Bland 
dessa fanns två björnmammor och deras fem ungar, 
som hade vågat sig till mänsklig bebyggelse för att 
hitta mat och därför riskerade att bli skjutna. Nu lever 
björnarna skyddade i reservatet, medan de anställda 
bedömer om de kan släppas ut i det vilda igen.

UTVALDA INSATSER 2021

Björnarna Dorita och Leena 

njuter av augustisolen i Balkasar-

reservatet i Pakistan. 
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Djurfabriker stort hot mot hållbar framtid

Om det europeiska medborgarinitiativet 
End the Cage Age blir lag kommer alla 
EU-suggor få friheten att ta hand om sina 
kultingar naturligt i stället för att ligga 
fastspända i små burar i veckor. 

Det är dags att avveckla djurhållning i djurfabriker, för 
att vi ska kunna skapa en djurvänligare och hållbar fram-
tid. Omkring 70 miljarder landlevande djur föds varje 
år upp i den globala livsmedelsindustrins djurfabriker. 
Där tvingas de uthärda korta, plågsamma liv i trånga 
utrymmen, utan möjlighet att få utlopp för sina naturliga 
beteenden. För djurens och miljöns skull krävs en radikal 
omställning av hela livsmedelsproduktionen.

Den industriella djurhållningen i livsmedelsindustrin 
innebär mycket lidande för djuren men även 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. 

I augusti 2021 kom FN:s klimatpanel, IPCC, med en 
larmrapport om klimatförändringarna. Slutsatsen är att 
det nu krävs snabba och drastiska åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser, så att vi kan avvärja 
en klimatkatastrof. Dagens djurfabriker är ett av de 
största hoten mot en hållbar framtid.
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Foto: Andrew Martin

EU:s burförbud
Varje år hålls omkring 300 miljoner djur i burar i 
EU-länderna: hönor, kycklingar, grisar, kalvar, kaniner, 
vaktlar, ankor och gäss. Efter påtryckningar från World 
Animal Protection och många andra djurskyddsorga-
nisationer sedan 2018, beslutade EU-kommissionen 
30 juni att senast 2027 presentera lagstiftning för ett 
burförbud i lantbruket. 

Vår gemensamma kampanj ”End the Cage Age” fick 
stöd av över 1,4 miljoner supportrar, som visade EU:s 
makthavare att det finns ett starkt folkligt stöd för ett 
förbud. För Sveriges del påverkas främst burhållning av 
kycikling. 

Avslöjande av svenskt stöd till skogsskövling
De största bankerna i Sverige har mångmiljardintressen 
i företag inom köttindustrin, som driver på den kata-
strofala avskogningen i Amazonas och Cerrado i Bra-
silien. Det visar rapporten ”Forests on Fire”, som World 
Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen och 
Fair Finance Guide Sverige publicerade 2021.

Följderna av avskogningen är mycket allvarliga: vilda 
djur och växter tar stor skada när väldiga landområden 
skövlas, utsläppen av växthusgaser ökar och driver på 
den globala klimatkrisen och djur utsätts för stort lid-
ande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under långa 
djurtransporter.

Den främsta drivkraften bakom avskogningen är kött-
industrins produktion av nötkött och soja. Sojan 
används huvudsakligen som djurfoder i livsmedelsindu-
strins djurfabriker. Brasilien är världens största exportör 
av nötkött och 70–80 % av avskogningen i Amazonas 
görs för boskapsuppfödning och köttproduktion. 
Sojaproduktionen dominerar i Cerrado. 

Det finns 61 företag som karakteriseras som högrisk-
bolag i rapporten, för sin inblandning i avskogningen 
i Brasilien. De sju största bankerna i Sverige har finan-
siella kopplingar till nästan hälften av dem, 27 företag. 
Totalt handlar det om investeringar och finansiering av 
företagens verksamhet på 11,5 miljarder kronor. 

Vi uppmanar bankerna att snarast anta en policy för 
nolltolerans mot avskogning. Överenskommelser som 
redan är gjorda bör granskas och omprövas. Strävan 
måste vara att systematiskt röra sig bort från den här 
typen av högriskföretag för att nollvisionen ska bli 
verklighet.

Krav på bättre övervakning efter slakteriskandaler
Under året kom flera fruktansvärda avslöjanden om 
svenska slakterier i Sveriges Televisions Uppdrag 
granskning, TV4 med material från Djurrättsalliansen 
och Aftonbladet. En skrämmande dokumentation av 
brutalt lidande: grisar som sparkas i huvudet, blir 
slagna med kedjor och avlivas långt efter bedövning, 
och kycklingar som skållas levande.

