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Band för livet räddar
hundratusentals hundar
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30 ÅR
med
WSPA

De 25 sista björnarna i Rumänien

J

ag känner enormt för vårt pågående arbete med att rädda
den sista björnen i fångenskap
i Rumänien. WSPAs björnexpert Victor
Watkins reste i slutet av förra året
runt i Rumänien och fann de sista 25
björnarna som hölls i fångenskap. Det
handlar framför allt om björnar som
idag tvingas att leva i trånga burar på
betongfundament utanför restauranger,
allt för att locka turister till lunchborden. Själva får björnarna inte tillräckligt
med föda. Många av dem lider av
näringsbrist. De lever inga björnliv.
I november skickade vi ut ett vädjandebrev till alla er som stödjer oss i
Sverige. För att kunna förverkliga vår
gemensamma dröm om att rädda den
sista björnen krävs pengar. Ett nytt reservat måste byggas och inredas. Björnarna är i behov av veterinärmedicinsk
behandling och de ska också fraktas
till reservatet. Gensvaret blev enormt.
Insamlingen är inte klar än, men vi
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kommer att nå ett mycket bra resultat
i Sverige. Vi fick också många samtal
från engagerade supporters, som vill
veta mer och vara med och rädda björnarna. Utan alla er skulle detta projekt
inte vara möjligt att genomföra.
Vi kommer att skriva en mer utförlig
återrapportering i nästa nummer av
den här tidningen.
I det här numret fokuserar vi bland
annat på hundar och på vårt arbete
med att massvaccinera hundar mot rabies. Runt om i världen dödas hundar
brutalt i rädsla för rabies. Att angripa
hundar är dock ingen framgångsrik
metod i arbetet mot rabies. Det finns
inte ett enda exempel på att det har
fungerat.
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WSPA har idag stor erfarenhet av att
massvaccinera hundar mot rabies.
Genom att vaccinera hundarna räddar
vi dem och vi skapar också en effektiv barriär mot rabies. Vi gör skillnad
både för djur och människor. Vi bryter
invanda mönster som innebär att djur
utsätts för lidande och ersätter dem
med nya, som respekterar djurens välfärd. Och som även gynnar människor.
Personligen tror jag att det är nyckeln i
vårt arbete för en värld där djurvälfärd
respekteras och där djurplågeri upphör.
Om vårt arbete för hundar och andra fantastiska resultat kan du läsa
om i den här tidningen.
Vi kunde inte ha uppnått dem utan
din hjälp.

Roger Pettersson
Generalsekreterare, WSPA Sverige
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Kampanjer

Sydkoreas regering vill
stoppa björngallaindustrin

Glädjebesked för Sydkoreas
svartbjörnar i gallindustrin

Finansutskottet i Sydkoreas parlament
har nyligen beslutat att avsätta 200
miljoner koreanska Won (ca 1,2 miljoner svenska kronor) till  att kartlägga
björnarnas situation på farmerna samt
att ta fram förslag på hur farmerna ska
avvecklas.

Beslutet välkomnas av det koreanska
folket. Enligt en opinionsundersökning
som WSPA gjort i Sydkorea vill 90 %
stänga björnfarmerna.
- Opinions- och påtryckningsarbetet
som WSPA och vår lokala samarbetspartner Green Korea United, GKU,
bedrivit har varit helt avgörande. Parlamentets förslag hänvisar till och med
till denna kampanj, säger kampanjledaren Chris Gee.

Aktion för Chiles sjölejon

Djur får
hjälp på Fiji
och i Mexiko
Tunga skyfall på västra
Fiji har lett till jordskred och
översvämningar. Trots att det
finns bra varningssystem ledde
skyfallen till stora dödstal bland
boskap och getter.
Skyfallen på västra Fiji hotar djuren
men WSPA finns på plats.

En världsomspännande kampanj
ska rädda Chiles sjölejon,
som hittills varit fredade.

