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Sengångare
rehabiliteras på

center i Colombia
I orkanen Irmas spår:

Kvarlämnade djur
blir inte bortglömda

Läs mer om vårt arbete på worldanimalprotection.se

Välkommen

Spöknät

Katastrofer som drabbar djuren
Jag tänker ofta på våra veterinärer som ger
sig ut i katastrofdrabbade områden för att
hjälpa djur. Här i tidningen kan du bland
annat läsa om vad som mötte dem när de
kom till ön Barbuda efter orkanen Irmas härjningar. Befolkningen hade varit tvungen att
lämna ön i hast. Kvar blev många djur. De
blev lämnade. För dem måste situationen varit
fasansfull. I den situationen griper våra veterinärer in. De är specialutbildade för att jobba
i katastrofområden. Tack vare dem får många
djur undsättning, skador behandlas och de
får mat och vatten. Tack vare dem kan även
många djur återförenas med sina ägare.
Roger Pettersson,
Generalsekreterare
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Det händer ibland att jag träffar våra veterinärer när vi besöker vårt huvudkontor i London
samtidigt. Det som jag alltid slås av är deras
ödmjuka inställning och att de alltid uttrycker
tacksamhet för det stöd som givare runt om i
världen ger till vårt katastrofarbete. Utan det
skulle inga hjälpinsatser kunna genomföras.
Utan det skulle djuren inte få veterinärbehandling, mat och vatten. Jag kan tänka mig att
det är en tanke som blir särskilt stark när man
befinner sig i ett katastrofområde och på plats
märker skillnaden som alla ni som stödjer oss
bidrar till.
Det här numret är fullt av andra framgångar,
som vi kunnat uppnå tack vare ditt stöd. Flera
björnar har räddats och fått möjlighet att leva
riktiga björnliv. I Kina, Thailand och Brasilien
förändrar vi grisarnas liv. Fixering kommer att
upphöra och griskultingar kommer att få växa
upp fler dagar tillsammans med sina mammor.
Vårt arbete för de djur som lever i haven har

varit enormt framgångsrikt. Allt fler regeringar,
företag, forskare och organisationer kommer
med i den plattform vi startat för att få bort
spöknäten. Jag är enormt glad och tacksam
för att den svenska regeringen var bland
de första som kom med. Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht höll ett mycket uppskattat
anförande under vårt event om spöknäten vid
FN:s stora miljökonferens i New York.
När jag tänker på alla de miljontals djur som
vi tillsammans förändrar livet för fylls mitt hjärta
med värme. Men där finns också en frustration över att det är så enormt många djur
världen över som idag lever under hemska
förhållanden. Då brukar jag även tänka på
berättelsen om den lilla pojken på stranden
som räddar sjöstjärnor som spolats upp genom att kasta tillbaka dem i havet. En man
som kommer förbi frågar pojken varför han
kastar tillbaka sjöstjärnor och konstaterar att
det är ett omöjligt uppdrag eftersom hela
stranden är fylld av sjöstjärnor. Då tar pojken
upp en sjöstjärna, kastar tillbaka den i havet
och säger till mannen: Jag gjorde en skillnad
för den!
Tusen tack till er alla för att ni är med oss
på stranden och kastar tillbaka sjöstjärnor.
Tillsammans gör vi skillnad för allt fler djur i
världen!
Hälsningar
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Globetrottern Per är
en riktig trash hero
Minns ni att vi tillsammans med Håll
Sverige Rent gjorde strandstädningar på Sveriges västkust? Alltså
tillsammans med volontärer rensade
stränder från skräp och fiskeutrustning som flutit i land från havet?
Problemet finns även på andra ställen. Globetrottern Per berättar om
hur det är att vara trash hero, alltså
en riktig skräphjälte. Det är alla som
hjälper till att göra havet renare och
på så sätt skyddar havets djur.

Sverige nu med i GGGI
och skyddar havets djur
Sverige, Nederländerna, Nya Zeeland, Belgien, Panama,
Dominikanska Republiken, Samoa, Tonga, Tuvalu och Palau
har alla gått med i GGGI (Global Ghost Gear Initiative)
som gör havet tryggare för djuren.
Varje år skadas, lemlästas och dödas
100 000-tals valar, sälar, sköldpaddor
och fåglar av de 640 000 ton fiskeutrustning som lämnats kvar våra hav. Det är
känt som spöknät, den tysta mördaren
som är ett av de största hoten mot havslevande djur.
- Jag är enormt glad för att den svenska
regeringen undertecknat GGGI.
Sverige har så mycket att bidra med.
Den svenska regeringen har varit en
viktig partner för oss under hela vårt
arbete med GGGI, från vårt första event
i FN där Sveriges vice statsminister var
huvudtalare, till vårt miljöevent under
miljökonferensen, säger vår generalsekreterare Roger Pettersson.
Mängden spöknät i våra hav har bara
ökat och därigenom även hotet mot
djuren. Det var därför vi grundade GGGI
2015 – för att hitta hållbara lösningar på
detta globala problem.

Genom att underteckna och stötta
Global Ghost Gear Initiative (GGGI) har
dessa länder förbundit sig att förbättra
havets ekosystem, skydda havsdjur från
skada och trygga människors hälsa och
inkomster.

