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Eldsjälarna som gör
vårt arbete möjligt
Vet ni vilket det största problemet är när man
ska skriva förord i den här tidningen? Jo, att
välja bland allt fantastiskt arbete som sker för
djuren. Den här gången har det varit särskilt
svårt. Sedan förra tidningen kom ut har så
mycket enastående hänt.

vi gått samman med över 130 andra organisationer och kräver att burhållningen ska
avvecklas. Vi gör det i form av ett så kallat
medborgarinitiativ och om vi lyckas samla
in en miljon underskrifter måste EU ta upp
frågan till behandling.

Arbetet för björnar ligger mig särskilt varmt
om hjärtat. Det var efter att ha sett en film om
gallbjörnarna i Kina för snart 30 år sedan
som jag bestämde mig för att ägna mitt liv
till att förbättra för djur. Varje berättelse om
björnar som har blivit fria från de fasor som
de tvingats leva under, och som nu äntligen
får möjlighet att leva riktiga björnliv, känns
speciellt i mitt hjärta.

Men problemet med djurhållningen är ofta
ännu större i andra delar av världen. Mitt
i hetaste juli kom en delegation från Kina
till Stockholm. Den bestod av forskare,
tjänstemän, företagare och representanter
från olika organisationer. De ville se hur vi
jobbar med djurskydd och djurvälfärd. De
fick bland annat besöka Regeringskansliet
och Hundstallet. Jag ägnade en dag åt att
berätta om svenskt djurskydd och om World
Animal Protections arbete runt om i världen.
En sak som de var mycket intresserade av var
hur vi höll grisar och de blev mycket intresserade när jag berättade att svenska grisar
får behålla sin knorr och att vi har den lägsta
antibiotikaanvändningen i EU.

Några som gör otroliga insatser är våra veterinärer som ger sig ut i katastrofer och bistår
djuren genom att ge dem mat och vatten,
behandlar deras skador och sedan ser till att
de kan återförenas med sina ägare. När jag
skriver den här texten har bilder spridits över
världen från översvämningar i USA och hur
grisar, kycklingar och andra djur lämnats för
att drunkna i vattenmassorna. Här är det fel
redan från början, den industrialiserade djuruppfödningen måste upphöra.
Under hösten satsar World Animal Protection
extra på att uppmärksamma just lantbruksdjurens situation. Vi kräver ett stopp för den
industrialiserade hållningen. I Europa har

Avslutningsvis vill jag tacka dig för dina insatser, för att du är med och gör vårt arbete
för djuren möjligt. Tusen tack!

Roger Pettersson

Upplaga: 20 000 ex, ISSN: 2002 -1267
Bild omslag: Björn på det rumänska reservatet
i Zarnesti. Foto: Kristoffer Söderlund

Innehåll
02 Generalsekreteraren har ordet

Kontakt World Animal Protection

03 Goda nyheter

Om du vill ha tidningen sänd till annan adress
eller få den via e-post, kontakta oss:

04 Katastrofhjälp åt djuren
06 Björnreservatet i Pakistan bygger ut

Adress: World Animal Protection
Box 22536, 104 22 Stockholm

08 Hårt arbete för att skydda
rumänska björnar

Telefon: 08-617 79 70

10 Pankaj hjälper världens hundar

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

12 Arbere mot spöknät i haven

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

Nyheter

14 Få ut djuren ur burarna
Andreas Öberg, en av våra supportrar och finalist
i Wildlife Photograher of the year, har fotograferat
två apor i Sri Lanka.

15 Stöd till vårt arbete
16 Olika sätt att stödja vårt arbete

Laos fick sitt första elefantreservat för elefanter som
plågats i underhållning redan
2016. Här får de ett gott liv.
Förutom viss vägledning från
sina skötare kan de ströva fritt i
sina naturliga grupper, umgås,
simma i floden och äta så
mycket de vill.

Vi blev årets
insamlingsorganisation

Nytt hopp för cirkuselefanter
Europas första elefantreservat är snart
färdigbyggt! Vi har stöttat reservatet,
som i första omgången har plats för
tre före detta cirkuselefanter. Sedan
ska det utvidgas för att kunna ta emot
fler elefanter i det stora naturområdet i
sydvästra Frankrike.
Samarbetet kom till efter att World Animal
Protection framgångsrikt lobbat mot det
danska parlamentet, som nyligen utlovade
att förbjuda vilda djur på cirkus. Vi fick över
50 000 danska supportrar att kräva att
regeringen agerar för att stoppa djurplågeriet för elefanter som utnyttjas för underhållning på cirkus.
–Hittills har 14 europeiska länder infört liknande förbud och många av dem träder i
kraft redan i år. Över 100 elefanter tvingas
fortfarande underhålla på cirkusar runt om
Europa och tidigare har det inte funnits

något bra ställe för dem att pensioneras
på säger, Julia Engqvist, kampanjansvarig
på World Animal Protection Sverige.
Hon fortsätter:
–Människorna bakom Elephant Haven är
väldigt kompetenta, med 15 års erfarenhet
av arbete med elefanter. De har också ett
nätverk av specialister knutna till sig.
–Planen är att tre före detta cirkuselefanter
flyttar in under vintern 2018/19. Kameror
installeras både ute och inne. Personal och
veterinär ska finnas på plats 24 timmar om
dygnet, året runt, säger Tony Verhulst, som
är en av grundarna till Elephant Haven.
Han beräknar att varje elefant kostar mellan 50 000 och 100 000 euro årligen.
–Pensionerade cirkuselefanter förtjänar ett
bra ställe att leva resten av sina liv på. De
är vår högsta prioritet och vi kommer att
arbeta hårt för deras bästa, säger han.