World Animal Protection Sverige har krävt kameraöver-
vakning i slakterierna för att komma tillrätta med de här 
problemen. Vi har frågat samtliga riksdagspartier vad 
de anser om utökad kontroll med kameror. Miljöpartiet, 
Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
har svarat att de ställer sig bakom att regeringen ut-
reder kameraövervakning. 

Vi kommer att fortsätta att driva frågan om skärpta 
djurskyddskontroller. Förutom kameraövervakning anser 
vi att det bör utredas hur kontrollmyndigheterna i övrigt 
kan få utökade resurser och möjlighet att ingripa snabb-
are för att stoppa verksamheter där djur plågas. 

Under 2021 slaktades i Sverige: 

2,6 miljoner grisar,  
115 miljoner slaktkycklingar och 

drygt 400 000 nötkreatur 

UTVALDA INSATSER 2021

Slaktkyckling , 
långsamt växande ras.

DJUR I LIVSMEDELSINDUSTRIN
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Hjälp till krisdrabbade djur 
Oavsett om det gällde skogsbränder eller corona-
pandemin, var vi även 2021 redo att skydda djuren 
när en kris krävde det. 

AKUTA HJÄLPINSATSER
Coronastöd till elefanter och björnar 
Coronapandemin fortsatte att hindra människor från att 
resa fritt runt om i världen under 2021. Elefantreservat i 
Asien och björnreservatet Libearty i Rumänien drabba-
des allvarligt. Under det andra året hade de små eller 
inga intäkter från besökare. Det var och är fortfarande 
en kamp för dessa reservat för att de ska kunna säker-
ställa att djuren har det bra och får den omvårdnad de 
behöver.

Vi gav därför återigen under året ett extraordinärt stöd 
till björnreservatet och elefantvänliga fristäder i Asien, 
så att de kunde betala för foder, veterinärvård, medicin, 
och löner för de anställda och andra driftskostnader.

Hjälp till branddrabbade djur i Brasilien 
Under 2021 brann några av världens mest artrika 
skogsområden i Brasilien, eftersom djurindustrin ville 
använda marken för sin verksamhet. Många av de vilda 
djur som undkom elden behövde akut mat, vatten och 
veterinärvård.

Vi hjälpte lokala organisationer som tillhandahöll 
veterinärvård och rehabilitering av skadade myrslokar, 
jaguarer, tapirer och andra djur. Vi stödde också brand-
bekämpning och upprättandet av utrymningskorridorer 
för djuren. Genom denna insats hjälpte vi till att skydda 
omkring 276 000 djur.

Matning av hungriga hundar i Indien
Coronapandemin har fått förödande ekonomiska och 
sociala konsekvenser i Indien, där många har drabbats 
av arbetslöshet och matbrist. I maj 2021 härjade också 
två cykloner i landet, vilket orsakade ytterligare fattig-
dom för många. 

De olyckliga omständigheterna ledde till att tre gånger 
så många sällskapsdjur som vanligt blev hemlösa. 
Under sommaren 2021 levererade vi därför mat till 
11 000 gatuhundar i de värst drabbade områdena, 
så att de inte behövde svälta.

KATASTROFDRABBADE DJUR

”Vi bryr oss om våra elefanter som 
om de vore familjemedlemmar. 
Om det inte hade varit för ditt stöd, 
hade vi varit tvungna att stänga 
verksamheten. Då skulle elefanterna 
ha hamnat i skogsindustrin eller 
fått svälta.” 

Charae Sangkaow, 
ägare av det elefantvänliga 

Following Giants-anläggningen
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Vårt arbete med hundar och 
katastrofdrabbade djur 
I över 30 år har vi visat vägen för att skydda världens 700 
miljoner hundar, och i mer än ett halvt sekel har vi hjälpt djur 
och deras ägare under och efter naturkatastrofer. Arbetet har 
nu förankrats på många platser, med hjälp av våra interna-
tionella, nationella och lokala samarbetspartners. Detta gör 
det möjligt för oss att fokusera mer på att skydda vilda djur 
och djuren i den globala livsmedelsproduktionen.

Men vi hjälper fortfarande hundar och 
katastrofdrabbade djur:

 Vi erbjuder vår expertis och rådgivning inom båda   
 områdena till regeringar och organisationer.