Globala krafttag mot spöknät

Per skriver: ”Du som ska eller är på
semester i Thailand eller andra länder
i Asien och kanske tröttnat på att ligga
och steka hela dagarna. Du kan bli en
Trash Hero en eller ett par dagar. Det
innebär att samlas ett gäng och exempelvis åka ut till en obebodd ö och
plocka skräp och spöknät.
Trash Hero startade på ön Koh Lipe,
som ligger långt ute till havs sydväst om
Thailand. Varje måndag samlas alla
som vill vid stranden vid gågatans slut
för att sedan färdas ut till någon av de
många obebodda öar, där stränderna
kan vara fulla av allehanda skräp. Det
brukar bli en dag i trevlig gemenskap
som avslutas med något slags förtäring.
Det är ett bra sätt att utan kostnad få
komma ut till en annan ö, ibland avlägset belägen. Under högsäsong kan fler
än 30 personer samlas varje måndag.
Vi tackar skräphjältarna och alla
andra som gör havet renare och
skyddar dess djur.

Problemets omfattning är så stort att det
skulle kosta miljontals dollar för regeringar
att ta upp spöknäten. Men genom samverkan mellan olika intressenter hjälper
GGGI regeringar och näringen att hindra
spöknät från att hamna i haven, främst
genom dialog med intressenter.

GGGI är en sammanslutning av
regeringar, fiskeindustrin, forskare och ideella organisationer
med ett gemensamt mål: Att
minska mängden spöknät i världen och skydda havets djur.
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Nytt projekt skyddar
hundar i Sierra Leone

Barn är ofta hundarnas huvudvårdare i
Sierra Leone. Här väntar en pojke tillsammans med sin hund utanför SLAWS klnink i
Freetown

Vår nya veterinärklinik hjälper
hemlösa hundar och katter

Med ditt stöd kan Emily
Mudoga, som är ansvarig
för vår kampanj för att hjälpa
hundarna i Sierra Leone, samarbeta med lokala samarbetspartners och Sierra Leone
Animal Welfare Society
(SLAWS), för att ge hundar
och människor bättre liv.
- En av de bästa och roligaste sakerna med
detta projekt är att se hur människor i Sierra
Leone verkligen älskar hundar. Oavsett om
hundarna ägs av någon eller är hemlösa
verkar människorna ha ett harmoniskt band
med dem som jag inte har sett någon
annanstans i Afrika, säger Emily Mudoga,
som är ansvarig för vår kampanj för att
hjälpa hundarna i Sierra Leone.
Trots dessa positiva förhållanden förklarar
hon att livet är extremt tufft för hundar i
landet, som fortfarande återhämtar sig efter
två inbördeskrig och Ebolakrisen. De flesta
människor lever ur hand i mun; medicin är
svår att få tag på och det finns bara fyra
veterinärer i hela landet. Risken att dö av
rabies är ett ständigt närvarande hot.
Med ditt stöd kan Emily samarbeta med
lokala samarbetspartners och Sierra Leone
Animal Welfare Society, för att ge hundar
och människor bättre liv. Under september
hjälpte hon till att lansera ett pilotprojekt med
regeringsstöd i landets huvudstad Freetown
– om human hantering av hundar.

Fokus på rabies
- Huvuddelen av projektet fokuserade på
rabiesvaccinering men vi gjorde också
tusentals kastreringar, säger Emily.
- Projektet sträckte sig över två veckor i tre
stadsdelar i huvudstaden. Det involverar

vaccinationer av flera tusentals hundar.
Att lägga grunden för pilotprojektet har varit
givande, men också tidskrävande för att
se till att det blir effektivt, berättar hon.

Utbildar djurvårdare
Vi utbildar regelbundet 26 tjänstemän från
Freetowns miljödepartement i hundhantering,
vaccinationsadministrering och nödvändig
journalföring.

Kommunikationsplan
för bättre hantering
av hundar involverar:

- Utbildningen har gått så bra eftersom
de verkar ha ett riktigt band och kärlek till
hundarna och är glada över att ha hand
om dem. Detta skiljer sig från många andra
länder, där gatuhundar ses negativt och
människor är rädda för dem och inte vet hur
de ska bete sig runt dem, säger Emily.
Hon förklarar att god kommunikation
också kommer att vara en viktig del i att
få människor att ta med sina hundar till
vaccineringsplatserna.
Detta pilotförsök i september var bara ett
steg på vägen i vårt arbete att hjälpa Sierra
Leone ge hundarna ett bättre liv.

• Information i radio och TV.

- I december kommer vi att utvärdera
pilotförsökets framgång. Vi förväntar oss att
det kommer att användas av Sierra Leones
regering för att utveckla den nationella
strategin att eliminera rabies. Vi kommer att
samarbeta med regeringen om detta fram
till 2020, säger Emily.
Dr Emily Mudoga och Dr Bernard Towett ser
varsamt till att en liten hund blir vaccinerad.
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• Den gamla hederliga metoden
med ”stadsutropare” som
fungerar bra i Afrika. Detta
innebär att människor går runt
med megafon för att framföra
meddelanden.
• Information i skolor – vi vet
sedan tidigare att det är väldigt 		
ofta barnen som tar hand om
hundarna.

Hunden David skulle varit död om han inte hade fått hjälp av vår rumänska partnerorganisation. Med en ny veterinärklinik får fler hemlösa hundar och katter livsnödvändig
behandling.
Varje år behandlar vår lokala partnerorganisation Save the Dogs omkring
2 000 hundar, katter och andra djur på sin
veterinärklinik i byn Cernavoda i Rumänien.

kvadratmeter – mer än fem gånger så stor
som den gamla.

