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”Om du kan rida på, krama 
eller fotograferas med ett vilt 
djur är risken stor att djuret lider”



Attraktioner att alltid undvika för att vara en djurvänlig turist
Här är vår lista över de 10 grymmaste attraktionerna med vilda 
djur, framtagen tillsammans med Oxfordsuniversitetets enhet för
bevarande av vilda djur.

Elefantridning
Elefantungar tas från sin mamma när de är små och tränas 
med brutala metoder för att brytas ner – det vanligaste är 
att de kedjas fast i små burar och blir slagna. Detta för att göra 
dem undergivna nog att acceptera att människor rider på dem. 
Den brutala träningen skadar elefanterna för livet.

Selfie med tiger
Tigerungar tas tidigt från sin mamma och hålls i små burar 
med cementgolv, ofta fastkedjade. Under flera timmar varje 
dag blir de klappade och bärs runt av turister för att foto-
graferas. Många tigrar drogas. 

Vandra med lejon
I turistindustrin avlar man lejonungar och tar dem sedan från 
mamman bara en månad efter födseln, för att använda dem som 
fotorekvisita till turister. När ungarna blivit för stora för att bäras 
runt används de till att promenera med turister, ibland i koppel. 
Sedan säljs de flesta till jaktparker, där turister betalar för att 
få skjuta dem. 

Björnparker
Björnarna hålls i sterila, kala inhägnader utan möjlighet att 
bete sig naturligt. Denna onaturliga miljö gör att sjukdomar och 
infektioner är vanliga. Ibland tvingas björnarna att uppträda 
utklädda, cykla eller balansera på bollar. 

Hålla havssköldpaddor
Havssköldpaddorna utsätts för stress av all hantering och de är 
extra känsliga för sjukdomar på grund av de trånga inhägna-
derna. De blir ofta panikslagna när turister lyfter upp dem och 
det händer att turisterna tappar sköldpaddorna så att de får 
allvarliga skador och dör. 

Delfinshower
Delfiner lider i den onaturliga miljön i fångenskap. De får 
hudbesvär av kloret i bassängerna och många av dem utvecklar 
magsår av stress.

Dansande apor
Apor som uppträder tas från det vilda och misshandlas ofta till 
lydnad för att cykla eller dansa. De binds fast i halskedjor när de 
är små och dessa kan sedan växa in i skinnet, med plågsamma 
infektioner som följd. 

Kopi Luwak
Kaffet Kopi Luwak kan komma från indiska palmmårdar som hålls 
i små burar utan annat än kaffebönor att äta. Detta är mycket 
påfrestande för djuren; många lider av stress och stympar sig 
själva. När bönorna tas från vilda palmmårdar innebär det ingen 
skada från djuren, så välj certifierat. 

Ormtjusning
Ormarna, vanligtvis kobror, fångas i det vilda. För att de inte ska 
utgöra en fara för gatuartisterna dras huggtänderna ut, något 
som är mycket smärtsamt och kan leda till infektioner, ibland så 
allvarliga att ormarna dör. 

Reptilfarmer
Krokodiler och andra reptiler lider i trånga burar och lever under 
hemska förhållanden. Om de inte dör av infektioner, gör de 
trånga burarna utan tillräckligt med mat och vatten att krokodi-
lerna ofta slåss med varandra – med dödlig utgång. 
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Tips inför resan:
• Res med en ansvarsfull researrangör:   
 www.worldanimalprotection.se/djurvänligaresor

• Tänk efter innan du handlar. Köp inte souvenirer med djur eller djurdelar, 
 som elfenben, sjöhästar, tänder, sköldpaddsskal 

• Dokumentera djurplågeri och sprid information till släkt, vänner och researrangörer

• Besök genuina reservat eller volontärarbeta på seriösa anläggningar

• Bli Animal Protector

Jag är i min naturliga miljö
 Jag kan röra mig fritt
Jag har dig på tryggt avstånd

Djurens checklista:


