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Vi fortsätter göra
världen bättre för djur
World Animal Protection är en
global djurskyddsorganisation
som har skyddat djur mot vanvård
och lidande i över 50 år. Genom
vårt arbete inspirerar vi människor,
organisationer och regeringar till att
förbättra villkoren för världens djur.
Vi hjälper djur i lantbruk, där miljontals
djur lider i den intensiva produktionen.
Vi räddar djur när katastrofer inträffat
och arbetar förebyggande för att
skydda dem mot framtida katastrofer.
Vi skyddar vilda djur och arbetar
för att stoppa det utbredda lidandet
för dessa djur i fångenskap. Vi visar
att människor och djur kan leva tryggt
sida vid sida.
Vi är med och skapar positiva
förändringar för djur genom att
avslöja djurplågeri och bana vägen
för långsiktiga lösningar – globalt
såväl som lokalt. Genom FN är vi
rådgivare åt världens regeringar i
frågor som rör djurvälfärd, medan vi
i fler än 50 länder är involverade i
lokalt djurskyddsarbete. Vi skyddar
världens djur för att de är kännande
varelser som kan uppleva lidande,
men även glädje och välbehag.
Dessutom vet vi att djurs liv och
välfärd är sammanlänkade med våra
och arbetar därför varje dag med att
skapa bättre förhållanden för djur.

2014 har varit ett spännande år. I juni bytte vi namn från WSPA (World Society for the Protection
of Animals) till World Animal Protection. Det nya namnet säger mer än förkortningen WSPA, och jag
tycker att det klart och enkelt berättar vad vi arbetar med. Det underlättar för fler människor att förstå
vad vi försöker uppnå.
Vårt namn är ändrat men vårt mål är detsamma: Vi vill göra världen bättre för djur. Jag blir så tacksam när jag tänker på hur många människor som är med och ser till att vi kan rädda så många djur
som möjligt från lidande och utnyttjande. Utan våra trofasta supportrar vore det inte möjligt.
Under 2014 gick alla kontor i den internationella organisationen ihop för att sprida budskapet om
att underhållning med vilda djur ska stoppas. Vår film som visar hur elefanter misshandlas för att
turister ska kunna rida på dem nådde ut till närmare en halv miljon människor. Det skedde tack vare
våra supportrar, som delade filmen på sociala medier. Samtidigt inledde vi med framgång dialog
med researrangörer om att ta bort underhållning med vilda djur från sina utflyktsprogram.
Här i Skandinavien satte Albatros Travel, Lotus Travel och Apollo stopp för underhållning med vilda
djur. Dessutom fortsatte vi vårt arbete med att hjälpa mjölkkorna, bland annat deras rätt att vara ute
och beta på sommaren och för att offentliga verksamheter ska köpa mejeriprodukter från kor som
har fått gå ute. Vi deltar aktivt i samhällsdebatten i flera frågor och påverkar politikerna att göra
villkoren bättre för djuren.
Dessa exempel är bara några av våra många insatser under 2014. Här i årsberättelsen kan du
läsa mer om vårt arbete för att förbättra djurs liv.
Tack till alla er som har stöttat vårt arbete under året som gick. Jag gläds åt att med er hjälp få
göra skillnad för djur även under 2015.
Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Generalsekreterare
World Animal Protection Sverige

Styrelsen
Gitte Buchhave, ordförande
Sven Stenson, ledamot
Stephen Corri, ledamot
Helen Brobeck, suppleant
Kerstin Maughan, suppleant
Philip Maughan, suppleant
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Vi skyddar lantbruksdjur
”Det finns mer än 600 miljoner grisar i Kina. De flesta av
dem står ihopklämda i kala bås. Kina har planer på att
utvidga svinproduktionen, så ännu fler grisar kommer att
leva på detta sätt om inte något görs.” Det säger Rob
Gregory, som är kampanjchef för vårt arbete i Asien och
Stillahavsregionen.

”De engelska bönderna berättade hur deras stora stall med
lösdrift gör arbetet med att sköta djuren lättare. Suggorna har
gott om plats att röra sig på och de kan böka i halmen och vara
tillsammans med sina kultingar på ett naturligt sätt. Det gör att
suggorna blir mindre sjuka än förut, när de var fixerade i små
boxar.”

Därför bjöd vi under 2014 in flera av de största kinesiska grisuppfödarna till England. Där besökte de flera stora grisgårdar
som prioriterar djurvälfärd och samtidigt har en
ekonomiskt lönsam produktion.

”Många av de kinesiska besökarna har redan visat intresse för
att samarbeta med oss om att göra pilotprojekt med lösdrift”,
avslutar Rob Gregory.
Grisar från en engelsk grisgård med fokus på djurvälfärd.

