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Flera björnar

räddade

TripAdvisor
blir djurvänligare!

Hjälp åt djur
som drabbats av katastrofer
Läs mer om vårt arbete på worldanimalprotection.se

Välkommen

Roger Pettersson,
Generalsekreterare

Ett framgångsrikt 2016
och god start på 2017
När jag skriver dessa rader håller jag på
att summera 2016 års verksamhet. Jag
kan stolt säga att vi lägger ytterligare ett
framgångsrikt år till raden. Vi har vuxit på
i stort sett alla områden. Det som gör
mig extra glad är att vi har kunnat bidra
med 20 % mer i ekonomiska bidrag till
internationella djurskyddsprojekt.
Tack vare ditt stöd har World Animal
Protection kunnat rädda fler djur under
2016. Vi ska vara stolta över det vi uppnår
tillsammans!
Det här numret är fullt av berättelser om
djur som har räddats och djur som har fått
det bättre tack vare dig och World Animal
Protection. Ytterligare björnar har sett
frihetens ljus.
Det gör mig enormt glad! Vi vänder på
elefanternas tillvaro i Thailand och på andra
platser i världen. I det här numret kan du
läsa om ett spännande samarbete som vi
har inlett med en organisation som heter
BLES. Jag hoppas mycket på det.
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Ibland glömmer vi nog lite till mans bort
att de flesta djur som nyttjas av människor
lever i vattnet. De ser väldigt annorlunda
ut mot de djur som lever på land. Men en
sak har de gemensamt med de flesta, och
det är förmågan att lida. Jag vill hävda att

forskningen numera visat det tydligt.
Och det gör vårt arbete inom Sea Changeprojektet allt mer angeläget. Sverige spelar
en huvudroll i världen då det gäller att
rensa haven på spöknät och annat som
drabbar dem som lever där, exempelvis
mikroplasmer.
World Animal Protection stärker sina
positioner runt om i världen, inte minst
i Sverige. Vi har fått uppdraget att
vara med och genomföra regeringens
livsmedelsstrategi, där det internationella
arbetet för djurens välfärd har en framskjuten
plats, vi har representation i insynsrådet på
Jordbruksverket, som är ett av de högsta
organen inom myndigheten. Vi har också fått
en plats i Jordbruksverkets referensgrupp för
djurskydd. Vi är eftertraktade, och det beror
på att vi visar hur man gör skillnad för djuren.
Till sist vill jag tacka dig för ditt stöd. Inget av
det vi skriver om i det här numret skulle vara
möjligt utan ditt stöd. Stort tack!
Hälsningar

Roger Pettersson
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Hundar

Förbättringar för hundar
i Constanța, Rumänien
Med hjälp av underskrifter från över 60 000 djurvänner
har vi lyckats få fram stora förbättringar för hundarna i den
rumänska staden Constanța.
Varje år avlivas över 4 000 hundar i
Constanța. Avlivningarna är brutala och
ineffektiva. Det finns lika många gatuhundar nu som för 16 år sedan när massavlivningarna inleddes.
Vi har samlat in underskrifter från hundvänner i Sverige, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Australien. På kort
tid skrev mer än 60 000 under för att
protestera mot avlivningarna, och de
underskrifterna har vi överlämnat till vice
borgmästaren i Constanța.

Hundarna ska hjälpas
med djurvänliga metoder
Vi hade en god dialog med vice borgmästaren och han lovade att sätta stopp
för de brutala massavlivningarna av
hundarna. Underskrifterna gjorde intryck.
Det gjorde även de resultat som vi kunde
visa från bland annat Cernavodă i
Rumänien, där vi med framgång har löst
problem med gatuhundarna med djurvänliga metoder. Vice borgmästaren ska införa
en rad av de åtgärder som vi föreslår.

Oansvariga hundägare
skapar fler gatuhundar
Det är mycket positivt att det nu blir fokus
på att hundägarna får kastrera och registrera sina hundar. Många hundar driver
omkring på stadens gator även om de
har en ägare, och de parar sig och sätter
oönskade valpar till världen.
Sabine Zwiers, som är vår europeiska
kampanjchef, berättar:
–Det finns ett stort antal hemlösa hundar
i Constanța eftersom många människor
bara lämnar sina hundar på gatan om
de tröttnar på dem.

Vi ska få löftena på pränt
–Vi är mycket glada över att vice borgmästaren kommer att införa djurvänliga
metoder i staden med hjälp av de lokala
djurskyddsföreningarna. Vi har begärt
att få löftena skriftligt, så att invånarna i
Constanța kan hålla honom ansvarig för
att de hålls, avslutar hon.