På Insamlingsforum tilldelades World
Animal Protection Sverige pris som
bästa insamlingsorganisation för 2017.
Det är FRII, Svenska insamlingsorganisationers intresseorganisation, som anordnar
Insamlingsforum och delar ut priset.
Juryns motivering löd:”Med berättelser
baserade på känslor och fakta tillsammans i en genomtänkt integrering av olika
kanaler har World Animal Protection
Sverige både lyckats värva givare och öka
lojaliteten och utvecklat fler sätt att fånga
upp engångsgåvor. Resultatet är en kraftig
ökning av intäkter och givare under 2017.
World Animal Protection Sverige uppmärksammas särskilt för hur de samarbetat
internt mellan insamling och kommunikation
med ambitionen att tydliggöra sambandet
mellan behovet av gåvor och ändamålen.”

Fem björnar räddade
från gallfarmer
Efter 13 år av smärta och lidande i fångenskap har fem kragbjörnar räddats från
fruktansvärda liv i gallfarmer.
I över ett decennium har dessa björnar levt
i små burar i den vietnamesiska provinsen
Tieng Giang. De har svultit, blivit uttorkade
och fått flera sjukdomar. Detta för att man

vill ta deras gallvätska och gallblåsa och
använda i traditionell medicin. Gallfarmsägaren övertalades av vår samarbetsorganisation Education for Nature Vietnam (ENV)
och den lokala myndigheten att släppa dem
fria. Björnarna är nu i Animals Asia Foundations reservat Tam Dao nära Hanoi.
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Naturkatastrofer

Naturkatastrofer
Judy Kimaru:

De hjälper djuren
som drabbas
när katastrofen
kommer

“När du arbetar i torka har du en stark ansvarskänsla eftersom
människor sätter all sin tillit till att du kan göra något för deras
djur. De ser dig som läkaren, den som kan hjälpa dem, den som
kan tala med regeringen, som kan utarbeta en plan…”
Judy är en extremt erfaren veterinär för boskapsdjur. Innan hon anställdes hos oss 2013 hade hon arbetat för FN i både Afrika och Asien.
Nu samarbetar hon med nationella och lokala myndigheter, universitet
och samhällen för att skydda djur som drabbas av katastrofer – som
den hemska torkan som drabbat östra Afrika.

Eugenia Morales:
“Jag arbetar med regeringar, universitet och samhällen.
Jag ser till att de förstår hur viktigt det är att skydda djur
och hur mycket detta skydd betyder för människor. Djur
står för sällskap, inkomster, tillgång på mat, hopp för
framtiden….”

Orkaner, tyfoner, översvämningar och torka
– runt 350 naturkatastrofer inträffar varje
år och antalet förväntas öka med klimatförändringarna. Djuren drabbas ofta hårt av
dem. Tack vare ditt stöd kan vi skydda djuren
och ge deras ägare hopp för framtiden.

Eugenia är projektledare och hanterar siffror, människor, platser
och ekonomi. Hon ser till att varje räddningsaktion är utformad
så att varje djur kan få den hjälp det behöver. Eugenias roll är
också att trycka på för att få in djur i länders katastrofberedskapsplaner.

Gerardo Huertas:

Naritsorn (Nort) Pholperm:

”När katastrofen är omfattande, på vissa ställen nästan
total, är behoven för djuren och de som är beroende av
dem enorma. Trots utmaningen är vår högsta prioritet att
hjälpa så många djur vi kan och hjälpa ägarna att bygga
upp sina liv och levebröd igen.”

“Jag har varit vid så många katastrofer för att skydda djur i
Asien och Stillahavsområdet att jag inte minns hur många det
är. Från 7 000 meters höjd i Kashmir till havsnivå i Vanuatu.
Varenda en är olik och har egna problem. Anledningen till att
jag blev veterinär är enkel, jag blir lycklig när jag kan hjälpa.”
Redan som ung veterinärpraktikant i Thailand blev Nort förfärad när
en överordnad avvisade en ägare som inte hade råd med akut
veterinärhjälp åt sin hund. Han förstod att en vanlig veterinärpraktik
inte passade honom och beslöt använda sina kunskaper
hos oss i stället. Nort har nu deltagit i över 50
katastrofer i 14 olika länder.

Ingen vet mer om hur djur ska skyddas i katastrofer än Gerardo.
Som chef för vårt katastrofarbete leder han arbetet i vårt elvamannateam. Under sina 35 år på organisationen har han deltagit
i mer än 200 katastrofer och hjälpt samhällen att skydda sig och
sina djur vid framtida katastrofer. Gerardos expertis är ofta efterfrågad av FN och Röda Korset.