Utvalda insatser under 2014
• Genom att samarbeta med livsmedelsföretag kan vi
förbättra förhållandena för miljarder produktionsdjur.
Därför inledde vi under 2014 ett samarbete med några
av världens ledande företag på området: Nestlé,
brasilianska BRF, som är en av världens största gris- och
fågelproducenter, och med Betagro Group, Thailands
näst största gris- och fågelproducent. Alla tre verksamheterna har förbundit sig att ordna bättre förhållanden för
djuren hos sina producenter och leverantörer. Samarbetet
med Nestlé har bland annat utmynnat i att de inte längre
kommer att köpa produkter som kommer från burhöns,
fixerade suggor, kalvar eller boskap som blivit avhornade
eller grisar som är svanskuperade eller kastrerade utan
bedövning. BRF har inlett en utfasning av fixering av dräktiga
suggor bland alla sina leverantörer. Och Betagro Group
kommer att kräva av sina leverantörer att de förbättrar
hönornas villkor.

Detta vill vi:
Vi vill förbättra förhållandena för de
miljarder lantbruksdjur som lever under
fruktansvärda förhållanden över hela
världen. Alltför många lantbruksdjur har
knappt tillräckligt med plats för att kunna
röra sig och ser aldrig dagens ljus.

Detta gör vi:
Vi kämpar för bättre djurskyddslagar
och är rådgivare åt regeringar, livsmedelsföretag och producenter för god
djurvälfärd åt lantbruksdjur.

• I Kina arbetar vi för att påverka myndigheter och grisuppfödare att sätta fokus på djurvälfärd i svinproduktionen i
stället för att utvidga produktionen med stora, intensiva
system. I de intensiva systemen är grisarna inspärrade i
små bås och ser aldrig dagens ljus. I november 2014
arrangerade vi ett besök i England för några av Kinas
största svinproducenter. Tillsammans är dessa producenter
varje år ansvariga för välfärden hos mer än 15 miljoner
grisar. Under besöket i England visade vi dem runt på en
rad stora grisgårdar, där djurvälfärd och vinst går hand
i hand. Flera av producenterna visade intresse för att införa
liknande system bland sina egna leverantörer. Vi fortsätter
vårt samarbete för att hjälpa dem att införa djurvänliga
lösningar på deras gårdar i Kina.
• Vi arbetar kontinuerligt för att öka fokus på djurvälfärd
inom FN och under 2014 inkluderade FN för första
gången djurvälfärd uttryckligen i ett mellanstatligt avtal.
Det skedde när 125 länder i FAO, FN:s organ för jordbruk och livsmedel, kom överens om tio principer för
ansvarsfulla investeringar i lantbrukssektorn. Principerna ska
vara vägledande för alla framtida investeringar i lantbruk
och livsmedelsproduktion. I Princip åtta står att varje
investering ska utreda hur den påverkar djurvälfärden,
eftersom djurvälfärd är avgörande för livsmedelssäkerheten och kvaliteten på livsmedel. Principerna har därefter
godkänts av FN:s generalförsamling.
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Vi skyddar hemlösa djur
och sällskapsdjur
”Jag älskar Zorro. Det är mitt ansvar att skydda honom
och se till att han är frisk och mår bra.” Det säger 25-åriga
kocken Donna från Filippinerna om sin hund Zorro. Zorro
är bara en av alla de hundar som vi har vaccinerat mot
rabies på vår gratisklinik i Caintas-området nära Manila.
I Filippinerna håller många människor hundar på samma sätt
som vi håller utekatter i Sverige – de får springa runt lösa hela
dagarna. Av rädsla för att hundarna ska sprida rabies har myndigheterna i flera omgångar genomfört omfattande massavlivningar av alla lösa hundar – även om de flesta har en ägare.
Det finns alltså goda skäl till att få sin hund vaccinerad och det
har redan från början varit trångt på kliniken. Folk står gärna i
kö med sina hundar för att få dem rabiesvaccinerade. När en
hund blivit vaccinerad sätter vi på den ett rött halsband som
visar att den är skyddad mot sjukdomen.
Vi har under 2014 vaccinerat så många hundar i Caintas att
det har skapat en effektiv barriär mot rabies. Där finns nu så
många friska, immuna hundar att det kan stoppa spridningen
av den dödliga sjukdomen. Därmed har myndigheterna inte
något skäl för att ta till fler massavlivningar.
Donna och hennes älskade hund Zorro.

Detta vill vi:
Vi vill skydda hundar överallt i världen mot massavlivningar med brutala
metoder och se till att de får bättre
levnadsvillkor.

Detta gör vi:
Vi övertygar regeringar och
myndigheter om att införa humana
och effektiva lösningar för att
hantera hundpopulationer på ett
ansvarsfullt sätt, istället för att låta
hundarna avlivas.

