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Djurvänlig
turism

Släpp ut
alla EU:s
kor på bete

Lyckad kampanj
för sköldpaddor
på Caymanöarna

För djuren är det inte semester
En brittisk journalist konstaterade för länge sedan att
resenären ser det hon ser medan
utflyktsdeltagaren ser det man
visar henne. Jag har ofta tänkt på
det när jag besökt länder runt om i
världen. Mina starkaste upplevelser
av landets kultur och av människorna som bor där har jag fått när
jag utforskat landet på egen hand.
Men jag har också upplevt mycket
intressanta saker när jag deltagit i
olika utflykter.
Det gäller även mina upplevelser av
djur, både på gott och ont. De resor
där jag har studerat djuren i sin egen
miljö har fördjupat min respekt för
dem. Men inför varje resa jag gör finns
det alltid en malande känsla av oro

inom mig. Vad kommer jag att se när
det gäller djur som far illa, av djurplågeri och djurlidande? Direkt tänker jag
på hemlösa hundar och katter, många
gånger dessutom drabbade av sjukdomar och skador. Fåglar i små burar.
Kedjade apor som ska locka fram
turisternas kameror. Tigrar bakom
galler i trånga utrymmen. Listan kan
göras lång.

allmänheten. Under mars månad var
vi med på Skandinaviens största
turistmässa i Göteborg och informerade om djurvänligt resande.

Vi har flera WSPA-kontor världen över
som driver en kampanj för att uppmärksamma vad djur utsätts för på
turistorter. Bland annat vill vi tillsammans med resebranschen ta fram
en etisk kod, som innefattar djurens
välfärd. En undersökning som vi låtit
opinionsmätningsföretaget Demoskop
göra visar att vi har ett starkt stöd från

Stort tack!

Innehåll

Till sist vill jag tacka för allt fantastiskt
stöd! I den här tidningen kan du läsa
om sådant som WSPA arbetar med,
både globalt och lokalt. Det är tack
vare ditt stöd som vi kan förbättra
djurvälfärden runt om i världen.

Roger Pettersson
Generalsekreterare,
WSPA Sverige
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Djurvänlig turism

Arbetet fortsätter för djurvänlig turism

WSPA:s kampanj Compassionate
Traveller handlar om turism på
djurens villkor och har en särskild
satsning för att stoppa shower
med vilda djur. För att stärka det
arbetet deltog WSPA Sverige på
Skandinaviens största turistmässa,
TUR 2013, i mars.
Närmare 15 000 personer har
skrivit på vår namninsamling på
www.stoppadjurshower.nu. Kampanjen
har stärkts genom deltagandet på TUR
2013 i Göteborg, där vi även höll tre
seminarier. WSPA Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson höll tillsammans med praktikanten Lina Dahl, som
studerar ledarskap inom turism, ett
seminarium om svenskars syn på djur-

shower och marknadsföring av dem.
Det överraskande resultatet av vår Demoskopundersökning, med drygt 1 000
genomförda intervjuer, visar att åtta av
tio svenskar inte vill stödja eller besöka
djurshower. De vill heller inte att de
marknadsförs av researrangörerna.
Det andra seminariet hölls av
Natalie Key och Andreas Öberg. På sin
smekmånad reste de till ett djurhem
som rehabiliterar regnskogsdjur i Costa
Rica. De har filmat arbetet på djurhemmet men är även först i världen med
att ha fått följa med Costa Ricas djurpoliser när de räddar djur.
Zoologen Jan Westin höll det tredje
seminariet, som handlade om bevarandeprojekt runt om i världen.
Han framhöll att även mindre

glamorösa djurarter måste räddas.
WSPA fick inför mässan besök av
H Johannes Lindgren, en konstnär som
nyligen hållit en uppskattad utställning
i Falun. Johannes tycker att det känns
meningsfullt att kunna stödja WSPA:s
arbete. Han skänkte därför en signerad originalmålning, som först prydde
montern och sedan lottades ut bland
TUR-besökare och på Facebook.
Lycklig vinnare blev Caroline Korpinen.
Även fyra ryggsäckar, som skänkts
av Fjällräven, lottades ut bland
TUR-besökarna. Vi tackar Fjällräven
för gåvorna. De vanns av Annie Bedö,
Berit Svensson. Alexander Olsson och
Elma Ottosson.
Mer information om mässan kommer i nästa nummer av WSPA News.
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Björnar

