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beskyddare

Hundar
räddas
i Band
för livet

Från Stehag till Rio
Den här sommaren har Stehag,
ett litet samhälle i Skåne, och
världsstaden Rio haft en sak gemensam. Både i Stehag och i Rio
har arbetet för djurens välfärd tagit
viktiga steg framåt.
I Stehag anordnade ett gäng gymnasieelever en festival, där intäkterna
oavkortat skänktes till WSPA. De fyra
gymnasietjejerna hade slitit hårt för att
få ihop en festival som tilltalade såväl
familjer som ungdomar och äldre.
De hade dessutom bjudit in WSPA
för att tala till festivalpubliken. Även
om regnet stundtals stod som spön i
backen under festivalen så lyckades
tjejerna samla ihop ett viktigt ekonomiskt bidrag till det globala arbetet
för djur. De såg också till att tusentals
människor fick information om WSPA
och om vårt arbete.

I Rio anordnades FN:s stora miljökonferens. På dagordningen stod
hållbarhetsfrågor i alla former. WSPA
hade lyckats få med djurens välfärd
bland frågorna. När konferensen
avslutades hade beslut fattats om att
djurens välfärd ska vara en parameter
för ett hållbart samhälle. Från svensk
sida har vi drivit detta hårt. Vi fick
starkt stöd från allmänheten och även
från den svenska regeringen, som tog
sig an frågan på ett mycket bra sätt.
Exemplen från Stehag och Rio är
intressanta på flera sätt. De visar att
arbetet för djurens välfärd ska drivas
både lokalt och globalt. De visar
också att arbetet hänger ihop. Utan
hjälp och stöd från supportrar runt om
i världen, skulle vår röst inte vara så
stark på de stora
globala arenorna.
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Med de här raderna vill jag tacka dig
varmt för att du är med och förändrar
för djur världen över. Utan dig och
ditt stöd skulle det inte vara möjligt.
Trevlig läsning!

Innehåll
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I det här numret följer vi upp tre projekt som vi stöttat ekonomiskt genom
insamlingsbrev. Victor Watkins kan
nu genomföra sitt livs dröm, nämligen
att frige de sista björnarna i Rumänien. I Israel kan Zvika Tamuz fortsätta
sitt arbete med att rädda hästar och
åsnor som farit illa. I Indien räddas
björnungar från att behöva se sina
mammor bli skjutna och infångade,
för att sedan utnyttjas inom nöjesindustrin och bli fråntagna sina
möjligheter att leva goda björnliv.
Allt detta bland annat tack vare stöd
från svenska givare.

Roger Pettersson
Generalsekreterare,
WSPA Sverige
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300 sjölejon
räddade i Chile

Några goda
nyheter för
valarna

WSPA ser positivt på att IWC,
Internationella Valfångstkommissionen, kommer att utöka sitt arbete
för valarnas välfärd och för hur
valarna ska skyddas.
Beslutet innebär att IWC genomför de
rekommendationer som WSPA hade
ställt samman inför mötet. Claire Bass,
kampanjledare på WSPA, säger:
”I år ägnade IWC mer av sin tid och
sina resurser än tidigare på frågor som
rör valarnas välfärd och hur valarna ska
räddas. Det ser vi som ett skifte från

Över 100 000 personer skrev
under vår namninsamling för att
rädda tusentals sjölejon i Chile mot
onödig avlivning.
Ursäkten för avlivningen var det felaktiga antagandet att det var sjölejonens fel att tillgången på fisk minskat
dramatiskt.
© Elsa Cabrera/cc-chile.org
valjakt till skydd av valar. Majoriteten av
medlemsländerna är nu medvetna om
att IWC:s framtid ligger i att skydda
valar, inte i valjakt.”
En ytterligare framgång är att IWC
ställde sig bakom flera rekommendationer om djurvälfärd. Rekommendationerna lades fram av Storbritannien och
hade arbetats fram under en workshop
tidigare i år, som anordnades av WSPA
och av engelska regeringen. Under
workshopen närvarade 10 av IWC:s 89
medlemsländer.