Sergio Vasquez
Wanwalit (Kwang) Krutgard
“Jag är inte rädd när jag går in i katastrofområden men det
är mentalt påfrestande – djuren och ägarna behöver vår
hjälp så enormt mycket. Men vi hanterar det som ett lag.
Vi stöttar varandra och arbetar tillsammans. Det gör oss
starka.”
Att få rätt person till rätt plats i rätt tid och med rätt utrustning för att
hjälpa djur i katastrofer är det centrala i Kwangs arbete. Hon har
arbetat med logistik sedan 2014 och är stationerad i Thailand.
Kwang har deltagit vid och organiserat räddningsaktioner under
10 olika tillfällen som jordbävningen i Nepal 2015 och översvämningarna 2017 i Sri Lanka och Thailand.
4 World Animal Protection News

“Varje djur ändras mentalt efter en jordbävning. Exempelvis bufflar blir betydligt mer aggressiva. Och de vill
inte gå tillbaka till sina hem eftersom de är rädda för att
byggnaden ska kollapsa igen. Och det är en allt eller
inget-situation – djur antingen skadas eller dödas.”

Tack!

Ditt stöd har gjort att vi
kunnat hjälpa djur i sju
länder hittills i år, inklusive
Mongoliet, Kenya och
Guatemala.

Sergio har arbetat med oss sedan 1998 i fler än 50 katastrofer
–- som den hemska jordbävningarna i Haiti 2010, Nepal 2016
och Ecuador 2017. Han har också använt sina veterinärkunskaper för att hjälpa djur i översvämningar, jordskred, skogsbränder,
vulkanutbrott och andra naturkatastrofer som orsakats av extrem
kyla eller hetta. Sergio har hjälpt till att utveckla program och
pilotprojekt som ska hjälpa djuren och deras ägare att överleva i
den ödesdigra torkan i Kenya, Mexiko and Bolivia.
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Balkasar går vidare efter eldsvåda
och planerar expansion för björnar

Planritning
över reservatet i Balkasar
En ritning av reservatet, som vi tänker oss att det ska se ut.

Så här kan vi ge trygghet och frihet åt ytterligare 30–40 plågade björnar

Ny inhägnad 2

9 000 kvadratmeter

Byggnad med undersökningsrum och
veterinärutrustning

Befintlig
inhägnad

De återhämtar sig från en förskräcklig eldsvåda, planerar en ambitiös
expansion och hanterar dessutom sitt dagliga arbete med att ta hand om
och rädda björnar som använts i björnhets eller som dansbjörnar... Hittills
har 2018 minst sagt varit ett utmanande år för teamet på vårt björnreservat
Balkasar i Pakistan.

Ny inhägnad 3

9 200 kvadratmeter

• Bassänger

• Inhägnader för karantän och
introduktion samt observation
och återhämtning

Reservatet Balkasar i Pakistan är hem åt 52 björnar som räddats från användning som
dans- och kampbjörnar. I mars drabbades det av en eldsvåda. Den orsakade vattenbrist, elproblem och förstörde en fruktträdgård, som stod för viktiga näringstillskott i
björnarnas kost.

Fakhar berättar att skadorna hade blivit
ännu värre om personalen inte hade varit
så snabba att hantera eldsvådan.
Så här ser reservatet ut uppifrån efter
branden. Bild tagen av drönare.

–De ringde räddningstjänsten
och grävde sedan ett dike med
en traktor för att hindra elden
från att sprida sig till björnarnas
inhägnader. Deras adrenalin
måste ha rusat! Militären och
räddningstjänsten anlände
snabbt, men den starka vinden
förvärrade elden, så det tog dem
några timmar att få kontroll över
eldsvådan, säger han.
Björnarna befann sig hela tiden i säkerhet
genom att de flyttades till olika områden
i reservatet, som låg långt från flammorna
och röken.
–Det kändes som ett mirakel att elden
inte spred sig till deras inhägnader, säger
Fakhar.

Oro över vattenbristen

Solpanelerna som genererar elektricitet
till de stora vattenpumparna gick också
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sönder. Det gjorde Balkasarteamet
mycket oroligt över att det inte skulle
finnas tillräckligt mycket vatten för att
hålla reservatets vattenhål fyllda. Så
under tre veckor höll de oroligt koll på
vattennivåerna och gjorde vad de
kunde för att fylla på björnarnas högt
älskade vattenhål med nödpumpen.
Fakhar berättar att björnarna uppenbarligen också förstod att något var fel.
–Under den här tiden höll de noga koll
på vattnet och använde sitt kroppsspråk
för att komma överens och se till att de
inte badade samtidigt utan endast två och
två. Dessa överenskommelser upphörde
när pumparna började fungera och
vattenhålen fylldes igen. Då såg vi tolv
björnar hoppa i ett vattenhål samtidigt. Det
var så roligt och en sådan lättnad att se.

Mer plats för fler björnar
Men inget ont som inte för något gott
med sig. Reservatat har idag ett akut
behov av att utöka sitt område och

kapacitet att ta emot fler björnar. Den
förstörda fruktträdgården kan ge just rum
för nya inhägnader till fler djur.
–För att ta hand om fler björnar behöver
vi bygga tre nya inhägnader och tolv nya
karantänavdelningar, säger Fakhar.
Han förklarar att detta extra utrymme är
livsviktigt för att undvika aggressivt revirbeteende mellan nyanlända björnar och
de som redan finns på reservatet.
–På Balkasar beter de sig som vilda björnar.
Detta trots att deras skador och tidigare
förfärliga behandling innebär att de aldrig
kan återvända till det vilda. Vi ser till att de
har revir och kan klättra och gå i ide.