 Vi hjälper lokala organisationer som tar hand om djur
 som drabbats av naturkatastrofer eller andra kriser, 
 som coronapandemin.

 Vi fortsätter att stödja International Companion Animal 
 Management Coalition (ICAM) och är medlem i 
 Global Alliance for Rabies Control (GARC), som 
 arbetar för djurvänlig hantering av hundpopulationer 
 och rabieskontroll.

KATASTROFDRABBADE DJUR
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VÅR STRATEGI 2021 – 2030

 Minst 1 600 miljarder vilda djur         
utnyttjas varje år av människor som vill 
tjäna pengar på att använda dem som 

handelsvaror.

Globalt finns det över 
70 miljarder landlevande djur                         

i livsmedelsindustrin. De flesta 
lever under djupt problematiska 

förhållanden i djurfabriker.
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Största möjliga skillnad för 
så många djur som möjligt
För att göra största möjliga skillnad för världens djur 
och utnyttja våra resurser på bästa sätt, fokuserar vi vårt 
arbete på de två största källorna till djurlidande: industri-
ellt jordbruk och den globala handeln med vilda djur.

Djur över hela världen lider enormt på grund av livs-
medelsindustrins djurfabriker och systematiskt utnyttjande 
av vilda djur och deras naturliga livsmiljöer. En växande 
världsbefolkning ökar efterfrågan på kött, ägg och 
mejeriprodukter och produkter från vilda djur. Samtidigt 
utsätts livsmiljöer för vilda djur i naturen för allt större hot.

Våra övergripande mål är att:
 Avveckla livsmedelsindustrins 
 grymma djurfabriker

 Stoppa utnyttjandet av vilda djur 
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Allmänt om verksamheten

World Animal Protection Sverige är en ideell förening som star-
tades 2009. Enligt stadgarna har föreningen som ändamål att 
skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap om 
och verka för djurs välfärd samt tillsammans med World Animal 
Protection International och andra World Animal 
Protection-föreningar i världen bygga upp en stark global 
rörelse för att djurvälfärd ska respekteras och djurplågeri 
upphöra. Föreningen ska också samla in pengar till stöd 
för globala djurskyddsprojekt. Detta sker genom offentliga 
insamlingar.

Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying 
och djurskyddsprojekt över hela världen. Arbetet bedrivs i 
överensstämmelse med vad som gäller för, och i samarbete 
med, World Animal Protection International och andra World 
Animal Protection-föreningar världen över.

World Animal Protection Sverige har 90-konto (90 01 07-44) 
och står därmed under kontroll av Svensk Insamlings-
kontroll. World Animal Protection Sverige är även medlem 
i Giva Sverige.

® World Animal Protection / Emi Kondo

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Vi har haft ett nära samarbete med vårt globala kontor. 
Inom World Animal Protection International finns en glo-
bal strategi och inom våra arbetsområden finns dessutom 
globala handlingsplaner. Till dessa fogas årliga pro-
jektplaner. World Animal Protection Sverige är med vid 
framtagandet av strategi, handlingsplaner och projekt-
planer. Vi har fortsatt även haft ett mycket nära och gott 
samarbete med World Animal Protection Danmark.

Inom föreningen arbetar vi med systematiskt förbättrings-
arbete genom att vi tar fram kritiska mål för verksamheten 
och har ett monitor- och evalueringssystem på plats för 
att följa utvecklingen och för att dra lärdomar och slut-
satser. En del av det arbetet sker gemensamt med övriga 
World Animal Protection-föreningar runt om i världen, 
vilket innebär att vi gemensamt tar fram mål, följer verk-
samheten och utvärderar den även på global nivå.

Sammantaget sett har år 2021 varit mycket positivt för 
föreningens utveckling. Vi har i allt väsentligt genomfört 
och uppnått de mål vi satt upp för året och utfallet ligger 

därmed även väl i linje med våra långsiktiga mål.
Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till internationella 
djurskyddsprojekt. Under 2021 har vi ökat vårt stöd till 
internationella djurskyddsprojekt med 14 %.

