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Jag får ofta frågor kring hur jag har orkat 
arbeta för djur i 30 år. Många gånger 
med tillägget att jag måste ha mött mycket 
hemskt som djur utsätts för och att det måste 
vara påfrestande att hantera det. 

Jag har sett många hemska saker och det 
finns dagar då min förmåga att hantera 
hemskheterna sätts på prov. Det känns 
inom mig. Där har ingen förändring skett. 
Men jag kan hantera det. För mig har det     
handlat om att komma fram till vad kan 
göra skillnad och fokusera på det. 

Det sker många förändringar till det bättre 
för djuren i världen. Förändringarna sker 
inte av sig själva utan det är människor som 
står bakom dem. Många gånger många 
människor. Många gånger människor som 
har valt att dela sitt engagemang med    
andra. Tillsammans ger styrka!

Arbetet under vintern med exotiska djur 
som fångas in grymt och transporteras över 
världen för att bli sällskapsdjur någonstans 
är ett bra exempel på det. Det är något 
som måste förändras. Men vem kan göra 
det? När det gäller grå jako är Turkish 
Airlines en viktig aktör. Tack vare gåvogi-
vare som gjorde det möjligt att kartlägga 

verksamheten samt namnunderskrifter har 
vi tillsammans fått dem att stoppa trans-
porterna. Vi är inte nöjda, utan vill se mer. 
Vi gläds, men håller ögonen på dem och 
andra flygbolag. 

Ett annat exempel är arbetet för att få bort 
spöknäten i havet. Bilderna på djur som 
fångas i dem och som går en hemsk död 
till mötes gör ont inom mig. Men många 
tillsammans håller nu på att förändra det. 
Haven rensas på spöknät och metoder tas 
fram för att kunna identifiera redskap som 
annars skulle bli dödsfällor för många djur. 
Tillsammans ger styrka!

Jag tycker om bilden av World Animal   
Protection som en möjlighet för många att 
vara med och förändra för djur världen 
över. Där de insatser vi gör var och en av 
oss förenas och tillsammans åstadkommer 
viktiga förändringar för djuren. Den här 
tidningen är fylld av sådana. Tack för att 
just du är med och gör det möjligt!

Roger Pettersson
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Tillsammans ger styrka 
i arbetet för djur

Roger Pettersson,
Generalsekreterare

SeaChange

Syftet med GGGI är att skydda havets 
djur som valar, sälar och sköldpaddor 
från det fruktansvärda lidandet orsakat av 
fiskeutrustning, som tappats eller lämnats 
kvar i haven. Över 640 000 ton hamnar i 
våra hav varje år och trasslar in och dödar 
136 000 marina däggdjur årligen.

Och GGGI gör verkligen skillnad. Denna 
snabbväxande förening har nu över 100 
medlemmar. Däribland finns 14 länder, 
bland annat Sverige och Kanada, det 
sistnämnda har världens längsta kustlinje. 
Även stora fiskeföretag är med, som Thai 
Union och TriMarine, men också mindre 
organisationer samt världsberömda fors-
kare och experter.

–GGGI har blivit en fantastisk katalysator 
för att sätta spöknät på den internationella 
agendan. Frågan finns nu med i diskus-
sionerna om marin nedskräpning, håll-
bart fiske och framför i allt FN:s hållbar-
hetsmål, säger Ingrid Giskes som leder 
SeaChange, vårt arbete mot spöknät.

–Genom vårt lobby- och påverkansarbete 
har regeringar insett att spöknät är en 
viktig fråga och satt upp ambitiösa mål för 
att göra något åt problemet. Till exempel 
antog EU strängare regler för fiskeutrustning 

med målet att samla in 50 % och åter-
vinna 15 % av fiskenäten senast 2025.

Hantera problemet 
–Genom hög trovärdighet hos många 
olika intressenter − från globala storföre-
tag till indonesiska fiskare − har GGGI 
blivit den ledande plattformen för att 
hantera spöknät på internationell nivå. 
Vi är spända på att se arbetet utvecklas 
ännu mer under Ocean Conservancys 
ledning och är stolta över att det starka 
fundament som byggt GGGI leder 
framåt. Vi vill tacka alla våra supportrar 
för deras hjälp med att minska spöknäten 
i våra hav och skydda havets djur!

