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Tack för det stora
stödet under 2015
Under 2015 var det fler än någonsin som stöttade oss. Det betyder att vi har möjlighet
att uppnå ännu bättre resultat för djuren. Varmt tack till alla våra supportrar som gör det
möjligt för oss att hjälpa så många djur.
Det är inte bara ekonomiskt stöd som är så viktigt för oss. Även stödet till våra kampanjer har bidragit starkt till våra framgångar under 2015.
Det såg vi t.ex. när vi tack vare 130 000 namnunderskrifter kunde hjälpa två
alkoholiserade björnar i Sotji, Ryssland, till ett nytt liv. Vi upplevde det också när stora
charterbolag som Fritidsresor och Ving slutade erbjuda sina kunder elefantridning och
elefantshower. Globalt skrev 250 000 djurvänner under protesten som riktades mot
resebranschen. Med sådant stöd kunde vi föra dialog med charterbolag och fler än
80 bolag hade vid årets utgång valt en mer djurvänlig linje.
Under 2015 blev det tydligare än någonsin att Facebook är ett fantastiskt redskap för
att nå ut till många människor. När vi berättade om den brutala Toro de Jubilo-festivalen
i Spanien, där man tänder eld på levande tjurars horn, nådde kampanjen ut till nästan
en miljon människor på Facebook. Detta medverkade i hög grad till att tiotusentals
svenskar var bland de 130 000 människor som protesterade mot festivalen.
Vi värdesätter varje form av stöd för vårt arbete, oavsett om det är ekonomiskt stöd, en
underskrift eller delningar av våra kampanjer på Facebook eller Twitter. Tusen tack till
alla som på det ena eller andra sättet har varit med i arbetet för att hjälpa djuren under
året. Tillsammans gör vi världen bättre för djur.

Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Generalsekreterare
World Animal Protection Sverige

Styrelsen
World Animal Protection är en global djurskyddsorganisation som har skyddat djur mot utnyttjande, vanvård och misshandel i mer
än 50 år. Genom vårt arbete inspirerar vi människor, organisationer och regeringar till att förbättra förhållandena för världens djur.
Vi hjälper djur inom lantbruket, där miljarder djur lider av den intensiva produktionen. Vi räddar djur i katastrofer och arbetar förebyggande så att djuren skyddas i framtida katastrofer. Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de ska kunna leva fritt i naturen där
de hör hemma. Och vi visar att människor och djur kan leva tryggt sida vid sida i samhället.
Vi är med och skapar positiva förändringar för djur genom att exponera djurmisshandel och vanvård och bana vägen för hållbara
lösningar – globalt såväl som lokalt. Vi samarbetar med FN och är rådgivare åt världens regeringar om djurvälfärd och involverade
i lokalt djurskyddsarbete i mer än 50 länder.
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Gitte Buchhave, ordförande
Sven Stensson, ledamot
Stephen Corri, ledamot
Ruud Tombrock, ledamot
Nairi Schlyter, ledamot
Claes Kampe, suppleant
Lena Dirsäter, suppleant
Ingegerd Bülow, suppleant
Helen Brobeck, suppleant
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Lantbruksdjur

Alla djur behöver
utrymme, ljus och luft
Lantbruksdjur som höns, grisar och kor lever under förfärliga förhållanden som skadar dem både fysiskt och psykiskt. Problemet blir
hela tiden större. 2050 kommer dubbelt så många lantbruksdjur
finnas i produktionen jämfört med år 2000. Just nu ingår 70
miljarder lantbruksdjur i livsmedelsproduktionen för att vi ska ha kött,
mjölk och ägg på bordet. Två tredjedelar av dessa djur har knappt
plats att röra sig och ser aldrig dagens ljus.
Vi samarbetar med regeringar och andra makthavare för att förbättra lantbruksdjurens förhållanden och vi arbetar på att öppna konsumenternas ögon för det
öde djuren utsätts för. På det sättet kan vi tillsammans skapa lösningar som ger
lantbruksdjuren bättre liv.

Dessa frigående hönor bor på Rabbit River Farms i Kanada

Nestlé slutar med burägg i USA
Nära 300 miljoner hönor i USA lever i små, kala burar där varje höna har
mindre plats än storleken på en iPad. Hönorna kan inte sträcka på sina vingar
eller röra sig fritt.