Seger

för Indiens
dansbjörnar
Det 17-åriga arbetet mot dansbjörnar
i Indien har äntligen lett till fullständig
framgång. Detta firade WSPA den 26
november tillsammans med indiska
regeringen. Då lanserades en handlingsoch bevarandeplan för björnar.
Planen har tagits fram av indiska
regeringen i samarbete med WSPA och
andra ledande globala och nationella
organisationer. Syftet är att förhindra
grymhet mot björnar och skydda sårbara
populationer i det vilda. Planen ska
också förhindra den brutala seden med
dansbjörnar.
Vi firade framgången tillsammans
med organisationen Wildlife Trust of
India (WTI) under en internationell konferens om björnforskning och förvaltning.

Denna läppbjörn har bortrövats
från naturen. Han skulle ha blivit
dansbjörn men räddades av WTI.
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Mohammad gav upp sin dansbjörn
och fick stöd för att hitta en ny inkomst. Det gjorde att hans tioåriga
dotter Tamanna kunde börja skolan.

-Nu ska Indien bli helt fritt från
dansbjörnar. Idag är en stor dag
för Indiens björnar och en viktig
milstolpe för vår organisation, sade
Roger Pettersson, WSPA Sveriges
generalsekreterare.
Handlingsplanen för nationellt björnbevarande och välfärd har utvecklats
med bidrag av bland andra WSPA.
Den kommer att skydda björnstammarna i 26 indiska delstater. Planen kommer
också hantera de viktigaste frågorna
som hotar björnar, som illegal handel
med björndelar, föräldralösa björnungar,
konflikter som uppstår mellan björnar
och människor samt björnars förlust av
livsmiljöer.

Björnar

Intensivt
arbete för
att befria de
sista olagligt
inspärrade
björnarna
i Rumänien
Som tidigare rapporterats har björnreservatet i Rumänien byggts ut för att
kunna ta emot de sista 20 björnarna
som hålls olagligt inspärrade i landet.
Björnen Baloo är en av dessa björnar.
Han blev infångad i skogen som liten.
Jägare sköt hans mor och låste in
Baloo i en bur.
Det var 12 år sedan som Baloo senast
upplevde naturen - men han har nu
efter långa förhandlingar flyttats till
reservatet i Zarnesti.

Gallbjörnars stora lidande
Många hörde av sig till oss efter vårt
utskick om björnarna på gallfarmer
i Kina, Vietnam och Sydkorea. Hur
stort lidandet är för dessa björnar
var tidigare okänt för de flesta och
vi kommer nu att intensifiera arbetet
med att stoppa detta.		
Det effektivaste sättet är att
först få fram ett totalstopp i Sydko-

rea – där ett förbud mot gallfarmer
är på väg – och Vietnam. Samtidigt
håller vi förhandlingar i Kina och
arbetar för att ta fram underlag som
visar att gallfarmerna inte lönar sig,
varken ekonomiskt eller hälsomässigt. Vi återkommer med rapporter
om arbetet och tackar för ert stora
engagemang.
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SköldpaddOr

Goda nyheter från Caymanöarna:

Sköldpaddsfarmen
lovar förbättring
för djuren

Fler än 140 000 människor, däribland Paul McCartney,
har stöttat vår kampanj för att förbättra förhållandena
för djuren på den sista sköldpaddsfarmen. Ledningen
för farmen var dock kallsinnig in i det sista men slutligen kom ett genombrott.
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Fler framgångar