Nick Mallos, som är ansvarig för 
Ocean Conservancys program för 
skräpfria hav säger: 

“Världen kan helt enkelt inte lösa pro-
blemet med plast i havet utan att 
se hotet med spöknät. Därför är vi 
extra angelägna om att ta oss an 
detta globala samarbete och bygga 
vidare på den solida grund som 
World Animal Protection skapat. 
Vi ser fram emot att leda denna 
kollektiva expertis och göra skillnad 
i världen under åren som kommer.”

~

Ny organisation leder 
arbetet mot spöknät 

Under vår ledning har GGGI utvecklat 
13 projekt som hanterar spöknätspro-
blemet. Några exempel är:

  • Återvinning

 • Märkning, spårbarhetsprogram 

 • Upphämtningsprojekt

 • App för rapportering av 
   spöknät 

 • Samarbete med organisationen
   för dykinstruktörer (PADI),  
  med ett stort antal dykare som 
  hjälper till att rapportera och 
  ta upp spöknät  

Grattis till Ocean Conservancy – en ideell amerikansk 
förening som arbetar för hållbar utveckling i världs-    
havet. Denna respekterade organisation tar över rodret 
för the Global Ghost Gear Initiative (GGGI), som vi 
lanserade 2015.

Ingrid Giskes leder vårt 
arbete mot spöknät.

En säl som fastnade i 
fisknät vid Shetlands-
öarna men räddades.

Tillsammans kan vi kräva att EU förbjuder burhållning av lantbruksdjur.
Gå med och skriv under EU-medborgarinitiativet "End the cage age" 
(namninsamling) som kräver att Europa förbjuder burhållning av lantbruks-
djur. Om vi blir en miljon människor som enas kan vi få en framtid med ett 
EU utan burar. Gå in på: www.worldanimalprotection.se/bort-med-burarna

 Fofo: John Moncrieff
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Ni fick Turkish Airlines att agera!

Handel med vilda djur

Vilda djur 
räddade från liv 
som fotorekvisita 
i Peru 
Efter att vi slagit larm om vilda djur som rövats 
från Amazonas regnskog och fått eländiga liv 
som fotorekvisita i ökända turistfällan i Puerta 
Alegria, Peru, inleddes en räddningsaktion. 

Räddningen av över 40 vilda djur, som 
sengångare och manat (sjöko), leddes av 
peruanska myndigheter och organisationen 
Entropika efter att  vår banbrytande rapport 
‘Close up on cruelty’  visade grymheterna 
som dessa djur utsätts för. Den inriktade sig 
på två anläggningar varav den ena var den 
i Puerto Alegria, Peru, där räddningsaktionen 
ägde rum.

Djuren räddades kort innan jul och har flyttats 
till olika anläggningar där de tas om hand och 
får veterinärvård för eventuella skador och 
sjukdomar. Sedan utvärderas om djuren kan 
rehabiliteras och återvända till naturen eller 
om de behöver livslång tillsyn på ett reservat. 
Flera av arterna är utrotningshotade.

–Det här är en fantastisk framgång för djuren 
som levde under så fruktansvärda förhållan-
den bara för att roa turister. Vi gläds åt att 
Perus myndigheter och Entropika har agerat 
för att stoppa utnyttjandet och gratulerar alla 
inblandade, säger Dr. Neil D’Cruze, som 
är rådgivare för frågor som rör vilda djur på 
World Animal Protection. 

Vissa exotiska djur lider mindre än andra 
i fångenskap men inget vilt djur kan få 
alla sina behov tillgodosedda i männi-
skors hem. Bara tama djur som exem-
pelvis hundar och katter ska hållas i 
hemmiljö, då deras behov är lättare att 
tillgodose. 

Vad du kan göra om du redan 
äger ett vilt husdjur
Om du redan äger ett exotiskt husdjur 
bör du be en expert om råd hur du ska 
kunna tillgodose djurets behov, om du 
inte redan har gjort det. Ge ditt djur 
bästa möjliga liv.

Vad du aldrig ska göra är att släppa ut 
ett exotiskt husdjur i ett nytt ekosystem. 
De flesta djur är inte utrustade att klara 
sig i nya omgivningar utan riskerar att dö 
av svält, av ett klimat de inte är anpas-
sade för eller dödas av rovdjur. De som 
överlever kan få skadlig påverkan på de 
infödda arterna och deras ekosystem.

För att hjälpa till att hålla vilda djur där 
de hör hemma bör du inte inte köpa fler 
exotiska husdjur eller avla på de du har.