Framgång i Costa Rica
och Bogotá i kampen
mot tjurfäktning
Borgmästaren i Colombias
huvudstad Bogotá, Gustavo Petro,
har tagit ställning mot tjurfäktning.
Det har han bevisat genom att inleda
processen med att stänga stadens
tjurfäktningsarena.
Som en del av en informationskampanj
förra året övertalade WSPA samtliga
borgmästarkandidater i Bogotá att ta
tydlig ställning i djurvälfärdsfrågor. Av
dessa valdes Gustavo Petro till borgmästare. Han är angelägen om att
använda stadens tjurfäktningsarena,
La Santamaría, till utbildning och konstnärlig verksamhet.
I januari medgav han därför ingen
finansiering för 2012 års tjurfäktningssäsong. Det officiella uttalandet om

Men det massiva trycket från hela
världen gjorde att förslaget som skulle
göra avlivningen laglig drogs tillbaka.
I samband med det kunde även 300
infångade sjölejon, som skulle dödas
och kroppsdelarna säljas som medicin,
efter förhandlingar släppas fria i havet.
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Kampanjer

Så här vill vi se framtidens
tjurfäktningsarenor: Tjurfria!

uppsägningen
av det avtal som
undertecknats med
tjurfäktningsföretaget lyder:
”Tjurfäktning är
kopplad till aktiviteter som kan anses
vara tortyr, orsakar
smärta och våld på
djuren och leder till deras död. Linjen i
Bogotás politik är att skydda djur från
grym behandling.”
Tidigare i år har WSPA:s lobbyarbete
lett till att författningsdomstolen i
Costa Rica förkastat planerna på att
organisera en tjurrusning i Pamplona-stil.
Marcela Vargas, kampanjchef för

WSPA i Sydamerika, säger:
“Under tjurrusningen som varje år äger
rum i Pamplona hetsas tjuren till att rusa
genom gatorna, den halkar och får ofta
svåra skador. Denna grymma tradition
riskerar livet på både tjurar och människor. Därför ska den costaricanska regeringen ha en eloge för att den förhindrat
att evenemang som detta får äga rum.”
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DJUR

i djurparker
i Malaysia
räddade
Lejon och tigrar i alltför
små och smutsiga burar, krokodiler helt utan tillgång till
vatten. Fåglar och apor som
Detta lejon
hade kedjats fast. Det är bara
i Salong Zoo
några av de djur som räddats
har nu befriats.
från en verkligt eländig tillvaro
tack vare stödet till vårt arbete ”Det här kommer inte bara djuren i
dessa sex djurparker till godo när den
för att hjälpa djur i Malaysias
nya lagen tillämpas. Utan detta skulle
djurparker.

Indirekt räddas
tusentals vilda djur
En talesperson från de malaysiska
myndigheterna säger:
”Även om det medför stora kostnader
är det viktigt att vi sätter djurens välfärd
i högsätet. Alla djuren kommer att få bli
fria i naturliga omgivningar (om det är
djurarter som finns naturligt i Indonesien), få rehabilitering eller få ett nytt
hem i andra djurparker”.
Chris Gee, kampanjledare på
WSPA, säger:
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tusentals nya vilda djur utsättas för
lidande, antingen genom att avlas eller
tas från det vilda för att leva ett trist liv
i fångenskap under förhållanden, som
inte ens lever upp till helt grundläggande krav på djurvälfärd.”

Våra gåvogivares generositet har möjliggjort ett samarbete med Malaysias
regering, experter på djurparker och lokala djurvälfärdsorganisationer - främst
ACRES Singapore - sedan 2009.
Under dessa år har vi arbetat för att få
lagstiftning till stånd som verkligen til�lämpas och kommer djuren i Malaysias
djurparker till nytta.
Malaysias nya lagstiftning för djurparker kräver större hänsyn till djurens
välfärd, hälsa och säkerhet. Djurparkerna ska:
• Följa kraven på inhägnadernas
storlek – olika krav för olika arter
• ha ett karantänområde och ge veterinärvård till sjuka djur
• ge djuren näringsrik mat, som
passar just den arten. Det ska ske
i samarbete med veterinär
• vaccinera djuren.
Myndigheterna och Malaysias intresseorganisation för djurparker och
akvarier ska som nästa steg genomföra
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rbetet har både lett till ny 		
djurskyddslagstiftning och,
till följd av denna, stängningen av sex djurparker. De levde inte
upp till den nya lagens bestämmelser
och stängdes därför av myndigheterna
i augusti. Det förväntas att regeringen
går vidare med en rad andra djurparker, som inte heller lever upp till de nya
kraven, senare i år.
Hundratals djur flyttas nu till rehabiliteringscenter eller till bättre djurparker, där de får en mer naturlig miljö och
blir bättre omhändertagna.

utbildning för att ytterligare förbättra
välfärden för djur i fångenskap.