Våra förslag:
• Hundägare kan gratis få sina
hundar kastrerade.
• En kampanj ska få hundägarna
att mikrochippa sina hundar.
• Hundar ska nu få vara minst
30 dagar på djurhem innan man
överväger att avliva dem.
Det ökar möjligheten för hunden
att få ett nytt hem.
• Det offentliga hundhemmet ska
öppnas inom ett halvår och ha
som mål att finna nya familjer åt
hundarna.
• Staden inför det utbildningsprogram som vi har utvecklat i
Rumänien, som ska få människor
att ta hand om sina hundar.
• Samarbete med vår partnerorganisation Save the Dogs:
savethedogs.eu/en/

Läs mer på:
worldanimalprotection.se
/hemlosa-hundar-i-rumanien
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Räddade björnar i Asien
Nu är Mayas
plågade dans över

Jutti behöver aldrig
mer försvara sig mot
hundar

Inga fler blodiga
kamper - björnen Rani
är räddad

Jutti är fem år gammal. Den största
delen av sitt liv har hon tvingats
försvara sig mot kamptränade
hundar i blodig björnhets. När
hon inte kämpade för sitt liv förde
hennes ägare henne till by efter
by. Där tvingades hon uppträda
som dansbjörn så snart tillräckligt
många samlats runt dem.

Under flera år har Rani varit
tvungen att försvara sig om och om
igen mot attackerande hundar när
hennes ägare har skickat in henne
i björnhetsringen. Nu har vi räddat
Rani och fört henne till det trygga
björnreservatet.

Vi lyckades rädda dansbjörnen
Maya, som i åratal har tvingats
uppträda inför publik. Nu väntar ett
nytt liv för henne i björnreservatet.
Den fyra år gamla björnhonan Maya har
levt med ständiga plågor sedan hon var
en liten unge. Hon togs från sin mamma i
det vilda och fick nosen genomborrad för
att ge plats åt en nosring. Björnars nosar
är extremt känsliga och sedan dess har
hennes ägare kunnat styra henne genom
att dra hårt i repet som är fastknutet i
nosringen.

Överst björnen Sohrab och underst
sittande till höger René som har varit här
sedan 2012.

FAKTA
			

Dansbjörnar
• Björnungar i Pakistan fångas in 		
från naturen och tränas med brutala
metoder att dansa. 		
• Björnarna transporteras från by
till by för att uppträda. De ställer
sig upp på bakbenen och ”dansar”
för att komma undan smärtan när 		
ägarna drar i nosringen.

Rani är en björnhona på sju år. Trots att
hennes ägare Munawwer endast matat
henne med bröd och mjölk är hon mycket
stor; hon väger hela 105 kg. Munawwer
ansåg att Ranis vikt var en stor fördel när
han använde henne i björnhets. Då binds
björnen fast runt en påle och blir angripen
av kamptränade hundar medan publiken
står och jublar.

• De björnar som används som 		
dansbjörnar är skadade för livet 		
och kan inte längre klara sig själva
i naturen.
Björnhets
• I södra Pakistan anordnas björnhets,
där björnar binds fast och
attackeras av kamptränade hundar.

Ranis ägare får aldrig en ny björn
BRC fick föra en dialog under lång tid
med Juttis ägare och övertygade honom
till sist om att det är oetiskt och mot
islam att behandla en levande varelse
så brutalt. Till sist sade ägaren ja till att
överlämna Jutti till Balkasar-reservatet.
BRC har nu hjälpt ägaren med att starta
en liten butik, så att han fortfarande kan
försörja sin familj.

Slutligen överlämnade
ägaren Maya

Inga allvarliga skador

Nu är mardrömmen tack och lov över
för Maya. Efter en lång dialog lyckades
vår pakistanska samarbetsorganisation
Bioresource Research Centre (BRC)
övertala Mayas ägare Zafar Abbas att
överlämna henne till björnreservatet som
vi finansierar i Pakistan.

I slutet av 2016 blev Jutti transporterad till
reservatet. Det syntes tydligt att hon levt
under fruktansvärda förhållanden och fått
dåligt med mat men hon hade inga andra
allvarliga skador. Veterinärerna tog bort
hennes nosring och det fick henne genast
att känna sig bättre till mods.

Zafar Abbas reste runt med Maya på
landsbygden och tvingade henne att
uppträda. Nu har BRC hjälpt honom att
öppna en liten butik, så att han fortfarande kan försörja sin fru och sina tre
barn. I gengäld har han skrivit under på
att aldrig skaffa en ny björn.

Nu kan hon följa sina naturliga instinkter
bland buskar och vattenhål.
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Några av björnarna i Balkasarreservatet
som drivs av BRC. Här kan de räddade
björnarna ströva fritt, bada och klättra.

Nu befinner Jutti sig i reservatets karantänområde. Här kan de anställda sköta
om henne tills hon är redo att ansluta sig
till de andra räddade björnarna i det
stora reservatområdet.

Vår lokala partnerorganisation
Bioresource Research Centre (BRC)
kom i kontakt med Munawwer om att
lämna över Rani till björnreservatet, som
vi finansierar i Pakistan. Munawwer har
försörjt sin familj genom att använda Rani i
björnhets. Men han tog emot erbjudandet
från BRC om hjälp till en alternativ
inkomstkälla. I gengäld lämnade han över
Rani till BRC och har skrivit på att han
aldrig kommer att skaffa sig en ny björn.
Följ oss på Instagram:

worldanimalprotectionsverige

• Ofta har björnarna fått både tänder
och klor nerslipade, så att de inte
kan försvara sig.