Några insatser under 2015
• Under 2015 har vi bland annat prioriterat arbetet för
mjölkkor. Vi har arbetat för att EU ska ta fram detaljregler
för hållning och skötsel av mjölkkor och för att de svenska
reglerna om att mjölkkor ska vara ute på bete sommartid
inte ska luckras upp.
• Vi har varit representerade i regeringens dialoggrupp för
en kommande livsmedelsstrategi. Strategin ska slå fast hur
Sverige ska arbeta för att stärka livsmedelsproduktionen. Vi
har haft ett nära samarbete med andra organisationer i den
här frågan, som Naturskyddsföreningen och WWF. Under
året har vi skrivit ett flertal debattartiklar om livsmedelsstrategin och djurskyddet. Vi har också varit representerade i
regeringens referensgrupp för en förändrad jordbrukspolitik i
EU, så att möjligheterna att stödja djurvälfärden stärks.
• Efter påtryckning från 30 000 av våra supportrar i USA
lovade Panera Bread att sluta med burägg. Panera Bread
är en amerikansk kedja med 1 800 kaféer som tillsammans
använder 120 miljoner ägg från 400 000 hönor. Använningen av burägg ska fasas ut under fem år, så 2020 ska
det inte längre finnas hönor som lider i små burar för att
producera ägg åt Panera Breads kaféer.
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• Under 2015 fortsatte också vårt samarbete med BRF
– ett av världens största livsmedelsföretag – för att skapa
bättre förhållanden för hundratusentals grisar och miljarder
broilers som ingår i deras produktion.

Nestlé gör ett ansvarsfullt val vid användning av ägg och det kommer att förbättra
livet för miljontals hönor.

• Vi var rådgivare åt Nestlé om hur de kan förbättra förhållanden för miljarder lantbruksdjur. Det fick verksamheten att
under 2015 uttala ett stopp för burägg i samtliga av deras
produkter i USA. Buräggen kommer att fasas ut gradvis från
Nestlés produkter fram till år 2020. Nestlé använder årligen
över 9 000 ton ägg i USA, så beslutet kommer att förbättra livet för många miljoner hönor. Vi har dessutom hjälpt
Nestlé under hela året med att införa djurskyddsnormer för
att deras leverantörer ska sluta med fixering av suggor, avhorning av kvigor och kastrering av kalvar utan bedövning.
• I Kina inledde vi under 2015 ett samarbete med två stora
grisproducenter, som varje år föder upp omkring 300 000
grisar. Båda företagen kommer under 2016 att starta pilotprojekt med bättre förhållanden för suggor, så att de får
större utrymme och inte hålls i små grisboxar. Pilotprojekten
ska senare spridas till fler producenter med syftet att utveckla
en ”kinesisk lösning”. Denna lösning ska vi använda som
påtryckning för att skapa bättre förhållanden för grisar
I Kina generellt.
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Gatu- och husdjur

Hundar och människor
kan leva tillsammans i harmoni
Det finns omkring 700 miljoner hundar i världen. Många av dem
är hemlösa eller springer fritt på gator och gränder även om de
har en ägare. På många ställen anser folk att hundarna är pestbärare och smittospridare av exempelvis rabies. Det kan leda till
brutala massavlivningar där hundarna förgiftas, gasas eller slås
ihjäl med påkar.
Men massavlivningar löser inte problemet med sjuka hundar som smittar människor.
Genom att systematiskt vaccinera, sterilisera och kastrera hundarna gör vi hundpopulationerna friskare och minskar antalet oönskade valpar. Därmed utgör hundarna inte
längre någon risk för människor. Genom samarbete med regeringar, samhällen och
internationella organisationer har vi bevisat att problemet med hemlösa hundar kan
hanteras ytterst effektivt med våra djurvänliga metoder.

Rabiesvaccinationer skyddar hundarna i Afrika
”Det är helt fantastiskt vad vi har uppnått på Zanzibar sedan 2000. Vi inledde med
en konfliktsituation. Det var som en del av den lokala kulturen att avsky hundar och
folk var väldigt rädda för rabies. Människor och hundar var som fiender. Nu har
människor och hundar i stället kommit nära varandra och det skulle få allvarliga
följder om någon försökte skada en annan människas hund.”
Emily Mudoga, kampanjchef för World Animal Protections
arbete med hundar i Afrika

Valpen är en av alla de hundar som vi har vaccinerat på Zanzibar i Tanzania.