Tyvärr har kliniken flera gånger blivit
översvämmad och stora delar av
byggnaden blivit obeboelig. Med det
begränsade utrymmet fanns det inte plats
för en röntgenmaskin och inte heller någon
möjlighet att isolera djur med smittsamma
sjukdomar.

Den två år gamla hunden David är en av
de hemlösa hundarna som har fått hjälp
på Save the Dogs nuvarande klinik.
I november förra året tog en privatperson
med sig David till Save the Dogs klinik.
David hade skadats svårt i sitt vänstra ben.
Veterinärerna undersökte David noga och
trots sina svåra smärtor var han väldigt
snäll. De blev tvungna att ta beslutet att
amputera den nedersta delen av benet.
Det fanns inte tillräckligt med utrymme för
att låta David återhämta sig i ett tyst rum.
Han var tvungen att sitta i en bur utanför
kliniken där det hela tiden gick okända
människor och hundar förbi. Det stressade

Många hundar och katter
kan få hjälp på ny klinik
Vi är med och finansierar en ny klinik
och ombyggnationen påbörjades i slutet
av 2016. Den nya kliniken ligger högt
uppe bland bergen så man inte riskerar
översvämning. Kliniken är över 800

Hunden Davids historia

honom mycket och nu är han på sin vakt
mot människor.
Det gör det svårare för Save the Dogs
att hitta en familj åt honom. Personalen
försöker därför minska hans oro runt
människor, genom att ge honom mycket
omsorg och mänsklig kontakt.När den
nya kliniken står färdig kan veterinärer ge
hundar som David bättre förutsättningar.
Det kommer att finnas både en röntgenmaskin och skärmrum där djuren kan
återhämta sig i lugn och ro.

Under 2016 nådde vårt

hundinformationsprogram

Friends for Life

1 706 skolbarn i Rumänien.
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Hjälp skänker hopp i desperata tider
Från Karibien till Kenya. Massajerna är ett herdefolk som har sitt hemvist på de vidsträckta
vidderna i den östafrikanska gravsänkan. De lever huvudsakligen på samma sätt som
deras förfäder har gjort i århundraden.
Torkan tvingar desperata massaj-bönder att ge sig längre och längre bort från hemmet
för att leta efter betesmarker. I regionen Kajiado såg det särskilt illa ut tills ditt stöd förde
med sig hopp.

I Irmas spår: Bara djuren kvar på ön Barbuda
I början av hösten översköljdes vi av rapporter från flera katastrofer. Scott Cantin, som är
kommunikationschef för vårt katastrofarbete, berättar om den första dagen på ön Barbuda
efter orkanen Irmas våldsamma framfart.
- Människorna evakuerades efter att orkanen Irma hade skadat 95% av alla byggnader. De tilläts inte ta med sina djur till
Antigua, dit de evakuerades. Djuren som
hade turen att vara utomhus hamnade i
en ny skrämmande värld, där boskap och
mindre husdjur blev ett lätt byte för rovdjur.
Djuren strövade runt i det ödelagda landskapet; förvirrade, hungriga, rädda och
skadade. Lukten av död låg tung i luften
och borde vara lika påträngande för dem
som det var för oss, troligen mer eftersom
vi åtminstone vet vad som hände som fick
deras värld att rämna på bara några få
timmar.

Övergivna djur

och högg efter oss när vi gick förbi. Får,
getter, hästar och vildåsnor fanns överallt.
Tack och lov är gräs, som är det de behöver för att överleva, ungefär det enda som
fanns kvar på ön. Jag oroade mig för korna. Utan att någon mjölkar dem på några
dagar lider de.
Vi fick glimtar av katter som tittar ut från sina
gömställen. De var stressade och rädda
för de kringströvande hundarna. Allteftersom tiden går kommer hundarna att bilda
flockar och börja jaga andra djur. Lammen
och killingarna kommer att vara i verklig
fara då. Griskultingarna kommer att ha mer
tur. Grisarna här är stora och inte ens den
modigaste hund vågar ge sig på Mamma
gris och hennes barn.

Hundar stannade vid sina förstörda hus och Vi hörde ett svagt gnällande under en bit
väntade på mat eller uppmärksamhet som
korrugerad plåt. Vi lyfte på den och hittade
inte kom. Några var vänliga, andra skällde en liten orangevit honkatt som man såg

En skadad åsna får hjälp
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var välskött. Vi kallar henne Tigger. Vi visste att det bara var en fråga om tid innan
hon skulle skadas av hundarna, eller något
ännu värre. Vi bestämde oss för att ta med
henne tillbaka till Antigua, där hon kunde
bo hos vår samarbetsorganisation Antigua
and Barbuda Humane Society tills vi hittade
hennes ägare.

Tigger var hemlös
Det visade sig att Tigger inte var någons
husdjur som vi hade trott. Det var en gatukatt som brukade hänga runt en affär och
en bar där alla matade henne. Hon hade
uppenbart utvecklat en stark känsla för
och band till människor. Eftersom hennes
omgivning är förstörd och det kommer att
ta tid att återfå normalläge är det bästa att
hitta ett hem åt henne där hon kan leka och
bli klappad hela dagen hos en kärleksfull
familj.

Katten Tigger

Anthony Laseti står bredvid kadavret av
Mong’o, en av hans kor, som dog i maj under
torkan.
- Jag sörjer fortfarande förlusten av henne,
säger han. Anthony är en massaj, som de flesta
av de 700 000 människorna i området. Han
förklarar att hans 150 boskapsdjur betyder allt
för honom och hans familj. De är mat, levebröd
och sällskap. Anthony säger: ”Jag har ett band
till dem – jag känner dem och de känner mig.