Björnen Hien räddad från
gallindustrin i Vietnam
Björnen Hien har olagligt tappats
på sin galla under stora plågor i flera
år. Det avslöjade vår vietnamesiska
samarbetsorganisation och nu
får Hien äntligen ett nytt liv i ett
reservat.
Sedan 2005 har det varit olagligt att tappa
galla från levande björnar i Vietnam men
många björnar blir konstant tappade på sin
galla i det fördolda. Vi har mikrochippat de
björnar som lever i fångenskap i landet och
kan på det sättet övervaka dem.
Tack vare att vår vietnamesiska samarbetsorganisation Ecuaation for Nature – Vietnam
(ENV) har övervakat olagliga gallfabriker har
nu björnen Hien blivit räddad från sitt hemska
liv i fångenskap. När ENV avslöjar att en björn
olagligt blir utnyttjad för sin gallas skull larmar
de polismyndigheterna, som rycker ut och
konfiskerar björnen.

Kontakt med myndigheterna
Hien konfiskerades av Soc Son Rescue
Centre. Det skedde efter att ENV hade
kontaktat myndigheterna om situationen.
Med frukt och honung lockade räddarna
in Hien i deras lastbil. Hon verkade
nervös och rädd men hon har nu anlänt
till sitt nya hem i ett reservat där hon får all
den vård hon behöver.

Nu väntar ett nytt
och bättre liv för Hien

• Kamperna är brutala och blodiga
och både björnar och hundar 		
lider.
Gallindustrin
• I Ost- och Sydostasien hålls upp 		
till 20 000 björnar i fångenskap på
gallfabriker.
• Björnarna tappas på sin galla på
ett plågsamt sätt. Gallan används 		
sedan i traditionell asiatisk medicin.
• Björnarna lever under fruktansvärda
förhållanden och lider hela livet.

Efter allt som Hien har gått igenom kan
hon inte klara sig själv i naturen utan
behöver människors hjälp under resten
av sitt liv. Nu kan hon leva skyddat på
en plats där hon har utrymme att röra sig
fritt och klättra och bada – sådant som
hennes naturliga instinkter säger till henne
att hon ska göra.
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Djurvänlig turism

Christoffer och Amanda
på Storm Group

TripAdvisor agerar
för att hjälpa vilda djur
på turistattraktioner

Tack till de 558 000 supportrar, som
stöttat vår kampanj för vilda djur riktad
mot världens största resesajt.

Över 160 elefantvänliga
researrangörer världen över
Vi gläds åt att välkomna många nya researrangörer världen
över till att ha blivit elefantvänliga! De erbjuder alltså inte
elefantridning eller elefantshower till sina kunder.
–Om vi kan få researrangörer att sluta
erbjuda, marknadsföra och sälja biljetter
till attraktioner där vilda djur far illa har vi
kommit långt för att skydda djuren, säger
Roger Pettersson, generalsekreterare på
World Animal Protection Sverige.

Han fortsätter:
–Med över 160 researrangörer är steget
dit inte så långt. I Sverige har de största
charterarrangörerna redan tagit detta
steg och vi räknar med att hela landets
resebyråer ska följa efter.

Listan på elefantvänliga researrangörer i Sverige och världen finns på hemsidan:
worldanimalprotection.se/djurvanliga-researrangorer

Vi är stolta över att kunna berätta att
TripAdvisor slutar sälja biljetter till några av
världens grymmaste attraktioner med vilda
djur, där turister tillåts ha direktkontakt med
tillfångatagna vilda djur eller utrotningshotade arter. Sajten kommer också att
ta fram en utbildningsportal, där miljoner
turister kan informera sig om de grymheter
som vilda djur kan utsättas för som turistunderhållning.
Beslutet kommer mindre än ett halvår efter
att vi lanserade en global kampanj för att
få TripAdvisor att sluta tjäna pengar på
försäljningen av biljetter till turistattraktioner
som medför djurplågeri.

De grymmaste attraktionerna
Vissa turistupplevelser kommer inte längre
att kunna bokas på TripAdvisor eller Viator. Det gäller dem som låter människor
komma i direktkontakt med tillfångatagna
vilda djur eller utrotningshotade arter, som
tigerselfies, klappa lejonungar och simma
med delfiner.
TripAdvisor kommer också att sluta sälja
biljetter till elefantridning, en aktivitet som
vi avslöjat som en av världens grymmaste
attraktioner med vilda djur.

Ännu en stor seger för djuren
Detta är det hittills största genombrottet i
vår kampanj för vilda djur. Första gången
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vi kämpade mot grym underhållning med
vilda djur var 1991. Då stoppade vi traditionen med dansbjörnar i Grekland, Turkiet
och Indien. TripAdvisors förpliktelse är ett
stort steg framåt för att stoppa elefantridning, tigerselfies, simning med delfiner och
annan grym turistunderhållning.
Vi kommer att tillsammans med andra djurskydds- och artbevarandeorganisationer
och experter från turistindustrin samarbeta
med TripAdvisor när företaget lanserar sin
utbildningsportal länkad till varje djurattraktion på sajten.
Portalen, som kommer att kännas igen på
sin tassikon, ska informera miljontals turister
om djurvälfärd och artbevarande och
varna för de grymheter som djur utsätts för
som turistunderhållning.