Några insatser under 2015
• Under 2015 vaccinerade vi 300 000 hundar mot rabies
i fem olika länder. En av de platser där vi haft stora framgångar är Bangladesh. 70 % av alla hundar i landet är nu
vaccinerade och det skapar en barriär med immuna hundar,
som hindrar sjukdomen från att spridas. Det har övertygat
flera myndigheter och hälsoministeriet har uttalat att de inte
längre vill avliva hundarna.
• Nästan hälften av alla rabiesfall hos människor inträffar i
Afrika. I många afrikanska länder har rädslan för den dödliga sjukdomen lett till massavlivningar av hundarna, exempelvis genom att stena dem eller hugga ihjäl dem med
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machetes eller påkar. På Zanzibar i Tanzania har vi sedan
2013 vaccinerat hundarna. Nu är de alla skyddade mot
rabies och under 2015 rapporterades inte ett enda
rabiesfall, varken bland människor eller hundar. Framgången
från Zanzibar har vi fört vidare till ett pilotprojekt i Kenya,
där vi 2015 vaccinerade över 16 000 hundar.
• Våra många framgångar med rabiesvaccinering av hundar
har lett till att i slutet av 2015 antogs en internationell plan
för att utrota rabies innan 2030 med hjälp av våra metoder.
Bakom planen står FN-organen WHO, OIE och FAO.
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Vilda djur

Några insatser under 2015
• 2015 nådde vi ett fantastiskt genombrott med vår kampanj
mot underhållning med vilda djur. Globalt nådde vi närmare
250 000 underskrifter från djurvänner, som bad resebranschen att sluta erbjuda elefantunderhållning till sina
kunder. Elefanterna tas från sina mammor när de är små.
De blir isolerade och fysiskt misshandlade för att knäckas
och bli fogliga. Efter dialog med oss har över 100 researrangörer valt att slopa denna sorts underhållning –
däribland de tre största charterarrangörerna Apollo,
Ving och Frittidsresor.
• Universitet i Oxford gjorde i samarbete med oss en omfattande undersökning av förhållandena för vilda djur i
turistindustrin. Undersökningen avslöjade att över en halv
miljon vilda djur världen över lever i fångenskap för att
underhålla turister. Forskarna upptäckte samtidigt hur turisterna recenserar sina upplevelser på resesajten TripAdvisor.

Färre än 8 % av de värsta attraktionerna i världen har dåliga
recensioner på TripAdvisor. De flesta turister vet alltså inte att
djuren lider bakom fasaden och skriver därför positiva
recensioner - även om djurvälfärden är under all kritik.
• Många naturparker i Tanzania gränsar till odlingsmarker.
Det skapar konflikter mellan människor och elefanter.
Elefanterna tar sig in på fälten för att äta av grödorna och
på bara en enda natt kan de ödelägga hela fält. Det har
fått bönderna på plats att skada eller döda elefanterna.
Men med en enkel metod har vi haft stor framgång med
att stoppa elefenterna utan att de lider av det. Vi hjälper
bönderna med att odla chilistaket, bestående av rep och
knutar som är doppade i en blandning av olja och chilipulver. Elefanterna tycker varken om känslan eller lukten
av chili, så staketen avskräcker dem från att ta sig in
på markerna.

Vilda djur ska skyddas

© iStock. by Getty Images

En elefanthanne i nationalparken Etosha i Namibia.

Över hela världen blir vilda djur jagade, sålda, ihjälslagna och
plågade. Hundratusentals vilda djur tvingas varje år till ett liv i
fångenskap för att underhålla eller bära runt på turister. Och
tusentals andra dödas för sin päls eller sina tänder - eller för att det
uppstår konflikter där mänsklig bebyggelse ligger i närheten
av djurens livsrum.
Vi arbetar för att vilda djur ska kunna leva skyddade i naturen. Vi sätter press på
myndigheter att införa och tillämpa effektiva djurskyddslagar. Vi samarbetar med
samhällen och resebranschen för att hitta lösningar, så att vilda djur inte dödas eller
utnyttjas. Och vi upplyser turister och konsumenter om djurens lidande för att minska
efterfrågan på underhållning med och souvenirer gjorda av vilda djur.

Slut med skadlig elefantunderhållning på charterresan
”Vi upplever just nu en historisk förändring i resebranschen, där fler och fler arrangörer
börjar ta ansvar för och bidrar till att vilda djur inte tas från naturen till ett liv i fångenskap, där de med brutala metoder tvingas underhålla turister.”
”Det är enormt positivt att alla de tre stora charterbolagen nu följer denna trend och
inte längre vill vara med och låta vilda djur lida för underhållningens skull. Det finns
dock fortfarande arrangörer, som erbjuder sina kunder elefantridning och elefantshower och vi hoppas förstås att de ändrar riktning och gör djurvänliga val”.
Roger Pettersson, generalsekreterare. World Animal Protection Sverige
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Vilda djur