8

Utvalda insatser under 2014
• Under 2014 vaccinerade vi 192 482 hundar mot rabies
i sex olika länder. På många platser i världen fruktar befolkningen att hundar sprider rabies. Det leder ofta till
massavlivningar, där hundarna under stort lidande blir
exempelvis förgiftade, gasade eller ihjälslagna med påkar.
Men massavlivningarna stoppar inte spridningen av rabies.
Den enda effektiva metoden för att utrota sjukdomen är att
vaccinera hundarna. När minst 70 % av hundarna i ett
område är vaccinerade finns tillräckligt många immuna
hundar för att förhindra att sjukdomen sprids. När vi
vaccinerar hundar runt om i världen skyddar vi dem därför
samtidigt mot massavlivningar.

• I Rumänien fortsatte vi under 2014 att vara rådgivare åt
myndigheterna om hur de bäst hanterar problemet med
landets hemlösa hundar utan att ta till massavlivningar.
Den rumänska regeringen har bland annat bett om vår
hjälp med att utveckla en nationell handlingsplan för
hantering av landets gatuhundar. Under året sponsrade
vi dessutom en mobil veterinärklinik som steriliserade,
kastrerade och vaccinerade 640 hundar. Det var både
hemlösa hundar som lever på gatan och hundar vars
ägare inte har råd att betala för veterinärvård.

• 28 690 hundar blev rabiesvaccinerade i Filippinerna
under 2014. De filippinska myndigheterna har av rädsla
för rabies flera gånger beordrat infångning och avlivning
av de hundar som går lösa på gator och torg – även om
de flesta av dem är helt vanliga familjehundar. Vi använde
våra framgångar med rabiesvaccinationer på andra
platser i världen för att övertyga myndigheterna om att
stoppa avlivningarna och i stället låta oss vaccinera
hundarna. På den vaccinationsklinik som vi har upprättat i
Manila kan de lokala hundägarna gratis få sina hundar
vaccinerade mot rabies.
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Vi skyddar vilda djur
"Det finns inget som upprör våra gästers känslor så mycket
som när barn eller djur far illa. De senaste åren har vi sett
en ökad efterfrågan på djurvänliga utflykter. Därför tar vi
nu det här steget", säger Kajsa Moström, informationschef
på Apollo.
I både Sverige och Danmark har vi nått framgångar med vår
kampanj för en mer djurvänlig turism. Lotus Travel var bland de
första researrangörerna att införa en policy mot användningen
av vilda djur i fångenskap som underhållning.
Linda Svensson som är driftschef berättar: "Vi har för länge
sedan tagit beslutet att inte inkludera djurparker i våra resor.
Men nu när vi fått mer kunskap om exempelvis elefantridning
och vad djuren faktiskt utsätts för, känns det helt naturligt att ta

Vilda elefanter i en nationalpark på Sri Lanka

Detta vill vi:
Vi vill stoppa infångandet, misshandeln
och dödandet av vilda djur. Vårt mål är
att vilda djur förblir i naturen, där de hör
hemma.

Detta gör vi:
Vi arbetar för att stoppa utnyttjandet
av och lidandet för vilda djur genom
att påverka resebranscher, lagstiftning,
och genom att stoppa efterfrågan på
vilda djur.
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Utvalda insatser under 2014
• Hundratusentals vilda djur över hela världen lider i underhåll-		
nings- och turistbranschen. Djuren misshandlas fysiskt och psykiskt
för att förmås att uppträda, bära runt på människor eller låta sig
bli klappade. De lever ofta under hemska förhållanden och har
sällan möjlighet att bete sig naturligt. Vår kampanj för de vilda
djuren fick under 2014 stöd från inflytelserika personer som
Ricky Gervais och Sharon Osbourne. De delade vårt budskap
om att djuren lider för att underhålla turister. Över 473 000
människor fick veta sanningen om djurens förhållanden genom
att våra supportrar delade vår film om elefantridning. Filmen visar
hur elefanter misshandlas för att människor ska kunna rida på 		
dem. Kampanjen vann guld i kategorin ”Bästa djurvälfärdsinitiativ”
vid det prestigefulla World Responsible Tourism Awards.

• Vi har de senaste åren arbetat för en mer djurvänlig turism
och för en förändring inom resebranschen. Under 2014
valde tre researrangörer i Skandinavien – Apollo,
Albatros Travel och Lotus Travel – efter dialog med oss
att stoppa underhållning med vilda djur i deras utflyktsprogram. I stället erbjuder de sina resenärer olika möjligheter att uppleva vilda djur i deras naturliga miljö.
Med beslutet om att stoppa underhållning med vilda djur
sänder Apollo, Albatros Travel och Lotus Travel en tydlig
signal: Att man i resebranschen bör ta ansvar och se till
att bidra positivt till de platser som man sänder gäster till –
även när det gäller hur djuren behandlas.