Chile har lagar som skyddar
sjölejon. Men nu har djuren felaktigt fått skulden för att ha förstört
fisket i landet. Regeringen vill därför upphäva skyddet och avliva
tusentals sjölejon för att försöka
rädda fisket.

Förutom avlivning riskerar djuren
också att deras kroppsdelar säljs som
potenshöjande medel. Om sjölejonen
inte avlivas kan de infångas och komma
att säljas till marina parker och akvarier
som ”attraktioner”. WSPA har uppmanat alla som vill rädda sjölejonen att
skriva till Chiles president och protestera.
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I januari kom Sydkoreas regering
med ett mycket välkommet besked.
Man vill stoppa lidandet på björnfarmerna.

WSPA förser öns djur med förnödenheter i samarbete med Fijis
myndigheter. Runt 4 000 djur kommer att kunna få mat och veterinärutrustning. WSPA:s katastrofteam
gör även en kartläggning av boskapen för att kunna öka beredskapen vid framtida skyfall.
Under tiden råder svår torka i
Chihuahua i Mexiko. Där har det
inte regnat på över två år men eftersom torkan kommit långsamt är
katastrofberedskapen inte lika god.
WSPA:s katastrofteam planerar hur
man på bästa sätt ska kunna hjälpa
de drabbade djuren.
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Hemlösa hundar

Band för livet räddar hun
Med vaccinering kan de
20 miljoner hundar som varje
år dödas i kampen mot rabies
räddas. Rabies är en fruktad
sjukdom som får människor
att döda djur på hemska sätt
för att stoppa spridningen.
Men det finns ett effektivt sätt
att hindra sjukdomen: massvaccinering. Varje vaccinerad
hund får ett rött halsband som
visar att den är vaccinerad.

M

assavlivning av hundar
är både grymt och meningslöst. Det stoppar inte rabies.
För att sätta stopp för sjukdomen och
skydda världens hundar krävs en insats
som kombinerar vaccinering, informationsspridning och en human syn på
levande varelser.

Bali har sänkt sin
rabiesvarning
På Bali var det vacciner, inte giftpilar,
som stoppade sjukdomen och gjorde
att hundarna fick tillbaka sin roll som
människans bästa vän. 300 000 hundar
räddades och det bevisades ännu en
gång att våld mot djur inte är lösningen.
Nu har ön sänkt sin rabiesvarning.
När rabies bröt ut på turistön Bali år
2009 reagerade myndigheterna snabbt.
I ett försök att hindra sjukdomen från
att sprida sig började de förgifta lösgående hundar på Balis gator och torg
med stryknin. Patrullerna tog inte hänsyn till att många av hundarna behandlades som husdjur i lokalsamhällena.
Ett samarbete med Bali Animal Welfare
Association fick Balis regering att låta
oss bevisa vad forskningen redan hade
visat: Vaccinering fungerar. Vi började
i ett område av ön och arbetade dag
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och natt för att behandla ett så stort
antal av områdets hundar att regionen
skulle bli rabiesfri. Varje hund som
vaccinerats fick ett rött halsband för att
visa att den blivit skyddad.
Resultatet var slående! Myndigheterna blev övertygade till att stoppa
massavlivningen och låta oss fortsätta
med resten av ön. På mindre än ett år
vaccinerade vi 210 000 hundar, halverade antalet dödsfall bland människor
och skapade en radikal nedgång på
78 % i antal rabiesfall bland hundar.
Parallellt med det arbetet var vi ute
i lokalsamhällena och visade invånarna
hur de kunde upptäcka rabies hos en
smittad hund och hur de kunde undgå
att bli bitna.
Balis regering har nu tagit över vårt
projekt och använder bara den humana
metoden till att hålla sjukdomen borta.
De kan skapa en bättre framtid för
både människor och hundar.

Framgångsrik vaccinering
på Cox´s Bazar
WSPA har nyligen hjälpt Bangladeshs regering att massvaccinera
hundar i Cox’s Bazar. Under två veckor
har fyra team funnits på plats. De har
vaccinerat över 70 % av Cox’s Bazars

hundpopulation. Det är tillräckligt för
att hundarna, och även befolkningen,
ska bli skyddade mot rabies.
Precis som under vårt framgångsrika arbete på Bali, så har teamen
försett de vaccinerade hundarna med
röda halsband. Halsbanden talar om
för befolkningen att hundarna är skyddade mot rabies. Nu arbetar teamen
vidare med att informera befolkningen
om vikten av att vaccinera hundar i
kampen mot rabies.

dratusentals hundar
Latinamerika
1983 påbörjades massvaccineringen
av hundar. Antalet rabiesfall bland
hundar har fallit från 25 000 när det
låg som högst 1977 till bara 196 under
2011. Det är en nedgång på över
99 %. Under samma period minskade
rabies bland människor med 96 %
till bara 15 personer över hela kontinenten.
Antalet rabiesfall bland hundar
minskades till noll från nästan 5 000
per år i Buenos Aires, 1 000 i Lima och
1 200 i Sao Paulo. I september 2011
blev Chile och Mexiko officiellt
rabiesfria länder. Costa Rica,
Nicaragua och Uruguay är på god
väg mot samma mål.  
Sri Lanka
I över 15 år infångades och
gasades årligen över 2 000 hundar
ihjäl i Sri Lankas huvudstad Colombo.  
På 90-talet var Colombos gatuhundar
sjuka och samtidigt på väg att bli
allt för många.

Rädslan för rabiesutbrott
fick myndigheterna
att beordra att alla
lösgående hundar
skulle dödas, trots att
många sågs som sällskapsdjur av
lokalbefolkningen. Tack vare ett
WSPA-finansierat projekt vaccinerades hundarna i staden och är
nu mycket tryggare och friskare än
tidigare.

Sydafrika
År 2007 inleddes ett massvaccinationsprojekt i Kwazulu-provinsen i
Sydafrika. I september 2011 hade
ingen människa haft rabies på 14
månader.

Tanzania
Från 1996 till 2001 genomfördes två
massvaccinationsprojekt i ett antal
utvalda byar i Serengeti-regionen.
Den första rundan ledde till att antalet
rabiesfall bland hundar minskade med
70 % och den andra till en minskning
med hela 97 %. Däremot minskade
sjukdomen inte bland hundarna i de
byar i regionen som  inte vaccinerade.
Därför etablerades ett mer omfattande
vaccinationsprogram och idag finns
rabies inte i någon av byarna eller i
Serengetis nationalpark.
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WSPA 30 ÅR

WSPA grundades för 30 år sedan genom en
sammanslagning av organisationerna WFPA
och ISPA. Tack vare dig och många andra har
vi kunnat hjälpa djuren varje dag. Här är några
av höjdpunkterna från denna tid.

1981

TRETTIO

ÅR MED
1990

Hjälp till jordbävningens offer

Sierra Leones
hundar räddas:

Redan under WSPA:s första år
avslöjade vi grymheten i handeln med grodlår, undersökte
boskapstransporterna mellan
Afrika och Irland och lyfte fram
lidandet för djuren i jordbävningens
Syditalien. Då hade vi några tusen supporters, i dag är vi över 400 000 runt
jorden. Tack för att du är en av dem.

När vi såg den sorgliga situationen för
de tusentals vildhundarna på gatorna
i Sierra Leone - hungriga, sjuka och
ofta förföljda av lokalbefolkningen på
grund av rädsla för rabies - visste vi
att något måste göras. Nu har  56.000
hundar där vaccinerats mot rabies,
steriliserats och avmaskats.  

1985

Kampanjstart
mot tjurfäktning
Sedan 1985 har runt 50 platser
i Frankrike och Spanien förbjudit
denna grymma ”sport”. I januari i år
blev tjurfäktning olagligt i Katalonien.

1987

Förbud mot
handeln med grodlår

1992

Efter sex års kampanj förbjöd Indien,
världens största exportör av grodlår,
den grymma handeln som utsatte mer
än 30 miljoner grodor varje år för en
plågsam död.  Nästan alla grodor togs
från naturen, transporterades i hundratal i stora säckar till fabriker där deras
ben skars av  medan djuren fortfarande
levde och var vid medvetande.
De levande huvudena och överkropparna slängdes bort och det kunde ta
upp till en timme innan djuren dog.