Kortare tid i karantän
Fakhar förklarar att fler inhägnader och karantänavdelningar också innebär att björnar kan
släppas ut ur karantänen snabbare.
–För tillfället tillbringar personalen mycket
tid åt att noggrant hålla koll på räddade
björnars beteende för att bedöma vilka
andra björnar de kan bo med i vilka delar av
reservatet. Det kan ta många veckor och vara
frustrerande både för björnar och människor.
Nästa steg i den planerade utbyggnaden är
att ersätta den förstörda vegetationen i den
nedbrunna trädgården med nya träd –

Befria björnar
i Sindh
Samtidigt som de håller på att
återhämta sig från eldsvådan och
bygga ut reservatet jobbar BRC hårt
med förhandlingar för att släppa
de sista fem björnarna som används
för björnhets i provinsen Sindh. Det
brukade finnas runt 300 björnar som
användes i björnhets i regionen när
BRC påbörjade arbetet för att befria
dem år 1995.
Deras befrielse är dock inte helt enkel,
förklarar Fakhar:

• Nya träd

• Klätterkonstruktioner

Men trots detta återhämtar Balkasar sig
väl. Personalen har planterat nya träd
och andra växter, berättar dr Fakhar
Abbas, som är chef för vår pakistanska
samarbetsorganisation Bioresource
Research Centre (BRC). Tack vare ert
generösa stöd har BRC kunnat driva
reservatet sedan 2010.

Befintlig
inhägnad

Björnar

Ny inhägnad 1

12 000 kvadratmeter

nim- och fikonträd – och grönsaker som
squash, som björnarna älskar att äta.
–Vi har valt nimträd eftersom deras olja
stöter bort myggor och insekter. Vi hoppas
att de ska skydda björnarna från insektsbett,
säger Fakhar.

2017

–Det är kämpigt att befria björnarna.
Vi hade en överenskommelse, och
sedan ändrade regeringen sig i början
av juni och drog tillbaka avtalet. När
sådana saker förändras kan även
ansvaret mellan olika departement
skifta, och det förekommer en hel del
byråkrati. Men vi måste alltid hålla
hoppet uppe. År 1995 var det omöjligt
att föreställa sig att det inte skulle
finnas björnhets i landet, och se var vi
befinner oss nu. Nu är det ungefär 17
björnar kvar som används i björnhets,
medan däremot nästan 99 fortfarande
utnyttjas som dansbjörnar eller på
annat sätt för underhållning.

DANSBJÖRNAR

2016

PAKISTAN 2018

Björnar

80

99

60
40
20

17

I BJÖRNHETS

Fakhar betonar att BRC-teamet finner
styrka i hoppet och att det motiverar
dem när de stöter på motgångar.
–På BRC måste vara optimistiska
om allt. Efter alla dessa år måste vår
inställning vara att när vi inte når fram
på ett sätt, når vi fram på ett annat.
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Björnar

Björnar

Hårt arbete för
att skydda björnar
under vintern
I rumänska björnreservatet Zarnesti kan temperaturen sjunka
till närmare -30°C och vinden nå upp till 60 km i timmen.
Högt uppe i bergen nära Karpaterna kan det snöa ihållande i upp till fem månader och snön lägger en vit filt över
hela reservatet, ibland så tjockt som 60 cm.
Tack och lov kan björnarna hålla sig varma med ett tjockt
lager fett. En del går i ide medan andra till och med åker
kana på bassängerna, helt oberörda av den bistra vintern.
Björnarna är omedvetna om allt hårt
arbete som personalen på Asociatia
Milioane de Prieteni (AMP) gör för att se
till att djuren är glada och mår bra under
den kalla årstiden.
Inför vintern ges björnarna större matportioner så att de får extra kroppsfett som
hjälper till att hålla värmen. På menyn står
frukt, grönsaker, kött, yoghurt och torkad
mat som är speciellt gjord för björnarna.
De får också en specialare – honung!
Under senhösten kan man få syn på
björnar som gräver iden att sova i. Det görs
genom att skapa hålgrunder och dra in
grenar i dem att sova i. I det vilda är detta

en livräddande manöver, de går i ide för
att spara energi och leva på sitt fettlager
under de månader som det inte finns
någon mat tillgänglig,
Men i reservatet finns flera björnar som
inte kan gå i ide. En del kan göra det av
instinkt men andra har tillbringat sitt liv i
fångenskap och tappat förmågan att ta
hand om sig själva. Efter att ha tillbringat
kanske decennier i en liten bur utan
möjlighet att göra ett ide eller hålla sig
varma fick de mat under vintern av sina
ägare – eller turister.

Säkerheten först
Att se till att björnarna klarar vintern är inte
personalens enda uppgift. De måste se
till att själva reservatet är tryggt för både
djur och människor. Den tunga snön och
hårda vindar kan göra att grenar knäcks
och skadar byggnader eller björnar. De
måste också se till att vägen till reservatet
är farbar, så att man alltid kan ta sig till
reservatet, vilket medför en hel del arbete.
Elstängslet och övervakningssystemet som
omger inhägnaderna kan också skadas

Kristoffer Söderlund var med på besöket till reservatet i våras. Här är några av hans bilder från besöket.

under vintern när snön gör att elen bryts.
Utan el finns risk både för att björnar
rymmer och att människor bryter sig in.
För att förhindra det finns en reservgenerator och solpaneler som behöver
konstant tillsyn.
Kontorsbyggnaden på reservatet värms
upp av en central enhet som drivs av
ved. Det kan bli dyrt under vintermånaderna men är avgörande för att
hålla personalen varm under iskyla
utomhus.