bort det från våra resor samt ta ytterligare ett steg och införa en
djurskyddspolicy".
Efter en tids dialog gick Apollo, som är den tredje största
charterarrangören i Norden, ut med det glädjande beskedet att
man har tagit bort alla utflykter med elefantridning ur sitt reseprogram. Som marknadsledare har Apollo ett stort inflytande och
vi hoppas att flera researrangörer nu ska vilja följa efter mot en
mer djurvänlig turism.
I oktober 2014 slutade även Albatros Travel erbjuda sina gäster
utflykter och arrangemang där vilda djur underhåller turister. Beslutet kom efter en längre tids dialog med oss. Cæcilie Willumsgaard berättar att deras reseledare nu förklarar för gästerna att
de inte vill stödja en industri där vilda djur blir utnyttjade.

• Kopi Luwak är världens dyraste kaffe. Kaffet är framställt av
bönor som delvis smälts i magen på palmmårdar. Tusentals
vilda palmmårdar fångas och säljs till ”fabriker” där de lever
under usla förhållanden. Under 2014 beslutade UTZ
Certified – en världsomspännande märkning för hållbart
kaffe – att de inte längre vill certifiera kaffeproducenter
som använder palmmårdar i fångenskap. Kort tid efter det
undertecknade The Sustainable Agriculture Network (SAN)
ett liknande avtal. SAN, som är ansvarig för bland annat
Rainforest Alliances standarder, vill inte längre tillåta kaffeproduktion från palmmårdar i fångenskap i Indonesien.
Indonesien är det land i världen som producerar mest Kopi
Luwak. Både UTZ Certified och SAN tog beslutet att sätta
stopp för palmmårdar i fångenskap efter dialog med oss.
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Vi skyddar björnar
På hösten 2014 gick björnhonan Terra och hennes
unge Pluto för första gången ut i den vackra naturen
i björnreservatet i Rumänien. Innan dess hade Terra
tillsammans med sina två ungar levt i små, rostiga burar
i en nedsliten djurpark.
”Djurparken var inte intresserad av att släppa björnarna fria.
Den ville tjäna pengar på Terra och hennes ungar och krävde
betalt för att överlämna dem. Man försökte till och med sälja
björnarna genom tidningsannonser”, berättar vår björnexpert
Victor Watkins.

Till sist fick media och påtryckningar från lokala myndigheter
djurparken att överlämna Terra och Pluto till vår lokala samarbetsorganisation. Dessvärre var Terras andra unge inte längre tillsammans med dem. Troligen blev den såld.

Detta vill vi:
Vi vill stoppa lidandet för björnar
i fångenskap och förhindra att fler
björnar blir infångade från det vilda.

När Terra och Pluto för första gången gick ut i reservatet blev
de lite förskräckta över de okända omgivningarna. Men de
började snart undersöka sitt nya hem. De gyllene höstlöven,
den regnvåta jorden och de täta buskarna liknade inte något
annat de tidigare hade sett. I dag njuter Terra och Pluto av
att ha massor av plats att leka på, träd att klättra i och
bassänger att bada i.

Detta gör vi:
Vi räddar björnar från usla förhållanden i fångenskap och ger dem ett nytt
liv i reservat och vi påverkar regeringar
och lokalbefolkningen att beskydda
björnarna.

Terra och Pluto i reservatet i Rumänien.

Utvalda insatser under 2014
• I Pakistan fortsatte vi under 2014 vårt arbete med att sätta
stopp för den fruktansvärda traditionen med björnhets.
I kamperna blir björnar fastbundna och angripna av
kamptränade hundar som underhållning för betalande
publik. Vi närmar oss målet att helt få ett slut på kamperna.
Under 2014 blev endast sex kamper inplanerade och
genom vårt samarbete med lokala polisen lyckades vi
stoppa fyra av dem, så att bara två genomfördes. En stor
del av framgången beror på vårt arbete med att få
framstående personer i byarna att stödja oss. Under 2014
sade 1 342 moskéer ja till att tala mot björnhets i fredags
bönen och budskapet nådde därmed ut till upp till 200 000
besökare. 42 inflytelserika landägare har dessutom gått med
på att inte längre upplåta sin mark till björnhets.
• Under 2014 räddade vi elva björnar från den blodiga
björnhetsen i Pakistan. Dessvärre dog fyra av björnarna
bara några månader efter att de blivit räddade. En av
dem blev biten av en giftorm, två dog av de skador
som de hade ådragit sig i kamperna och den sista dog av
lungsvikt och vätskeansamlingar i kroppen – ett resultat
av det hårda liv den haft tidigare. Men de fyra björnarna
hann trots allt uppleva några trygga månader i Balkasarreservatet, som vi finansierar. Här bor de andra räddade
björnarna tryggt och kan lära sig att leva ett så naturligt
björnliv som möjligt.