Ett viktigt steg
Steve McIvor, global chef för World
Animal Protection, säger:
–Vi gratulerar TripAdvisor till att ha
tagit ett viktigt steg framåt för att få
stopp på misshandel av vilda djur
inom turistindustrin. Det är också ett
gott resultat för över en halv miljon av
våra supportrar som agerat med oss för
att få resesajten att sluta tjäna pengar
på attraktioner som innebär
att vilda djur plågas.

Han fortsätter:
–Vi är glada över att få vara en del av
deras nya initiativ som ska öka medvetenheten hos TripAdvisors användare. Vi kommer att samarbeta och fortsätta arbetet tills
all försäljning av grymma attraktioner med
vilda djur upphör. När människor får veta
sanningen om djurplågeriet kommer de att
avstå eftersom de älskar djur.
För att kunna stoppa lidandet för djur
i turistindustrin samarbetar vi med den globala resebranschen och övertygar researrangörer och andra att förbinda sig att
inte erbjuda sina kunder besök på anläggningar där de kan rida på elefanter, ta
selfies med tigrar eller klappa lejonungar.
Följ oss på Instagram:

worldanimalprotectionsverige

Christoffer
älskar sitt jobb
”Det är fantastiskt kul att få vara
en del av World Animal Protections
arbete. Den personliga kontakten
ger oss möjlighet att informera och
få en fin kontakt med våra underbara givare.”
Medarbetarna på Storm Group, som
är ny samarbetspartner i vår strävan
att kunna hjälpa fler djur, uppskattar sitt
arbete.
Du som får denna tidning är en av våra
otroligt viktiga gåvogivare. Utan er skulle
vi inte kunna genomföra det arbete som
du kan läsa om här i NEWS. Men det
finns ständigt mer att göra och om ännu
fler blir Animal Protector, månadsgivare,
kan vi göra ännu mer för djuren. Därför tar
vi nu hjälp av Storm Group vars medarbetare utbildas av oss för att kunna göra
hembesök och informera om vårt arbete.
Kanske har just du blivit månadsgivare
tack vare ett möte med någon representant i fält? De har ett id-kort med sitt namn
om halsen. För närvarande har vi ett team
med Malmö som hemort. Därifrån ger de
sig ut på turné och besöker andra orter.
Christoffer Almqvist, som arbetar för oss
på Storm Group, säger: ”Vi alla är stolta
över att få ta del av allt det viktiga arbetet
som World Animal Protection gör för djur
och människor runt om i världen. Att få
vara med och bidra till att våra katastrofteam alltid står redo, att tusentals hundar
dagligen blir räddade från en plågsam
död, att vilda djur ska få vara vilda och
allt annat viktigt som World Animal Protection gör är världens bästa jobb.”
Stort tack till Christoffer och hans medarbetare och stort tack till dig som är givare.
Dina gåvor gör världen bättre för djur.
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Katherine Connor räddar
thailändska elefanter i
turistindustrin
Katherine Connor från BLES har
vigt sitt liv åt att rädda Thailands
elefanter från lidande.
–När Boon Lott dog gav jag ett
löfte om jag skulle låta världen
få veta vem han varit. Jag lovade
också att jag skulle fortsätta hjälpa
hans familj – elefanterna.
Katherine Connor är den passionerade,
hårt arbetande grundaren av Boon Lott
Elephant Sanctuary (BLES). Hon har ägnat
de senaste 14 åren av sitt liv åt att ge så
många elefanter som möjligt ett bättre liv.
Boon Lott föddes för tidigt och Katherine
tog hand om honom när hon jobbade som
volontär på ett thailändskt elefantsjukhus.
–Jag ägnade 14 månader åt att ta hand
om honom, bry mig om honom, sköta om
honom, älska honom, säger Katherine.
Hon beskriver hur hon till och med skapade
världens första rullstol för elefanter för
att hjälpa honom att återhämta sig från
ett brutet ben. Sorgligt nog, trots hennes
ansträngningar, somnade han till slut in i
Katherines famn.
Hon säger att det var hans död,
tillsammans med det hon sett av
turistattraktioner med elefanter i Thailand
som inspirerade henne att grunda BLES.
–Jag kom till Thailand för att få se elefanter och blev förkrossad när jag såg
de stressade och magra elefanterna på
många turistattraktioner. Jag tänkte: Varför
ser inte alla dessa människor hur olyckliga
elefanterna är, den smärta de får utstå?