–Personalen på AMP gör ett fantastiskt
arbete, säger Lise-Lott Alsenius,
kommunikationsansvarig på World Animal
Protection Sverige, som besökte reservatet
i våras.
–Organisationens påtryckningar har
gjort att rumänska regeringen förbjudit
hållningen av björnar på restauranger
och bensinstationer, vilket var vanligt
förr. Deras utbildningsinsatser, både
på reservatet och i skolor har dessutom medfört att människor fått en helt

annan respekt för björnar.
Lise-Lott fick vara med om en speciell
upplevelse under besöket:

–Just den dagen som vi var där
kom den hundrade björnen till
reservatet. Det var stort att vara
med när hon kom fram, vi blev
så tagna att vi stod och grät.
Björnen var väldigt rädd
men vi vet att den
får ett gott liv.

Lise-Lott Alsenius under sitt besök i Zarnesti

Vacker bok
om reservatet
Biologen Victor Watkins,
som var med och grundade reservatet, har skrivit
en lättsam bok med vackra bilder som
berättar hur en ekskog mitt inne i Rumänien
blev en tillflyktsort för utsatta björnar. Vi lottar
ut den till de fem första som mailar till
info@worldanimalprotection.se och berättar
vad AMP:s grundare heter. Boken är på
engelska.
Foto: Kristoffer Söderlund
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Hundar

Hundar

Pankaj KC skapar
bättre liv för hundar

Hans arbete är att ”sluta cirkeln” i alla
projekt som vi introducerar och genomför.
–Man kan välja att ta itu med det på sitt
eget sätt, gå in, vaccinera 20 hundar
och vara nöjd med det. Annars kan man
göra som vi gör – ta tid på sig och införa
infrastrukturer och utbildningar så att
människor förstår varför det behövs och
regeringen förstår hur viktigt det är.

Under sin uppväxt och medan han arbetat
som hängiven miljöaktivist i Afrika och
Asien, har Pankaj KC, vår högsta chef för
arbetet med djur i samhällen, alltid varit
omgiven av hundar.

–Det finns bra och dåliga aspekter med
hundar, säger KC. Man kan ge sig ut i
samhället och se många hundar som lever
på gatan, och de är ofta lika älskade
som våra husdjur. Som närbutikens ägare,
människor som går förbi eller sitter och
njuter av solen – de ser efter dessa
hundar, och hundarna och invånarna
förstår varandra väldigt väl, säger KC.
Han menar att det kan uppstå problem
av flera olika anledningar som stör
denna vanligtvis harmoniska tillvaro
Som exempelvis bristen på sjukvård och
hundbett.
–Om något händer hunden, om den blir
sjuk eller skadad, händer det att människor
drar sig undan från ansvaret av många
anledningar. Att lägga pengar på hundars
sjukvård är något som många fattiga helt
enkelt inte har råd med. I den situationen
måste lokala myndigheter och regeringen
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KC brinner för att skapa ett bättre liv för
hundar över hela världen. Han är mycket
stolt över att vår framgång med att hantera
hundproblem långsiktigt har gjort att vi
betraktas som en auktoritet av regeringar
och instanser.

Att sluta cirkeln

“Under min uppväxt i
Katmandu gick det inte en
dag utan att det fanns hundar i min närhet – antingen
min familjehund eller gatuhundarna utanför vårt hem.”

Det innebär att han instinktivt förstår den roll
som de spelar i ett samhälle, vilka problem
de står inför och hur barn och vuxna
samspelar med dem. Denna kunskap och
globala erfarenhet av att kämpa för frågor
kring miljö, utveckling och djurs välfärd har
varit ovärderlig för World Animal Protection
sedan han började arbeta hos oss för tre
år sedan.

att människor och hundar dör av rabies,
och att hundar avlivas av rädsla för
sjukdomen.

Att ”sluta cirkeln” för att hantera hundproblem inleds med en vaccination som
är avgörande för att utrota rabies hos
hundarna, samt en rad andra moment.

De inkluderar utbildning, lagstiftning,
registrering och id-märkning för att koppla
ihop ägare och hundar, steriliseringar och
preventivmedel. Men också anläggningar
för övergivna och vilsekomna hundar,
arbete att hitta nya hem till hundar, samt
humana avlivningsåtgärder.
–I den fullständiga cykeln är human
avlivning endast en sista utväg när det är
det bästa för djuret som inte har ett liv som
är värt att leva, förklarar KC.
–Vi på World Animal Protection vet att
det viktigaste är att dessa moment
accepteras och utvecklas för att kunna
skydda hundar och samhällen till fullo,
säger han.
–Hundar är ett universellt älskat djur.
Vare sig du är den fattigaste personen
i Nepal eller den rikaste personen i
världen, älskar du sannolikt hundar.
Och därför är det vårt globala ansvar
att se till att hundar över hela världen
har ett bra liv.

Jubel i Ghana: Skolbarn uppmärksammar ansvarsfullt hundägande i
Ghana. Regeringen driver ett testprojekt
med rabiesvaccinering tack vare vårt
framgångsrika arbete i Kenya och på
andra platser.

Vår samarbetsorganisation KAT
(Kathmandu Animal Treatment) i Nepal
har ett program som ska hjälpa
hemlösa hundar.

Global chef: Pankaj KC är engagerad i att skapa bättre liv åt hundar
världen över. Här är han hemma i Nepal med en gatuhund.

agera för att hundarna ska få omsorg och
tillgång till primärvård.