• I Asien hålls uppemot 20 000 björnar inspärrade i burar
på gallfabriker. Björnarna lever under usla förhållanden
och får utstå stor smärta när deras galla tappas genom
hål i magen eller genom att de får kanyler genom kroppen.
Under 2014 lyckades vi få ett stopp på björngallturismen i
Halong Bay i Vietnam. Halong Bay är en populär turistort
och många turister har besökt två fabriker för att köpa
björngalla, som är en ingrediens i traditionell asiatisk
medicin. Efter att ha övervakat fabrikerna kunde vår lokala
samarbetsorganisation överlämna bevis för de olagliga
aktiviteterna till myndigheterna. Myndigheterna stoppade
därefter all försäljning av björngalla från fabrikerna.
Vår samarbetsorganisation ingår nu i en arbetsgrupp
tillsammans med departementet för skogsvård och miljöpolitik samt delstatsregeringen. Arbetsgruppen ska förhindra
turister att besöka björngallafabriker och skydda björnarna
från att utnyttjas för sin galla. Det långsiktiga målet är att
ge de 80 björnar som lever på fabrikerna nya hem.
• Vi räddade fem björnar från eländiga liv i fångenskap
i Rumänien 2014. Fyra av dem levde i små, kala burar
i nedslitna djurparker medan den sista var en vild björn
som riskerade att bli skjuten eftersom den stal mat från
hotell och privatbostäder. I dag lever de ett naturligt
björnliv i Zarnesti-reservatet som vi finansierar. I reservatet
har björnarna massor av utrymme där de kan leva som
riktiga björnar: De har träd att klättra i, bassänger
att simma i och de kan leta efter bär och andra delikatesser i de vackra omgivningarna.
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Vi skyddar
katastrofdrabbade djur
Vår veterinär behandlar mulan Muldyr.

”Gamla djur överlever sällan en naturkatastrof”, berättar
vår katastrofhjälpsmedarbetare Scott Cantin. ”De dukar
ofta under av de sjukdomar och skador som kommer i
kölvattnet efter katastrofen.”
Scott Cantin var tillsammans med sitt team på plats när en rad
vulkanutbrott i slutet av 2014 täckte stora delar av ön Fojo i
lava och aska. Fojo är en del av ögruppen Kap Verde utanför
Afrikas västkust.
Ett av alla de djur som fick hjälp av vårt team var en mula vid
namn Muldyr. Muldyr var 25 år gammal och hade inte de
bästa möjligheterna för att överleva. Men hans ägare, Maria
Andrar, kämpade för att rädda hans liv. Hon hade tidigare

Utvalda insatser under 2014
• Under 2014 hjälpte vi över 200 000 djur. Mer än 80 000
djur fick akut hjälp av våra katastrofhjälpsteam, som sattes
in i fem olika länder, medan 30 000 djur fick hjälp genom
vårt långsiktiga, förebyggande arbete. 2014 var samtidigt
året då vi kunde fira 50-årsjubileum för vårt katastrofhjälpsarbete. Sedan vår första katastrofhjälpsinsats 1964 har
vi hjälpt sammanlagt 3,5 miljoner djur, som har drabbats
av katastrofer.
• Fem miljoner djur var i fara efter att våldsamma översvämningar drabbade Balkan under 2014. Vi inledde ett
samarbete med Serbiens veterinärmyndigheter om att
vaccinera 75 000 får. De vaccinerade fåren fungerade
som en immunologisk barriär, som skyddade ytterligare
två miljoner djur mot de sjukdomar som annars kan spridas
snabbt. Vi delade dessutom ut nödpaket med medicin,
antibiotika och vitamin- och mineraltillskott till 22 lokala
veterinärer, så att de kunde behandla 11 000 kor, får,
grisar, hundar och andra djur, som hade fastnat i vattenmassorna. Våra veterinärer behandlade dessutom
5 000 kor som behövde akut hjälp.
• I slutet av 2014 drabbades Filippinerna av tyfonen
Hagupit. Den förde med sig minnen av Haiyan, den mest
ödeläggande tyfonen i Filippinernas historia, som hade
kommit till landet ett år tidigare. Efter Haiyans härjningar
under 2013 satte vi in ett stort förebyggande arbete för att
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använt honom som lastdjur, men de senaste år hade han
”bara varit hennes vän”, berättade hon.
Det stod inte väl till med Muldyr, när vår veterinär undersökte honom. Han hade stora kala fläckar, sår, skabb och en
svärm av flugor surrade runt hans huvud. Han stampade med
sina hovar för att jaga iväg dem men det var så tydligt att han
var trött, plågad och eländig.
Vi gav Muldyr antibiotika, behandlade hans sår och gav
honom medicin mot skabb. Det satte igång i läkeprocessen
och höll flugorna borta. Nu kan Muldyr njuta av sina sista år
tillsammans med Maria Andrar.