I vintras startade vi en kam-
panj för att uppmärksamma 
djurplågeriet inom handeln 
med vilda djur som blir 
husdjur i människors hem. 
Särskilt utsatt är papegojan 
grå jako, som jagas med 
brutala metoder och är 
utrotningshotad.
Vi har bevis för att ett av flygbolagen som 
används för att frakta dessa fåglar under 
hemska förhållanden är Turkish Airines. 
Med hjälp av alla er som skrivit på vår 
namninsamling har vi fått till ett möte med 
ledningen, som lovar att stoppa alla 
fågeltransporter tills man fått bukt med 
problemet. 

Vi gläds åt detta åtagande men håller 
ögonen på att samtliga flygbolag
uppfyller sina åtaganden för vilda djur. 
 

Grå jako intelligent 
och svårhanterlig
• En grå jako behöver lika mycket 
 omvårdnad som ett spädbarn. 
• I det vilda lever de aldrig ensamma  
 utan helst i flockar med upp till 
 10 000 djur.
• Hanen och honan tar båda hand om  
 sina avkommor och även resten av  
 flocken hjälper till.
• De är duktiga på att lära sig härma  
 människor.
• Grå jako kan bli upp till 60 år gamla.
• De är mycket monogama och väldigt  
 lojala mot sina ägare, vilket kan 
 bidra till ägandebeteende och anfall  
 mot ”konkurrenter”. 
• Näbbarna är extremt kraftfulla och  
 kan skada människor allvarligt. 
• Varje år fångas en femtedel av den  
 vilda populationen in (21 procent).  
 30–66 procent dör innan de når   
 köparen. 

Handeln med vilda djur omsätter årligen över 30 
miljarder dollar och en stor del av dem blir exotiska hus-
djur. Många dör redan under transporten till köparen och 
ännu fler under sitt första år i fångenskap. En tredjedel av 
alla zoonoser (sjukdomar som sprids naturlig mellan djur 
och människa) har koppling till exotiska husdjur.

Ormar är bland de vanligaste exotiska husdjuren 
men är svåra att ta hand om på bra sätt.

Hemliga utredare upptäckte fruktansvärda 
förhållanden för djuren som utnyttjas för 
selfies i Puerta Alegria.

Infångad grå jako stoppas ner i en korg 
för vidare transport till marknaden.

En utterfamilj i det vilda. Ibland dödas flöräld-
rarna så att ungarna kan bli exotiska husdjur.

 Fofo: Jurgen & Christine Sohns / Getty Images
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Han riskerar sitt liv för Pakistans björnar
Björnar Björnar

Orädda BRC-teammedlemmar, som 
Mudassar, är avgörande för vårt arbete 
med att rädda björnar från den illegala 
djurhandeln. Tack och lov får Mudassar 
och hans team allt oftare information 
och stöd från regeringen, men arbetet 
kan ändå vara riskabelt eftersom de som 
sysslar med illegal djurhandel ofta är 
beväpnade. Mudassar berättar:

–Det har förekommit skottlossning... 
Det är alltid nervöst och situationerna är 
skrämmande, även om vi gör vårt bästa för 
att minimera riskerna.

Denna gång fick BRC information från 
Pakistans naturvårdsverk. Kragbjörnsungar 
skulle fraktas till Punjab, för att säljas som 
dansbjörnar. Mudassar fick också en 
beskrivning av det misstänkta lastbilen 

och de inblandade männen. BRC-teamet 
var fast beslutna att rädda björnarna från 
ett livslångt lidande.

–Om de hade kommit fram till tränaren 
som skulle köpa dem i Punjab, skulle 
ungarna ha fått sina tänder och klor 
utdragna. Teknikerna som används för 
att träna björnarna är väldigt smärtsam, 
så genom att dra ut björnarnas tänder 

Två av de fem björnungarna i karantän på reservatet.

Fem björnungar som återhämtar sig på vår björnfristad 
Balkasar i Pakistan är vid liv idag tack vare Mudassar 
Ahmed Maliks envishet och snabba agerande. Han är  
fältchef på Bioresource Research Centre of Pakistan (BRC), 
en organisation som vi har samarbetet med länge. Vi har ett 
nära samarbete för att få slut på den grymma användningen 
av björnar för underhållning. Denna inspirerande organisa-
tion sköter också fristaden Balkasar.

och klor skyddar tränarna sig själva 
från attacker när björnarna provoceras, 
förklarar Mudassar.