F

		 örväntningarna var låga när WSPA
		 gick till mötet med ägarna till
		 Caymanöarnas sköldpaddsfarm.
Efter att ha avvisats gång efter gång under
ett halvårs tid vågade vi inte förvänta
oss annat än en stängd dörr - men nu är
en direkt dialog igång mellan WSPA och
farmen.
Farmägarna har äntligen erkänt att
den dåliga djurvälfärden på anläggningen
är problematisk - och har tackat ja till vår
hjälp att hitta lösningar. De uttalade att
”WSPA:s undersökningar och kampanj gör
att vi förbinder oss att införa förbättringar”.
Det var på mötet med farmägarna
som världsmästaren i fridykning, caymanbon Tanya Streeter, överlämnade över
140 000 namnunderskrifter, som djurvänner över hela världen har stöttat kampanjen med. Ett stort tack till alla er, som
gjorde vår stämma hörd! Ni gjorde skillnad.
WSPA menar att problemen som vi
har avslöjat på anläggningen – däribland
hälsorisken för dem som klappar djuren
och inavel – måste åtgärdas.
Vi glädjer oss åt att komma igång och
hjälpa farmen med att ta tag i de mest
akuta problemen. Det är ett samarbete
som i slutändan kan leda till en lösning
även i längden, så att vi kan ge sköldpaddorna ett bättre och mer naturligt liv.
WSPA:s kampanjledare Dr. Neil
D’Cruze säger:
- Trots att vi på många sätt är nöjda
med resultatet kan små förändringar
inte lösa de grundläggande orsakerna
till detta lidande: gröna havssköldpaddor är vilda och ensamlevande djur
och kan aldrig anpassa sig till ett liv
hopträngda på en farm.

Totalstopp för kosmetikatester
Sveriges generalsekreterare,
på djur inom EU! WSPA
Roger Pettersson, säger:
Djurtester av färdiga kosmetikaoch hygienprodukter är förbjudet
sedan 2004. Däremot har djurtestade
råvaror kunnat användas. 11 mars
infördes ett försäljningsförbud som
helt ska sätta stopp för alla framtida
djurtester i EU.
Efter denna dag får alltså inga nya
djurtester göras av ingredienser som
används i produkter som säljs inom
EU. Detta totalförbud mot försäljning
av djurtestad kosmetika och hygienprodukter inom EU har kommit till efter
åtskilliga förhalningar och undantag.

- Det är ett mycket angeläget och
välkommet förbud. Industrin har
tvingats satsa rejält på att utveckla
nya, djurfria metoder. Det visar att
lagstiftning är ett viktigt verktyg för
att hitta alternativ till djurförsök.
Förbudet är resultatet av flera decenniers intensiva arbete från ett stort
antal djurskyddsorganisationer inom
EU. Det gäller dock inte för djurtester
som utförts medan de fortfarande var
tillåtna. Butikerna kommer alltså inte
att tömmas på produkter som tidigare
djurtestats.

Nederländerna förbjuder
pälsdjursuppfödning
Nederländska senaten röstade
den 18 december ja till ett förbud
mot pälsdjursuppfödning. Förbudet
kommer att träda i kraft 1 januari
2024. Beslutet gäller minkar men
eftersom uppfödningen av rävar
och chinchillor för päls förbjöds
i Nederländerna på 1990-talet, är
detta i praktiken ett totalförbud mot
all pälsdjursuppfödning.

Förbudet kan underlätta för åtskilliga
andra länder att snabba på egna förbud, särskilt eftersom Nederländerna
är en av världens största minkpälsproducenter. Varje år dödas sex miljoner
minkar där. Dessutom är förbudet en
förebild för organisationer runt om
i världen, som arbetar för att få ett
stopp för denna grymma och oetiska
industri.

Förbudet är grundat på etik - det går
inte att rättfärdiga att döda djur och
inkräkta på deras välfärd för att tillverka en icke livsnödvändig produkt
som päls. Detta är en stor framgång
för WSPA:s nätverksorganisation Bont
voor Dieren (‘Päls åt djuren´), som har
bedrivit kampanj och opinionsarbete
i många år för att få ett slut på pälsdjursuppfödningen i Nederländerna.