Året har givetvis präglats av den pågående pandemin 
(covid-19). Vi har dock snabbt kunna styra om till he-
marbete, och vi har gjort investeringar så att personalen 
ska ha fullgoda arbetsplatser i sina hem. Vi har också 
genomfört särskilda insatser för att förbättra de anställ-
das liv under pandemin. Även verksamhetsmässigt har vi 
lyckats organisera om vår verksamhet så att vi har kunnat 
utföra det mesta av det vi åtog oss i verksamhetsplanen. 
Vi har också avsatt ett större kapital till 2022, för att
organisationen ska klara av eventuellt kommande på-
frestningar orsakade av pandemin.

Under 2021 har vi rekryterat månadsgivare och givare 
via en blandning av olika kanaler samt återrapporterat 
löpande för att informera givarna om hur de gör världen 
bättre för djur.

Tack vare generöst 
stöd har vi kunnat 
mata elva tusen 
hundar i Indien 
under pandemin.
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Vi har fortsatt att medvetet arbeta för att integrera 
insamling med kampanjaktiviteterna för att få en mera 
samstämmig kommunikation inom organisationen och 
öka effekten av både insamling och kampanjarbetet. 
Detta har varit svårt under hela året. Vi fick väldigt 
höga resultat i våra insamlingar i juni och december. Vi 
lyckades koppla en av insamlingarna till covid-19 och 
hur det har påverkat djur. Vi har även nått fler med vår 
marknadsföring via telefonsamtal. Om detta beror på 
covid-19 är svårt att säga men det är en trolig anled-
ning. Särskilt uppgradering, då vi ber våra månads-
givare att höja sitt månadsbelopp, har haft bra resultat.

Pandemin har påverkat våra två största kanaler inom 
nyrekrytering av nya månadsgivare, på gott och ont. Vår 
D2D-verksamhet var pausad under större delen av året 
på grund av pandemin, vilket påverkat nyrekryteringen. 
Å andra sidan har vi fått mycket extra exponering på TV 
med vår tv-reklam på grund av covid-19. Företag drog 
tillbaka sin reklam och vi fick då extra utrymme. Detta 
ledde till en stor ökning i antal månadsgivare i slutet 
av året. Sammantaget har vi sett goda resultat senaste 
året inom nyrekrytering - vi lämnade 2020 med 22 893 
medlemmar och vi startar 2022 med 26 345, en ökning 
med cirka 15 %.

Under 2021utökades kommunikationsenheten med en 
expert på digital tillväxt och en kommunikatör med inrikt-
ning på innehåll och media. Detta för att både kunna

analysera effekterna  
av arbetet och få ut mer inne-
håll. Det har redan gett resultat 
och vår digitala närvaro har ökat. 
Vi har följt upp problem på hemsidan som 
analysverktyg visat inte fungerar, vilket gör att vi
 kommer högre upp i sökningen. Engagemanget har 
ökat och vi lär oss mer om hur vi ska nå ut och vid vilka 
tider, samt genomfört fler tester med tidpunkt, formule-
ringar och bilder.

Även antalet medieträffar har ökat. Extra glädjande är 
nyheten om stopp för troféjakt på lejon i Sydafrika som 
nådde ut väldigt brett, liksom samarbetet med Natur-
skyddsföreningen och Fair Finance Guide, som belyste
ansvaret som finansiella aktörer, främst storbanker, har 
för miljö- och djurvänliga investeringar.

Under året har vi tillsammans med personal och styrelse 
fördjupat arbetet med vårt varumärke. Parallellt med 
huvudkontoret har vi gjort en genomlysning av varu-
märket för att anpassa det till den nya strategin och 
ännu starkare lyfta djurens betydelse även för vår egen 
välfärd och miljön. Tillsammans med en extern varu-
märkesstrateg tog vi fram en svensk variant av den 
globala varumärkesplattformen.

Vårt starkaste verktyg för kännedom är fortfarande infor-
mationsfilmen på tv, på grund av ett stort antal gratisvis-
ningar och ökat tv-tittande under social karantän. Detta 
är inte beständigt utan vi måste hitta fler och nya kanaler 
för att nå ut med våra budskap. Vi kommer därför att 
satsa på nya målgrupper, särskilt yngre som inte tittar 
på linjär tv.

