Höst & Vinter 2016/17

Ge kycklingar
bättre liv
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Vi skyddar
Vi räddar
tigrar i under- havens djur
hållningen

Vi hette tidigare WSPA
(World Society for the
Protection of Animals)

Välkommen

Roger Pettersson,
Generalsekreterare,
World Animal
Protection Sverige

Vi blir allt fler
och kan göra mer
När jag skriver det här har jag precis lyssnat
på mina kinesiska kollegor. I Kina lever
över hälften av alla grisar som föds upp i
världen för att bli mat. Tanken är svindlande.
Jag har fått höra om det arbete som de
just nu bedriver för att förbättra för grisarna
där. En undersökning som de gjort visar att
drygt 70 % av alla kineser är beredda att
betala lite mer för köttet, om grisarna får det
bättre. Samtal förs just nu med producenter,
konsumenter, forskare och politiker.
Kollegorna i Kina håller på att åstadkomma
en förändring som kan komma enormt
många djur till godo.
I somras var Sveriges vice statsminister
Isabella Lövin huvudtalare vid ett seminarium
som vi anordnade inom FN om spöknät och
hur havsmiljön måste förbättras. Efter bara
några års arbete har vi tagit frågan in i FN,
samtidigt som åtskilliga spöknät plockas upp
ur haven och stränder städas på skräp.
Vårt arbete för vilda djur röner också stora
framgångar. Researrangörerna plockar bort
elefantridning från sina program och allt
fler är nu medvetna om det dolda lidandet
bakom tigerselfies. Björnar får möjlighet

att för första gången leva goda björnliv i
reservat.
Vi har firat en miljon vaccinationer mot
rabies! Vår metod har visat sig effektiv och
räddar både människor och djur. Vi fortsätter
även vårt arbete för hundarna i Europa,
främst i Rumänien.
Tack vare våra framgångar fortsätter vi
också att växa runt om i världen. I takt med
det kan vi ta oss an nya frågor. I den här
tidningen kan du läsa om vårt arbete för
att förbättra för de 60 miljarder kycklingar i
världen som föds upp för att bli mat. Det är
ett angeläget arbete.
Avslutningsvis vill jag tacka dig varmt för
att du stödjer oss. Det är tack vare ditt stöd
som vi kan förändra till det bättre för djuren
runt om i världen. Det är tack vare dig som
arbetet är möjligt. Tusen tack!
Hälsningar

Roger Pettersson
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OS i Rio
Vår veterinärchef Rosangelo Ribeira var med
och planerade räddningsarbetet för djuren som
påverkades av OS.

Vi hjälpte
djur under
OS och
Paralympics
i Rio
Miljontals människor besökte Rio under augusti och september för att ta del av sportaktiviteterna under OS och Paralympics Games. I anslutning till sportanläggningarna lever många djur, som hundar, katter, hästar och alligatorer. Vi har samarbetat med organisationskommittén under OS för att de inte ska komma till skada.
De som arbetade i anläggningarna fick
utbildning av våra veterinärer om hur
djur ska behandlas. Vi anordnade även
adoptionskampanjer för hundar och katter.
Tillsammans med organisationskommittén
hade vi också en stor informationskampanj
riktad till invånarna i Rio de Janeiro om
vikten av att skydda sina djur under OS.

En ny standard för framtida
idrottsevenemang
- Vi hoppas att OS i Rio ska bli en förebild
för hur man i framtiden ska skydda djur i
samband med stora idrottsevenemang.
Djur som lever i anslutning till evenemangen riskerar att bli utsatta för mycket stress.

Vi är mycket stolta över vårt samarbete
med organisationskommittén för OS i Rio.
Tillsammans såg vi till att hänsyn togs till
djuren, berättar Rosangela Ribeiro, som
arbetar med veterinärfrågor inom World
Animal Protection.

”Stöd OS genom att
adoptera en hund”
OS-guldmedaljörerna i rodd, Eleanor
Davis Logan och Tessa Gobbo, gjorde en
överraskningsvisit till vårt hundadoptionsevent.
De olympiska stjärnorna klappade hundarna och lät dem till och med posera med
sina guldmedaljer. Detta speciella möte

var väldigt långt ifrån det hårda liv som
hundarna tidigare har haft. Till sina
fans och alla som sett OS skickade
Eleanor och Tessa ett tydligt budskap:
”Stöd OS genom att adoptera en hund.”

Över 100 katter vid
Maracanãstadion
Över 100 hemlösa katter har levt vid
Maracanãstadion, där OS invigdes.
Alla katterna har tillsammans med andra
djur tagits till veterinär för att kastreras,
vaccineras och avmaskas. De har sedan
förts vidare till ett djurhem, som med vårt
stöd har byggts speciellt för OS av organisationskommittén.
- Vi har arbetat oförtröttligt för att djuren
ska kunna vara trygga under OS och vår
främsta förhoppning är att varenda en av
dem ska få en kärleksfull och ansvarstagande familj som tar hand om dem, avslutar Rosangela Ribeiro.