Fokus på insamling
Mellan 2004 och 2006 fokuserade
Katherine på insamling för att bilda BLES.
Hon återvände till England, skaffade ett
heltidsjobb och arrangerade ett enormt
antal insamlingsaktiviteter.
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–Jag startade en välgörenhetsorganisation
registrerad i Storbritannien; arrangerade
bakluckeloppis, lokala föreläsningar, skrev
artiklar – allt möjligt. Jag sålde allt jag
hade och levde sparsamt. Jag var så fast
besluten att få igenom det här och när du
har en dröm måste du jobba för att göra
den till verklighet. Det tog mig 18 månader
att samla ihop tillräckligt och sex månader
senare började jag bygga.
Idag består BLES av 14 elefanter, 24
anställda och tre stugor och ett tre
kvadratkilometer landområde med flera
pooler för elefanterna att bada i.
Katherine förklarar att hon inte har några
akademiska kvalifikationer för elefantvård
– det var hennes möte med Boon Lott
och målmedvetenheten att bygga ett
djurreservat som fick henne att vilja lära sig
allt hon behövde veta.
–Jag gick vid sidan av veterinärer. Jag
lärde mig från elefantskötare. Jag har
varenda bok som någonsin skrivits om
elefanter, och till slut kände jag mig tillräckligt insatt och kunnig för att öppna min
egen anläggning. En plats där elefanternas
välfärd skulle komma först och turisterna
skulle befinna sig på behörigt avstånd.
På reservatet är det mycket praktiskt arbete.
Tillsammans med sitt team, som inkluderar
15 mahouter (elefantskötare) ser Katherine
till elefanternas hälsa och behandlar
skador eller sjukdomar. Elefanterna kan
röra sig fritt men vaktas av mahouter som

ser till att de inte trampar ner gröda
eller på annat sätt hamnar i konflikt med
invånarna i området.

Rädda och förhandla
Katherine reser också mycket för att träffa
elefantägare och förhandla om att de ska
lämna över sina elefanter till BLES.
–Nu kontaktar ägare oss ofta, vilket är den
största komplimangen. De flesta elefanter
vi räddar har väldigt gamla ägare som
planerar att gå i pension, så det är win-win
för alla.

Nytt projekt
Dagtid vandrar elefanterna fritt under
uppsikt av sina skötare, men på nätterna,
när skötarna gått hem för dagen, behövs
en annan lösning. I inhägnader på 8 00012 000 m2 kan elefanterna röra sig tryggt
på egen hand på nätterna, precis som
de skulle gjort i det vilda, men elstängsel
hindrar dem från att ströva in i privatägda
jordbruksområden i närheten. BLES har

redan utvecklat två inhägnader och med
ditt stöd kommer vi att hjälpa dem bygga
ytterligare två.
–Inhägnaderna är jätteviktiga för elefanterna, och vi behöver fler. Därför är vi
så glada att World Animal Protection vill
hjälpa oss med ytterligare två inhägnader.
Vi är överlyckliga. Tack så hemskt mycket
säger Katherine!

Lycklig trio: De tre elefanthonorna är
vänner och njuter av friheten i djurreservatet.
Katherine kallar dem ”Gossip Girls”.

Följ oss på Instagram:

worldanimalprotectionsverige

Hon anlitas också för att rädda elefanter
i nöd. Då organiserar hon transport och
veterinärvård samt stöttar elefantägarna.
Hon tar fullt ansvar över en räddning från
början till slut.
–Något vi är stolta över här på BLES är
att vi bygger upp starka och positiva,
öppna förhållanden med så många
olika anläggningar och elefantägare
som möjligt. Jag tror att vi måste arbeta
tillsammans för att få igenom en märkbar
förändring för Thailands tillfångatagna
elefanter.

Vår supporter Alesha Dixon (känd som
domare i Britain´s got talent) i mitten, träffar
anställda på BLES under sin thailandsresa.
Alesha talar ofta om sitt engagemang för att
rädda elefanter som far illa världen över.
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Sea Change

Egen insamling

Spöknät hotar världens havslevande djur
Vårt arbete mot
spöknät räddar
djuren i havet
England: Längs Cornwalls legendariska kust riskerar många djur
att dödas eller skadas av så
kallade spöknät, alltså kvarlämnad eller förlorad fiskeutrustning.
Vi finansierade en undersökning av
kusten och upptäckte att både hav och
stränder är fulla med linor, nät och rep.
En del av dessa spöknät hade svepts
med över Atlanten till Cornwall från så
långt bort som Kanadas östkust.

Oönskad fiskeutrustning återvinns

GGGI firar ett års framsteg för havets djur

Fiskare runt Englands sydostkust
skyddar tusentals havslevande
djur. Oönskad fiskeutrustning skickas
nämligen för återvinning till ett
danskt företag, Plastix Global.

GGGI, vårt initiativ för att stoppa
spöknäten, grundades i slutet av
2015 och är en allians med olika
intressenter som vill skydda havslevande djur, människors hälsa och
inkomster. Fiskerinäringen, den
privata sektorn (som företag som
säljer fisk och skaldjur eller arbetar
med återvinning), forsknings- och
finansieringsinstitutioner, regeringsorgan och organisationer finns
representerade.

Sedan 2016 har hundratals ton nät och
linor samlats in och återvunnits från flera
hamnar.
–Tidigare har fiskarna vid kusten behövt
betala för att näten ska tas bort. Det

kostade dem tusentals kronor varje gång.
Avgifterna är en av förklaringarna till all
nedskräpning I vattnet. Det finns knappast någon sporre för fiskarna att ta bort
spöknät från havet om de måste betala
för att någon ska ta emot det, förklarar vår
kampanjansvariga Christina Dixon.