Parasitskydd: Bristen på mat och vatten gör
inte bara djuren hungriga och törstiga, den
försvagar även deras immunsystem. Detta i
sin tur gör dem sårbara för sjukdomar. För att
tackla detta har vi gett veterinärbehandlingar
och vaccinationer till ytterligare 8 070 djur.
Här vaccinerar Judy Kimaru massajernas kor
för att skydda dem mot parasiter och ge dem
möjlighet att överleva i de svåra tider som kan
komma.

Välkommen leverans: Förtjusta bönder samlar
ihop höet som ditt stöd möjliggjort. Med din
hjälp har vi tillhandahållit torrfoder, hö och
mineralblock till 86 863 djur.

Letar mat: Många massajer har flyttat sin
boskap till Chyulubergen, där det fortfarande
finns en del glesa betesmarker. Kvinnor, som
Garacie Sepe, har stannat kvar för att ta hand
om får och getter. Innan vi kom handplockade
Garacie löv från Aitee-träd och gav till
getterna och fåren.
- Det är en svår uppgift, men tanken på att
förlora mina djur är värre, säger hon.

Vatten är viktigt: Vi arbetar alltid nära lokala och nationella samarbetspartners för att försäkra oss
om att rätt hjälp kommer dit den behövs mest. Här dricker törstiga djur efter en vattenleverans, som
den kenyanska regeringen anordnat till byn Mbarakani.
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Centret som räddar regnskogens
långsamma invånare

AINAU:s grundare räddar sengångare
AINAU:s grundare Tinka Plese kom
till Colombia för 30 år sedan. Hon
är naturvetare, kemist och tog sin
master i oceanografi, men fick inget
jobb inom det området.

människobarn, rädsla, smärta och hunger.
Sengångare har lärt mig att du måste
respektera alla varelser oavsett hur olika
de är dig själv.
I början blev hon alldeles förstörd när en
sengångare dog, men hon har lärt sig att
vända sorgen till styrka.

- Så jag blev en oberoende forskare som
studerade levande varelser, säger hon.
1996 blev jag ombedd att ta hand om
två sengångare som blivit räddade och
behövde hjälp. Det var som att dessa två
små varelser blev mitt öde.

Stora läromästare
Tinka brukar säga att sengångare är
hennes största läromästare.
- De har lärt mig så mycket. Extremt
tålamod, att vara uthållig, mjuk och

kärleksfull mot andra varelser. De visade
mig hur känsliga de är, att de behöver
experthjälp och tålamod och ömsint kärlek
för att blomma ut. Trots att de inte ser ut
som människor känner de, precis som

I Amazonas plågas vilda djur för selfies

- Det är alltid en stor sorg när det kommer
en sengångare till oss, eftersom vi vet att
den har lidit. En ännu större sorg är det när
den dör, vilket tyvärr ibland händer eftersom
de är så känsliga. Men varje sengångare
som vi kan släppa ut i naturen igen fyller oss
med glädje.

Vi hoppas att vårt arbete ska leda till att vilda
djur slipper vara med på skadliga selfies.

och vill få Instagram att införa djurvälfärd i
sina riktlinjer.

Känd fotograf engagerar sig
I Sverige har bevarandefotografen
Tom Svensson engagerat sig – han vill
med sina bilder påverka människor att
skapa förändring för världens djur. Han
medverkade i TV4:s Nyhetsmorgon och
berättade om hur vilda djur påverkas av
selfietrenden.

I en naturskön dalgång nära staden Caldas, åtskilliga
kilometer från Medellín i Colombia, ligger räddnings- och
rehabiliteringscentret AIUNAU, vår senaste samarbetsorganisation. Där står veterinärer och djurskötare redo att ta
hand om sengångare som misshandlats i turistindustrin.
Sengångarna är ett av regnskogens
långsammaste däggdjur och har dessutom
extremt dålig syn och hörsel. Det gör
dem till ett lätt byte för människor som vill
använda dem för turistselfies. De kan bli
upp till 40 år gamla när de lever i frihet,
men de som hamnar i turistindustrin dör
ofta efter ett halvår.
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På räddningscentret får sengångarna vård
och rehabilitering för att kunna återgå
till ett naturligt liv i det vilda. Där finns
ett utbildningsområde för besökare, en
veterinärklinik och en stor inhägnad med
träd, där sengångarna kan bygga upp sitt
självförtroende innan de släpps fria.

La Negrita har räddats av centret och kan
komma tillbaka till regnskogen tidigast om ett år.

Lagom till Djurens Dag 4 oktober
lanserade vi en rapport om den
grymma exploateringen av vilda
djur som används för turistselfies i
Amazonas – främst sengångare,
anakondor, kajmaner och rosa
floddelfiner.

På Djurens dag deltog han på vårt
seminarium i riksdagen om skydd av vilda
djur i turistbranschen. Samma dag var
allmänheten välkommen till ett event centralt
i Stockholm, där Tom visade bilder på vilda
djur och vi berättade om djurplågeriet
bakom selfies.