Hemlösa hundar strövade omkring när
OS-anläggningarna byggdes och riskerade
att skadas. För att skydda dem samarbetade
vi med lokala djurhem.
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Djurvänlig turism

Djurvänlig turism

Hemliga utredare undersöker
brott mot världens vilda djur

Tillsammans
kan vi förändra
Vi kan skydda tigrar från grymheterna i tigerattraktioner.
Vi fortsätter därför att:
• Övertyga regeringar om
att undersöka tigerattraktioner,
som ökända Sriracha Zoo,
och stänga dem som bevisligen ägnar sig åt illegal
handel, djurplågeri eller
vanvård
• Få turister att säga nej till alla
turistattraktioner med vilda
djur som tillåter direktkontakt
mellan tiger och människa,
som att krama eller ta en
selfie.
• Få TripAdvisor och andra
reseföretag att sluta erbjuda
attraktioner som innebär misshandel av vilda djur
Här kan du skriva under för att få
TripAdvisor att sluta marknadsföra och sälja biljetter till attraktioner som innebär misshandel av
vilda djur:
www.worldanimalprotection.se
/wildlife-not-entertainers
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Möte med thailändsk
myndighet om tigerturismen
Över 32 000 människor i
Thailand, Australien, Nya
Zeeland, Storbritannien och
Sverige har bett thailändska
myndigheter att undersöka
och stänga ner alla tigerattraktioner som innebär grovt djurplågeri i Thailand.
På internationella tigerdagen överlämnade
vi namninsamlingen till DNP (Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation), samtidigt som vi presenterade vår rapport. Den visar att antalet tigrar i Thailands
turistnäring har ökat med 33 procent på bara
fem år.

Möte med myndighet
Vid ett möte som vi hade med DNP i juni
gick myndigheten med på att undersöka alla

750 000

tigerattraktioner i Thailand för att se om det
pågår illegal handel. Sedan dess har DNP
tagit några steg i rätt riktning. Alla tigrar har
till exempel fått flytta från det ökända Tigertemplet. Myndigheten överväger nu att införa
striktare regler för vilda djur inom turism.

Många av våra kampanjer
skulle inte bli lika framgångsrika om det inte vore för det
oförtröttliga arbetet som våra
hemliga utredare gör. Ditt stöd
hjälper dem att gräva djupare
och finna de viktiga fakta som
som behövs för att kunna förbättra livet för världens djur.

Över
människor jorden runt har skrivit på vår namninsamling för
att få TripAdvisor att sluta marknadsföra och tjäna pengar på skadliga attraktioner
med vilda djur.
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1 Storbritannien, London
Den illegala handeln med vilda djur är en
välorganiserad mångmiljardindustri som
förknippas med tillfångatagande, grym död och
utnyttjande av över 100 miljoner djur årligen.
Vi tror att storbanker och andra finansiella aktörer
spelar en viktig roll för att få ett slut på denna
kriminella verksamhet. Vi är del av en expertgrupp
baserad i London. Vi lyfter vi medvetandet om
dessa frågor och uppmuntrar dem att ”follow the
money”, alltså de ekonomiska handlingar som är
länkade till den illegala handeln med vilda djur.

Roger Pettersson, generalsekreterare på
World Animal Protection Sverige säger:
- Det är en stor seger att alla tigrar
har flyttats från Tigertemplet men
oroande att antalet turistattraktioner
med tigrar ökar kraftigt. Thailand är ett
mycket populärt resmål bland svenskarna
och vi rekommenderar turister att bojkotta alla tigerattraktioner och andra
anläggningar som erbjuder selfies med
vilda djur. En bra tumregel är att om du
kan komma nära, krama eller ta en selfie
med en tiger har den utsatts för mental eller fysisk misshandel – och dessvärre ofta
båda delarna.
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5 Södra Asien
Våra undersökningar av tigerattraktioner visade
att unga tigrar lider av psykisk press och skador.
De chockerande bilderna, filmerna och annan
information används sedan av vårt kampanjteam
för att få stopp på tigrarnas lidande inom turism.

3 Indiens landsbygd
Genom ditt stöd har vi spårat det chockerande
lidandet för stjärnsköldpaddor, som fångas in
i Indien till den globala husdjursmarknaden. Vi
upptäckte att 55 000 djur tas från ett enda ställe
på ett år! Resultatet av vår två år långa utredning
presenterades för polismyndigheterna i Indien och
Thailand och till ASEAN-WEN, ett internationellt
nätverk som skyddar vilda djur.

2 Sydafrika
		

Den sanna berättelsen bakom till synes harmlösa
turistaktiviteter som att vandra med lejon eller
klappa lejonungar i södra Afrika avslöjades av
våra utredare förra året. Inom 48 timmar efter att
rapporten lanserats hade över 24 000 människor
gått med i vår kampanj för att låta vilda djur få
vara vilda.

6 Södra Asien
Boxas, åka linbana, dansa och göra ”sexiga
rörelser” – det är några av de saker som
våra utredare upptäckte att orangutangerna
tvingas göra för att roa turister i sydöstra Asien.
Träningsmetoderna för att få aporna att agera
mot sin natur är brutala och det får förstås inte
publiken se. Att vi avslöjar hur illa orangutangerna
behandlas är avgörande för att få resebranschen
att sluta sälja och marknadsföra sådana helt
oacceptabla verksamheter.