Dödsfällor: 640 000 ton fiskelinor och
nät lämnas i haven varje år.

Vid ett möte i november förra året gick
GGGI igenom vad man uppnått under
de gångna 12 månaderna:

–Undersökningen visar tydligt problemet
i brittiska hav. Vi hoppas att denna undersökning inspirerar forskare i världen
att göra liknande undersökningar i sina
egna regioner, så att vi kan få en mer
korrekt global bild av problemet, säger
Christina Dixon, vår kampanjansvariga
för Sea Change.

• En dataportal är framtagen som ska
övervaka mängden spöknät, registrera de platser där det finns flest
spöknät och registrera olika typer
av spöknät.

Amerikansk
förening räddar
skadade och
strandsatta djur
USA: Varje år räddar volontärer i vår

samarbetsorganisation Marine
Mammals of Maine (MMoME) runt
300 skadade och strandsatta djur, som
sälar och tumlare, längs den närmare
400 mil långa ostkusten. Många av
deras patienter har fångats i spöknät
– i några av de kvarlämnade eller borttappade 64 000 ton som blir kvar
i havet varje år.
Tack vare våra supportrar har vi kunnat
finansiera deras räddningscenter.

• GGGI ger förslag på ”best practice”,
alltså bästa metoder, för hur man
hanterar fiskeredskap i de olika
stadierna av dess livscykel.
• Ett antal projekt som tar bort spöknät
från havet.
• Internationell märkning av spök-		
nät, så att ägarna kan spåras.
Genom att märka fiskeredskap kan
man spåra varifrån de kommer. På
det sättet kan fiskare hitta de redskap
som tappats av misstag. Det kan 		
också avskräcka dem från att lämna
kvar utrustning i havet. Märkningen
kan också hjälpa till att stoppa
olagligt fiske.

Vill du läsa fler nyheter?

Gilla World Animal Protection Sverige
på Facebook

Gör som Tina
– starta en egen
insamling
Tina har alltid haft en stark empati för
djur. Hon är en av dem som har gjort ett
fantastiskt jobb för att samla in pengar
till vårt arbete. När hon skulle fylla jämnt
bad hon vännerna att fira henne på ett
lite annorlunda sätt.
Hon skriver:
”I dag lever många björnar i smärta, i
rädsla. De finns till för oss, för människan,
för vårt nöje. Björngalla, björnhets, björnar
på cirkus…Inget av det är, hur som helst, för
björnens skull. Så till min 40-årsdag önskar
jag mig frihet. Frihet från smärta, från misshandel, från ett liv i rädsla och tortyr. Jag
önskar att du lägger de där 25 kronorna
ett kort kostar på välmåendet till en björn i
stället.”
Varmt tack till Tina för hennes stora
insats för björnarna!
Det är enkelt att komma igång med din
egna digitala insamling till förmån för vårt
arbete. Sätt upp en egen insamlingssida,
skicka länken till vänner och familj och
börja samla in gåvor.
Du kan läsa mer på vår hemsida:
worldanimalprotection.se/
egeninsamling

En för tidigt född sälkubb blir omhändertagen av Marine Mammals of Maine
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Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

Vilda djur som
riskerade svält
fick mat efter
orkanen Otto

Puman Bruno
Bruno är en femårig puma, som kom till
reservatet när han bara var fem månader
gammal. Några krypskyttar dödade Brunos
mamma och sålde den lilla ungen till ägaren av en turistattraktion. Där skulle Bruno
vara dragplåster för besökare.
Brunos ägare visste inte att den gulliga
lilla ungen skulle växa sig så stor, så när

Las Pumas tog kontakt med honom gick han
med på att överlämna Bruno till reservatet.
Tyvärr kan Bruno aldrig sättas ut i naturen igen eftersom han blivit alldeles för
beroende av människor. Men i reservatet
kan han klättra högt upp i träden och höga
ställningar och han har ett vattenhjul där
han plaskar runt och leker. Han älskar att
leka med papperspåsar och spela ett slags
fotboll med kokosnötter.

Vi hjälper
översvämningarnas
offer i södra Thailand
Vårt katastrofhjälpsteam med bas i
Bangkok har varit upptaget med att
hjälpa djur efter översvämningarna
i den södra provinsen Phattalung.

Djuren i reservatet Las Pumas riskerade att
svälta efter att orkanen Otto satt stopp
för turistintäkterna. Vi har gett pengar till
reservatet så att djuren kan få mat.
När orkanen Otto nådde Costa Rica i
november 2016 var det inte bara ett stort
antal husdjur och sällskapsdjur som vi satte
in akuthjälp åt. Orkanen härjade i flera av
de områden som turister ofta besöker. I ett
av dessa områden ligger reservatet Las
Pumas, som är hem för stora kattdjur, apor,
fåglar och andra vilda djur. Utan intäkterna
från turister hade reservatet inte längre råd
att köpa mat åt djuren. Vi har därför gett
Las Pumas pengar till mat.