se till att djuren var bättre skyddade nästa gång en katastrof inträffar. Och när Hagupit drabbade landet under
2014 kunde vi se att de tyfonsäkra stallen och vindskydden hade effekt. Det fanns dock fortfarande över
15 000 kor, bufflar, får och getter på ön Masbatte som
behövde vår hjälp. Vårt katastrofhjälpsteam samarbetade
med lokala myndigheter och frivilliga veterinärer för
att dela ut mat och medicin, och behandla djuren på ön.
Masbatte är en av de fattigaste provinserna i Filippinerna
och största delen av lokalbefolkningen är helt beroende av
jordbruket och sina lantbruksdjur. Deras grödor var ödelagda av tyfonen så de hade bara djuren att räkna med
för att trygga sin överlevnad.
• I ögruppen Kap Verde var tusentals djur drabbade när en
rad vulkanutbrott i slutet av 2014 täckte stora delar av ön
Fogo i lava och aska. Befolkningen i de drabbade områdena evakuerades till säkra områden på ön. En del av
dem lyckades få med sig sina djur, men de områden som
de blev evakuerade till var varma och torra och utan mycket
gräs eller annan mat till djuren. Där fanns tusentals djur som
inte kunde evakueras tillsammans med sina ägare.
Vi skickade vårt katastrofhjälpsteam till ön, där de leverade
foder till omkring 2 400 djur som hotades av svält. Efteråt
såg vi till att djuren skulle ha tillräckligt med mat under
två månader, tills de lokala myndigheterna själva kunde ta
hand om dem. Våra veterinärer behandlade sjuka och
skadade djur och vi gav medicin till 20 100 djur, så att de
inte dukade under av stress och sjukdomar.

Detta vill vi:

Detta gör vi:

Vi vill hjälpa de miljoner djur som
varje år drabbas av katastrofer och
skydda djur över hela världen, så
att de blir bättre omhändertagna vid
framtida katastrofsituationer.

Vi sätter in akut hjälp till djur och
deras ägare i katastrofer och vi är
rådgivare åt regeringar, organisationer
och samhällen om att inkludera djuren
i katastrofplanering.

Vi gjorde världen
bättre för djur 2014
Vi firade

Vi räddade

Vi vaccinerade

djur som vi har hjälpt under de 50 år
som vi har haft katastrofhjälp

björnar från hemska liv i fångenskap
i Pakistan och Rumänien

hundar i Kina mot rabies

Vi avlägsnade

Vi övertygade

kilometer fiskenät från
Storbritanniens stränder, så
att djur inte ska fastna i dem

konsumenter i USA och Kanada om
att skriva under på att de inte ska
köpa burägg

3 500 000
Arbetsdjur

FN

Åsnor i Palestina
får hjälp

FN skriver in djurvälfärd i sitt arbete

I Palestina sliter åsnor, hästar och mulor varje dag i många
timmar med tung packning. Solen är stekande het och ofta
får djuren varken tillräckligt med vatten, skugga eller vila. Många av arbetsdjuren blir angripna av parasiter eller får andra
sjukdomar och trycksår från illasittande sadlar och selen. Vi
sörjer för veterinärhjälp av sjuka och skadade djur och undervisar lokalbefolkningen hur de kan bättre ta hand om djuren.

Under 2015 kommer FN att ta fram centrala riktlinjer inom tre
olika områden: Riskreducering vid katastrofer, hållbar utveckling
samt klimatförändringar. Dessa ramverk kommer att få inflytande
på global, regional och nationell politik under de kommande
15 åren. Vi har under 2014 deltagit i förhandlingarna om de
tre centrala riktlinjerna och därför innehåller utkastet till avtalen
en rad av målsättningarna inom våra fyra prioriterade arbetsområden:

• Under året som gick nådde vår lokala samarbetsorganisation, Palestine Wildlife Society (PWLS), ut till sju nya
samhällen där de har utbildat lokala kontaktpersoner.
Kontaktpersonerna sprider kunskaperna till resten av
samhället om hur åsnor, mulor och hästar ska behandlas.
Det finns nu 23 utbildade kontaktpersoner på 19 platser.
• 12 076 åsnor, mulor och hästar blev under 2014
behandlade på PWLS mobila klinik. Kliniken kör varje
vecka runt till de 19 samhällen där vi har kontaktpersoner
och behandlar arbetsdjur, som lider av allt från värmeslag till
hälta eller trycksår. Klinikens medarbetare lär samtidigt
ägarna hur de bäst ska ta hand om sina djur och ägarna
får ett förstahjälpen-kit för att själva kunna behandla mindre
sår och skador.
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75 000