Snart första målet
nått för kampanjen
”Nej till djurshower”
Under sommaren har vår namninsamling “Stoppa djurshower” i
samarbete med Danmarkskontoret
funnits på nätet. Målet är 10 000 namn
och i skrivande stund har drygt 9 500
människor skrivit under på
www.stoppadjurshower.nu! Danmark,
som haft insamlingen längre, har
kommit upp i drygt 17 000 namn.
Vi har även haft debattartiklar införda i
två lokaltidningar och annons i en stor
resetidning. Underskrifterna är det
tydligaste tecknet på engagemanget
och vi kan använda dem som en väg
att nå turistbranschen.
Vi ser fram emot att även under nästa
år arbeta vidare med kampanjen. Vi tror
att vi tillsammans med branschen kan
få fram förståelse för frågan och nya
djurvänliga riktlinjer. Det är också viktigt
att sprida information till turister om
vad djurshowerna innebär för djuren.

DJURhandel

Den illegala handeln
med vilda djur medför enormt
lidande för miljontals djur
varje år men omsätter många
miljarder. London är knytpunkt för dessa brott. Därför stödjer vi enheten inom
Londonpolisen som arbetar
med att bekämpa dessa brott.
Djurpolisen Louise Morris berättar om en vanlig arbetsdag.

En dag med polisen
som bekämpar illegal
handel med vilda djur

6.45: Jag har arbetat på enheten sedan
maj i år så mitt arbete känns fortfarande mycket nytt, men min passion för att
skydda vilda djur är gammalt. Jag har
jobbat vid Londonpolisen sedan 2003.
I sju år har jag arbetat med brott mot
vilda djur vid sidan av mina ordinarie
arbetsuppgifter. Det har inneburit ett
brett spektrum av arbetsuppgifter, från
olaglig förgiftning av rävar till skydd av
fladdermöss och bevaka försäljning av
förbjudna djurprodukter.
8.00: Framme på kontoret säger jag
hej till Ian Knox. Han har arbetat på
enheten sedan den tillkom 2004 och
blev chef 2009. Samarbetet med
WSPA blev ett pilotprojekt som ledde
till att jag fick min tjänst - men även
två civilpoliser och en administratör.
WSPA: s stöd gör att vi känner oss
mycket uppskattade och extra spännande att vara med i teamet.
10.00: En bra sak med mitt arbete är
att ingen dag är den andra lik. Redan i
morse fick jag ett antal samtal från allmänheten som ville veta mer om vilda
djur i allmänhet eller rapportera brott
mot vilda djur i sitt område. Enhetens
andra polis Sarah Bailey och jag är beroende av allmänhetens ögon och öron
för att kunna göra ett bra arbete. Vi är
tacksamma över att de ringer till oss.
Mycket handlar om internationell
brottslighet men vårt arbete består
även av att finnas till för Londons
djurliv. I dag fick jag ett samtal från en
person som ville ha råd om hur hon
skulle göra med fåglar som häckar i
hennes närhet. Hon var rädd att ett

byggprojekt skulle störa häckningen.
Vi har ett system där varje distrikt i
London har en ansvarig polis för vilda
djur, så jag såg till att den personen
kunde möta kvinnan som oroade sig för
häckningen.
12.00: I dag hjälper jag min kollega
med en utredning om störande av ett
grävlingsgryt på privat mark. Grävlingar
har ett starkt skydd i Storbritannien.
Men eftersom de ibland är ovälkomna
gäster kan folk ta till olagliga metoder
för att bli av med dem.
13.00 Sarah Bailey och jag har nu förhört personerna som tros vara inblandade i störningen av grävlinggrytet. De
var mycket upprörda över anklagelsen
och menar att de inte förstått följderna
av sitt handlande. De fick en varning.
14.00 Nu är vi tillbaka på kontoret och
har ett möte för att diskutera framstegen som gjorts. Förra veckan gjorde
vi husrannsakan i en butik som säljer
traditionell österländsk medicin (så
kallade TAM-shops). Asiatisk medicin
börjar bli ett populärt alternativ till västerländsk medicin men vi vet att deras
produkter ibland innehåller olagliga
djurdelar, som tigerben och björngalla.