Traditionell media är fortfarande den kanal som våra 
supportrar uppskattar mest att vi syns i. Vi gläds åt att 
vi förutom flera debattartiklar och andra artiklar fått 
synas och höras i radio och TV. Sociala medier ökar 
i betydelse. Vi har stagnerat på runt 90 000 följare 
på Facebook, och det är svårt att växa där eftersom 
tendensen är att antalet följare stadigt minskar. De som 
är där har dock engagerat sig i betydligt högre grad 
och genom nytt arbetssätt, så kallade prospekterings-
kampanjer, når vi nya grupper. Instagram fortsätter att 
vara framgångsrikt med hjälp av ny teknik som Linktree, 
där följare kan komma in på våra länkar, liksom på 
Instagram Stories. Målet där är 10 000 följareinom två 
år. Däremot har engagemanget på Linkedin stannat på 
mycket låg nivå, liksom Twitter, som varit nedprioriterat 
på grund av tidsbrist.

Förvaltningsberättelse Antal nya 
medlemmar 
ökade med

15%
mellan slutet av 2020
och början av 2022



Förvaltningsberättelse

17

Youtube har blivit kanske den viktigaste kanalen för 
många och stora målgrupper. Under 2022 och framöver 
kommer vi därför att påbörja en satsning för att stärka 
närvaron där. Vi kommer att ta fram egna filmer och 
använda våra egna experter för att på lättillgängliga 
sätt informera om vårt arbete och skapa engagemang.

Genom tillskottet med ytterligare en kommunikatör har 
vi under andra halvan på året fått större möjligheter att 
bearbeta och utöka innehållet i våra digitala kanaler. 
Det har bland annat lett till fler nyheter på hemsidan om 
vårt arbete, som ökat relevansen att besöka hemsidan för 
både regelbundna följare och sporadiskt intres-
serade. Vi har också kunnat producera mer material 
för våra sociala medier.

Samarbetet med våra fyra ambassadörer håller en 
stabil nivå. De medverkar med jämna mellanrum i våra 
kanaler men sprider även kännedom om vårt arbete i 
egna kanaler och i media. Däremot har vi inte hunnit 
med att få ytterligare ambassadörer eller influerare, 
främst på grund av tidsbrist men vi hoppas råda bot på 
detta under de närmaste åren genom en målmedveten 
och långsiktig satsning. Medlemstidningen bytte namn 
till Animal News under året och fick en mer lättläst 
layout med fokus på vad vi uppnår för djur. Den är 
mycket uppskattad av våra givare.

I januari 2021 lanserade vi kampanjen Kräv kamera-
övervakning på slakterier, som svar på avslöjandena 
om djurplågeri på svenska slakterier. Kampanjen lan-
serades en vecka efter avslöjandena och slog rekord i 
antal signaturer, öppningsfrekvens på epost- och 
SMS-utskick, samt engagemangsnivå på inlägg på 
sociala medier. Vi frågade alla riksdagspartier hur de 
ställde sig till vårt krav om att utreda kameraövervak-
ning på svenska slakterier, och fick svar från samtliga. 
De allra flesta ställde sig bakom en utredning. Efter 
några månader fick vi svar från efterträdaren till den vi 
främst riktat kampanjen och signaturerna mot – lands-
bygdsministern. Svaret var inte vad vi hade hoppats på 
och vi fortsätter sätta press i frågan. 

Inför djurparkernas högsäsong under sommaren 
lanserade vi en digital guide över 17 av Sveriges 
djurparker, för att främst kartlägga vilka djurparker som 
använder sig av närkontakt med vilda djur samt under-
hållning. Informationen i guiden baserades bland annat 
på djurparkernas svar på våra frågor som vi skickade till 
dem under våren. Via guiden uppmanade vi till hand-
ling genom en Call to Action där vi bad våra följare att 
uppmana Kolmårdens djurpark att sluta med sina del-
finshower. Totalt skickades det 1 120 mail till parken med 
en kort text om varför deras delfinshower bör upphöra.

Under sommaren testade vi för första gången geotagg-
ning, som var en del vår kampanj för att få Kolmårdens 
djurpark att stoppa sina delfinshower. Själva geotagg-
ningen uttryckte sig som delfinannonser på Facebook 
(med information om delfinernas situation) och informa-
tionen gick till personer som befann sig inom en radie 
av 10 km från Kolmårdens djurpark. Mellan den 25 juni 
och den 25 augusti visades våra annonser för 200 000 
personer.