Han planerade operationen tillsammans 
med tjänstemän från Naturvårdsverket 
och förutspådde rutten och tiden säljarna 
skulle färdas på de bergiga vägarna 
runt Islamabad. Allt gick smidigt. Den 
misstänkta lastbilen stoppades och man 
talade om för männen att man behövde 
titta inuti och undersöka lasten.

Vad BRC-teamet hittade chockade dem. 
Inuti gamla lådor som en gång varit fyllda 
med matlagningsolja och nedlagda i 
varsin säck staplade på varandra fanns 
ungar mellan fem och sex månader gamla.

”Två av björnarna var nedklämda 
i botten. De höll på att kvävas 
– de tog sina sista andetag. Vi 
agerade snabbt och fick liv i dem 

med hjälp av kallt vatten och 
sockerrörsjuice. Jag är säker på 
att om vi hade kommit lite senare 
hade de dött. Ungarna var rädda 
– helt skräckslagna. Jag kunde se 
sorgen i deras ögon. Det är svårt 
att beskriva. Det är nästan samma 
blick som du ser i ögonen på 
barnhemsbarn.”

Han förklarar att ungarna förmodligen 
hade tagits från det vilda av tjuvjägare, 
som hade skjutit deras mammor för att 
kunna stjäla ungarna.

Tack och lov lyckades Mudassar ta de 
skräckslagna djuren till Balkasar, där 
personalen hade förberett inför deras 
ankomst. Fyra månader senare berättar
han att han är förtjust över att björnarna 
har det bra.

–De blir starkare för varje dag. Sorgen i 
deras ögon är borta. När jag ser in i dem 
nu ser jag liv. Jag ser glädje. De är inte 
rädda längre.

Balkasars björnar 
får det bästa med 
ny ekologisk odling
De anställda på det vackra reservatet i 
Pakistan ser alltid till att deras älskade björnar, 
som räddats från lidandet som dansbjörnar 
eller i björnhets, får bästa möjliga omsorg. 
Detta innebär bland annat att de får rätt mat, 
som hjälper dem att bygga upp styrkan och
hålla sig friska.

För att kunna säkerställa att björnarna har
bra mat, och eftersom de lokala grödorna
odlas med gödningsmedel och kemikalier, har
Balkasar ett nytt och spännande projekt på
gång: en egen ekologisk gård på fyra
hektar. Det är tack vare gåvor från människor
som du som den nya odlingsmarken 
kunde köpas.

Ännu en av björnungarna i karantän.
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Lantbruksdjur

Grisar på en gård i  Nederländerna, som studeras för att förbättra djurvälfärd..

Sarah Ison älskar grisar för att de är 
roliga, sociala och verkligen har olika 
personligheter. Precis som människor är 
de olika sinsemellan men mer lekfulla 
och älskar att utforska, menar hon. Hon 
halkade in på ämnet grisvälfärd men tror 
på något sätt att det ändå var meningen.

–Vår familj höll grisar i liten skala på sin 
gård efter kriget. Nyligen hittade jag 
ett litet häfte där man skrivit in fakta om 
grisarna. Det var så roligt att läsa!

Fixering det värsta
Sarah har sett många olika grisuppföd-
ningar på olika håll i världen och tror att 
det värsta för djuren är fixeringen, alltså 
burhållningen av suggor. Men där har 
hon gott hopp.

–Vi närmar oss brytpunkten, vi tror att 
förändringen kommer inom kort. Vi har 
flera stora internationella företag som 
förbundit sig att fasa ut burar för suggorna. 
Vi tror också att vårt arbete för att minska 
antibiotikaanvändningen blir en skjuts 
framåt för djurvälfärden.

Var påläst och fråga
Vad är kommande trender inom 
grisuppfödning? 

–I allmänhet gäller att grisgårdarna 
blir större och större medan småskaliga 
uppfödningar blir färre. Det kan vara både 
bra och dåligt. En annan sak är fler och 
olika märkningar.

 Sarahs tips till konsumenter
 •  Var påläst. På många håll i världen  
 finns det märkningar som visar   
 varifrån grisen kommer och då är  
 det lätt att välja rätt. 

 • Är på restaurang och det inte
  står något om djurens välfärd,   
 fråga! Även om de inte kan svara  
 visar du att det är viktigt att veta.