4 Indien, Rajastan
På Elefanternas dag uppmärksammade vi lidandet
för elefanterna på Amberfortet i den indiska
delstaten Rajastan. Där finns runt 114 elefanter
för de 5 000 turisterna som kommer dit varje
dag. Under 2009 begränsades elefantridningen
på fortet och det bestämdes att djuren behövde
skugga och vatten. Men våra undersökningar
visar att det sker övertramp varje dag.
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Hundar

Djur i katastrofer

En miljon
vaccinationer
mot rabies!
VI firade EN MILJON vaccinationer
med tårta på Näringsdepartementet.

Här får Bruno den miljonte rabiesvaccinationen
i Makuenai Kenya. Husse Joseph berättar att
Bruno är en glad och snäll hund som bara jagar
hönorna när de försöker ta hennes mat.

Hela 99 procent av alla
människor som insjuknar i
rabies är smittade av hundar.
Genom att vaccinera hundar
räddar vi dem från att bli
brutalt dödade av rädsla för
rabies – och stoppar spridningen av sjukdomen som
dödar 55 000 människor
varje år.
Vaccinationsprogrammet har hejdat den
fruktade sjukdomens framfart bland både
människor och djur. Vi har visat regeringar
och myndigheter att vår metod fungerar.

Vårt system gör att man kan odla mat
även när marken blir översvämmad.
Då slipper djuren att svälta.

Röda Korsets
praktikanter
lär sig rädda djur

Akut situation i Sierra Leone
Vi samarbetar med FN-organen WHO,
OIE och FAO för att eliminera rabies
senast 2030. Vi har vaccinerat hundar i
Bangladesh, Bali, Kenya, Zanzibar och
Kina. Vi ligger i startgroparna i Sierra
Leone där behovet är skriande.

Hållbart och långsiktigt arbete
Det beräknas finnas 700 miljoner hundar
globalt. Många av dem är oönskade,
sjuka och ovaccinerade. Vårt arbete för att
förbättra livet för hundar fortsätter på flera
plan. Förutom vårt vaccinationsprogram
vill vi sprida effektiva lokala lösningar på
konflikter mellan människor och hundar. Vi
lär ut hur man tar hand om sin hund och
samarbetar med regeringar, myndigheter
och organisationer för att få fram bättre
lagstiftning och tillämpning.

Nytt projekt ger mat åt
drabbade djur i Tabasco
Den mexikanska delstaten
Tabasco är hårt drabbad
av översvämningar varje år.
Ofta varar de flera månader
i taget. Vi lär ut ett nytt system
för hur lokalbefolkningen kan
skydda sina djur och familjer
från översvämningarna, som
ödelägger deras marker och
grödor.
Genom vårt projekt tillsammans med
Mexikos Röda Korset har vi hjälpt 25
familjer att utveckla aquaponics. Det innebär att fiskar och växter som odlas tillsammans ger näring åt varandra i ett slutet
ekosystem. Det går bara åt en tiondel så
mycket vatten som att odla grönsakerna
direkt på marken.

Odlar även under översvämningar
-Fördelen med detta system är att det är
kompakt, enkelt och kan placeras nära där
människorna bor. Där kan de odla grödor
och få fram djurfoder även när marken
är översvämmad i ett halvår eller längre,
förklarar vår veterinär Sergio Vazquez.
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- I systemet växer grödan väldigt fort –
dubbelt så snabbt som på marken. Det
innebär att familjerna kan få mat även
när översvämningarna omöjliggör vanligt
lantbruk. Det blir en inkomst också eftersom
människor kan sälja eventuellt överskott,
säger Julio Velasquez från El Chinal, en av
de involverade byarna.

Hägn skyddar mot vattnet
Nidia Reyes från El Pastal, en liten by
med bara 20 familjer, säger att hon är
överlycklig över aquaponics – men också
över hägnet för fjäderfän som vi hjälpt
henne bygga. Hägnet är utformad för att
skydda hennes kalkoner, hönor och tuppar
från översvämningsvattnet.
-Vi hade översvämningar varje år, ibland
upp till ett halvår i taget, och den värsta
kom 2011. Det var fruktansvärt eftersom
vi förlorade alla våra grödor. De flesta av
våra djur dog och vi hade ingen mat att ge
våra familjer. Vattnet orsakade jordskred
och några av våra grannar förlorade sina
hem. Några av oss blev sjuka. Men nu när
vi lärt oss bygga ställningar som skyddar
våra djur kan vi se till att de är trygga när
översvämningarna kommer.
Under 2015 arbetade vi tillsammans
med Röda Korset i fyra olika områden i
Tabasco. Det kommer vi att fortsätta med
under 2016.

Vi utbildar 22 entusiastiska
anställda på Röda Korset
i Filippinerna i hur man lär
samhällen att skydda djur
från katastrofer.

Entusiastiska elever: Anställda i filippinska Röda
Korset får utbildning i djurskyddsfrågor.