I september 2021 släppte vi rapporten Forests on Fire 
tillsammans med Naturskyddsföreningen och Fair 
Finance Guide Sverige. Rapporten kartlade svenska stor-
bankers finansiella kopplingar till företag associerade till 
skövlingen av Amazonas och Cerradon. Rapporten fick 
en stort mediagenomslag, liksom poster i sociala medier 
där vi uppmanade till att maila sin bank. Totalt mailade 
4 000 bankkunder sin bank och protesterade mot 
finansieringen av förstörelsen. Rapportsläppet följes av 
direktdialog med samtliga svenska storbanker.
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Under 2021 lanserade vi även de globala rankingarna 
Business Benchmark on Farm Animal Welfare och 
The Pecking Order, samt släppte rapporter om antibioti-
karesistens och läget för suggor i den globala livsmedels-
industrin.

Året gav en positiv nyhet när det kommer till globala 
resejätten Expedia Group – att efter både globala och 
nationella påtryckningar, särskilt under 2020, medde-
lade Expedia Group att de inte längre kommer att sälja 
biljetter till delfinshower.

Nationella arbetet med att få fler reseföretag på vår 
djurvänliga lista har varit löpande under året. Covid-19 
har fortsatt försvårat dialogen med reseföretagen – men 
trots pågående pandemi ökade vår djurvänliga lista med 
ytterligare två nya svenska djurvänliga reseföretag.

Under 2021 har vi också startat upp ett nätverk tillsam-
mans med andra organisationer i Sverige kring vilda 
djurs välfärd. Nätverket samlar många viktiga organisa-
tioner, och via nätverket kan vi både arbeta tillsammans 
och bistå varandra i arbetet för de vilda djurens välfärd.

2021 var liksom 2020 ett ovanligt år på grund av 
covid-19. Flera planerade aktiviteter ställdes in, främst de 
fysiska. Samtidigt innebar pandemin att vi kunde kommu-
nicera riskerna med antibiotikaresistens och zoonoser till 
en mer angelägen och påläst allmänhet.

Under 2021 har vi uppnått flera stora framgångar i 
vårt politiska arbete. Tillsammans med organisationer 
över hela EU nådde vi vårt mål och lyckades samla in 
över en miljon (1,4 miljoner) namn för en avveckling av 
burhållning av djur inom lantbruksproduktionen inom EU. 
Under året har EU-kommissionen meddelat att man har 
för avsikt att ta fram förslag på hur man kan genomföra 
ett sådant förbud. Även Europaparlamentet ställde sig 
bakom ett förbud mot burar inom lantbruksproduktionen 
med en stor majoritet. Förslaget skulle innebära bättre 
livsvillkor för cirka 300 miljoner djur, som idag hålls i 
burar. Vi har också rönt framgångar i vårt arbete med 
att få FN att besluta om en deklaration om djurs välfärd. 
Arbetet leds från Sverige och från England. Under året 
har allt fler länder världen över ställt sig bakom förslaget 
och vi har kommit nära en möjlighet att frågan ska tas 
upp på agendan inom FN för avgörande. Vi har också 
arbetat för att FN:s miljömöte under 2022 ska anta en 
resolution om djurvälfärd. Inom EU har vi arbetat med en 
rad ytterligare viktiga frågor, bland annat att få till regler 

för att varor som importeras till EU ska ha producerats 
under minst samma villkor som råder inom EU. Vi har 
också arbetat med handelsavtal, framförallt avtalet med 
MERCOSUR-länderna. I Sverige arbetar vi särskilt för 
att de mjuka delarna i EU:s handelsavtal, som innehåller 
skrivningar rörande samarbete i frågor som rör djurväl-
färdsfrågor och antibiotikafrågor, ska implementeras på 
ett bra sätt i EU:s relationer med handelspartners.

Under året har vi även haft ett gott samarbets- och 
diskussionsklimat med andra djurskyddsorganisationer, 
miljöorganisationer samt konsumentorganisationer. 
Vi har också haft ett gott diskussionsklimat med svenska 
producenter och med handeln, till exempel LRF, LRF Gris, 
Svensk Fågel, Axfood, ICA med flera.

Utöver det har vi haft många kontakter med den svenska 
regeringen och svenska politiker. Vi har varit represente-
rade i regeringens dialoggrupp för genomförandet av 
livsmedelsstrategin och i regeringens nationella djur-
skyddsnätverk, där främst EU-frågor diskuteras. Vi har 
också blivit inbjudna till Kommerskollegium för diskus-
sioner om handelsavtal mellan EU och tredje land, och 
haft möjlighet att lämna synpunkter på dem. Vi är repre-
senterade i Jordbruksverkets dialoggrupp för djurskydd 
och i verkets dialoggrupp för internationella frågor.