Djur rövas från det vilda, ofta olagligt, och
utnyttjas av turistföretag för att ge turister
fotomöjligheter.
För att lösa problemet uppmanar vi berörda
regeringar att tillämpa lagen och se till att
reseföretag och personer som utnyttjar vilda
djur följer lagarna. Vi har också en kampanj,
“Våga vägra selfies med vilda djur” som
informerar om bra respektive dåliga selfies
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Ledande globala företag
ger grisar bättre livsvillkor
Stora grisproducenter i tre
länder vill förbättra livet
för grisarna.
Thailand
Thailändska Betagro är en av världens
största grisuppfödare. Företaget kommer att
sluta använda system där grisarna hålls fixerade i alla sina grisgårdar senast år 2027.
Det kommer att förbättra välfärden för över
250 000 suggor. Fixering av suggor är en
enorm påfrestning. Genom att den fasas ut
får hundratusentals suggor förbättrade livsvillkor med möjlighet att vända på sig, röra
sig friare och kunna bete sig mer naturligt.

Bättre liv för brasilianska grisar
När våra latinamerikanska
kollegor såg att hundratals
suggor på en brasiliansk
grisfarm fått ett bättre liv blev
de positivt överraskade och
glada!
Under ett besök på Pevis farm i delstaten
Santa Catarina i södra Brasilien förra året
såg vår personal förbättringspotential, trots
att grisarna hade hög djurvälfärd och hölls
i grupp. De tyckte framförallt att grisarna
behövde aktiveras mer, det som kallas
berikning, så att de inte blir stressade eller
uttråkade.
- Farmägaren Sidnei Vilani och teknikerna
ville gärna tala med oss för att förstå och
kunna göra förbättringar för grisarna,
berättar José Ciocca, vår expert på hållbar
djuruppfödning.

de också avvänjningen, som var 21 dagar,
vilket är kortare tid än vi rekommenderar.
Vid besökets slut var vi väldigt imponerade
av farmens intresse för våra synpunkter,
men hade aldrig kunnat föreställa oss den
överraskning vi fick när vi besökte dem åtta
månader senare.

Snabba förbättringar
- Då återvände vi för att filma olika grishållningssystem för en workshop vi skulle hålla.
Farmen hade gjort enorma förändringar
i djurvälfärden på mycket kort tid. Djuren
hade mer att göra: strö på golvet att äta
och utforska, och rep att leka med. De
verkade gladare. De hade också fått större
utrymme och kultingarna avvandes tidigast
efter 26 dagar, fortsätter han.

Förbättringarna på Pevis farm är del av vårt
samarbete med BRF, som är en av världens
största grisproducenter.
- Vi samarbetar med producenter över hela
världen för att förändra djuruppfödningen.
Vi vill att varenda gris ska få en bättre miljö
så att de kan röra sig fritt, födosöka, vila sig
bekvämt, umgås med andra grisar och ha
ett bra liv, avslutar José.

José berättar också att farmen undersöker
möjligheterna att fasa ut svanskupering och
att tatuera hellre än klippa öronen.

- Det är så imponerande hur denna uppfödare förbättrat välfärden för grisarna på
- Vi pratade med dem om berikning. Vi
bara åtta månader. Vi använder dem som
noterade att de använde öronklipp för att
ett gott exempel i vår dialog med andra
identifiera grisarna, och att grisarnas svansar mindre producenter, eftersom vi tror att det
var kuperade – och förklarade den onödiga kan inspirera dem att göra detsamma.
smärtan dessa metoder innebär. Vi diskutera- Sidnei Velani är också glad:
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- Om jag hade tillräckligt med pengar skulle
jag förbättra båda mina gårdar på en
gång! Nu prioriterar jag min äldsta farm för
att suggorna ska slippa fixering. Mitt mål är
att båda mina gårdar ska få hög djurvälfärd, säger han.

Jose Ciocca (till vänster) kontrollerar en grisfarm i Brasilia

Kina
I somras meddelade den stora köttproducenten Da Bei Nong att företaget ska införa
grupphållning av grisar med större utrymme.
Alla djur ska få berikning, alltså något att
göra och utlopp för sitt naturliga beteende,
och passande golv i stället för betong.

Brasilien
Vi arbetar också för att förbättra livet för
grisar i Brasilien. Tillsammans med köttproducenten BRF skyndas arbetet på för att
över 85 000 suggor ska slippa fixering och
9 miljoner grisar ska slippa att få tänderna
klippta och bli kastrerade utan bedövning.
Berikning är också prioriterat på alla nivåer
av produktionen.

Kultingar från en inomhusfarm I KIna.

Jacqueline Mills, som är ansvarig för vårt
arbete för lantbruksdjur, säger:
- Dessa utfästelser visar att förändring är
möjlig på världens stora grisuppfödningar.
Fler och fler företag börjar förstå att djur
behöver utrymme för att kunna röra sig fritt
och få utlopp för sitt naturliga beteende.
Det är oacceptabelt att djur tvingas leva
hopträngda och de flesta suggorna kan inte
ens vända på sig. Vi uppmanar grisuppfödare att följa Betagro, BRF och Da Bei
Nongs exempel och förbättra välfärden för
grisarna. God djurvälfärd är bra för djuren,
för affärerna och för människorna.

Donation från organisation
ger grisar bättre liv
Ett bidrag på en halv miljon dollar från
amerikanska Open Philanthropy Project
hjälper oss att göra grisuppfödningen i
Kina mer djurvänlig. Runt 700 miljoner grisar föds upp och slaktas varje år i landet.
De flesta av dessa intelligenta djur hålls i
trånga, kala stallar. De får kanske aldrig se
dagsljus och suggorna fixeras ofta.
- Vi anser att det är viktigt att World Animal
Protection fokuserar på lantbruksdjurens
välfärd i Kina, med tanke på det stora antalet djur som påverkas. Vi är också imponerade av förhållandena som World Animal
Protection har byggt upp i Kina, och samarbetet med bönder och makthavare för att
förbättra välfärden för djuren, säger Lewis
Bollard, Open Philanthropys programansvariga för lantbruksdjurs välfärd.