Las Pumas räddar
och rehabiliterar vilda djur
Den ena delen av reservatet har fokus på
att skapa de bästa levnadsvillkoren för
de vilda djur som inte klarar sig själva i
naturen. Här finns möjlighet för besökarna
att lära sig vikten av att skydda vilda djur.
Den andra delen är för de djur som kan
rehabiliteras och återvända till det vilda.
Hit får besökare inte tillträde.
Varje år tar Las Pumas emot omkring 150
djur. Många har hållits olagligt som husdjur
och blivit konfiskerade. Dit kommer också
regelbundet vrålapor, som fastnat i högspänningsledningar och fått elstötar.
I detta nu lever bland annat jaguarer,
pumor, ozeloter, apor, vildsvin och andra
däggdjur i reservatet, samt över 60 fåglar.
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Jaguaren Curubanda
Jaguarer är en utrotningshotad djurart i
Costa Rica. Så när en 10 månader gammal jaguarhona plötsligt dök upp på en
familjs bakgård larmade de omedelbart
myndigheterna. De tog kontakt med Las
Pumas och jaguaren – som döptes till
Curubanda – transporterades till reservatet.
Curubanda var svag och utsvulten. Det
visade sig att hon är skelögd och har
mycket dålig syn. Därför kan hon inte

fånga sitt byte själv. Curubandas mamma
har troligen jagat åt henne tidigare men
kan vara skjuten av krypskyttar. På egen
tass kan Curubanda inte klara sig.
I dag är Curubanda fyra år gammal. Hon
tillbringar största delen av dagen med att
gömma sig mellan växterna och klättra
och sova i träden. Hon är väldigt leksugen
och älskar att leka med kokosnötter och
papperspåsar.

Margaykatterna
Yoko, Nala och Tucita
De tre margaykattungarna Yoko, Nala och
Tucita ankom till Las Pumas med kort tids mellanrum. Deras historier påminner om varandra.
Alla har hittats ensamma utan sin mamma och
människor har tagit dem med sig.
Dessvärre tror många människor att de räddar
djurungar på detta sätt. Men ofta är ungarna
inte övergivna. Mamman är ofta i närheten och
jagar eller gömmer sig tills människorna försvunnit, så att hon kan återvända till sin unge.
Yoko levde en månad hos de människor som
hittat honom innan han överlämnades till Las
Pumas. Han vill nu väldigt gärna leva nära
människor. Lyckligtvis finns två honor, Nala och
Tucita, som är mycket självständiga och lär
Yoko att leva som en vild margay. Ungarna
växer och utvecklas hela tiden. De leker och
jagar varann och de lär sig att slåss på
låtsas och försvara sin mat. De kan nu klättra
ända upp i trädtopparna och om bara
ett par månader kan de troligen sättas ut i
naturen igen.

Phattalung var bland de hårdast drabbade
provinserna. Boskapsägare fick hjälplöst se
på när kycklingar drunknade och vattenbufflar, kor och getter tvingades upp på höjder.
Vårt team med thailändska veterinärer har
funnits på plats och gett näringsrik mat, kosttillskott och mineraler för att hålla djuren så
friska som det bara går i ett läge där deras
mat spolats bort eller hamnat under vatten.
De har också gett veterinärvård till de djur
som haft behov av det.

Detta gör vi:
• Vi ser till att djuren får veterinärvård, mat och vatten och 		
återförenar dem med sina 		
ägare
• Vi ger rådgivning till regeringar,
lokala myndigheter och organisationer om hur de kan utveckla
sin katastrofberedskap, så att 		
även djur inkluderas
• Vi hjälper lokalbefolkningen att
vidta försiktighetsåtgärder, så
att deras djur skyddas bättre om
en katastrof inträffar.
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Lantbruksdjur

Stöd till vårt arbete

Kycklingar på stan inledde
kampanj för bättre djurvälfärd
På Djurens dag den 4 oktober
förra året inleddes vår globala
kampanj för att förbättra välfärden
för miljarder kycklingar. Vi kickstartade kampanjen med att låta ett
antal utklädda kycklingar ge sig ut
i Stockholm och dela ut information
om kycklingar.

Trots att de anses heliga och är
omhuldade har många mjölkkor i Indien ett hårt liv, särskilt i
storstadsområden. Uppemot 50
miljoner mjölkdjur – kor och bufflar
– lider varje dag under oacceptabla förhållanden. De hålls illegala
eller lagliga, stora och små lokala
mejerier i städer och förorter.

– Vår enkät visar att nio av tio i Sverige
inte skulle äta kyckling på en snabbmatsrestaurang om de visste att djuren haft
svåra hälsoproblem som följd av industriell
uppfödning. Det betyder att restauranger
måste lyssna på sina kunder och förbättra
för djuren, säger vår generalsekreterare
Roger Pettersson.