Ett riktigt björnliv
Överallt i världen är människor det största hotet mot björnarna.
Björnar fångas in, utnyttjas och plågas av människor. I björnhets
binds björnarna fast vid en påle och angrips av kamptränade
hundar. ”Dansbjörnarna” tränas med slag och hårda ryck i deras
nosring. På gallfabriker får björnar varje dag sin galla tappad från
ett hål i magen. Och i nerslitna djurparker lever björnar hela sitt liv
under usla förhållanden i små burar.
Vi räddar björnar från fångenskap och ger dem ett tryggt och så naturligt liv det går
i reservaten. Vi samarbetar med myndigheter och samhällen om att hitta permanenta
lösningar för björnarna. Och i länder där björnarna inte omfattas av djurskyddslagstiftning trycker vi på för att få fram lagar som skyddar dem.

Ett nytt liv för björnarna i Pakistan
”Det är otroligt upplyftande att se björnarna i reservatet trivas och leva ett gott liv utan
fruktan och smärta – ett riktigt björnliv. Jag älskar att se på björnarna när de leker och
rullar runt. Det ger mig ny energi.”
”Mitt mål är att det inte längre ska finnas björnar i fångenskap i Pakistan – och jag
hoppas och tror att vi är nära det målet. Jag kan inte bärga mig till den dag då vi kan
berätta för hela världen att vi har upplevt den sista björnhetsen.”
Fakhar Abbas, chef, björnreservatet i Pakistan

Rene har bott i björnreservatet i Pakistan sedan 2012

Några framgångar under 2015
• I Asien lever omkring 20 000 björnar hela sitt liv i små
burar på fabriker. Där tappas de på plågsamma sätt på sin
galla, som anses vara ett universalmedel mot sjukdomar.
Under 2015 övertygade vi Vietnams hälsoministerium om
att förbjuda användning av björngalla i skönhetsprodukter.
I Sydkorea inledde vi ett samarbete med miljöministeriet
och ägarna till landets gallfabriker om att fasa ut gallproduktionen. I slutet av året hade vi steriliserat 90% av björnarna
på fabrikerna, så att inga nya björnar kan avlas in i
fabrikerna.

12

• 2015 räddade vi 10 björnar i Pakistan från björnhets och
ett liv som dansbjörnar. De har nu fått ett gott liv i Balkasarreservatet som vi finansierar. Tre av björnarna blev
konfiskerade av polisen efter att vi larmat myndigheterna
om ett arrangemang med björnhets. Det är nämligen olagligt men pågår i det fördolda. De andra sju björnarna över
lämnade ägarna frivilligt till oss mot att vi hjälpte dem att
hitta ett annat levebröd. Bara nio björnhetsarrangemang
genomfördes i Pakistan 2015 – en stor nedgång från de
cirka tusen kamper som hölls årligen när vi startade arbetet
för18 år sedan.

• Zarnesti-reservatet som vi finansierar i Rumänen firade tioårsjubileum under 2015. Det var en fin anledning att fira,
för på de tio åren har 87 björnar fått ett nytt liv i reservatet.
Björnarna har tidigare levt under eländiga förhållanden
i djurparker, på cirkus eller i små burar utanför restauranger,
bensinstationer eller privatpersoners bakgårdar. Under
2015 räddade vi fyra björnar och tog med dem till
reservatet. Tre av björnarna räddades från en liten betonganläggning på en djurpark, men den fjärde var en
björnunge, som hittades ensam och övergiven i en storstad.
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Katastrofdrabbade djur

Djuren ska inte vara
de bortglömda offren
Varje djur har ett värde i sig – och för en miljard av världens
fattigaste människor är djuren deras inkomstkälla, transport och
trygghet. Men när katastrofer som översvämningar, jordbävningar
och cykloner inträffar glöms djuren ofta bort. Miljoner djur lider,
svälter och dör av sina skador eller följdsjukdomar.
Vi rycker ut för att hjälpa djuren så snabbt vi bara kan, vare sig det gäller getter,
kor, grisar, hundar eller katter. Genom att hjälpa djuren hjälper vi samtidigt deras
ägare med att bygga upp sitt liv på nytt, och djuren är ofta ägarnas största tröst mitt
i katastrofen.

Akut hjälp till djuren i Nepal efter jordskalven
”Ödeläggelsen var fruktansvärd. Husen blev till grus och djur vrålade av smärta.
Vi hann inte ens fram innan folk omringade oss och bad oss hjälpa deras djur.
Det fanns inte ett enda hem där djuren inte var skadade.”
Vår veterinär Sergio Vasquez hjälper en get efter jordbävningen i Nepal.