Vi har även haft ett starkt samarbete med andra 
organisationer i Sverige, företag, forskare, universitet 
med mera. Under året har vi medverkat som experter i 
Axfoundations arbete med att ta fram nya antibiotikakri-
terier. Kriterierna är bland de mest långtgående i världen 
då det gäller djurvälfärd och ansvarsfull användning av 
antibiotika. Trots covid-19 har vi haft möjlighet att genom-
föra digitala föreläsningar på universitetsnivå.

EU:s burförbud är en seger för cirka 
300 miljoner djur ihom livsmedelsindustrin.
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Under de fem senaste åren har föreningen utvecklats 
enligt följande: 

Så här har vi använt våra pengar under 2021

Enligt nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll

Föreningen finansierar sin verksamhet i allt väsentligt via med-
lemsavgifter, månadsgåvor, enskilda gåvor och arv.

De verksamhetsplaner som vi tar fram följs löpande upp i vårt 
monitor- och evalueringssystem, där vi mäter och utvärderar 
arbetet för att nå våra kritiska mål. I allt väsentligt har vi uppnått 
de mål vi satte upp för året.

Den fortsatt positiva resultatutvecklingen beror på att de frågor 
som vi arbetar med attraherar många, vi erbjuder möjligheter 
att vara med och förändra för djuren och kännedomen om vår
förening växer sig starkare år från år.

19

Eget kapital
  Balanserat Summa
  kapital eget kapital   
Ingående balans  8 454 181 8 454 181
Årets resultat  4 984 857 4 984 857

Utgående balans  13 439 038 13 439 038

Administrations- och 
insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Ändamålskostnader
/Totala intäkter

77%

7%
13%
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FINANSIELLA INSTRUMENT

Placeringspolicy
World Animal Protection Sverige har en placeringspolicy 
där det slås fast att vi inte placerar medel i aktier eller 
andra värdepapper. Det innebär samtidigt att vi inte 
placerar medel inom områden som vapen, alkohol, 
tobak eller där barn exploateras.

De medel som vi samlar in hålls på plusgirokonto och 
sparkonto hos Nordea. Endast medel som behövs för att 
täcka kostnader de inledande månaderna av det nya 
verksamhetsåret står kvar på kontot, resterande medel förs 
över till vårt globala kontor i form av bidrag till globala 
djurskyddsprojekt.

En stor del av våra insamlade medel förs över till vårt 
globala kontor i London, som i sin tur ansvarar för att de 
används till djurskyddsprojekt världen över. Användningen 
av våra medel granskas genom en trepartsöverenskom-
melse av revisionsbyrån Crowe U.K. LLP i London.

Medlemmar
World Animal Protection Sverige har medlemmar och 
månadsgivare. De utgör basen i organisationen. På 
årsmötet har varje medlem en röst. Medlemmar och 
månadsgivare erhåller vår tidning Animal News och de 
har också tillgång till en blogg/nyhetsbrev, där vi löpande 
berättar om viktiga händelser för djuren runt om i världen.

ÖVRIG ICKE-FINANSIELL INFORMATION

Förvaltning
World Animal Protection Sverige styrs mellan årsmötena 
av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, fyra 
ledamöter och fem suppleanter. Till stöd har styrelsen ett 
kansli, som leds av generalsekreteraren. Utöver general-
sekreteraren finns 15 ytterligare tjänster på kansliet. 
På kansliet förekommer även regelbundet volontärarbete.

Under 2021 har styrelsen haft fyra protokollförda 
styrelsemöten:

Gitte Buchhave, ordförande, 
närvarade på 4 av 4 möten (4/4)
Sven Stensson, ledamot (4/4)
Lena Dirsäter, ledamot (3/4)
Magnus Hedberg, ledamot (3/4)
EwaLena Sten, ledamot (3/4)
Amanda Dahlberg, suppleant (2/4)
Tiziana Corneliuson, suppleant (2/4)
Saga Abramsson, suppleant (1/4)
Pernilla Hellman Stefansdotter, suppleant (4/4)
Hanna Ralfe, suppleant (2/4).

Styrelsens arbete sker ideellt. 

World Animal Protection Sveriges valberedning har 
under räkenskapsåret bestått av: Gunnel Dirsäter och 
Diana Karner.

World Animal Protection Sverige har haft två auktori-
serade revisorer under räkenskapsåret: Håkan Fjelner 
(ordinarie revisor) och Hans Bredberg (revisorssuppleant), 
Finnhammars Revisionsbyrå.