Khushboo Gupta, som är projektledare
för lantbruk med högre djurvälfärd, förklarar:
–Djuren står väldigt trångt och ofta utan
solljus eller ventilation. De står fastbundna
hela dagarna i korta rep som hindrar dem
från att röra på sig. Situationen är ännu
värre i de illegala mejerierna, eftersom

Syftet med kampanjen är att belysa situationen för miljarder kycklingar, informera om
vilka varumärken som är mest djurvänliga
och särskilt inrikta sig på snabbmatskedjor.

Amerikanska jätteföretag
förbättrar välfärden för kycklingar
Panera är ett av de första stora kafévarumärkena i USA att tillkännage ett sådant
stort åtagande inom djurvälfärd för slaktkycklingar. Även Pret A Manger, Compass
Group USA, Aramark och Perdue Foods
- landets fjärde största uppfödare av
fjäderfän – har lovat att förbättra välfärden
för slaktkycklingar.

FN stödjer bättre
välfärd för
lantbruksdjur i
hela världen
För första gången någonsin har FN
agerat för att lantbruksdjur ska få
bättre välfärd! En banbrytande
global rekommendation om djurvälfärd för lantbruksdjur antogs
under FN:s möte om livsmedelssäkerhet i Rom i oktober förra året.
Vår politiska chef Lesley Mitchell säger:
– Detta är ett massivt steg framåt för att
få in djurvälfärd i livsmedelsproduktionen.
Det innebär att länderna inte kommer att
fråga ”Ska vi ta med djurvälfärd” utan ”Hur
levererar vi bättre djurvälfärd?” Genom
att behandla djur bättre kan vi bekämpa
fattigdom, minska svält, förbättra människors hälsa, hantera klimatförändringar och
skydda artrikedomen på vår planet.
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där sker ingen övervakning alls av djuren.
För att hantera problemet har Khushboo
Gupta och vårt kontor i Indien arbetat
hårt och krävt bättre liv för Indiens mjölkkor under mer än fyra år.
–Vi har redan nått en stor seger när
Indien fick sina första välfärdsbestämmelser för mjölkkor. De reglerar bland
annat utrymme, passande lokaler och
veterinärkompetens. Vårt nästa steg är
att öka medvetenheten hos allmänheten
om mjölkkornas och bufflarnas situation.
Vi vill få konsumenterna att övertyga den
indiska regeringen om att fasa ut mejerierna i städerna och förorterna och införa
välfärdsbestämmelser som skyddar alla
mjölkdjur i hela Indien, avslutar Khushboo
Gupta.

I framkant: Binsar Dairy utanför Delhi är ett mejeri med hög djurvälfärd.

worldanimalprotection/kyckling

Vi välkomnar det åtagande som den
amerikanska kafékedjan Panera
Bread har gjort för att förbättra
välfärden för kycklingarna i leverantörsledet. Panera åtar sig att
ge kycklingarna mer utrymme och
bättre livsmiljö. Panera ska också
använda kycklingraser som växer
långsammare

Hopp om bättre liv
för Indiens mjölkkor

Annas smycken
hjälper djuren
–Djur har alltid legat mig varmt om
hjärtat. Jag har länge drömt om att
kunna göra skillnad, om så bara
lite, så jag slipper känna mig maktlös, säger Anna Ericson.
–Jag kom på idén att designa och skapa
egna smycken som jag sedan kunde sälja
för att få in pengar som jag kunde skänka
till djurorganisationer. För mig är djuren
viktigast, därför går allt överskott oavkortat till välgörenhet, jag gör alltså
ingen vinst själv.
–Jag inser själv att mitt arbete inte kommer
förändra världen men om jag bara kan
förändra livet för några få så är jag nöjd,
säger Anna. I framtiden drömmer jag om
att på något sätt arbeta med djur och
människors rättigheter. Tack för att du
hjälper mig att göra skillnad!
Annas smycken kan köpas via hemsidan:
byannawithlove.webs.com
eller e-post ericsonanna@hotmail.com
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SVERIGE

PORTO BETALT

Varför ska
du skriva
testamente?
Genom att skriva testamente kan du
påverka hur dina efterlämnade tillgångar
används när du en gång är borta.
Du kan till exempel förhindra att egendom
splittras eller att det som ligger dig varmt
om hjärtat får fortsatt stöd. Låt din omsorg
om djur leva vidare.
Ett testamente är ett levande dokument. Du kan alltid
skriva ett nytt om du ändrar dig. Vill du veta mer om att
skriva testamente kan du beställa vår broschyr.
Ring oss på 08-617 79 70, maila info@worldanimalprotection.se eller beställ via vår hemsida: worldanimalprotection.se/testamente

Vi kanske ringer dig
På bilden är vår generalsekreterare
Roger Pettersson på besök hos vår nya
samarbetspartner Prorespektera och
berättar om vårt arbete för att skydda
världens djur. Deras telekommunikatörer
ringer sedan, på vårt uppdrag, upp en del
av er givare för att prata om era gåvor.

Prorespektera har en lång och gedigen
erfarenhet på sitt område och vi är väldigt
glada över det nya samarbetet.
Utbildningen som Roger höll var mycket
uppskattad och många utryckte sin förtjusning över att få vara med i arbetet för djur
i världen.

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