WSPA vill rädda världens björnar
från grymheterna i  björnhets,
björndans och tappning av galla.
Sedan dess har björndans utrotats
i Grekland, Turkiet och de flesta
områden i Indien. I Pakistan har vi
gett en fristad åt björnar som tvingats vara med i björnhets. Sydkorea
har i år signalerat sin vilja att få slut
på industrin med björngalla.

Kampanj för att rädda
världens björnar

© WSPA/Oscar Navarrete
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2007

Borneos orangutanger räddades
Reservatet Nyaru Menteng Orangutan på Borneo  
fick ekonomiska svårigheter men klarade sig
tack vare tusentals generösa givare. Reservatet
räddades från stängning och de 650 orangutangerna som lever där fick en tryggare framtid.
© Survival Founda

tion

2010

2001

Två miljoner för
FN-deklaration om djur

Ny fristad för björnar
Rustam, en rädd och svårt
skadad björn från en fruktansvärd björnhets blev den första
invånaren i Kund Park, vår nya
fristad för björnar. Sedan dess
har björnhetsen kraftigt minskat
i Pakistan tack vare utbildning
och kampanjer tillsammans med
vår partner Bioresource Research
Centre of Pakistan.

När den indiske utrikesministern  
Tharoor lovade sitt stöd till utvecklingen av en deklaration om
djurskydd vid Förenta Nationerna
blev han den tvåmiljonte undertecknaren av vår Animals Matter
kampanj.

2011

Kampanj för världens
miljarder djur i livsmedelsindustrin
– I fråga om omfattning och
lidande är den industriella djurhållningen världens största
djurskyddsproblem och kan
även hota miljön och människors
hälsa. Pawprint-kampanjen
ska sätta behovet av djurvänligare
djurhållning på dagordningen vid
nästa FN-toppmöte i Rio i juni 2012.
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LANTBRUKSDJUR

Förbättra för miljarder
djur i livsmedelsindustrin
De allra flesta djur som
används till livsmedelsproduktion lever instängda, kan
inte röra sig fritt eller vistas
utomhus. De positiva
effekterna av djurvänligare
livsmedelsproduktion gynnar
inte bara djuren själva, utan
även människor och miljön.
Pawprint-kampanjen ska sätta
behovet av djurvänligare djurhållning på dagordningen vid nästa
FN-toppmöte i Rio i juni 2012.

Oväntade fördelar för
djurvänligt lantbruk
Det finns många exempel på lantbruk
med god djurhållning. White Oak
Pastures i Georgia, USA är ett av dem.  
Boskapen betar på stora betesmarker
och växer utan hormoner eller antibiotika.
”Ta hand om marken
och djuren och de kommer
att ta hand om dig”
Det är gårdens motto. Den har drivits
av samma familj i fem generationer.

Antalet anställda har  ökat till över
60 personer och efterfrågan på dess
produkter är stor
Denna välskötta, miljövänliga och
ekonomiskt framgångsrika affärsmodell visar att djurens välbefinnande har
omfattande fördelar för djur, människor
och vår planet

Härdig höna får naturligt liv
I Indien finns ”Kuroiler”, en tålig kycklingras som lever naturligt på bakgårdar hos fattiga familjer. Detta enkla,
billiga sätt att hålla kycklingar ger
överraskande fördelar för människor:

Lilla Kesi har lärt sig
klättra med bara en hand.

8 APRIL 2012  

Det hjälper  till att bekämpa fattigdom,
förbättrar kosten och skapar en möjlig
extrainkomst.
”Kuroiler” är framtagen av Keggfarms, ett företag med syfte att skapa
bättre liv och långsiktig ekonomisk
stabilitet genom innovativa jordbruk.
Kuroiler säljs till fattiga familjer till låg
kostnad, med fantastiska resultat.
Kuroiler är frigående, kan fly från fiender, beter sig naturligt, födosöker och
livnär sig på matrester. Det ä en värld
långt från burar och antibiotika men
med hälsa, långsammare tillväxt  och
längre liv.