Tillsammans med
Open Philanthropy:
• är vi rådgivare åt ledande kinesiska
uppfödare för högre grisvälfärd
• övertygar vi livsmedelsföretag att
förbättra välfärden för grisarna hos
deras leverantörer
• påverkar vi den kinesiska
regeringen att implementera en
högre välfärdsstandard
• utbildar vi allmänheten om grisarnas
lidande och kräver högre välfärd.
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Björnar

Elefanter

25 års kamp för björnarna
I år kan Gitte Buchhave, som är styrelseordförande för World Animal Protection Sverige
och chef för World Animal Protection Danmark, fira 25-årsjubileum. Under alla dessa år har
björnarna haft en särskild plats i hennes hjärta – och tidigare i år fick hon tillfälle att besöka
björnarna i Rumänien. Här berättar hon om besöket och om sina 25 år i organisationen.

TUI Care Foundation
ger elefanter bättre liv
TUI Care Foundation grundades
av TUI, som är världens största
reseföretag. Vårt samarbete med
dem kommer att skydda upp till
1 500 elefanter i Asien fram till år
2020.
Samarbetet kommer också göra att vår
röst för elefanterna når många fler människor och inspirerar dem att skydda vilda
djur, hellre än att utnyttja dem.
Projektet syftar till att öka turisternas
efterfrågan på elefantvänliga attraktioner
snarare än de som innebär djurplågeri.
Det kommer också att finnas resurser för att
hjälpa existerande attraktioner med dålig
djurvälfärd att bli bättre.
Även om vi fokuserar främst på Thailand,
som är landet med flest elefanter i fångenskap, kommer vi också arbeta i Laos,
Kambodja, Nepal, Indien och Sri Lanka.

När man är engagerad i djurskydd är det
svårt att välja vilket område som man tycker
är viktigast – det kan man faktiskt inte eftersom alla djur förtjänar ett golt liv. Men vilda
djur som utnyttjas som underhållning står
mig särskilt nära eftersom jag med egna
ögon har sett den fruktansvärda misshandel
som dansbjörnar utsätts för.
När jag var riktigt ung var jag reseledare
i Grekland och Turkiet. Där såg jag
björnarna stå vid vägkanten med kedja
genom nosen och vänta på att uppträda
för turister. Det skar i hjärtat att se de
majestätiska djuren plågas på detta sätt.
Därför var det mycket speciellt att senare
vara med och stoppa det.
Arbetet med att rädda plågade björnar
inleddes samtidigt som jag började på
vårt internationella kontor för 25 år sedan.
Bara några månader efter min anställning
räddade vi de första dansbjörnarna i Grekland och gav dem ett nytt liv i ett reservat
som vi hade byggt. Det fyllde mig med
otrolig stolthet.
Passionen för björnarna har jag tagit med
mig – även när jag startade det danska
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kontoret 1997. Och det var många i
Danmark som ville hjälpa oss att rädda
björnarna. Så det är tack vare björnarna
som vi är den organisation vi är idag och
också kan hjälpa många andra djur.
En av de lyckligaste dagarna i mitt liv
I mitten av 1990-talet besökta jag vårt
reservat i Turkiet. Det var en stor upplevelse.
Så jag såg fram emot att besöka Zarnestireservatet i Rumänien tillsammans med
Danmarks nya styrelseordförande Pernille
Sams. Jag kan ju varenda björns namn och
vet deras fruktansvärda öde. Och jag vet
att de i dag har det gott i reservatet. Ändå
var jag helt oförberedd på hur det var att
uppleva det själv.
Jag kan utan att överdriva säga att det var
bland de lyckligaste dagarna i mitt liv. Jag
hade bara varit där i en timma innan jag
hunnit gråta flera gånger, så rörd var jag.
Det var fullständigt överväldigande att se
björnarna mitt i den fantastiska miljön där
de kan leva tryggt resten av sitt liv.
Några av björnarna har varit inlåsta i
rostiga burar innan de kom til reservatet,
andra har suttit i kedjor utanför bensinsta-

TUI Care Foundations ordförande Thomas
Ellerbeck säger:
- I turistbranschen har vi sett många positiva förändringar som skyddar elefanter,
liksom ett växande intresse från resenärerna att få veta mer. Turism kan bli en
drivkraft för förändring och vi är stolta att
samarbeta med World Animal Protection
för att stödja en elefantvänlig framtid i
södra Asien.
Vår globala ledare Steve McIvor säger:
- Alternativ till elefantridning finns att tillgå
och allmänhetens efterfrågan på elefantridning minskar långsamt, men mycket arbete
återstår. Många turister ser elefantridning
som höjdpunkten på sin resa. Men denna
önskan kommer sig ofta av en brist på kunskap om att djurplågeri finns med i bilden.
Så snart de blir medvetna om lidandet
bakom elefantridning och -shower försvinner snabbt deras entusiasm.

tioner och restauranger. De har levt de
mest fruktansvärda liv – men nu utstrålar de
ren glädje.. Jag såg dem bada, rulla sig i
gräset och njuta av livet i fulla drag.