Under husundersökningen hittade vi
inga otillåtna djurprodukter men däremot några förbjudna växter. Ägaren
klarade sig undan med några råd och
vi beslagtog växterna. Förra veckan
fälldes en annan TAM-shop, som sålde
medicin som innehöll olagliga växter,
och ägaren fick böta motsvarande en
kvarts miljon kronor.
15.00 En av nackdelarna i det här
jobbet är att hålla efter pappersarbetet. För ett par veckor utfärdade vi en
häktningsorder på en pälshandlare och
dokumentationen måste nu uppdateras. Vi hittade inte det man tror hos en
pälshandlare, alltså päls från utrotningshotade djur. I stället hittade vi flera
sköldpaddsskal. Ägaren visste inte att
det var förbjudet att göra affärer med
dem. Hon kom dock undan med en
varning men vi beslagtog varorna, som
ofta betingar ett väldigt högt pris på
svarta marknaden.
16.00 Nu slutar jag dagens pass. Vi har
åttatimmarspass men fallen vi arbetar
med kräver mer tid än så. Idag har jag
dock bestämt mig för att sluta i tid och
åka hem.

OKTOBER 2012 5

Åsnor
De övergivna åsnorna
har fått ett nytt hem på
en ekologisk fiskfarm.

Israels hårt prövade åsnor har fått en stark beskyddare och förespråkare i organisationen Pegasus. För fyra
år sedan beslutade WSPA att
stödja Pegasus arbete, när
organisationen knappt hade
råd att inhysa och mata de
djur som de hade räddat. Men
i dag är Pegasus beredd att
arbeta vidare på egen hand.
Det var en desperat Zvika Tamuz,
organisationens grundare, som för fyra
år sedan tackade ja till WSPA:s stöd till
hans organisation och arbetet för att
rädda de många åsnor och hästar som
har usla liv i Israel. Många av dem har
övergetts av sina ägare och lämnats
vind för våg.
Tack vare ditt och andras stöd är
organisationen idag stärkt och inte den
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Pegasus
kan snart stå
på egna ben
enda som räddar arbetsdjuren.
Organisationen har också blivit en
stark röst för djuren i politiska sammanhang. WSPA kan därför avsluta
stödet till Pegasus till årsskiftet och
veta att åsnorna tas väl om hand.

Pegasus
resultat
sedan 2008:

Zvika Tamuz med
åsnan Rainbow.

• Pegasus har räddat 236 hästar, 388 åsnor och 9 mulor
• Zvika har hittat nya hem till 150 åsnor på en dadelplantage och en ekologisk fiskodling, där djuren håller
marken öppen.
• Pegasus har blivit den organisation i Israel som utreder
misstänkta fall av misshandel av arbetsdjur.
• Organisationen har satt stark press på regeringen
för att föra in starkare skydd för djuren.

åsnor

Den palestinska organisationen PWLS (Palestine Wildlife Society) driver bland
annat en mobil veterinärklinik
som även utbildar människor
i hur man bättre ska ta hand
om sina arbetsdjur. Den unga,
förlamade åsnan Mo var en av
dem som fick hjälp.
Mo fördes till den mobila kliniken av
sin tonårige ägare Ahmed. Mo var inte
bara delvis förlamad utan led även
av smärtsamma, infekterade trycksår
och överansträngning. Men där fanns
också brännsår på hans tunna kropp
– tecken på att han ”behandlats” med
eld - en grym och ineffektiv metod som
ska bränna bort det onda.
Veterinären på plats, Dr Yousef, ställde
försiktigt några frågor och fick veta att
Ahmed och Mo kom från ett beduinläger en bit bort och Mo hade bränts
av en man som erbjudit att hjälpa till
gratis.
I detta fattiga område där åsnor
tvingas slita hårt för att bära vatten,
transportera människor och arbeta
på fälten, har PWLS utbildat människorna som bor där i grundläggande
djurskydd och veterinärvård. Det har
bidragit till att kunskapen om djurvälfärd sprids.
Efter att Mo behandlats tog
Dr Yousef kontakt med Khalil, som

Åsnan Mo i Palestina
fick hjälp av PWLS
var lokal kontaktperson. Tillsammans
letade de rätt på personen som hade
gjort brännandet.

Oacceptabel behandling
Den personen heter Khaled. Han berättade att han var nykomling på orten,
att en av hans åsnor var sjuk och bad
om hjälp eftersom brännandet inte
hade fungerat. Tillsammans övertygade de honom om att brännande var
helt oacceptabel som botemedel och
fick honom att lova att aldrig utföra det
igen, annars skulle de inte behandla
hans djur i framtiden.
Khalil lovade att hålla koll på att löftet
skulle kollas och att sprida informationen om att brännande gör mer skada
än nytta.
Nu mår både Mo och Khaleds
åsnor bra och vetskapen om att brännande är en oacceptabel och verkningslös metod sprids tack vare dem
och många andra.