- Genom att förbjuda pälsdjursuppfödningen i Nederländerna, sänds
ett viktigt budskap till återförsäljare och konsumenter: Päls är en
otidsenlig produkt. Att föda upp och
döda djur för mode eller lyx passar
helt enkelt inte dagens syn på
djuretik och medkänsla, säger
WSPA Sveriges generalsekreterare
Roger Pettersson.
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HUndar

KINA: Två avtal som
räddar många djur
från lidande
Vår kampanj Band för livet kan
rädda 500 000 hundar i Kina
från grym avlivning. WSPA
har redan massvaccinerat
hundar på Bali och även hjälpt
Bangladesh regering att starta
ett rikstäckande program.
Därmed finns de bevis som
behövs för att visa världens
regeringar att vaccinering är
den enda lösningen mot rabies
– som både är human och
hållbar.
De kommande fyra åren kommer vi att
samarbeta med Kinas smittskyddsmyndighet för att undersöka och utföra
massvaccinationer av hundar över hela

landet. Vi räknar med att resultaten
kommer att uppmuntra den kinesiska
regeringen att påbörja massvaccinering
av hundar - den enda effektiva lösningen för att motverka rabies.
Mer än 3 000 människor dör av
rabies i Kina varje år och motåtgärden
har involverat ofattbar grymhet
– misshandel, elchocker och förgiftning av tiotusentals hundar årligen.
Om detta kan upphöra räddas många
hundars liv.

Utbildning under
förändring i Kina
Livet för miljontals kinesiska djur kan
komma att förbättras avsevärt under
de kommande fem åren. Detta genom vårt banbrytande avtal med det
kinesiska veterinärförbundet. Avtalet

innebär att vårt avancerade djurvälfärdsprogram, som redan införlivats i
veterinärutbildningar i 20 länder, kommer att läras ut på veterinärskolor och
institutioner runt om i Kina.
Fram till undertecknandet av detta
betydelsefulla avtal var djurskydd inte
erkänt som en viktig del av läroplanen
för kinesiska veterinärstudenter.
- Jag tror att många WSPAsupportrar kommer bli väldigt glada
över att höra att överenskommelsen
inte enbart kommer att förbättra
veterinärutbildningen utan också
kunna stärka relationerna med viktiga nyckelpersoner inom regeringen
och myndigheter. På så vis kan de
stödja vårt arbete för att förbättra
livet för djur i hela Kina, säger WSPA
Kinas generalsekreterare Li Guozhi.

Band för livet: Denna hund i Bangladesh har fått ta del av vårt vaccinationsprogram mot rabies.
Lilla Kesi har lärt sig
klättra med bara en hand.
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namninsamling

Släpp ut Europas
kor på bete
– namninsamlingen
fortsätter

V

		
i är stolta över att Sverige har
		
lag på rätt till utevistelse för
		
mjölkkor! Men vi vill att alla
EU:s 23 miljoner mjölkkor ska ha
samma rätt. Därför fortsätter vi den

kampanj som vi driver tillsammans med
Compassion in World Farming (CiWF)
och Ben & Jerry´s. Just nu har vi nått
runt 75 000 namnunderskrifter men
fler behövs för att kunna förmå EU:s

makthavare att införa ett direktiv för
mjölkkors välfärd. Därför skickar vi
med en namnlista som du gärna får
underteckna och be familjemedlemmar,
bekanta eller kolleger att skriva under.

Skriv under namninsamlingen och skicka sedan till WSPA Sverige, Box 22536, 104 22 Stockholm
Du kan beställa fler listor genom info@wspa.se eller 08-617 7972. Du kan också skriva under
direkt på http://www.happycows.eu/sv/sign
Namn:
Adress:
E-postadress:
Namn:
Adress:
E-postadress:
Namn:
Adress:
E-postadress:
Namn:
Adress:

#

E-postadress:
Dr Jalloh.
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DJurparker

Parken Zoo:
Fyra frågor till WSPA Sveriges generalsekreterare

Efter Kalla Faktas avslöjande
om missförhållanden i
Parken Zoo i Eskilstuna tillsatte djurparken en expertgrupp med uppdrag att genomlysa hela verksamheten.
En av experterna var
WSPA Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson.