Tre kinesiska
resebyråer
blir elefantvänliga
Nu har även Kinas resemarknad
börjat bli elefantvänlig. De tre
kinesiska researrangörerna Caissa,
FX Trip och Zanando har tagit steget
att fasa ut elefantridning och shower
med elefanter ur sina program.
Caissa är en av Kinas största researrangörer.
Vice VD:n Ge Mu säger:
- Djurskydd är del av vårt CSR-arbete.
Åtagandet att stoppa skadlig turistunderhållning med elefanter är första steget för oss,
och vi uppmanar fler företag och individer
att engagera sig i djurskydd.

Ett gott björnliv – tack vare er
Jag kom hem full av tacksamhet över alla
våra gåvogivare som har stöttat oss troget
genom åren. Varje gång vi har bett om
stöd till att rädda fler björnar, ge mat åt
björnarna i reservatet och till allt annat, som
kostar riktigt mycket pengar, har ni svarat
välvilligt. Det är ni som har gett björnarna
detta helt fantastiska björnliv.

Globalt har över 170 researrangörer
förbundit sig till att avstå från att erbjuda
skadlig underhållning med elefanter, som
shower och ridning.

Med ”Lars” hjälp
fick elefanterna
en kvarts miljon

Jag är förvånad över att jag har varit i
samma organisation i 25 år. Men jag
känner inte att mitt arbete med att skydda
björnarna och många andra djur är färdigt
ännu, så jag fortsätter så länge jag kan
vara med och göra skillnad.

Den sista björnen är ännu inte
räddad – men jag hoppas att jag
kan vara med och få uppleva när
det händer.

Elefanter hålls i fångenskap
och används för att roa turister.

Boon Lott's Elephant Sanctuary (BLES) i Thailand räddar
elefanter som har varit utnyttjade i underhållningsbranschen.

En av våra månadsgivare, vi kallar
honom Lars, läste om elefanternas
lidande i turistindustrin och ville göra
något extra. Han lovade att skänka
125 000 kronor till oss om vi lyckades
samla in samma summa. Med hjälp
av våra fantastiska supportrar fick vi
in hela summan innan slutdatum. Stort
tack till Lars och alla ni som bidrog!
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Över 150 000 människor
har lovat att aldrig rida på
en elefant! Här är några som
uttryckt sitt stöd för elefanterna:
Artisten Christina Lindbergh
hälsar:
- Kära medmänniskor, livet är en gåva till
oss alla individer, människor som djur. Jag
har alltid känt att djur har lika starka känslor
som vi människor men att dom utrycker sig
mer ödmjukt och är mer äkta och sanna.
Varför ska vi människor utnyttja detta?
Vad ger oss rätten att sätta oss över djur?
För mig är det oerhört viktigt att stå upp för
dom som inte kan framföra sina känslor och
åsikter, vilket djur inte kan.
Innan jag förstod detta så har jag tyvärr
själv ridit på elefanter i Thailand och
upplevelsen var inte positiv. Dessa stackars
djur som behandlas så otroligt illa och mår
så dåligt! Kära fina människor stöd ni också
kampen mot elefantridning och utnyttjandet
av dessa stackars själar och det som de får
stå ut med. Visa att ni bryr er. Jag kommer
alltid kämpa för djurens rätt på denna fina
jord som vi alla är berättigade till, djur som
människor. Med all kärlek till er alla!

Rivet – artist, DJ och
skivbolagsdirektör skriver:
Genom historien har vi rättfärdigat misshandel och utnyttjande av djur genom att
förringa djurs emotionella kapacitet.
Med kunskapen vi har idag, stärkt av
otaliga vetenskapliga studier är det lätt att
förvänta sig att våra interaktioner med ickemänniskor skall förändras drastiskt. Vilket de
på vissa sätt har, men på så många sätt
ännu ej.
Visst måste väl anledningen vara en
brist på kunskap: att nya och motstridiga
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De stöttade vår
elefantkampanj
sanningar behöver tid att sjunka in i vårt
medvetande. Det är den enda logiska
förklaringen; alla andra förklaringar jag
kan komma på är väldigt skrämmande och
dystopiska.
Ett av de stora områdena för interaktion
mellan människa och djur som fortfarande
släpar efter är djurunderhållningsindustrin,
t.ex. att simma med delfiner, klappa tigrar,
rida elefanter medmera. Jag förstår definitivt lockelsen av dessa snyggt maskerade
aktiviteter. Det är en slug affärsidé: att
människors fascination för naturen samtidigt
som djurs utsatthet utnyttjas, allt under kärlekens flagg. Men i vår ständigt uppkopplade värld där ingen någonsin är mer än
minuter från oändlig information, är naivitet
inte längre en godtagbar ursäkt för att
stödja förtryck. Låt oss gemensamt strypa
efterfrågan och förpassa detta ovärdiga
kapitel till historien.

Artisten och författaren Nilla
Nielsen säger:
- Det kom som en chock för mig när jag
fick veta hur elefanter torteras och plågas
för att göra det människor vill. Kunskap om
vilka fruktansvärda grymheter elefanter och
andra djur utsätts för måste spridas, så att
ingen stöder misshandeln genom att lägga
pengar på elefantridning, shower eller
fotograferar sig med vilda djur i fången-

Den 21 juni infaller den världsomspännande yogadagen. Ulrika Knutsdotter
passade på att smygstarta sommaryogan
i Svedala samma dag. Pengarna som hon
fick in under kvällen donerade hon till oss.

skap. Jag lider så med djuren när jag ser
vad dessa fantastiska kännande, tänkande
varelser och individer utsätts för. Jag tror
och hoppas innerligt att det snart kommer
att vara helt förbjudet att misshandla djur,
och vara en självklarhet att de har rätt till
ett naturligt liv i frihet.