- Vår kurs – Best Practice Animal Management – har gett deras arbete
med Röda Korset en ny spännande
dimension, förklarar Ruth de Ver, som
tidigare i år höll kursen i Manila under
tre dagar.
- De blev fascinerade när de fick lära
sig om djurens välfärd och hur man
genom uppmuntran och utbildning i
förbättring av djurens förhållanden kan
minska den mänskliga nöden när katastrofen slår till, säger hon och fortsätter:
- De kände också att deras kunskap
skulle hjälpa till att öppna ännu fler
dörrar i samhället. Att prata om djurskydd och förstå det känslomässiga
bandet mellan människor och deras
djur kan vara ett viktigt verktyg för
att skapa kontakter och öka kraften
i deras arbete.
- Kursen är en del av vårt samarbete
med Röda Korset och är den tredje vi
har hållit sedan 2013. De två tidigare
kurserna hölls i Etiopien och Costa
Rica.
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Lantbrukdjur

Lantbruksdjur

Vi vill förbättra livet för miljarder kycklingar

Problem

			

• Över hela världen föds runt 60
miljarder kycklingar upp för att bli
mat. Drygt 40 miljarder av dem
lever under industriella förhållanden.
• Antalet kycklingar som föds upp
ökar, liksom efterfrågan på 		
kycklingkött.
• Aveln är inriktad på att producera
kött snabbt. Skelett och organ
utvecklas långsammare. Det leder till
att kycklingarna får ont i fötter och
ben och svårt att röra sig normalt.
• Kycklingarna hålls ofta trångt och
torftigt. Berikning förekommer i
stort sett inte alls.
• Djurhållningen är inte anpassad
efter kycklingarnas behov.
• När kycklingarna fångas in och
transporteras till slakt utsätts de
ofta för stort lidande och stress.
Den vanligaste slaktmetoden
för kycklingar innebär ytterligare
välfärdsproblem.

Som små gula dunbollar
ser vi dem gärna. Alla
känner igen pipet från en
kyckling. Och när barn
kommer i kontakt med dem
uppstår direkt en speciell
relation. Vi har nog alla sett
barnens förtjusta ögon när
en kyckling placeras i deras
försiktiga händer. Något
särskilt uppstår.
Men bilden vi har på våra näthinnor
skiljer sig helt från den verklighet som de
60 miljarder kycklingar runt om i världen
som ska bli mat växer upp under. Och
nu kommer oroväckande rapporter från
delar av världen om att allt fler kycklingar
tvingas leva sina liv i burar.
Vi har bestämt oss för att göra något
åt detta. Men vi klarar det inte själva,
därför vänder vi oss till de stora
snabbmatsrestaurangerna och ber
om hjälp. Vi behöver också hjälp från
producenter, uppfödare och konsumenter.
Vad konsumenter har på sina tallrikar
spelar roll.

Intelligenta och nyfikna djur
Kycklingar är fantastiska små varelser. De
är intelligenta, nyfikna och gillar att göra
saker. De har kvar de egenskaper och
behov som de hade i det vilda. Forskning
har visat att de kan lära sig känna igen
färger och symboler för mat. De lär sig
även snabbt att navigera genom olika
banor för att ta sig till slutmålet.
De gillar att klättra, ta sig mellan olika
höjdnivåer och dra strån ur höbalar. Får
de tillgång till torv att bada i är det en
favoritsysselsättning. Försök i Norge har
också visat att de blir lugna av klassisk
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Lösning

musik och att de då och då söker upp
platser där de kan lyssna på sådan musik.
Det verkar som att det är avkopplande
för dem.

Varierande förhållanden
Inom köttproduktionen varierar de olika
sätten som de hålls på. De allra flesta
kycklingarna föds upp i hangarliknande
byggnader där golvytan täcks av en
ströbädd. Det finns inga möjligheter att
sysselsätta sig för dem. De hålls ofta
väldigt trångt och har svårt att röra sig,
särskilt när de blir större.
Den svenska uppfödningen är något
bättre än uppfödningen i övriga länder
inom EU. Sedan finns det KRAV-godkänd
uppfödning, där kycklingarna bland
annat ges möjlighet att vistas ute. Det
finns också uppfödare som väljer mer
långsamväxande kycklingar och håller
dem på större yta.

Visste du...
• att konsumtionen av fågelkött har mer än
fördubblats i Sverige under de senaste
20 åren.

UNDER

2015

VAR BARA

60%

AV KYCKLINGARNA

FRIGÅENDE

• att vårt importerade fågelkött kommer
huvudsakligen från Danmark, 		
Nederländerna, Tyskland och Finland.
• att vi importerar även kött från Thailand.
Oklart hur mycket eftersom en del märks
om i andra EU-länder.

SVENSKT

• att under 2015 konsumerades 219 400 ton
fågelkött i Sverige.
• att av dessa djur så är det bara 0,4%
som är frigående, dvs går under konceptet 		
ekologiska.

40%

att
av den totala svenska
konsumtionen är importerat kött.

2015 Välj rätt kyckling:

IMPORTERAT

40%

var det Här finns tabellen som visar hur

kycklingar föds upp i Sverige:
www.worldanimalprotection.se/kyckling

• Livsmedelsproduktionen måste se
till djurens behov och samtidigt vara
ekonomiskt och miljömässigt hållbar.
• Kycklingindustrin tar fram metoder
som tar hänsyn till djurens välfärd.
• Konsumenter, mataffärer och
restauranger väljer kycklingkött som
är producerat under bra för-		
hållanden.

Detta gör vi
• Informerar konsumenterna om hur 		
kycklingproduktionen går till, så att
de kan göra medvetna val.
• Vi samarbetar med livsmedels-		
företag för att de ska förbättra sitt
arbete med djurskydd. Bland
annat vill vi stoppa den ökande 		
användningen av burar för slakt-		
kycklingar.
• Vi samarbetar med producenter om
praktiska och hållbara sätt att ge
djuren en bättre välfärd.