Hur var det att
granska Parken Zoo?

Påverkar er granskning
andra djurparker?

Både intressant och obehagligt på
samma gång. Intressant eftersom vi
fick total frihet att granska vad vi ville
och att personalen bidrog konstruktivt
till vårt arbete. Obehagligt eftersom det
visade sig finnas så många brister.

Ja, helt klart. Och det var en av anledningarna till att jag tackade ja till
uppdraget. Jag vet att såväl svenska
djurparker som den europeiska
djurparksföreningen har varit mycket
intresserade av vår granskning.

Vad tror du händer
med Parken Zoo?

En avslutande kommentar?

Nu har länsstyrelsen, som har kontrollansvaret, utfärdat flera förelägganden.
Parken har till april på sig att åtgärda
bristerna. Sedan återstår att se.

Jag tror att fler skulle tjäna på att anlita
externa experter för att granska sina
verksamheter. Den här granskningen
är unik, eftersom vi fick tillgång till allt
vi ville se.

Nytt hopp för Malaysias djur i djurparker
Hundratals djur lider i
undermåliga djurparker i
Malaysia. MyZoo är en sammanslutning av djurskyddsorganisationer med syftet
att rädda djuren. De har nu
av regeringen ombetts följa
med på inspektionsrunder
för att kontrollera att djurparkerna följer de nya föreskrifterna.
Sedan 2009 har WSPA stöttat de
organisationer som övervakar
förhållandena på Malaysias djurparker och tryckt på för att de nya
lagarna ska efterlevas. Redan har,
som vi rapporterade i förra numret av tidningen, sju av de värsta
djurparkerna stängts. Djuren där får
rehabilitering eller släpps fria.
Nu ser vi fram emot arbetet
med att granska återstående djurparker i Malaysia och rädda vanvårdade djur.
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Hundratals djur som lidit i undermåliga djurparker i Malaysia har
släppts fria eller rehabiliteras. Nu granskar djurskyddsorganisationer
om övriga djurparker håller måttet.
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Rockruset – hundlopp till stöd för WSPA
Allt började med att Anna
Lindström i Arvika såg
reklamfilmen för WSPA på TV.
– Jag ville så gärna hjälpa till och funderade på om jag på något sätt kunde
samla ihop mer pengar, säger Anna.
Så föddes idén till ”Rockruset”. Ett
hundlopp anordnades, där syftet var
att samla in pengar till WSPA. Man
valde om man ville anmäla sig till ”5
km tävling” eller ”2,5 km motion inkl.
tipspromenad”.
Anna skickade mail till olika företag
och frågade om de ville vara med och
sponsra priser till vinnarna i respektive
lopp. Det var många som ville hjälpa

till att sponsra evenemanget. Vinnaren
i varje klass fick fina priser, och alla
som var med fick medalj, graverad med
”Rockruset 2012”, samt en godispåse
till hunden.
– Ett härligt gäng bestående av familj
och vänner ställde upp som funktionärer. Utan dem hade det aldrig gått!
säger Anna. Vi satsade på 50 deltagare
och det blev 103 anmälningar plus en
del efteranmälningar!
Det helt ideella Rockruset fick otroligt god respons från många människor
och omskrevs i lokalpressen. Anna
Lindström, som driver bloggen och
företaget Rocktassar, har lovat en
repris under 2013!

Anna Lindström med två av sina hundar;
Fix och Ludde
Läs mer och se fler bilder på www.rocktassar.se

Förstaklassarna som gjorde djurbok för djuren
Förstaklassarna på Karlbergsskolan i Stockholm tog ett
väldigt fint initiativ. De författade en bok om bondgårdsdjur där varje barn fick välja
varsitt djur att rita av och skriva
en faktatext om. Sedan tryckte
de upp boken. Vinsten från försäljningen går till WSPA.