Sarah Ison tror på 
bättre liv för grisar
Sarah Ison från Storbritannien är vår globala expert på 
djurvälfärd. Hon har tunga meriter som en doktorstitel inom 
grisvälfärd och skrev sin avhandling om suggors smärta vid 
förlossning.

Trots att slaktkycklingar i industriell 
uppfödning tvingas uthärda intensiv stress 
i trängsel och får stora hälsoproblem 
genom alltför snabb tillväxt har de ändå 
kvar lusten att leka. Deras försök till att 
busa, springa, hoppa och flaxa med 
vingarna spelades in av forskare.

Forskarna observerade fåglarna under 
mer än fyra månaders tid för att se hur 
välfärden för slaktkycklingar kan mätas 
och förbättras. De hann med 15 olika 
uppfödningar i storleken 9 000 − 34 000 
fåglar. Fåglarna undersöktes systematiskt.

–Vi upptäckte bland annat att kycklingen 
kunde hitta ett föremål i lagom storlek på 
golvet − i naturen oftast en mask eller larv 
− och plocka upp den och ”maskspringa”. 
När den gör så uppmuntras andra 
kycklingar att jaga den, berättar 
Dr Ruth Newberry, professor i etologi 
(djurs beteende) på Norges miljö- och 
naturvetenskapliga universitet. Hon har 
studerat kycklingar och deras beteende i 
över 30 år.

Forskarna tyckte att det mest intressanta 
var det som hände efter att de varit hos 
fåglarna.

“När du går och tittar rakt fram 
ser du fåglar som flyttar på sig 
och en del skulle tolka det som  
att kycklingarna är rädda för 
människor. Men hur många kollar 
vad som händer bakom ryggen? 
Vi såg en hel del lekfullt beteende 
i utrymmet som blev ledigt 
där vi precis gått,” säger Ruth 
Newberry.

–Ända fram tills helt nyligen har forskningen 
fokuserat på att mäta och minska pro-
blem som dödlighet, benproblem och 
hudbesvär. Men genom att mäta lek visas 
de positiva effekterna av förbättrad miljö, 
som större utrymme, förklarar hon.

Över sju miljarder slaktkycklingar föds upp 
årligen i EU - de flesta industriellt. Det är 
extra svårt att mäta kycklingars hälsa och 
välfärd eftersom det är så många djur som 
föds upp tillsammans. Flockar på fler än 
10 000 fåglar kan hållas i en byggnad,

där varje fågel får en yta liten som ett 
A4-papper att vistas på. Utrymmet blir 
mindre allteftersom fåglarna växer. 
Forskarna upptäckte att fåglarna bara kan 
leka när det finns utrymme. 

Leken har en positiv effekt på kycklingarnas 
välfärd eftersom de då blir fysiskt aktiva. 

“Vi såg också sidoeffekten att 
med mer utrymme minskade 
dödligheten och benbesvären,” 
avslutar Ruth Newberry. 

Även kycklingar i industriell 
uppfödning vill leka

Dr Ruth Newberry är 
professor i etologi och 
har studerat kycklingars 
beteende i över 30 år.

Lantbruksdjur
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Kultingar i en brittisk uppfödning 
med högre djurvälfärd.
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Hundar Hundar

Hundar är familjemedlemmar, 
en viktig del av våra samhällen 
– och några av dem är våra 
bästa vänner. Men trots det 
avlivas nästan 10 miljoner på 
brutala sätt varje år.

Hemlösa och lösspringande hundar kan 
skapa stora problem i samhällen världen 
över. Många regeringar och samhällen är 
rädda för att hundar ska sprida rabies och 
andra sjukdomar, att de ska skada boskap 
och husdjur, eller attackera människor.

Detta gör vi:
• Vi vaccinerar hundarna mot rabies
 och andra sjukdomar och steriliserar  
 hundarna.
• Vi samarbetar med regeringar för   
 att genomföra vårt program för hållbar  
 begränsning av hundpopulationen. 
• Vi utbildar människor för att  ”krossa 
 myter” och öka kunskap om både rabies  
 och ansvarsfullt hundägande.
Det enda sättet att i grunden förbättra 
hundarnas liv är att förändra hur de tas hand 
om och värderas i samhället.  

Annelie Vårhammar är en av våra 
uppskattade volontärer. Hon är utbildad 
djurvårdare och biolog och har bland 
annat arbetat ideellt under sitt resande i 
världen på olika bevarande- och forsk-
ningsprojekt, med exempelvis knölvalar 
och valhajar.