Uday Singh Karki, veterinärstudent och volontär i vårt katastrofteam i Nepal

Några framgångar under 2015
• Under 2015 satte vi in akut hjälp åt nästan 700 000 djur
som drabbades av katastrofer. Vi gav djuren mat och
medicin, behandlade sår och skador och vaccinerade
dem så att de skulle slippa följdsjukdomar. Lika viktigt som
den akuta insatsen är det förebyggande arbetet. Vi hjälper
regeringar att få in djuren i sina beredskapsplaner och lokalbefolkningen med att säkra sina djur vid framtida katastrofer
– till exempel genom att bygga stall till djuren som är starka
nog att stå emot katastrofer. Med detta långsiktiga arbete
hjälpte vi över 600 000 djur. Sammanlagt gjorde vi 11
insatser i 9 länder under året som gick.
• I mars 2015 drabbades Vanuatu av en av de största
cyklonerna i Stilla Havets historia. Vårt katastrofteam ryckte
ut med mat och veterinärvård och hjälpte över 85 000
grisar, höns och andra djur som svalt eller var skadade efter
stormens härjningar. Efteråt har vi hjälpt lokalbefolkningen
med att bygga nya stall till djuren som kan motstå kommande cykloner. På det sättet har vi hjälpt ytterligare en
halv miljon djur.
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”Jag är glad över att jag kan lindra djurens smärtor och lugna deras ägare. Vi arbetade från tidig morgon till sen kväll med att behandla så många djur som möjligt och
ge dem den medicin som de behövde. När en katastrof som denna inträffar måste
vi alla tillsammans hjälpa alla de djur och människor som lider.”

• I april och maj lade våldsamma jordskalv Nepal i ruiner.
I några av de värst drabbade områdena var 95% av
invånarna beroende av sina djur. Vi behandlade 20 000
sjuka och sårade djur och levererade material till att bygga
1 400 nya stallar och vindskydd till djuren. Vi undervisade
dessutom lokalbefolkningen i vilket foder och kosttillskott
som djuren skulle ha för att snabbast möjligt bli friska.
Allt som allt kom vår insats till nytta för 270 000 djur.
• I Mexiko har vi under 2015 samarbetat med Internationella
Röda Korset om att förbereda befolkningen på översvämningar. Här lärde vi byborna hur de kan skydda sig själva,
sin egendom och inte minst deras djur.
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Rapid Response

• I mars 2015 bad vi djurvänner om stöd för att rädda två
björnar som satt i en liten bur vid en restaurang i Sotji i
Ryssland. Björnarna levde på avfall och fick alkohol att
dricka. En av dem hade blivit blind eftersom gästerna roade
sig med att blända björnarna med billyktor. På bara några
få dagar fick vi in över 130 000 underskrifter. Med hjälp
av de många underskrifterna satte vi press på de ryska
myndigheterna för att få bort björnarna från deras
oacceptabla förhållanden. Vår önskan var att flytta björnarna till vårt reservat i Rumänien. Det lyckades dessvärre inte men i gengäld blev björnarna flyttade till ett
djurhem i Moskva. Där får de rätt och näringsrik mat, de
får inte alkohol att dricka och de utsätts inte för bländande
billyktor.

© Big Hearts Foundatio

Några framgångar under 2015

En tjur i tjurfäktningsarenan

• Många turister åker i hästdroska när de besöker
Maltas historiska huvudstad Valetta. Men det finns nästan
inga vattenposter i staden där hästarna kan få vatten.
De120 hårt arbetande hästarna är därför törstiga och
uttorkade. Det ändrar sig dock nu efter att cirka 25 000
djurvänner i oktober 2015 stöttade vår namninsamling.
Det fick i december månad Transport Malta att lova att
göra vattenposter och solskydd till hästarna, så att de
inte längre ska behöva törsta i värmen.
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I vårt globala djurskyddsarbete sätter vi alltid några långsiktiga och
strategiska målsättningar, så att vi kan göra största möjliga skillnad
för flest antal djur. Men under 2015 införde vi en ny sorts snabba
insatser som vi kallar Rapid Response.
Med Rapid Response försöker vi med hjälp av snabba och intensiva insatser
skapa uppmärksamhet kring grovt djurplågeri. Vi väljer ut ämnen där vi tror att vi
någorlunda snabbt kan uppnå framgång genom att mobilisera många av våra
supportrar runt en konkret situation.