- Jag älskar djur och tycker att det är
viktigt att vi tar ansvar för dem, säger
Ulrika Knutsdotter.

Vinn Nilla Nielsens
senaste bok

Nadija Ploug Rasmussen,
som tidigare arbetat som
reseledare, säger:
- Som turist står du ensam och allena med
ansvaret för de beslut du fattar, så ta din
moral med dig. Som tidigare reseledare
och destinationschef har jag erfarit hur
reseföretag okritiskt rekommenderar
utnyttjande av djur, paketerat som
”kulturella utflykter”.

Att delta i dessa utflykter gör dig till
medansvarig. Reseföretag blundar
för djurens väl och intresset finns i
den ekonomiska vinsten. Låt aldrig
någon övertyga dig om något
annat! Lyckligtvis är det aldrig för
sent att stoppa djurs lidande, ska
vi göra det tillsammans? Gör det
rätta valet!

Resebloggaren Annika Majak
gjorde ett långt inlägg på sin
blogg ”Bring Bling to Everything”
Hon vill hälsa till alla människor
därute:
- Det spelar ingen roll att alla andra
gör det. Genom att du själv avstår
från att rida på elefanter så bidrar
du med din del. Om alla drar sitt
strå till stacken så kommer vi snart
bara beundra elefanterna på håll i
det vilda – där de hör hemma.

Ulrika Knutsdotter
skänkte yogaintäkter
till djuren

Journalisten och programledaren
Suzanne Axell, känd från
”Fråga doktorn” i SVT, säger:
- När ska vi vakna? Och inse att djur
ska få vara och leva i sin egen miljö och
enbart där kan vi få titta på dem. Det ger
jobb åt människorna och lyckligare liv för
djuren. Att vi med våra pengar skulle kunna
uppmuntra till att se djuren i dess rätta
omgivning istället för att de ska stå på en
rund liten tunna och dansa runt, som fria
elefanter tvingas till. Det grymma lidande
som dessa kloka elefanter får utstå, för
att till sist göra dessa konster eller låta sig
ridas på, är vidrigt!”

Författare, krönikören och
journalisten Mian Lodalen säger:
- De flesta människor är goda och vill gott.
Det är min övertygelse. Men det finns
också de som gör vad som helst för att
tjäna pengar och som tycks sakna hjärta.
När de goda människorna erfar djurplågeri hör jag ofta: jag önskar att det fanns
något jag kunde göra. Här är precis en
sådan sak där vi just kan det. Och det
krävs ingen större uppoffring. Låt dig aldrig
fotograferas med vilda djur. Åk inte hästdroskor i storstäder. Gå inte till parken som
håller djur inspärrade, avstå från cirkusen
med dresserade djur i manegen och rid
inte på elefanter. Du kan göra skillnad!
Ha en skön semester!”

Borstar som är
snälla mot djuren

Vi lottar ut Nilla Nielsens senaste bok,
”Tiger”, om en kvinna med mörkt förflutet
som rekryteras till världsförbättrande insatser
för djur i glamorösa och livsfarliga miljöer.
Maila info@worldanimalprotection.se eller
ring och berätta varför tigerselfies inte är
bra så kan du vinna boken. Andra pris är
Nilla Nielsens CD ”Good day”. Glöm inte
din adress.

EMITÉ MAKE UP startade 2002 och är ett
svenskt makeup-märke anpassat för makeupartisters höga krav, med målet att skydda
djuren mot djurförsök och inte acceptera
animaliska ingredienser i produkterna.
De lanserade nyligen en ny pensel-serie
med en helt ny teknologi för framställning
av syntetiskt hår. De skänker 10 procent
av intäkterna för denna försäljning till oss.
Borsten finns att köpa i deras butik i Stockholm samt på emitemakeup.com

DinStad skänker
pengar till djur
Birgit Elonen driver ett företag som heter
DinStad. Under juni donerade hon efter hur
mycket som hennes kunder handlat för under
månaden.
- Det blir inte jättemycket men många
bäckar små, säger Birgit, som är glad över
vårt engagemang gör djuren. Vi är väldigt
glada över hennes engagemang för djuren
och både hon och vi hoppas att det kan
uppmuntra fler företag att engagera sig i
djurs öde.
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Årets Djurklapp!
Julgåva

Julgåva

Julgåva

God jul Mikko, årets julklapp blev en djurklapp
till World Animal Protection!

God jul Olle, årets julklapp blev en djurklapp
till World Animal Protection!

God jul Yasir, årets
julklapp blev en djurk
lapp
till World Animal Prote
ction!

Önskar Anna, Kasper och Anton

Önskar Lill, Lennart och Bengt

Önskar Fatima och
Ali

World Animal Protection har tacksamt mottagit en gåva för att kunna hjälpa
djur som far illa världen över. Tillsammans skyddar vi världens djur!

World Animal Protection har tacksamt mottagit en gåva för att kunna hjälpa
djur som far illa världen över. Tillsammans skyddar vi världens djur!
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Även i år är det möjligt att beställa fina julgåvobevis att ge bort till nära och kära som julklapp.
Från november finns de på vår hemsida, worldanimalprotection.se/julgåva. 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, så kan du köpa djurklappar ända fram jul.

Väggkalender
för 2018
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 återkommer med en
kalender även för 2018. Håll utkik på vår hemsida,
worldanimalprotection.se/kalender eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att vara med när vi
lanserar den begränsade upplagan.

worldanimalprotection.se 08-617 79 70 Plusgiro: 90 01 74-4 Swish: 9001744