DJURVÄNLIG TURISM

Snart högsäsong för semesterresor

– bli en djurvänlig turist

© CW AZORES/Justin Hart

Simma med delfiner. Upplev öknen på
dromedarens rygg. Bli fotograferad med
en apa. Det vimlar av lockande förslag
till turister och det är lätt att glömma att
djuren ofta far illa. Men det går att välja
att resa på ett djurvänligt sätt.

D

et ligger i tiden att resa med
etiken i behåll. Det finns
många som vill göra en insats
för djuren när de är ute och reser
– som att arbeta med orangutanger på
Borneo eller vakta sköldpaddsägg på
mexikanska kusten. Men om man inte
vill vara så aktiv räcker det långt att
vägra betala för attraktioner där djur
lider. Då blir det press på underhållningsindustrin och turistbranschen
och vi visar att vi vill ha bättre djurvälfärd.  

Det fanns nästan inget skydd mot solen och vatten fick de bara när de kom
upp till toppen och när de kommit hela
vägen ner igen.

Utarbetade åsnor fick
vatten, skugga och vila
Det finns även goda exempel för djur i
turistbranschen. Ett av dem är
åsnorna på den grekiska ön Santorini.
Dag efter dag transporterade de
turister upp och ner för berget. Det
var tungt och de fick inte ordentligt
med vatten och vila. De led i värmen.
Dr Jalloh.

Det fanns heller inget system i vilka
åsnor som skulle bära vilka turister.
Det gjorde att små åsnor kunde få
stora, tunga turister på ryggen. Inte
heller var det åsnorna som vilat längst
som fick gå upp igen. Det blev helt
enkelt den åsna som stod närmast
turisten som betalat för transporten.
I dag har åsnorna det mycket
bättre. Många turister och flera
djurskyddsorganisationer har pressat
myndigheterna för att åsnorna ska
få det bättre. En raststation finns nu
nedanför berget så att djuren kan vila
och dricka vatten i skugga och det
kommer att finnas en även på toppen.
Dessutom har ett kösystem genomförts som ger åsnorna jämnare pauser.
Flera ägare har dessutom fått nya
selar och tackat ja till veterinärvård.
De har även fått utbildning i hur man
undersöker djurens tänder och skor
hovarna.

APRIL 2012   9

HANDEL OCH KATASTROFER

WSPA stöttar
djurpoliser i London
för att stoppa handeln
med vilda djur

© Shannon Plummer

F

ör första gången bidrar WSPA
med ekonomiskt stöd till en
lokal poliskår. Med extra resurser till den specialutbildade enheten
för brott mot vilda djur kan nuvarande
personal arbeta kvar men även ges
möjlighet att utöka. Personalen där börjar närma sig pensionsåldern och det är
viktigt att specialkunskapen förs vidare.

Miljontals vilda djur berörs av den
illegala handeln, som tros omsätta 12 miljarder amerikanska dollar varje år jorden runt.
London är dess nav. Med ett nytt samarbete
mellan WSPA och Londons poliskår hoppas
handeln kunna begränsas.
Bland de 30 000 föremål som poliskåren beslagtagit sedan 1995 finns
ett tre meter långt isbjörnsskinn, två
uppstoppade tigerungar, elfenben, horn
från noshörningar och pälsar gjorda
av utrotningshotade djur. De har även
hittat björngalla, tagen från björnar som
lever under fruktansvärda förhållanden
i Asien.

© Christopher Ratecliffe/WSPA

Över 330 000
djur räddade
från katastrofer
Tack vare dig och andra
generösa gåvogivare har
330 000 djur kunnat räddas
i katastrofdrabbade länder
under 2011.