Att förebygga djurplågeri
KC förklarar att det ibland förekommer
djurplågeri mot gatuhundar. Och det sker
oftast på grund av rädsla för rabies när en
hund har bitit någon i samhället.
–När någon blir biten av en hund och
får en sjukdom, kan det skapa en dålig
reaktion i samhället. Det beror på att
den första instinkten är att vilja utrota alla
hundar. Om samhället bestämt sig för att
det finns för många lösgående hundar och
ser dem som ett hot mot barn eller någon
annan, kommer de att ta saken i egna
händer. Det kan handla om gift i
maten eller andra onödiga åtgärder.
KC brinner för att sätta stopp för sådant
djurplågeri. Han är övertygad om att en
avgörande del av arbetet för att hantera
hundpopulationen i länder som Sierra

Leone, Kenya och Brasilien, är att utbilda
människor om rabies. Vår information
lägger fokus på vikten av vaccin och
ansvarsfullt hundägande. Den innefattar
även hur man beter sig runt hundar
och praktiska råd om man blir biten.
Informationen riktar sig speciellt till lärare
och studenter.

Att utbilda barn
Utifrån egen erfarenhet vet KC att barn
löper störst risk för att bli bitna och kan
därigenom smittas med rabies.
–När en gatuhund bits beror det oftast
på olyckliga omständigheter. De flesta av
mina vänner har blivit bitna - även jag när
jag spelade fotboll och råkade trampa på
en hunds tass. När vi var små berättade
vi ingenting för våra föräldrar eftersom vi
inte ville erkänna det, men det var farligt
eftersom vi hade kunnat få rabies. Denna
inställning måste förändras för att förhindra
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SeaChange

Naturkatastrofer
Lantbruksdjur

FN gör historiskt åtagande
att bekämpa spöknät

En miljon namn kan hjälpa
djuren ut ur burarna

Genom framgångsrikt lobbyarbete
har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förbundit sig att
skydda havets djur genom att märka
fiskenät. Detta historiska beslut innebär
att djur kommer att skyddas i högre
grad från att fastna i kvarlämnad eller
tappad fiskeutrustning.

Tillsammans med andra djurskyddsorganisationer, både svenska och från
övriga EU-länder, arbetar vi för att få
in en miljon namnunderskrifter mot
att hålla djur i bur. Det är grunden i
ett så kallat medborgarinitiativ, ECI
(European Citizens Initiative).

FAO har också rekommenderat sina
medlemsländer att ta fram en global
strategi för att hantera spöknät.
–Det är en stor seger för havets djur

och ett steg framåt för att hantera det
enorma problemet med spöknät globalt.
När märkningen väl tillämpas kommer
den att hjälpa myndigheter att hantera
spöknät och spåra det tillbaka till ägaren,
vilket underlättar arbetet med att hantera illegal dumpning av fiskeutrustning,
säger Julia Engqvist, kampanjansvarig
på Sverigekontoret.
Den kommer också att förbättra myndigheters möjligheter att efterleva lagar
och förordningar.

Badkläder som
skyddar havet
Vårt globala initiativ mot spöknät,
GGGI (Global Ghost Gear Inititative)
har nu över 80 medlemmar! Samtliga
är hängivna uppgiften att rensa
övergivna och kvarlämnad fiskeutrustning från havet, för att skydda
havets djur, miljön och fisket.

Om ett initiativ får in en miljon namnunderskrifter inom ett år måste EUkommissionen ta förslaget under övervägande inom tre månader och om det
inte antas även förklara sitt ställningstagande emot initiativet. Initiativtagare
är Compassion in World Farming
(CiWF). Förslaget gäller alla djur i
livsmedelsproduktionen inom EU
– fåglar, kaniner, grisar och kalvar.

–Det här är ett fenomenalt initiativ som vi
är glada att stötta, säger Julia Engqvist,
kampanjansvarig för World Animal
Protection Sverige.
–Förutom att förhoppningsvis nå framgång
i en otroligt viktig fråga enar initiativet
europeiska djurskyddsorganisationer, så att
vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt
mål, vilket gör oss starkare.
Inom EU har över 100 organisationer
engagerat sig och vi har ett år på oss att få
ihop namnunderskrifterna. Vill du vara med
och hjälpa till att få bort burarna?
Besök worldanimalprotection.se
/EndIt eller kontakta
info@worldanimalprotection.se

Avelssuggorna ska få komma ut ur
sina trånga bås. Det är löftet från
CP Foods, en av världens största
grisköttsproducenter, som exporterar
fläskprodukter till över 30 länder.

En av medlemmarna är Fourth Element,
som är återförsäljare av dykutrustning.
Tillsammans med FatFace Foundation
lanserade de under 2017 badkläder,
Ocean Positive, som till stor del är
tillverkade av återvunnen fiskeutrustning
och annat plastskräp. Efter god försäljning
kom en ny kollektion under 2018.

Hela tre av fyra suggor i världen tvingas
tillbringa nästan hela livet i stålburar
som inte är större än kylskåp. Utfästelsen
från thailandsbaserade Charoen
Popkhand Foods PCL (CP Foods) är
ett stort steg i rätt riktning för att ge
miljoner grisar bättre liv. Vi välkomnar
denna åtgärd från ännu en ledande
grisköttsproducent, som ett viktigt steg för
att ge grisar bättre liv.