Läs mer om vårt arbete för kycklingarna på www.worldanimalprotection.se/changeforchickens
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Björnar

-Redan som liten flicka kände jag
djup empati för djur. På den tiden
var människor mer omedvetna om
cirkusdjurens lidande, men jag förstod
problemen instinktivt. Det fick mig
att skrika och gråta under mitt första
cirkusbesök. Jag stod inte ut med att se
djuren tvingas hoppa genom eld. Mina
föräldrar tog hem mig för att jag skulle
lugna ner mig.

Björnar

Cristina ger allt för djuren

Arbetet fortsätter för att
rädda björnarna i gallfarmer

Cristina Lapis har ägnat sitt liv åt att hjälpa djuren i sitt land.
Hon har grundat Rumäniens äldsta djurrättsorganisation.
Med din hjälp har hon lyckats åstadkomma några otroliga
bedrifter – hon har varit med och grundat Rumäniens första
björnreservat och skapat bättre skydd för landets hundar.
Här är hennes historia:

Omkring 20 000 björnar
sitter inspärrade under
hela sitt liv i små burar
på gallfabriker i Öst- och
Sydostasien. De tappas
regelbundet på sin galla
under plågsamma former.

Många dödades av myndigheterna på
gatorna.
-Jag sa till mig själv att jag måste göra
något för att hjälpa till. Jag kan inte vara
kvar i Rumänien utan att göra något för
dessa stackars djur, så jag grundade AMP.
Jag hade aldrig trott att det skulle bli vad
det är idag, förklarar hon.

Mitt första besök på en djurpark var lika
traumatiskt. Jag såg en räv som missmodigt
vankade av och an bakom galler. Den
räven hemsökte sedan mina drömmar
under flera år. Den slutade först när jag
räddat min första räv från en djurpark och
släppt ut honom i den skogsbeklädda
inhägnaden i det rumänska björnreservatet.

Genom AMP öppnade hon Brasovs första
och enda hundhem, som tar hand om och
omplacerar över 1 000 hemlösa hundar
varje år. Här erbjuds gratis kastrering för
alla hundar och andra husdjur. Sedan
1999 har 20 000 djur kastrerades.
Cristina fortsätter samarbetet med den
lokala regeringen och myndigheterna
för att skydda och förbättra välfärden för
hemlösa hundar i Brasov.

Hemlösa hundars skydd

Avslöjade fångenskapens grymhet

Cristina är mest känd hos våra medlemmar
för sitt arbete med björnarna, men från
början grundade hon Asociatia Milioane
de Prieteni (AMP), för att lösa Rumäniens
enorma problem med hemlösa hundar.

1998 fick World Animal Protection ett turisttips, som Cristina undersökte. Tipset ställde
henne ansikte mot ansikte med det motbjudande lidande som Rumäniens olagligt
tillfångatagna björnar får stå ut med.

Hon hittade tre europeiska brunbjörnar –
Cristi, Lydia och Viorel – som levde under
hemska förhållanden i närheten av en lokal
restaurang. Hon blev förskräckt.
-De satt i fruktansvärda burar; smutsiga,
blöta, och utan dricksvatten. Inte ett spår av
den skog som de hade tagits ifrån. När jag
såg dem, stående på sina bakben, stora
och magra, med matt päls, kände jag mig
svag i knäna och bara grät.
Kort efteråt hittade hon Maya, en annan
björn i fångenskap, som levde i en bur nära
Draculaslottet i Brasov.
-Hon låg ner i sin smutsiga bur, svältande
och uttorkad. Varje dag reste min make
och jag sex mil för att mata henne och
tre andra björnar. Vi var även tvungna
att ge dem vatten, eftersom deras ägare
sa att det var för dyrt att ge dem vatten.

Björnarnas reservat
Cristina ägnade de kommande tio åren
med att arbeta med oss för att finansiera
och bygga reservatet. Hon samarbetade

Förbud i Vietnam
En av alla björnar som nu har fått
en fristad på reservatet.

också med den rumänska regeringen för
att befria landets tillfångatagna björnar.
Idag har reservatet, som ligger nära
Zarnesti, 82 björnar på 69 hektar skog.
Ingen av dem skulle ha varit där utan
Cristinas ansträngningar.
Cristina är blygsam om sin egen insats.
Hon säger att hon aldrig hade kunnat
genomföra sina drömmar utan sin hårt
arbetande personal, volontärer, World
Animal Protections supportar och hennes
största stöd – maken Roger.
-Han har hjälpt mig så mycket. Vi hade
inte kunnat uppnå det vi har gjort utan
honom. Han har varit hjärnan bakom allt.

Trots framgången
med reservatet har
Cristina fler drömmar.
Hennes nästa projekt är att utöka AMP:s
utbildningsarbete, så att ungdomar, som
är Rumäniens framtid, förstår hur grymt
det är att hålla björnar i fångenskap.
På så sätt kan man försäkra sig om att
deras lands vilda djur är skyddade.
-Jag har kommit att inse att reservat bara
är en del av bilden – vi måste lära nästa
generation att inte misshandla och utnyttja djuren. Vi måste bryta cykeln av
likgiltighet och grymhet och inge en
känsla av medlidande och respekt för
djuren, i våra barn.

Chockerande grymhet: Cristina tröstar en björn i fångenskap.
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Ett fritt liv: Tidigare tillfångatagna björnar njuter
av friheten i det rumänska björnreservatet.