90 000

Vi samarbetade
Med våra supportrar och
samlade tillsammans med
Danmark in

45 000

underskrifter mot
underhållning med vilda djur

• Lantbruksdjur: FN:s mål om att stoppa hungersnöd ska
uppnås genom en omläggning till hållbart lantbruk.
Den ska ha fokus på att stötta mindre bönder och på att
skydda lantbruk och lantbruksdjur mot katastrofer.
• Gatuhundar: Ett avtal har ingåtts om att utrota rabies
innan 2030.
• Vilda djur: Världssamfundet har förpliktat sig till att väsentligt
minska mängden avfall som slängs och förloras i haven,
samt till att sätta stopp för tjuvjakt och handel med vilda djur.
• Katastrofdrabbade djur: I den internationella strategin
för riskreducering vid katastrofer som ska sättas igång
efter 2015, kommer en av huvudprinciperna vara att
skydda lantbruks- och arbetsdjur som drabbas av katastrofer.
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Allmänt om verksamheten
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 i London och andra World Animal Protectionföreningar 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 i London 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 i Sveriges Annonsörer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2014 har vi bytt namn från World Society for the
Protection of Animals till World Animal Protection.
Namnändringen har skett över hela världen och syftar till att
öka igenkänningen och förtydliga vad vi gör. Inför namnändringen arbetade vi intensivt med hur vi skulle lansera det nya
namnet på bästa sätt, gentemot våra givare och supporters
men även andra målgrupper. Resultatet visar att vi lyckades
väl i vårt arbete. Igenkänningsgraden var i stort sett bibehållen
efter vår namnändring. Namnändringen i sig gav oss också
möjlighet att kontakta nya målgrupper och fördjupa kunskapen
om oss inom befintliga målgrupper.
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 2014 har vi i första hand arbetat med två projekt, vilda
djur och mjölkkor.
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Inom projektet vilda djur har medverkat på TUR, Sveriges
största resemässa, i Göteborg. Under fyra dagar träffade vi
ett stort antal besökare, studenter och reseföretag. Vi höll två
föredrag, ett tillsammans med reseföretaget Volontärresor och
ett om vikten av djurvänlig turism, där TV-profilen och djurvännen Suzanne Axell hjälpte oss.
Under året har vi fortsatt att samla in namn för att stoppa
djurshower. När samlingen avslutades hade över 26 000
människor skrivit under. Flera reseföretag inledde samarbeten
med oss och tog bort elefantridning ur sitt sortiment. Den största
framgången kom i september då Apollo, tredje största researrangören i Norden, blev djurvänliga tillsammans med oss.
Under 2014 har vi också utvecklat ett utbildningsmaterial som
alla inom ämnet turism kan använda sig av.
Inom projektet mjölkkor har vi deltagit i det globala arbetet
med att ta fram en strategi för lantbrukets djur. Under 2014 fick
vi i uppdrag att arbeta för gemensamma minimibestämmelser
för hur kor ska få hållas inom EU. Vi har under året genomfört
ett antal aktiviteter, bland annat har vi fört samman de främsta
aktörerna som arbetar med mjölkkor i Sverige (veterinärer,
konsumenter, näringen, departement, myndigheter och forskare)
för att diskutera hur vi kan komma framåt och förbättra mjölkkornas välfärd. Det är tydligt att vi kan ha en viktig roll i att föra
samman olika parter och intressen och på så sätt bidra till att
öka dialogen om djurskyddsfrågorna.
Under året har vi även arbetat med frågor som rör den offentliga upphandlingen av mejeriprodukter. Vi har genomfört en
undersökning bland Sveriges kommuner, som visade på en
positiv utveckling där allt fler kommuner ställer djurskyddskrav i
upphandlingen och förutsätter att det blir enklare att göra det i
framtiden.
Inom Europa bedriver World Animal Protection ett programmatiskt arbete för att förbättra situationen för gathundarna i
Europa, med ett huvudsakligt fokus på Rumänien. Vi arbetar
tillsammans med landets regering för att införa en human och
långsiktig förvaltningsplan för hundarna. Vi sponsrar även
mobila veterinärkliniker och utbildningsprogram i landet. Vi har
deltagit i arbetet genom att ha i uppdrag att sammanställa

underlag som grund för en bättre förståelse för situationen i
landet och för den europeiska strategin.
Då 2014 var ett viktigt valår har vi bedrivit ett intensivt arbete
för att lyfta fram djurskyddsfrågorna. Tillsammans med Djurens
Rätt och Djurskyddet Sverige anordnade vi en paneldebatt i
Kungsträdgården i Stockholm med kandidater från de politiska
partierna. Vi har också träffat flera EU-parlamentariker, både
före och efter valet till Europaparlamentet.
Inför riksdagsvalet träffade vi representanter för riksdagspartierna för att ge vår syn på vilka djurskyddsfrågor, främst globala
och regionala, som bör prioriteras. Efter riksdagsvalet har vi
träffat de nya sakkunniga och ansvariga tjänstemännen på
Näringsdepartementet (dit djurskyddsfrågorna har flyttats).
Vi har fortsatt deltagit i den svenska gruppen för den planerade
ISO-standarden för djurvälfärd, som kommer att bli ett verktyg
för att kunna höja standarden i de länder där det behövs,
aldrig sänka nuvarande nivåer.
Inför årets IWC-möte (International Whaling Commission)
träffade vi Sveriges delegation för att föra fram våra förslag för
att skydda valarna.
Under 2014 utvecklades projektet API (Animal Protection
Index) av vårt globala huvudkontor. Projektet går ut på att