© PACMA, www.pacma.es

• I november 2015 startade vi en protest mot Toro de
Jubilo-festivalen i staden Medinaceli i Spanien. Under
festivalen tänder man eld på en levande tjurs horn.
Tiotusentals svenskar skrev under och sammanlagt samlade vi in cirka 130 000 underskrifter i Sverige, Danmark
och Nederländerna. Vi tog oss till Medinaceli och överlämnade protesten på stadens borgmästarkontor. Toro
de Jubilo genomfördes 2016 men vi kämpar för att det
inte ska hända igen. Många andra djur lider på festivaler
och i tjurfäktningsarenor i Spanien och under 2016 fortsätter
vi därför arbetet med att stoppa djurplågeriet. Vi kommer
nu att gå direkt till de politiska ledarna i Spanien och be
dem att förbjuda djurplågeri i traditionens namn.

Snabb hjälp till djur i nöd

Historiskt sett har vi många goda exempel på att det i samband med vissa typer
av djurplågeri kan göra stor skillnad att samla in protester. Ju fler människor som
protesterar desto bättre och ju större uppmärksamhet saken får desto bättre.
Under 2015 är det med Rapid Response-insatser som vi lyckades skapa bättre
villkor för björnar och hästar i nöd. Det stora stödet från våra supportrar gör att vi
bland annat kan kämpa vidare för att hjälpa alla de tjurar, åsnor och andra djur
som plågas på festivaler och i tjurfäktningsarenor i Spanien.
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World Animal Protection Sverige är en ideell förening som
startades 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 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 07-4)
och står därmed under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
World Animal Protection är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och vi granskas även av Charity Rating.

rapport med titeln ”Betesresan”. Rapporten har skickats till berörda ministrar och myndigheter. I rapporten för vi bland annat
fram krav på att betesreglerna i Sverige inte ska luckras upp, att
åtgärder måste vidtas för att stärka utbildningen i djurskyddsfrågor inom skolan mm. Rapporten har mottagits mycket väl.
Vi har varit representerade i regeringens dialoggrupp för en
kommande livsmedelsstrategi. Strategin ska slå fast hur Sverige
ska arbeta för att stärka livsmedelsproduktionen i Sverige. Inom
arbetet har det höjts röster för att de svenska djurskyddsreglerna
bör monteras ner till EU-nivå. Vi har argumenterat för att Sverige
ska behålla och utveckla vidare sin nationella djurskyddsnivå.

Vi har haft ett nära samarbete med andra organisationer i den
här frågan, t ex Naturskyddsföreningen och WWF. Under året
har vi skrivit ett flertal debattartiklar om livsmedelsstrategin och
djurskyddet.
Vi har också varit representerade i regeringens referensgrupp
för ett förändrat CAP (EUs jordbrukspolitik). Genom att vara
representerade i referensgruppen har vi kunnat föra fram att
jordbrukspolitiken bör styras om så att möjligheterna att stödja
djurvälfärdsarbete stärks.
Inom projektet vilda djur har vi under året fokuserat på att ha
dialog med researrangörer och för att de ska ta bort aktivi-