Receptbok för två goda saker
Emmy och Alma är
två tjejer på 13 år som
säljer receptböcker.
Hälften av pengarna de
får in går till WSPA och
hälften till Barncancerfonden. Tack Alma och
Emmy! Hör av dig till
info@wspa.se om du vill
köpa en receptbok.

Tack Adam Gracin-Cuturic,
Denise Madej, Aya Kruuse-Stocklassa,
Emma Lefévre, Thea Gotenjsö, Marion
Manneh-Österberg, Herman SederholmLindholm, Theo Gourmelon-Nordin,
Suzanne Lesage, Alma Nylén-Hallgren,
Sally Martin och Alma Rådström.
Och läraren Annika Johansson, som
själv bekostade trycket!
Foto: Jacob Hellgren/Vi i Vasastan

Musikern
Jonas Carping
stöder WSPA

Vi tackar musikern Jonas Carping
som i sann julanda erbjöd gratis
nedladdning av sitt kritikerrosade album ”All The Time In
The World” en vecka före jul.
Det var hans sätt att ge uppmärksamhet åt WSPA: s arbete och
han uppmanade samtidigt sina
fans att stödja oss.
www.jonascarping.com
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Avsändare
WSPA Sverige
Box 225 36
104 22 Stockholm

Sverige

B

Porto betalt

Att göra skillnad i världen
Livsmedelsindustrin berör miljarder djur varje år. Att rädda världens lantbruksdjur från
lidande är därför extra viktigt. Här är några exempel som gör skillnad i världen.

Danmark, Sverige, Storbritannien, Nederländerna
Vi har kampanj i Sverige, Danmark, Storbritannien och Nederländerna för EU:s mjölkkor. Den
ska påverka EU:s makthavare att stoppa allt fler kor från att hållas enbart inomhus. Den intensiva
mjölkindustrin gör att miljoner kor aldrig får uppleva solljus eller känna gräs under klövarna.
Brasilien
Ett stort tack till våra 500 000 supportrar som backade upp vår Pawprint-kampanj förra året.
Den riktades mot världens ledare på FN:s toppmöte (Rio +20) för att få dem att sätta välfärden
för lantbruksdjur på dagordningen. Inte nog med att vi är först i världen med att åstadkomma
detta, toppmötet erkände även formellt att lantbruksdjurs välfärd måste beaktas för lösningar
på globala hållbarhetsfrågor.
Kenya
Fallstudier som visar hur djurvänliga lantbruksmetoder lönar sig är avgörande för trovärdigheten
i våra kampanjer och vårt politiska arbete. Ett kooperativ av småskaliga mjölkbönder med betesmarker baserade i Kenya bidrar till att höja produktiviteten, förbättra försörjningen, öka livsmedelssäkerheten samt ger god hälsa och välbefinnande för djuren.
Australien
Miljontals australienska djur fraktas levande utomlands varje år. De får uthärda långa och fruktansvärda resor och sedan en smärtsam slakt när de kommer fram. En handel med nerkylt kött
skulle vara svaret för att få slut på denna brutala behandling av djuren. Hittills har nästan 200 000
australiensare och många politiker stöttat vår Human Chain-kampanj, som kräver ett stopp för
export av levande djur.
Indonesien
Tiotusentals nötkreatur kommer att behandlas mer humant på slakterier i Indonesien tack vare
vårt nya treåriga projekt med indonesiska veterinärsamfundet. På andra håll, med hjälp av
stödet från vårt humana slaktprojekt, har anställda på plats lärt sig att förbättra livet för djur
i slakterier. Detta har inneburit att runt en halv miljard djur i Kina och Brasilien inte behöver avsluta sina liv med lidande.
Kanada
Över 300 miljoner värphönor i Nordamerika lever under oacceptabla förhållanden. I en liten bur
trängs 6-8 fåglar med nästan inget utrymme att vända sig om, sträcka ut sina vingar eller bete
sig naturligt. Men kampanjen Välj burfritt! vill ändra på detta. Redan har 40 000 personer stöttat
kampanjen.