Läs mer om vårt arbete för att rensa havet
på spöknät och skydda havets djur på:
worldanimalprotection.se/SeaChange

• 640 000 ton spöknät

Bekämpa spöknät med din mobil
Vi dyker in i Home Street, mobilspelet
som sprider information om spöknät.
Spöknät är inte en välkänd term men
borde vara det. Varje dag är det en
katastrof för vilda djur i våra hav, men
många människor är omedvetna om
problemet.
Ett problem som är så här stort behöver
innovativa lösningar. Vi sprider information
om detta hot mot havets djur genom att
samarbeta med mobilspelsutvecklaren
Supersolid, och dess mobila spelapp
Home Street.Ingrid Giskes, vår globala
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chef förSea Change, säger:
–Vår kampanj #SeaChange handlar om
att föra samman människor och hjälpas
åt att stoppa lidandet för havsdjur orsakat
av spöknät. Samarbetet med Supersolid
är ett stort steg framåt för att nå detta mål.
Vi har aldrig prövat något liknande förut
och jag är spänd på att se det sprida
ringar på vattnet.
Spelet finns att ladda ner gratis.
Sök på: ”Home Street” eller
”Supersolid”.

(tappad eller kvarlämnad fiske-		
utrustning) hamnar i havet varje år

• Det dödar åtminstone 136 000 		
sälar, sjölejon, valar och andra 		
havsdjur – samt ett enormt antal
fiskar.

• Spöknät kan fortsätta fånga och
döda djur i 600 år

• 71 % av marin intrassling av djur 		
beror på spöknät

• Över 70% av makroplast

(plastbitar som är större än 5mm)
i havet är fiskerelaterat

Stor grisköttsproducent
ger grisar bättre liv

Grisen på Eastbrook Farm i brittiska Wiltshire har det bättre än nästan alla grisar i världen.

Australiska Primo förbättrar märkningen
Primo, som är den största producenten
av fläskprodukter i Australien, ska
förbättra märkningen av livsmedel från
griskött.

information om vilket land importerat griskött
kommer ifrån. Australiska konsumenter har
därför svårt att undvika griskött från länder
som håller suggor i bur.

Märkningen skulle ge kunderna den
information de behöver för att kunna välja
griskött som kommer från länder med
mindre användning av burar.

Australiens grisindustri är på väg att bli
burfri, men större delen av all skinka och
bacon som säljs är importerat och kommer från länder där de flesta suggor lever
merparten av sina liv i stålburar.

Vårt australiska kontor bad Primo att märka
upp om deras produkter innehåller griskött
från Europa eller Nordamerika. Det kan
göra stor skillnad för grisarna eftersom
burar används nästan överallt i USA och
Kanada och Primo köper in mycket griskött
därifrån. Däremot är användningen av
burar begränsad i EU.

Några få dagar efter att vår namninsamling inleddes i Australien skrev Primo tillbaka
till oss och sa att de gick med på vår
uppmaning att märka de varor som är av
europeiskt ursprung. Märkningen införs
i januari 2019.

Den australiska lagen om ursprungsmärkning ställer idag inte krav på
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Stöd till vårt arbete

Stöd till vårt arbete

En cykelresa för att
varje djur förtjänar
ett hem
Sofi och Robin bryr sig väldigt mycket om
att djur behandlas väl och att inte far illa.
Under sommaren 2018 cyklade de från
Linköping till Benidorm och besökte hundoch katthem och samlade in pengar till
djurorganisationer.

Food truck serverar med kärlek till djur
Micke och Camilla driver företaget
PS Vegan Diner & Streetfood AB i
Eskilstunatrakten. De har alltid haft ett
stort djurengagemang. Micke berättar:
”Vårt företag stöttar World Animal
Protection eftersom vi som privatpersoner
stöttar det. Vi uppskattar och tror på
organisationen.
Vi har fem hundar i hushållet, där en är
en schäfer från hundstallet och en är en
omplacering från en kvinna som blev
allvarligt sjuk. Vi har fyra katter som vi

hittat ute i skogen. I hushållet finns även
marsvin, hästar och en sköldpadda.
Vi är veganer av djuretiska och miljöskäl
och drog därför igång denna lilla restaurangverksamhet som serverar både
veganiserad husmanskost och streetfood
från vår food truck men ska även komma
igång med catering av plockmat och fine
dining. Nu när företaget är så nystartat så
håller vi hårt i ekonomin men vi hjälper till
att sprida budskapet bland våra kunder på
gator, torg, marknader och festivaler som vi
dyker upp på.

Vi har en tacksam kundkrets då 99% är av
samma uppfattning vad gäller djuretik. Vi
hoppas att vårt bidrag kan ge mer intäkter
för er och hoppas att vi också kan bidra
mer i form av pengar, men nu
gör vi i allafall lite, som kan
hjälpa djuren lite mer.”

Vegan Diner &
Streetfood finns
på Facebook
och Instagram:

Det tog flera månaders planering för att
sätta agendan för resan. Den pågick under
70 dagar genom åtta länder (Sverige,
Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien,
Monaco, Frankrike och Spanien).

Elektronisk musik för alla jordbor

Under resans gång besökte de en massa
hund- och katthem och lyssnade på deras
berättelser. De presenterade hundar från
hundadoptionsorganisationen Amigos mios
och tog emot donationer till oss och en
hundorganisation för att göra världen till
en bättre plats för djur som far illa.

Under 2016 släpptes albumet ”Earthlings”
för att samla in pengar till World Animal
Protection. I somras kom "Earthlings II".
Albumet innehåller även denna gång elektronisk musik från hela världen, där de flesta
är undergroundartister, men även
ett flertal mer välkända namn finns med.