Personal
World Animal Protection Sverige har sexton anställda på 
kansliet i Stockholm:
- Generalsekreterare
- Organisationssekreterare
- Ekonomiansvarig
- CRM/IT-ansvarig
- Kampanjansvarig (2 st)
- Kommunikationsansvarig (5 st)
- Insamlingsansvarig (2 st)
- Givarservice (2 st)
- Expert vilda djur (1 st).

Personalen leds av generalsekreteraren efter instruktion 
från styrelsen. Det finns globala policydokument som alla 
kontor följer och nationella, som styrelsen eller general-
sekreteraren fattat beslut om.
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Förvaltningsberättelse
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Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal förts med samtlig 
personal. En psykosocial undersökning av vår arbetsplats 
har genomförts av vår företagshälsovård. Det finns också en 
global grupp för personalfrågor, där kommunikationsansvarig 
inom World Animal Protection Sverige ingår.

Miljöarbete
Vårt kansli är Fairtrade-certifierat. Vi köper el som har pro-
ducerats av vindkraft. Kansliet har ett aktivt arbete med åter-
vinning och så långt som möjligt gör vi miljövänliga inköp. 
Vi har en miljöpolicy och en hållbarhetspolicy, bland annat 
väljer vi att resa med tåg så långt som det är möjligt och vi
skriver inte ut på papper när det kan undvikas.

Framtida utveckling
World Animal Protection Sverige har haft tillväxt varje år 
sedan organisationen startades 2009. Vi räknar med fortsatt 
tillväxt under flera år framöver.

Vi ser ett allt större intresse från allmänheten att delta i vårt 
arbete, både då det gäller kampanjarbete och ekonomiska 
bidrag. Vi räknar med att det kommer att fortsätta öka, inte 
minst då det gäller stöd med testamentsgåvor.

Vi ser också ett allt större intresse från företag och näringen 
att ha dialog med oss. Vi räknar med att det kommer att 
stärkas under många år framöver och att det även i större ut-
sträckning kommer att innefatta den finansiella sektorn.Vi har 
redan en stark position i vårt politiska arbete, många ser oss 
som en viktig organisation att ha kontakt med både då det 
gäller globala och nationella djurskyddsfrågor. Vi räknar 
med att kunna bibehålla det intresset samt att vi även 
framöver kommer att kunna utöka det till att innefatta flera 
som är aktiva i mellanstatliga organ.

Vi räknar också med att frågor som rör djurvälfärd kommer att 
intressera allt fler, eftersom djurvälfärd bidrar väsentligt inom 
områden som hälsa och miljö.

Annan relevant fakta
World Animal Protection Sverige har ett 90-konto: 
90 01 74-4. 

Organisationens hemsida: www.worldanimalprotection.se.
Medlemmar och givare i World Animal Protection Sverige 
erhåller tidningen Animal News två gånger per år. Vi har 
också ett nyhetsbrev som skickas ut 1–2 gånger per månad. 
Månadsgivare erhåller en särskild blogg/nyhetsbrev. Vid slutet 
av 2021 hade vi 26 345 månadsgivare och medlemmar.

Samtliga anställda inom World Animal Protection Sverige 
ingår i virtuella team, tillsammans med kollegor över hela 
världen. Teamen har ibland fysiska möten och för kontinuerlig 
dialog via intranät och mail.

Generalsekreteraren ingår dessutom i det globala ledar-
skapet, tillsammans med de som är chefer för andra World 
Animal Protection-föreningar över hela världen samt de ledan-
de tjänstemännen på global nivå. Generalsekreteraren ingår 
även som en av tre chefer för andra World Animal Protection-
föreningar i den grupp som har en rådgivande funktion gente-
mot den globale CEO:n och andra globala chefer.

Flera av de anställda har också haft uppdrag inom World 
Animal Protection, både på global och regional nivå, med 
att arbeta fram strategier och kampanjplaner inom våra verk-
samhetsområden.

Generalsekreteraren är ledamot i regeringens kommitté 
för genomförandet av den statliga livsmedelsstrategin samt 
regeringens djurskyddsnätverk för EU-frågor och andra 
globala djurskyddsfrågor, ledamot i dialoggruppen för djur-
skydd vid Jordbruksverket och även ledamot i expertkommit-
tén för Dag S Stiansens djurskyddsfond (Norge).



Läs mer om vårt arbete på 
worldanimalprotection.se