D

et har främst varit lantbruks djur, bufflar, grisar, får, kameler,
åsnor, hästar och höns. Men
också familjedjur som katter, hundar
och kaniner har räddats.
Stödet har gått till Japan, Brasilien, Colombia, Sri Lanka, Egypten,
Bolivia, Thailand, Argentina, Indien,
Vietnam och Kanada.
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Läs mer på vår katastrofblogg:
http://animalsindisasters.typepad.com

Vägar till WSPA

WSPA arbetar
jorden runt och
syns på olika sätt
för att visa vad
djuren behöver
och vad vi gör.
Här kan du hitta information:
• Hemsidan. Uppdateras minst en gång i veckan.
Vad gör vi, vad behöver djuren, hur kan du hjälpa till?
Här finns fakta om verksamheten, kontaktuppgifter, ekonomisk
information med mera.
• Nyhetsbrev: Nyhetslänkar om verksamheten.
Anmäl dig på www.wspa.se eller skriv till info@wspa.se
• På Youtube kan du se kortfilmer om vår verksamhet.
Där finns även reklamfilmen som visas på TV.
• Facebook: Hjälp oss att bli fler fans! Just nu är vi runt 10 000,
men vi vill bli många fler.
• Twitter: Kortare kvitter med nyheter om vårt arbete för djuren
• Katastrofblogg: På engelska: http://animalsindisasters.typepad.com
Berättar om vårt arbete för djuren i katastrofområden.
• WSPA  News

Hjälp till djuren varje månad

@

Du som får denna tidning är en person som visat intresse för att hjälpa
djur. Troligen är du redan Animal Protector som varje månad ger bidrag till
WSPA:s verksamhet för utsatta djur runt om i världen. Varje människa som
stöttar djuren är enormt viktig.
Som Animal Protector får du förutom denna tidning tillgång till en egen
hemsida. Om du inte har fått inloggningsuppgifter eller tappat bort dem går
det bra att kontakta oss på info@wspa.se. För dig som inte har tillgång till
internet planerar vi att  skicka uppdateringar per post ett par gånger om året.
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Avsändare
WSPA Sverige
Box 225 36
104 22 Stockholm

Sverige

B

Porto betalt

Djurhjälpare som gör världens skillnad
Veterinärernas arbete är en av grundstenarna i arbetet för djuren. De finns överallt
i världen för att verka för bättre djurvälfärd, skydda djur från onödig avlivning, vaccinera
mot rabies och rädda djur i nöd när katastrofen slår till.

Veterinärutbildning sätter djurens välfärd i fokus
Melania Gamboa  är projektansvarig för Centralamerika,
Mexiko och Karibien. Hon ser till att djurs välbefinnande är det
centrala inom utbildningen i veterinärmedicin. Tyvärr är detta inte
självklart på många universitet och gör att djuren tvingas utstå
onödigt lidande.
Medkänsla för allt liv
Hundar är Wilson JosephS favoritdjur. Som WSPA: s projektledare för sällskapsdjur hjälper han regeringar och myndigheter i
flera afrikanska länder att systematisera rabiesvaccineringen och
skonsam sterilisering.
Räddar tusentals djur vid katastrofer
När katastrofen slår till i Asien eller Stillahavsområdet är det
Ian Dacre som leder katastrofhanteringen. Han arbetar hårt för
att skydda djur från skador, lidande och död. Under översvämningarna i  Thailand räddades 10 000 djur i Bangkok.
Ska få med djuren i Brasiliens katastrofberedskap
Rosangela Robiero är stationerad i Rio de Janeiro.
Hon har fått en särskild erfarenhet av katastrofhantering.
I år kommer hon att arbeta för att djuren ska ingå i brasilianska
civilförsvarets planer för katastrofberedskap och utbilda lokala
veterinärer i djurskydd vid katastrofer.
Rådgivare åt veterinärer och lobbyist för djuren
David Wilkins  är  veterinär rådgivare och respekterad över hela
världen för sin djurskyddskunskap och vetenskapliga kompetens.
Han verkar för att ett formellt avtal mellan WSPA och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) ska utveckla och genomföra internationella normer för djurskydd för att minska djurens lidande.