Öppenvård för arbetsdjur
De senaste tre åren har din hjälp gjort
att vi kunnat göra verklig skillnad i
områdena runt Betlehem. Antalet
parasitangrepp, som medför hemska

sår, svullnader och klåda, har minskat
med mer än hälften och trycksår från
illasittande utrustning har halverats.
Värmeslagen har minskat med nästan
61 procent eftersom djurägarna har
sett till att djuren får vatten och skydd
från solen. De förr så vanliga slagen är
nästan helt borta och många åsnor har
försetts med nosskydd som gör att de
slipper kedjor.
”Projektet har varit så framgångsrikt att
veterinärkliniken inte behöver komma
så ofta som vi först hade räknat med”,
säger Alistair Findlay, som är WSPA:s
programansvarige för Mellanöstern.
”I början fick vi finnas på plats varje
vecka men nu räcker det om vi kommer
en gång i månaden. Ägarna ser verkligen efter sina arbetsdjur på ett bra
sätt och de vi utbildar på plats sprider
kunskapen om djurvälfärd.”

Blickar framåt
Med din hjälp räknar vi med att fortsätta vara involverade i detta projekt
även under nästa år. Då kommer vi
hjälpa PWLS att ta sig an ytterligare
sex områden på Västbanken och
förbättra livet för tusentals fler åsnor i
framtiden.

Khaled trodde att man behandlade
åsnors skador genom att bränna
dem. Nu kommer han aldrig att göra
det igen.

Här hjälper Hassan
åsneägarna att skaffa
passande nosband.
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björnaR

tack vare dig
lever björnungar
i Indien tryggare!

Reservatet färdigbyggt
för Rumäniens sista
björnar i fångenskap

En stolt Victor
Watkins utanför
björnreservatet.

Ni minns säkert berättelsen
om de två björnungarna,
vars mamma blev skjuten
när de bara var två månader
gamla? Tjuvjägaren slängde
ner ungarna i en säck och
de skulle ha fått ett ofattbart
plågsamt liv som dansbjörnar. Men de räddades.

© WTI

Runt 25 björnar tros
finnas kvar i olaglig fångenskap i Rumänien. Arbetet fortsätter med att få dem fria men
under tiden har reservatet
byggts klart så att alla björnar kan få ett gott liv. Det har
gjorts i samarbete med partnerorganisationen Asociatia
Milioane de Prieteni (AMP).

Det innebär att
WSPA och
AMP nu kan
rädda de sista björnarna
man känner
till som hålls
fångna under
förfärliga förhållanden trots att
det är olagligt.

D

”Vi är så glada över att ha
slutfört den sista utbyggnaden av
reservatet och hoppas kunna påbörja
räddningen av de sista björnarna inom
kort,” säger WSPA:s expert på vilda
djur, Victor Watkins.

et skogiga och vackert be-		
lägna reservatet, nära staden
Zarnesti, har nu 26 hektar
grönskande landskap och plats för
mer än 80 björnar i nöd. Alla björnarna
i reservatet har tillbringat det mesta
av sitt liv i fångenskap under hemska
förhållanden. Det svåra som de gått
igenom gör att de inte kan klara sig
själva i det vilda. Reservatet är därför
en tillflyktsort och det närmaste de kan
komma ett liv som fria björnar.
Denna gynnsamma utveckling av
situationen för de rumänska björnarna
har blivit möjlig tack vare den stora
generositeten hos WSPA-supportrar.
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”Två björnar vid namn Jexy och Jimi
har tillbringat hela sitt liv i en rostig bur
på baksidan av en brödfabrik. De kommer att bli de första björnarna som får
uppleva friheten, lugnet och tryggheten i den nya inhägnaden.”
Vi kommer att hålla er underrättade om
hur det går när Jexy och Jimi börjar
Lilla Kesi har lärt sig
sitt nya liv i frihet och om de fortsatta
klättra med bara en hand.
räddningsoperationerna.