Efter massivt tryck från oss och vår lokala
samarbetsorganisation Education for
Nature Vietnam (ENV) införde den vietnamesiska regeringen under 2005 ett
förbud mot att tappa galla på levande
björnar. De senaste 10 åren har antalet
gallfabriker i Vietnam halverats.

Undersökningen, som är beställd av oss
och organisationen AITA Foundation
for Animal Protection Beijing*, avslöjar
också att:

Men vi har varit i Vietnam och avslöjat
att det fortfarande finns många olagliga gallfabriker. Ett stort tack till alla er
som har varit med och bidragit för att vi
ska kunna fortsätta vårt arbete för att
kunna stoppa de illegala gallfarmerna
i Vietnam.

• Över 90 % är beredda att på något
sätt engagera sig för att skydda 		
björnar bättre

Stöd i Kina för avskaffande
Det största antalet gallfarmer finns i Kina.
En enkätundersökning visar dock att det
finns ett överväldigande stöd i Kina för
att avskaffa gallindustrin: över 97% anser
att behandlingen av björnar på gallfarmer är mycket grym.

• Nästan 84 % av Kinas befolkning 		
hoppas på ett förbud mot gallindustrin

• Över 90 % av de som besvarade 		
enkäten, som tidigare använt eller 		
köpt björngalla, svarade att de aldrig
mer skulle göra det och mindre än
3 % tror att produkten är oersättlig.
Resultaten visar på en nedåtgående
trend i konsumtionen av björngalla
och ett ökande stöd för redan till- 		
gängliga och djurvänliga alternativ,
syntetiska eller utvunna ur örter.

Vi arbetar på flera plan
för att rädda björnarna:
• Se till att förbudet mot gallfarmerna efterlevs i Vietnam
• Hindra att björnarna får föröka sig i fångenskap.
I Sydkorea har vi steriliserat över 90 % av björnarna
• Stödja initiativ för att skydda björnarna i det vilda och
slå hål på myten att gallindustrin skyddar björnstammen
• Stoppa produktion och konsumtion av och efterfrågan på
björngalla
• Stödja utvecklingen, godkännandet, försäljningen
och marknadsföringen av syntetiska och örtbaserade
alternativ.
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Sea Change

Tillsammans hjälpte vi djuren
genom att städa stränder
Varje år skadas och dödas miljontals djur i havet av uttjänta
fiskeredskap och annat dumpat skräp. Efter vintern hamnar en del
av skräpet på våra stränder. Då passade vi på att tillsammans
med organisationen Håll Sverige Rent och våra supportrar städa
stränder på flera platser.

Sea Change

Lördag

En knölval i frihet utanför
Massachusetts kust.

23
april

Visste du...

I april var vi med när
Håll Sverige Rent arrangerade
strandstädningar i Strömstad
och Simrishamn.

• att tack vare vår ut-		
bildning kan knölvalar
räddas om de blir 		
intrasslade i övergivna 		
fisknät.

Flera av våra supportrar deltog.
De fick en välförtjänt fika i solen,
efter att ha samlat in många
påsar med skräp.

• VI har som målsättning att
rädda en miljon havsdjur
från spöknät fram till 2018.

Så här kan du hjälpa till
Du kan också hjälpa djuren
genom att plocka skräp på
stranden nära dig. Ta med dig
en kasse eller säck att lägga
skräp i. Och varför inte ta med
en kompis eller två?

Spöknät
i världshaven
Vår kampanj Sea Change
vill rädda en miljon djur från
spöknät.

Knölvalshona
befriad från spöknät
Varje år skadas och dödas miljoner djur i haven av kringdrivande
spöknät, men den här valen hade tur. Hon upptäcktes utanför kusten
vid Cabo San Lucas i Mexiko, djupt intrasslad och med kroppen till
90 procent täckt av gammalt fisknät.
-Att befria valar från spöknät är ett svårt och
farligt arbete och det är viktigt med både
utbildning och träning, säger Joanna Toole,
som arbetar med vår kampanj för att befria
haven från spöknät.
-Därför består en del av vår kampanj i att
utbilda fler i hur man går till väga utan att
skada eller skrämma det intrasslade djuret.
Vi har utbildat människor över hela världen.
Nu senast Karel och Ricky från RABEN
(Red de Asistencia a Ballenas Enmalladas) i
Mexiko. Det här var deras första räddningsaktion efter utbildningen.
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Det tog drygt 5 timmar att skära loss valen.
När hon till slut var befriad från allt gammalt
fisknät, vinkade hon ”adjö” med stjärtfenan
och dök ner i djupet. Det var en stor lättnad
att räddningen gick så bra. Varken val eller
människor skadades.
-Vårt mål är att genom att utbilda två personer
från RABEN kan de i sin tur lära andra hur
man befriar havsdjur från spöknät både
säkert och effektivt. Kunskapen sprids vidare
i Latinamerika där behovet är stort, berättar
Joanna Toole.