Som vår volontär har hon bland annat 
kollat svenska researrangörers utbud och 
varit med och tagit fram en ny broschyr för 
djurvänlig turism.

Annelie har också ett stort engagemang 
för hundar och arbetade nyligen på ett 
hundhem i San Isidro i Costa Rica. Här 
ger hon lite tips om hur man kan vara en 
hundvänlig turist: 

1 Volontärarbeta på någon av de 
 lokala organisationerna

2 Säg till om du ser en hund som är 
 skadad eller far illa

3 Hjälp till med pengar till värdefull 
 medicin och mat till hundhemmen

4 Adoptera och ge ett nytt, 
 kärleksfullt hem till en gatuhund

Vårt arbete för hundar

Här är hundarna Brown och White, 
som levde i ett hål nära ett tempel på 
Bali. De fick ett gott hem genom vår 
samarbetsorganisation BAWA.

Barbudas hemlösa och 
oönskade hundar, katter, 
apor och lantbruksdjur 
som behöver veterinärvård 
kommer snart att få ett 
varmt välkomnande på öns 
nya djurcenter. 
Djurhemmet, som byggts tillsammans med 
vår lokala samarbetsorganisation 
Antigua and Barbuda Humane Society, 
blev färdigt i början av mars och kommer 
snart att få sina första invånare. Det är 
orkansäkrat, med en cementupphöjning 

som ska skydda vid översvämningar, 
förstärkta väggar och tak och tillräckligt 
med utrymme för runt 20 hundar och 
katter. Öns första hundtillsyningsman 
får sin bas och där finns en välutrustad 
veterinärmottagning – öns första i sitt slag. 

–Efter att orkanen Irma förstört nästan alla 
byggnader på Barbuda blev det tydligt 
att ön behöver en permanent, modern 
anläggning som tar hand om djuren.  
Den måste dessutom vara stark nog att 
stå emot en orkans alla monstruösa krafter 
varje år. Den behöver också vara ett 
slags högkvarter för öns djurvälfärd, säger 
Gerardo Huertas, som är ansvarig för 
vårt katastrofarbete. Han fortsätter:

–Det var en sann fröjd att samarbeta med 
Antigua and Barbuda Humane Society 
för att förverkliga byggplanerna. Deras 
veterinärer och lantbruksdepartementets 
veterinärer kommer också att kunna 
använda centret. Det innebär att de 
får goda förutsättningar för akuta 
veterinärinsatser men också för sterili-
seringskampanjer. Tillämpningen av 
djurskyddslagen kommer att ske genom 
centret på Barbuda. 

Nytt djurhem redo för 
Barbudas hundar och katter

Efter orkanen Irmas härjningar på ön 
Barbuda blev människorna evakuerade 
men djuren lämnades kvar, som den 
här hunden.

  tips från Annelie 
       för hundvänlig turism4 
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Naturkatastrofer NaturkatastroferNaturkatastrofer

Tack! 
Ditt stöd gör att vi kan 
hjälpa djur som drabbas 
av katastrofer.

Djur räddas efter att 
damm brustit i Brasilien 

190 djur hade dött och 
ytterligare 30 var i akut fara 
efter att ha druckit förorenat 
vatten. Dromedarfölen som 
mist sin mamma riskerade att 
törsta ihjäl. Vi satte in akut 
hjälp åt djuren och deras 
ägare.
Den 8 januari började djuren i byn Yaa 
Gara i Marsabit-distriktet i Kenya visa symp-
tom på förgiftning. De fick svårt att andas, 
skakade våldsamt och rörde sig okoordi-
nerat. Bara några timmar senare dog 114 
dromedarer, 70 getter och 6 kor, medan 
andra fortfarande kämpade för sina liv.

Bland de döda djuren fanns ammande 
dromedarston, som lämnade moderlösa föl 
efter sig. De 70 dromedarfölen var mellan 
en vecka och två månader gamla och 
riskerade att dö om de inte snabbt skulle få 
mjölk. Vi satte snabbt in hjälp till de törstiga 
fölen och såg till att de får den näring de 
behöver.

Övergiven brunn dödsorsak 
Den förorenade brunnen som djuren drack 
ur var inte byns vanliga vattenkälla. Tvärtom 
hade den inte använts på länge. Men 
byborna tog den i bruk igen efter att deras 
normala vattenförsörjning bröt samman i 
december 2018. Brunnsvattnet undersöktes 
och proverna visade att vattnet var giftigt.