För att bekämpa traditionen med
dansbjörnar arbetar vi både med
utbildning och björnvakter. Men vi är
också med och finansierar team mot
tjuvjägare. Balaram Pradhan är
med i ett av dem:
”För femton månader sedan var
jag, precis som
alla här i byn,
tjuvjägare.
Jag visste
att om jag
kunde fånga
björnungar
skulle jag
kunna tjäna gott
om pengar genom
att sälja dem till dansbjörnstränare. Men jag har
nu förstått att det är grymt, olagligt
och inte heller bra för vår unika skog.
Därför har vi format ett team som
går ut på patrull minst tre gånger i
veckan. Eftersom vi själva jagat vet vi
hur tjuvjägarna tänker.”
I Indien brukade det vara vanligt
med dansbjörnar. Men tack vare arbetet som WSPA och samarbetsorganisationer som WTI (Wildlife Trust of
India) och andra indiska djurvälfärdsorganisationer bedriver, är det numera allt ovanligare och förekommer
bara i mindre byar långt inne i landet.

Band för livet
räddar hundar
i Jodhpur
Varje år dödas 20 miljoner
hundar på de mest avskyvärda sätt - de förgiftas, slås
ihjäl eller dödas med elektricitet. En av anledningarna är
rädslan för rabies. Det är en
sjukdom som dödar mer än
55 000 människor varje år.

D

en enda vetenskapligt
fastställda metoden för att 		
stoppa spridningen av rabies
är massvaccinering av hundar. Med din
hjälp uppmanar vi regeringar att sluta
avliva hundar och i stället vaccinera
dem. Vi ger dem ett rött band för att
visa att de är vaccinerade och inte
smittar. Det är Band för livet! WSPA:s
kampanjchef Esmee Russell berättar
om ett samarbetsprojekt med MAPT
(Marwar Animal Protection Trust) i
indiska staden Jodhpur:
”När vi först började samarbeta med
MAPT under 2006 fanns fortfarande
runt 45 000 gatuhundar där. De är nu
nere i 30 000 och antalet insjuknade
i rabies minskar. Detta är fantastiskt
goda resultat som, tillsammans med
framgångarna på Bali och i Cox´s
Bazar, hjälper oss övertyga regeringar
i hela världen om att vaccinering är
ett effektivt sätt att kontrollera sjukdomen.”

Infångning, dockteater
och föreläsningar
Teamen arbetar genom att fånga in
hunden, placera den inne i lastbilen
och anteckna hur den ser ut, var
den fångades och om det är en hane
eller hona.
”Under denna process är det vanligt
med åskådare. Främst barn tycker att

hundar
Det finns nu runt 30 000
gatuhundar i Jodhpur. Det är
en minskning med en tredjedel
sedan projektet startade.

Esmee
Russell

det är jättespännande att
komma och
se på, säger
Esmee Russell.
Teamen är noga
med att berätta
vad vi gör och varför. Vi har ibland även
dockteater på gatan där vi berättar för
barnen vad man ska göra om man blir
biten av en hund.”
Organisationen MAPT är även ute i
skolorna och föreläser om rabies.

Besök på kliniken
I Jodhpur finns ett hundcenter som
WSPA är med och finansierar. Det har
olika områden för hundar som väntar
på att steriliseras och för de som återhämtar sig efteråt. Mellan tre till fem
dagar brukar det ta för hundarna att
återhämta sig men ingen släpps ut på
gatan utan att vara frisk. Alla som steriliseras får en knapp i örat och ett rött
band som visar att det har gjorts.

En av de 8 000 hundar som blir
behandlade på kliniken varje år.

Vid hundhemmet finns två operationssalar, två veterinärer och flera anställda
som bor där och ser efter hundarna.
Det är ganska enkelt inrett men tillräckligt välutrustat för att hjälpa dem
att sterilisera och vaccinera tusentals
hundar varje år.
När hunden blivit vaccinerad och
steriliserad lämnas den tillbaka där den
hittades. Skälet till detta är att många
hundar ändå övervakas och tas hand
om av människor som bor på platsen.
”Jag känner mig ödmjuk och väldigt
inspirerad över vad teamen uträttar här
i Jodhpur. Alla är så effektiva och hängivna. Jag är övertygad om att WSPA:s
supportrar är väldigt stolta över deras
arbete för hundarna!” avslutar Esmee
Russell.
Dr Jalloh.
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lantbruksdjur

Ny kampanj för EU:s
23 miljoner mjölkkor
Många mjölkkor i EU får
aldrig komma ut. WSPA har
startat en kampanj för mjölkkors välfärd. Målet är ett direktiv som ska säkerställa att
de 23 miljoner mjölkkorna
i unionen behandlas väl.