teter ur sitt program som innebär ridning på elefanter. Vårt
arbete har skett inom ramen för ett globalt arbete inom World
Animal Protection. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och
vi har övertygat i stort sett alla researrangörer om att ta bort
elefantridning från sina program. Arbetet tillsammans med
researrangörerna har varit mycket konstruktivt och vi har kunnat
bidra med kunskap och information. Under året har vi även haft
information i TV om hur vilda djur kan drabbas av turism. Informationen i TV har varit mycket värdefull för vårt opinionsarbete.
Under året har allt fler företag kontaktat oss för att höra vår
uppfattning i olika djurskyddsfrågor. Det är särskilt glädjande
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Allmänt om verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2015 har vi fortsatt vårt arbete med att stärka vårt
varumärke. Den varumärkesundersökning som vi genomfört
visar att vi har varit framgångsrika i vårt arbete; allt fler har idag
kännedom om oss och vår verksamhet.
Vi har haft ett nära samarbete med vårt globala kontor och
vårt europeiska kontor. Inom World Animal Protection finns en
global strategi och inom våra arbetsområden finns det dessutom
globala handlingsplaner. Till dessa fogas årliga projektplaner.
World Animal Protection Sverige är med vid framtagandet av
strategi, handlingsplaner och projektplaner. Inom World Animal
Protection koordineras dessutom arbetet särskilt på europeisk
nivå.
Under 2015 har vi bland annat prioriterat arbetet för mjölkkor.
Vi har arbetat för att EU ska ta fram detaljregler för hållning
och skötsel av mjölkkor och för att de svenska reglerna om att
mjölkkor ska vara ute på bete sommartid inte ska luckras upp.
Näringen i Sverige har arbetat för att reglerna helt ska tas bort
eller att antal dagar ska minskas väsentligt.
I vårt arbete för mjölkkor har vi under sommaren drivit en omfattande informations- och namninsamlingskampanj på Facebook.
Vi har också besökt ett antal mjölkproducenter och samtalat
direkt med dem. Resultatet av våra besök har sammanställts i en
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eftersom företagssamarbete är ett viktigt inslag i vårt totala
arbete med att stärka djurens välfärd.
Under året har vi också deltagit i många av de kampanjer
som World Animal Protection driver på global eller europeisk nivå. Dit hör bland annat arbete för att rädda djur som
drabbats av katastrofer, björnar som utnyttjats i gallindustrin, i
hets med hundar eller på annat sätt, spanska byfester där tjurar
utnyttjas på ett fruktansvärt sätt osv.
Kommunikation är en viktig del av vårt arbete. Under 2015 har
vi ökat på Facebook till närmare 70 000 följare och antalet
följare på twitter har fortsatt att öka till cirka 1 000. Antalet
besök på vår hemsida har också ökat kraftigt, likaså antalet
mottagare av vårt nyhetsbrev. Antal inslag i media där vi själva
medverkat eller där vårt namn har nämnts har också ökat under
2015. Där vill vi särskilt nämna ett inslag i Sveriges Radios
Ekonyheter om att alla de största svenska charterarrangörerna
blivit elefantvänliga. Det ledde till fler radioinslag och till att
nyheten slogs upp på flera andra håll, inklusive turistmedia.
Andra områden där vi nått ut väl till media är genom debattartiklar om vikten av gott djurskydd i svensk lagstiftning och en
debattartikel i Aftonbladet om att det inte bara är troféjakten
som är ett hot mot världens lejon.
Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till internationella djurskyddsprojekt. Under 2015 har vi ökat vårt stöd till internationella djurskyddsprojekt med 15 %.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets slut har vi varit mycket aktiva i frågan
om inrättandet av en EU-plattform för djurskydd. Vi har haft
många kontakter med Näringsdepartementet i den här
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frågan. Sverige har varit pådrivande för en EU-plattform för
djurskydd. I maj informerade EU-kommissionen att de kommer
att inrätta en EU-plattform för djurskydd.
Vi har även varit aktiva i frågan om inrättandet av en svensk
plattform för internationella djurskyddsfrågor. Under valrörelsen 2014 föreslog vi att en sådan skulle inrättas. Efter
räkenskapets slut har vi varit inbjudna till möten på Näringsdepartementet, tillsammans med företrädare för näringen,
forskningen och myndigheterna till samtal kring hur en sådan
plattform skulle kunna organiseras.
En fråga som vi drivit mycket aktivt under de senaste åren
är att kor i Sverige ska ha fortsatt rätt till utevistelse under
sommarmånaderna samt att Sverige ska driva på inom EU
för detaljregler för hur mjölkkor ska hållas och skötas. Efter
räkenskapsårets slut har Jordbruksverket fattat beslut om detaljföreskrifter för hållning av mjölkkor. Föreskrifterna innebär att
betesrätten för mjölkkor hålls kvar på tidigare nivå. Lantsbygdsminister Sven-Erik Bucht har också, i sitt tal på Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, meddelat att Sverige kommer
att driva frågan om detaljregler på EU-nivå för hur mjölkkor
ska hållas och skötas.
Vi har också drivit två kampanjer, en om att TripAdvisor
ska sluta marknadsföra attraktioner där vilda djur far illa
och en mot gåsleverproduktion i Frankrike. Båda har fått
stor uppmärksamhet i Sverige och vi har samlat in många
underskrifter.

Utveckling av organisationens
verksamhet, resultat och ställning
30

Intäkter i Mkr

Så här har vi använt våra pengar under 2015:
Ändamålkostnader/Totala intäkter
Administration- och insamlingskostnader/Medel från allmänheten
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

19%
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World Animal Protection har ett globalt miljöarbete som syftar
till att begränsa organisationens negativa inverkan på miljön.
Arbetet följs upp genom redovisningar varje kvartal till vårt
huvudkontor. Där anges bland annat vilka resor som gjorts
och dess miljöpåverkan, elförbrukning, pappersanvändning
och återvinning.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer
26%

78%

World Animal Protection Sverige har haft tillväxt varje år
sedan organisationen startades 2009. Vi räknar med fortsatt
tillväxt under flera år framöver.
Samarbetet med World Animal Protections globala kontor
och kontoret i Danmark är en viktig framgångsfaktor för oss.
Vi kommer fortsätta att utveckla vårt samarbete med andra
World Animal Protectionorganisationer världen över.