FN-möte om spöknät
på Världshavens dag
På Världshavens dag mötte vi
flera FN-medlemsstater på FNhögkvarteret i New York för att
diskutera hur man kan skydda
havet och de havslevande
djuren från det växande hotet av
borttappade eller kvarlämnade
fiskeredskap – så kallade spöknät.
En studie som Washington Post
rapporterat om visar att år 2050
kommer det att finnas mer plast
än fisk i världshaven. Huvudtalare
var Sveriges vice statsminister
Isabella Lövin. Hon betonade
behovet av omedelbar handling
för att lösa problemen.
-Tiden håller på att rinna ut
men det finns fortfarande hopp.
Det är fortfarande möjligt
att rädda våra hav, sade
Isabella Lövin.
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Stöd till vårt arbete

Hon översätter
för djuren

Stöd till vårt arbete

”Alla har råd att
skänka en krona
i månaden”

Nennes smycken
sprider kunskap
om elefanterna

Carina Danielsson har startat en
insamlingsorganisation som heter
ENKRONAN. Varje månad samlar
den in pengar till olika välgörande
ändamål.

- När jag blev medlem kände jag att
jag ville göra något mer aktivt, inte
bara vara månadsgivare. Jag mailade
World Animal Protection och berättade
att jag frilansar som översättare mellan
engelska och svenska genom mitt företag
TanTranslations. Fanns det något jag
kunde göra för att hjälpa till? Det fanns
det; gripande artiklar i mängder ville bli
översatta.

- Jag kom på idén när jag skulle
vilja skänka pengar till många olika
organisationer, men insåg att det skulle
antingen blir väldigt ”fjuttigt” eller
väldigt dyrt. Och så tänkte jag att om vi
är många som går ihop och skänker en
liten summa var varje månad, så kan vi
skänka pengar till olika organisationer
varje månad.

- Även om jag många gånger fäller tårar
av sorg över hur vi människor behandlar
djur när jag översätter artiklarna, känns
det ändå bra att få hjälpa till med att
sprida denna information, att öppna folks
ögon. Jag själv har lärt mig väldigt mycket
om saker jag inte ens reflekterade över
tidigare. Med tanke på att min absoluta
favoritsyssla är att resa, så hoppas jag
att jag idag är en mer medveten och
respektfull resenär, när jag vet vad som
ligger bakom alla turistattraktioner med
djur.
Hon berättar också varför djur är så viktigt
för henne:
- Jag har alltid älskat djur och har haft
många husdjur under min uppväxt och som
vuxen. Tyvärr är katten Miso den enda jag
har kvar, då jag nyligen även förlorat hans
båda syskon Milo och Tora (ja, ett tag var
de fem med Gustaf och mamma Flora). På
bilden ser ni mig tillsammans med Milo.
Jag hoppas verkligen att jag får lära känna
många fler djur i mitt liv, för jag tycker att
man går miste om något verkligt stort när
man inte har djur i sin närhet.
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Sommaren 2016 förlorade Priya Sawhey
sin bästa vän: Khille. För att hedra hans
minne skänkte hon en gåva till oss som
motsvarar 250 rabiesvaccinationer i
Rumänien. ”Jag kommer att hedra Khille
och hans minne så länge jag lever”,
säger Priya.

- När jag såg vilket fantastiskt arbete

World Animal Protection gör för
våra majestätiska, vackra och kloka
elefanter föddes idén att tillverka
välgörenhetssmycken. Dels för att samla
in pengar till organisationen men även
genom att bära armbandet sprids
kunskapen om hur hårt utsatta elefanterna
är. Kan jag vara med och bidra till en
förändring så är ingen gladare än jag.

Det berättar översättaren Charnette Bank,
som är en av våra volontärer.

ENKRONAN har en egen Facebooksida, för att visa alla som har skänkt
pengar ser att de verkligen gör nytta.
Augusti månads insamling gick till oss.
- Lycka till med ert värdefulla arbete
för djuren! hälsar Carina Danielsson.

En gåva
för att hedra
minnet av
sin hund

Nenne Fransson Widegren tillverkar
smycken under Inspired by life Sweden.
Hon gör ett armband med ädelstenar och
med en silverpläterad elefant. För varje
armband skänker hon ett bidrag till vårt
arbete.
- Djur och natur har alltid legat mig varmt
om hjärtat. Jag är uppväxt med djur och
skulle inte kunna tänka mig ett liv utan.
Är det något som gör mig fruktansvärt
ledsen är det den grymhet som vi
människor utsätter djuren för, både tama
och vilda. Men även hur vi skövlar skog
och mark och därmed tränger undan de
vilda djuren allt mer. Tjuvskyttar som skjuter
ihjäl elefanterna för deras betar, det gör
mig så fruktansvärt ledsen och arg. Säger
som djur- och naturfotografen Nick Brandt
`hellre arg och aktiv än arg och passiv` .
Vi är väldigt glada över Nennes
engagemang! De vackra armbanden
kan köpas via Facebooksidan Inspired
By Life Sweden.

Hon och Khille möttes när hon var
volontär på Hundstallet i Stockholm. En
polisman, Bengt ”Khille” Kihlberg, hade
hittat en valp i en plastpåse under en
isande kall decemberkväll. Han körde
hunden till Hundstallet. Priya, som vid
den tiden nyligen hade flyttat till Sverige
från Indien, blev förtjust i den övergivna
hundvalpen. Efter några turer adopterade hon hunden som då hade fått
namnet Khille.
-Jag hade många gånger tänkt att jag
skulle kontakta den polisman som hittade
min bästa vän och `my blessing´
– och som även gav honom sitt namn,
säger Priya.
Tio år senare var det dags och även
Bengt Kihlberg var rörd av återseendet.