H

		
ållningen av kor inom EU
		
blir allt mer intensiv. Idag
		
går mjölkproduktionen i riktning mot högproducerande kor och
allt större besättningar. De flesta av
Europas kor får endast vistas inomhus
och allt färre kor har tillgång till bete
under sommarmånaderna, trots att det
finns ett tydligt samband mellan god
djurvälfärd och betestillgång.
Mjölkkorna är troligen de lantbruksdjur som har sämst välfärdslagstift-

ning i EU. WSPA
Sverige startade
en kampanj redan
den 14 september
i samarbete med
den brittiska organisationen CiWF
(Compassion in World Farming) och
glasstillverkaren Ben & Jerry´s. Personer utklädda till kor åkte omkring
i Stockholms tunnelbana och spred
information om hur mjölkkorna har det
i EU. Dessutom har ICA Student engagerat sig för korna och spridit information om kampanjen på flera universitet
i Sverige.
Torsdag 25 oktober startade
Europakampanjen där WSPA:s samtliga EU-kontor (Sverige, Danmark,
Storbritannien, Tyskland och Nederländerna) är med. Vägen till direktivet för
kors välfärd går bland annat genom

Kampanjen tjuvstartade i Sverige
i samarbete med CiWF och Ben & Jerry´s.

att upp lysa allmänheten och samla in
namn, som ska lämnas över till EU och
till medlemsländerna. I de andra länderna vill man också att konsumenter
skriver till de stora livsmedelskedjorna
och ber dem sälja mjölk från kor som
fått gå ute.
Idag saknas gemensamma regler
för hur kor ska hållas och skötas inom
EU. Många medlemsländer inom EU
saknar helt detaljregler för hur kor ska
hållas. Endast Sverige och Finland har
lagstadgade krav på att kor ska ha
tillgång till utevistelse och bete under
sommarmånaderna.

En halv miljon människor
gav lantbruksdjuren rätt till
välfärd på Riokonferensen
En halv miljon människor
i hela världen skrev under för
att hjälpa lantbruksdjurens
välfärd att komma med på
Rio+20-konferensens agenda
i somras. Det gav resultat!

D

et blev två ”för första gången
någonsin”. Först kom djurvälfärd för lantbruksdjuren
med på agendan men nu finns den
även med i konferensens dokumentation som en viktig del av ett hållbart
samhälle. Det är ett tydligt bevis på att
vi bidrog till att sambandet mellan djur,
hållbart jordbruk och en hållbar utveckling erkändes vid denna stora globala
plattform.
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Resultatet bör återspegla en ny förståelse för och uppskattning av lantbruksdjuren, deras välfärd och betydelse för
att uppnå hållbarhet. WSPA kommer
nu att begära att globala institutioner,
mellanstatliga organ och regeringar
på alla nivåer gör insatser inom politik
och lagstiftning som förbättrar djurens
välfärd över hela världen.

Sao Marcelo-ranchen i Brasilien visar hur hög
djurvälfärd och miljöhänsyn kan bli goda affärer.
Grisarna har tillgång till både vatten och lera.
Det är långt från djurindustrierna i de flesta länder. Ranchen är en av fallstudierna vi tog fram
inför Riokonferensen för att visa fördelarna med
djurvänligare livsmedelsproduktion.

stöd till djuren
Lenas produkter: snygga nyckelringar,
kylskåpsmagneter och t-shirts.

Matilda
höll loppis
för djuren
Vi fick ett brev:
”Hej! Mitt namn är Matilda Fredlund och
jag är 15 år. Jag älskar djur, och efter
att jag har sett eran reklamfilm på teven
så fick jag en tankeställare. Så om ca 2
veckor ska jag ha en loppis och sälja jätte
mycket saker, förhoppningsvis så kommer några kompisar till mig vara med och
hjälpa till med lite prylar som de inte vill ha
längre. Så alla pengar jag tjänar kommer
jag att ge till er, så att de små söta djuren
som lever i plåga kan få ett bra liv.”
Vi tackar Matilda för den fina gåvan och
för hennes omtanke om djuren!

Nyckelringar och
kylskåpsmagneter
för björnarna
Ännu ett glädjande brev:
”Jag har ett litet projekt där jag gör
snygga produkter och skänker en tia
per såld figur till dansbjörnsprojektet

ni har. Bland annat ”Owls for Bears”
och nu har det dock tillkommit en
björnfigur nyss, den dök upp i huvudet
innan helgen och det är en björnfigur
med texten `I don´t feel like dancin´
på.” www.madebysteel.com
Vi tackar Lena Ståhl som verkar ha
ett hjärta av guld!