Finansiella instrument
World Animal Protection placerar inga medel i aktier eller
andra värdepapper. De medel som vi samlar in hålls på
plusgirokonto och sparkonto hos Nordea. Endast medel som
behövs för att täcka de första månaderna under 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 trepartsöverenskommelse av Grant Thornton i London.

Anställda
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World Animal Protection Sverige har sex anställda
på kontoret i Stockholm:
• Generalsekreterare
• Program- och kampanjansvarig
• Kommunikationsansvarig
• Insamlingsansvarig
• Supporter Service (2 st)
Personalen leds av generalsekreteraren efter instruktion från
styrelsen. Det finns globala policydokument som alla kontor
följer och nationella, som styrelsen eller generalsekreteraren
fattat beslut om.
Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal förts med samtlig
personal. Personalenkät har också genomförts till samtlig
personal inom World Animal Protection. Det finns också en
global grupp för personalfrågor, där kommunikationsansvarig
inom World Animal Protection Sverige ingår.

En annan viktig framgångsfaktor är personalen på vårt kontor.
Under de år som vi har funnits i Sverige har vi inte haft någon
personalomsättning alls, vilket har varit en bidragande orsak
till att vi kunnat utveckla vår verksamhet så snabbt. Vi kommer
fortsatt att se personalen som en av de viktigaste resurserna i
vår verksamhet.

Förvaltning
World Animal Protection Sverige styrs mellan årsmötena
av en styrelse. Styrelsen består av fem ledamöter och fem
suppleanter. Till stöd har styrelsen ett kontor, som leds av
generalsekreteraren. Utöver generalsekreteraren finns fem
ytterligare tjänster på kontoret. På kontoret förekommer även
regelbundet volontärarbete.
Under 2015 har styrelsen haft fyra protokollförda
styrelsemöten:
Gitte Buchhave, ordförande (4/4)
Sven Stensson, ledamot (4/4)
Stephen Corri, ledamot (2/4)
Ruud Tombrock, ledamot (2/4)
Nairi Schlyter, ledamot (2/4)
Claes Kampe, suppleant (2/4)
Lena Dirsäter, suppleant (1/4)
Ingegerd Bülow, suppleant (1/4)
Helen Brobeck, suppleant (1/4)
Styrelsens arbete sker ideellt.
World Animal Protection Sveriges valberedning har under
räkenskapsåret bestått av: Lise-Lott Alsenius och Eva Grufman.
World Animal Protection Sverige har haft två auktoriserade
revisorer under räkenskapsåret: Håkan Fjelner och Hans
Bredberg.
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Övrig information
• World Animal Protection Sverige har ett 90-konto:
90 01 74-4.
• Organisationens hemsida: www.worldanimalprotection.se.
• Medlemmar och givare i World Animal Protection erhåller
tidningen News två gånger per år. Vi har också ett
nyhetsbrev som skickas ut 1-2 gånger per månad.
Månadsgivare erhåller en egen hemsida, där vi publicerar
nyheter från verksamheten.
• Samtliga anställda inom World Animal Protection Sverige
ingår i globala team, tillsammans med kollegor över hela
världen. Teamen har ibland fysiska möten och för kontinerligt dialog via intranät och mail.
• Generalsekreteraren ingår dessutom i ”Global Senior
Management”, ”Global Finance Committee” och
”European Leader Team” inom World Animal Protection.
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 verksamhetsområden.
Generalsekreteraren är suppleant i den statliga Centrala
djurförsöksetiska nämnden och även ledamot i expertkommittén för Dag S Stiansens djurskyddsfond (Norge).
Generalsekreteraren har även varit ledamot i regeringens
dialoggrupp för livsmedelsstrategin samt ledamot i
regeringens referensgrupp för CAP.

Vi gör världen
bättre för djur
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Vi hette tidigare WSPA

World Animal Protection vill tillsammans med våra supportrar göra
världen bättre för djur. Vi fokuserar på konkreta och långsiktiga lösningar
som verkligen gör skillnad. Vi inspirerar människor, andra organisationer,
företag och makthavare att komma närmare målet med en värld utan
djurplågeri.

Vi hette tidigare WSPA.
Läs mer om oss på worldanimalprotection.se

World Animal Protection
Box 22536, SE-104 22 Stockholm,
Hantverkargatan 5S
T: +46 (0)8 617 79 70
M: info@worldanimalprotection.se
W: www.worldanimalprotectrion.se
PG: 90 01 74–4
BG: 900–1744