Elektronisk
undergroundmusik till stöd
för djuren

- Det hör verkligen inte till vanligheterna att
man får sådan här positiv feedback –
i synnerhet när det gått tio år,” sade han.
Hunden Khille som troligen var en
amerikansk pitbullterrier, förändrade
Priyas liv.
- När jag först kom hit till Sverige hade jag
inga planer på att stanna kvar. Men med
Khille rotade jag mig.
Gåvan till vårt arbete för Rumäniens
hundar är inte den enda till Khilles minne.
-Jag har donerat till Sofia kyrka och
hindutemplet, liksom till hemlösa och
tiggare. Jag har också planterat en
rosbuske åt honom. Khille var en person,
en gammal själ med så mycket kärlek
och integritet. Han efterlämnar ett arv av
kärlek och mod och det är bara början av
många saker som ska ske i hans namn.

De bygger vår logga i Minecraft
- Alla kan hjälpas åt på något sätt.
Vi gjorde det genom Minecraft, ett
av världens största spel, säger Robert
Salenius i Team Propain. Det består
av ett gäng riktiga djurvänner, som har
gjort flera projekt i Minecraft för djuroch miljöorganisationer.
Minecraft har ungefär 100 miljoner
användare. Team Propain byggde vår
logga och du kan se den här:
www.youtube.com/
watch?v=8e3uu_boD1c

- Människors syn på djur måste ändras
världen över för att förändring ska ske.
Vi ville samla elektronisk undergroundmusik av många duktiga musikproducenter och samtidigt samla in pengar
till förmån för djuren, säger Veronica
Green (Veronica Gudmundson) som
producerar elektronisk musik och är
baserad i London och Dalarna. Hon är
även konstnär och arbetar med olika
välgörenhetsprojekt.

- Vi ville kombinera ett stort musikintresse
med att göra det vi kan för att förbättra
djurens välbefinnande, säger hon.
- För mig är det viktigt att varje djur, stort
som litet, ska respekteras och skyddas
från lidande. Djur är unika och värdefulla
varelser som vi människor bör skydda
och hjälpa, snarare än utnyttja.
Hon har samarbetat med Londonbaserade ADJ (Andy Jaggers). Han har
varit i framkant inom elektronisk musik de
senaste 30 åren, både som producent
och DJ av underground electro och
electronica.
Alla intäkter från musiksamlingen
Earthlings går oavkortat till oss.
Earthlings Compilation kan köpas
via https://earthlings-compilation.
bandcamp.com/
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Box 225 36
104 22 Stockholm
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Nästan 20 000
Animal Protectors
bara i Sverige!
Vi blir fler och fler som kämpar för en
bättre värld för djur. Animal Protectors
över hela världen gör en ovärderlig
insats med sina gåvor varje månad.
Det är inte bara pengarna i sig
som ger stöd. Bara att veta att så
många människor är beredda att
ge en gåva varje månad till stöd
för vårt arbete betyder så mycket.
Dessutom ger det oss möjlighet att
såväl planera vårt arbete långsiktigt,
som rycka ut med kort varsel vid
naturkatastrofer.

SVERIGE

PORTO BETALT

Vill du bli en av dessa hjältar som skyddar utsatta djur?
• Gå in på vår hemsida worldanimalprotection.se/månadsgivare och
anmäl dig direkt som Animal Protector
• Skicka ett SMS för att påbörja ditt månadsgivande via SMS
DJURSKYDD 100 START (100 kr per månad)
DJURSKYDD 150 START (150 kr per månad)
DJURSKYDD 200 START (200 kr per månad)
• Maila info@worldanimalprotection.se
eller ring 08-617 79 70 och beställ en blankett

Julgåvan
Även i år kommer det att vara möjligt att
beställa fina julgåvobevis att ge bort till nära
och kära och samtidigt göra gott för världens
djur. Under november och december kommer
det att finnas information 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 den på post och senast den 19 om
du vill ha den som PDF på mail.

Egen Insamling
Behöver du inte fler kristallvaser eller champagnevispar? Fyller du år eller
ska gifta dig men blir gladare av att dina vänner vill ge djuren trygghet,
än dig en ny pryl som ska samla damm? Eller vill du bara engagera dina
vänner för en fråga som engagerar dig?
Starta din egen Insamling till World Animal Protection och bjud in dina
vänner att bidra till en tryggare värld för djur worldanimalprotection.se/
egeninsamling

Resurscentrum viktig resurs
- Det är en stor tillgång att ha Resurscentrum som hjälper oss. De gör jobb som måste
göras men som vi inte alltid hinner prioritera, som packning av stora mängder kuvert. Vi
är väldigt tacksamma för allt de gör och hoppas att samarbetet fortsätter, säger Rebecka
Bernstone på vår supporterservice.
På bilden ser du Efrain med sin coach Lisa,
som sorterar papper i bokstavsordning
innan arkivering.

www.worldanimalprotection.se

- Vi bedriver individuellt anpassad verksamhet för människor med funktionsnedsättningar.
Samarbeten med organisationer som World Animal Protection Sverige erbjuder möjlighet
till delaktighet i arbetsliv och meningsfullhet för den enskilde samtidigt som praktikplatsen får
riktiga och viktiga arbetsuppgifter utförda – win-win! säger Resurscentrum om samarbetet.