Mer om parets fantastiska äventyr här:
www.expeditionhittaetthem.se

Albumet är sammanställt av DJ och producenten ADJ (Andy Jaggers) samt Veronica
Green (Veronica Gudmundson), som
samlat många skickliga underground producenter inom ett spektrum av electronica,
electro, IDM, acid, techno, glitch hop och
experimental.

Sofi vid ett besök på ettt
katthem/café i Valencia

”Inga djur ska behöva lida eller fara illa. Vi
bör istället värna om dem, hjälpa dem och
behandla dem med respekt snarare än att
utnyttja dem. Djur är kännande individer
som har samma önskan om att leva utan

Elin och Evelina Dahlén startade ett
UF-företag som döptes till För ett liv.
Evelina skriver:
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Albumet finns här:
earthlings-compilation.bandcamp.com
Alla intäkter från musiksamlingen går
oavkortat till oss.

ADJ och Veronica Green vill med detta
förena två områden som betyder mycket
för dem, – musik och djurs rättigheter och
välbefinnande.

Armband som hjälper djur
”Vi valde att donera till er organisation
eftersom vi tyckte att alldeles för få engagerar sig för djurens rättigheter. Vi gjorde
armband där vi donerar mycket av vinsten
till djuren.

att behöva lida, och har lika mycket rätt att
finnas här, som vi har. Det är så många djur
som far illa i världen men tillsammans kan vi
bidra till att förbättra tillvaron för så många
som möjligt!” säger Veronica Green.

Vi vill vara en förebild för andra så att fler
väljer att stödja djurens rättigheter. Djuren
ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi
själva har växt upp med djur som familjevänner. Två av oss har djur som är döva,
Elin har en hund som har blivit döv av
ålder och Evelina har två katter som
föddes utan hörsel.

och kärlek. Evelina hade också en katt som
blev biten i ryggen som kattunge och blev
därför försvagad och nästan förlamad i
sina båda bakben. Istället för att avliva
kattungen Nala fick hon ett hem där hon
blev omhändertagen. Trots hennes skadade bakben var hon kattungen med störst
livsglädje och hon var alltid snabbast upp i
klätterställningen.”

Vi har märkt att djur med speciella behov
kräver väldigt mycket mer hjälp, omtanke

Tack för er omtanke om djuren,
Evelina och Elin!

Minnesgåva
för uppskattad
sadelmakare

Sadelmakare Bo-Göran Lindblom
omkom tragiskt i en trafikolycka den
29 mars i år.
”Bo-Göran var mycket duktig sadelmakare med stort intresse att göra det
bästa för våra hästar. Han var också
en sann natur- och djurvän, skriver
hans vän Anita Fornander, som driver
Kalvsviks Ryttarcenter och hedrar hans
minne med en gåva till oss.”
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Låt julklappen
bli en djurklapp
Precis som tidigare år är det möjligt att beställa fina julgåvobevis att ge bort till nära och kära som julklapp på vår
hemsida. Där kan du både beställa och betala.
Julgåvobevisen brukar vara mycket populära så var gärna
ute i god tid. Senast den 12 december behöver vi din
beställning om du vill att vi skickar per post. Om du däremot
vill få dem levererade som utskrivbar PDF med e-post och
betalar med kort kan du köpa djurklappar ända fram jul.
www.worldanimalprotection/gavoshop

SVERIGE

PORTO BETALT

Mindre kalender
för 2019
Till 2017 tog vi fram en kalender, som med bilder berättade
om vårt arbete för djur runt om i världen. Den blev så uppskattad att vi återkom med en kalender även för 2018.
Inför 2019 har vi valt att göra en mindre modell till ett lägre
pris. Håll utkik på vår hemsida, worldanimalprotection.se/
kalender eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att vara
med när vi lanserar den begränsade upplagan.

Till minne av Barbro Wennhammar
Djurvännen Barbro
Wennhammar avled förra
året efter en längre tids sjukdom. Vi vill rikta ett stort tack
till Barbros syster Birgitta
Wennhammar-Persson, som
hedrade sin systers minne
med en generös donation
på 150 000 kr till oss.
Barbros vän Marianne
Skogberg, som förmedlade
donationen, skriver om sin
vän Barbro:
”Barbro Wennhammar var en stor kattälskare, som under sitt liv
tog hand om många övergivna katter. Hon var även kattom-

budsman på 1970-talet men brann för alla djur. Hon engagerade sig för dem hela livet och var en generös givare till olika
djurorganisationer.
Barbro upprördes särskilt över de vilda djurens lidande,
som under brutala former utnyttjas inom turistindustrin och i
djurshower världen över – och människorna som finner nöje
i att bevittna misshandeln – och djurplågeriet för gallbjörnar.
Med entusiasm verkade hon för att få människor engagerade
i kampen mot djurplågeriet och minska eller upphöra med
köttätandet. Själv var hon vegan.
Med värme tackar många djurvänner
Barbro. Hos henne kom djuren alltid
i första rummet. Hon ville påverka
människor att bry sig mer om djur.”

Vill du tänka på djuren i ditt testamente?
Du kan beställa vår testamentesfolder genom att ringa 08-617 7970 eller skicka en e-post till:
testamente@worldanimalprotection.se eller via vår hemsida worldanimalprotection.se/testamente
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