utvärdera och jämföra länders djurskyddslagstiftning. Vi deltog
i arbetet med den svenska rapporten och med aktiviteter och
media kring lanseringen.
Under året har vi haft två möten med Svensk Handel och deltar
som en resurs i dess och i dess medlemmars arbete med att
på sikt använda bättre material som inte riskerar att djur far illa
under processen. Vi har under året märkt ett stort intresse från
företag om att samarbete med oss och vi ser företagssamarbete som ett viktigt arbetsområde i vårt arbete med att
förbättra för djur.
I augusti välkomnade vi kycklingen ”Rosa”. Det är en kampanjturné som anordnades av Labelling Matters, ett initiativ
som drivs av bland andra World Animal Protection och Compassion in World Farming. Syftet var att visa EU-kommissionen
att invånarna vill se bättre märkning av kycklingkött.
Kommunikation är en viktig del av vårt arbete. Under 2014
har vi ökat på Facebook till närmare 60 000 följare och antalet följare på twitter har fortsatt att öka. Vi har nästan fördubblat
antalet unika besökare till vår hemsida och prenumeranterna
på vårt nyhetsbrev har ökat med runt 50 %. Vi har också
författat ett stort antal debattartiklar och vi har under året medverkat i ett TV-inslag om djurvänlig turism.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Finansiella instrument

Efter räkenskapsårets slut har vi träffat statssekreteraren på
Näringsdepartementet, tillsammans med en av våra experter
på vårt globala kontor i London, för att diskutera Animal Protection Index (API) och vilka förbättringar Sverige bör göra.
Vi har också hållit ett seminarium i riksdagen om API.
En viktig fråga på den politiska dagordningen i Sverige, som
också har global och regional koppling, är den framtida livsmedelsstrategin. Vi har samlat företrädare för djurskyddsorganisationer, Naturskyddsföreningen, Sveriges Veterinärförbund
och konsumentföreningar för att diskutera gemensamma ståndpunkter. Vi har också, tillsammans med Djurskyddet Sverige
och Vi Konsumenter, beslutat oss för att hålla ett gemensamt
seminarium under politikerveckan i Almedalen om den framtida
livsmedelsstrategin. Under seminariet kommer bland andra
statssekreteraren på Näringsdepartementet, ordföranden för
LRF, representant från Axfood, EU-parlamentariker och riksdagsledamöter samt företrädare för konsumenterna att delta.

World Animal Protection placerar inga medel i aktier eller i
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
World Animal Protection Sverige har sex anställda på kontoret
i Stockholm:

Utveckling av organisationens
verksamhet, resultat och ställning
Så här har vi använt våra pengar under 2014

Intäkter i Mkr
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2014

Ändamålkostnader/Totala intäkter
Administration- och insamlingskostnader/Medel från allmänheten
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

2013

15
2012

10

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.

17%
22%

Miljöinformation
2011

74%

5

0
(Enl nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll)
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• Generalsekreterare
• Program- och kampanjansvarig
• Kommunikationsansvarig
• Insamlingsansvarig
• Supporter Service (2 st)

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
World Animal Protection Sverige befinner sig fortfarande i
etableringsfasen. Vi ökar vår omsättning med cirka 20 % per
år och stödet till globala djurskyddsprojekt med cirka 30 % per
år. Vi räknar med att hålla en fortsatt hög tillväxttakt under de
kommande fem åren.
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.
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 fyra ledamöter och fyra 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 2014 har styrelsen haft
sex protokollförda styrelsemöten:
Gitte Buchhave, ordförande (6/6)
Sven Stensson, ledamot (6/6)
Stephen Corri, ledamot (3/6)
Ruud Tombrock, ledamot (3/6)
Helen Brobeck, suppleant (4/6)
Sandra Jönsson, suppleant (1/6)
Kerstin Maughan, suppleant (0/6)
Philip Maughan, suppleant (0/6)
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 håller fysiska möten och för 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).
• Vad beträffar organisationens resultat och ställning finns
ytterligare information på hemsidan,
www.worldanimalprotection.se/om-oss/ekonomi

Vi gör världen
bättre för djur
Vi hette tidigare WSPA
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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