Rivet stöder WSPA
Mika Hallbäck, mer känd som Rivet,
är en musiker från Ystad som både
ger ut och framför housemusik live,
i hela världen men framför allt
Europa.
Han bär tröjan han köpte från USA
med stolthet: ”Efter 10+ år i branschen känner jag att jag vill använda
min röst till något vettigare än min
egen person – nämligen att lyfta djurrättsfrågor.”
Vi tackar Rivet för hans tydliga stöd
till WSPA och djuren!

Hjälp till djuren varje månad
Du som får denna tidning har troligen stöttat WSPA:s arbete på något sätt.
Varje människa som stöttar djuren är enormt viktig!
Det allra bästa stödet ger du som Animal Protector. Det kan du bli
genom att ringa oss på 08-617 7970, maila info@wspa.se, eller gå in på hemsidan www.wspa.se. Du kan bli Animal Protector genom att betala via autogiro, via SMS eller ditt kontokort. Som Animal Protector får du förutom denna
tidning även tillgång till en egen hemsida.

Låt din omsorg
om djur leva vidare
En testamentsgåva till WSPA innebär
att man ger ett mycket viktigt bidrag
för att djuren ska få bättre liv. Din
omtanke och goda vilja hjälper djuren
i deras utsatta situation och ger oss
förutsättningar att arbeta för ett bättre
samhälle för dem.
Kontakta oss på tel 08-617 79
så skickar vi dig vår folder om att

70

testamentera till WSPA.
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Avsändare
WSPA Sverige
Box 225 36
104 22 Stockholm

Sverige

B

Porto betalt

De räddar världens djur från katastrofer
Ditt stöd hjälper oss att skydda och rädda djur som lever i katastrofdrabbade områden över
hela världen. Förra året räddade vi 330 000 djur! Översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott är bara några av de livshotande situationer som de hårt arbetande medlemmarna i
våra katastrofteam kan befinna sig i.

Bakom siffrorna och nyhetsrubrikerna från katastrofplatserna
finns verkliga människor - här är
några av dem. De berättar om sitt
starkaste ögonblick i tjänsten.
Colombia: Dr Diego Alonso Zuluaga Araque
Arbetar som enhetschef för veterinär akutvård sedan fem år.
”Under ett jordskred i Colombia 2010 dog 80 människor och många fler blev
hemlösa. Men mitt i allt elände var det en glädje att hjälpa djuren och ägarna
med kärlek, mat och veterinärhjälp. Jag vet att djur inte kan tala men jag
känner deras tacksamhet. Det hjälper mig att sova gott på natten.”

Argentina: Dr Jennifer Ibarra
Har arbetat i sex år på WSPA som katastrofhjälpssamordnare.
”Förra året när vulkanen Pyehue fick ett utbrott och dränkte hela området med
aska påverkades 120 000 djur. De hade svårt att ta sig fram genom askan men
när vi kom med vatten och mat blev djuren och ägarna så tacksamma.”

Costa Rica: Dr Sergio Vasquez Longoria.
Arbetar som katastrofhjälpsveterinär sedan fem år.
”Mitt bästa minne, men också det mest upprörande, var efter orkanen Ike. På
stranden var många hästar lämnade åt sitt öde och i ren desperation hade de
ätit sand. De hade fruktansvärt ont. Vi kunde tyvärr inte rädda alla men jag
lyckades rädda en. Jag behandlade honom under många timmar och följande
dag reste han på sig och åt upp all hö vi hade tagit med.”

Fiji: Dr Kate Hickey
Samordnare för WSPA:s katastrofarbete. Anställd sedan 6 månader.
”Efter en svår översvämning på Fiji besökte jag ett litet familjelantbruk som
förlorat en tredjedel av sin boskap. De hade bara en överlevande kalv och den
var nära döden. Efter akutsjukvård och antibiotika kunde kalven stå upp och
den både åt och drack. Familjen grät av glädje och tacksamhet.”

Filippinerna: Dr Daniel C Ventura Jr
Samordnare för WPA:s katastrofarbete sedan 2 år.
”Under katastrofhjälp måste vi vara mycket försiktiga när vi evakuerar – vi
måste ta hänsyn till hur djur påverkas men även allmänhetens säkerhet och
välfärd. De bästa ögonblicken är när jag ser banden mellan människa och
djur, och när jag ser hur människor sätter sina djur i säkerhet under svåra
situationer. Det visar att de ser djuren som viktigare än ägodelarna.”