App kan förebygga 
framtida olyckor
Vi hoppas på ett samarbete med Marsabits 
guvernör och distriktsdirektören för veterinär-
myndigheten för att skydda djuren. Det vill vi 
göra genom att utveckla riskkartor över vat-
tentillgångarna. Kartorna ska både berätta 
var brunnarna finns och ge information om 
vattenkvaliteten. 
En sådan riskkarta kan hjälpa till att djuren 
får tillgång till friskt vatten året om. Kartorna 
kan överföras till en app, som skickar sms 
till användarna. Nomadbönder kommer 
inte längre att behöva riskera att föra sina 
djur under flera dagar i stekande sol – bara 
för att upptäcka att vattnet inte är säkert att 
dricka eller vattenförsörjningen helt brutit 
samman.

En damm som sköts av 
gruvbolaget Vale brast den 
25 januari i den brasilianska 
delstaten Minas Gerais. 
Tusentals djurs liv riskerades, 
så vi var snabbt på plats.

Brumadinho är en gruvstad där många har 
hundar och katter. Brasiliens institut för geo-
grafi och statistik (IBGE) beräknar att runt 
15 000 boskap, 3 000 mjölkkor och 
10 000 grisar hålls i området. I floderna i 
närområdet finns tusentals vilda däggdjur, 
reptiler och fiskar och dammfördämningen 
kan bli ödesdiger även för dem. 

Vi samarbetade med lokala 
myndigheter för att hjälpa djuren 
i nöd.
Det innebar bland annat:  
• Att göra en första beräkning på antalet  
 berörda djur, främst genom att besöka  
 lägren dit människor flytt med sina djur.    
• Ge hjälp till djuren som skadats och se 
 till att djurs grundläggande behov 
 tillgodoses.   
• Dela ut ”nödpaket” i katastrofom-
 rådena, som bandage, antibiotika,  
 mediciner med mera .  
• Beräkna det långsiktiga behovet av 
 hjälp tillsammans med regeringen.

Helena Pavese, som är general-
sekreterare på vårt brasilianska 
kontor, säger: 
–Att se hur djuren drabbas av att dammen 
brister är förkrossande och vårt arbete går 
ut på att hjälpa de djur som verkligen är 
i nöd, skadade, utan mat eller vatten och 
riskerar att bli sjuka. Vi uppmanar Brasiliens 
delstatsregeringar att ta fram och tillämpa 
strategier för att hindra dödsfall och skador 
i framtiden genom att inkludera djuren i 
sina riskhanteringsplaner.  

Häst dras upp ur leran av räddningspersonal.

Kattungen Little är ett av djuren 
som räddades.

Laminha lämnades kvar när hennes 
ägare var tvungen att fly. Vi hittade henne 
och hon återförenades med sin ägare.

Dromedarer dog av förorenat 
vatten – deras föl i livsfara

Fernando Costa, Dr Suzanne från Minas 
Gerais University och Sergio Vasquez på 
plats för att hjälpa djuren.
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–Vi har valt att stödja World Animal 
Protection årligen för att vi vill ta 
ansvar för och hjälpa dem som inte 
själva kan göra sin röst hörd. På 
många olika sätt far djur illa runt om 
i världen, såväl inom uppfödning som 
turism och detta måste få ett stopp. 

–Vi människor måste börja ta ett större 
ansvar och göra världen till en bättre 
plats för alla, inklusive djuren, säger 
Susanne Larsson Byström, som är VD 
på företaget Swedish Connection.

I november varje år anordnar företaget 
en välgörenhetsgala kallad OEC – One 
Evening Charity. Den kvällen samlar man 
tillsammans med kunder, affärskollegor 
och vänner in pengar som sedan skänks 
till välgörande ändamål. 

–Vi samlar in en mängd olika saker 
som auktioneras ut under kvällen samt 
anordnar lotterier och olika tävlingar, allt 
med syfte att samla in pengar. Företaget 
bjuder på tid, engagemang, mat och 
dryck så att alla intäkter oavkortat kan 
skänkas vidare. Det är en kväll som verk-
ligen också ger ett mervärde för oss som 
företag, då alla vi anställda tillsammans 
jobbar ideellt med något som inte hör till 
vår ordinarie verksamhet, säger Susanne 
Larsson Byström och avslutar:

–Vi på Connection är med och bidrar 
både med pengar och informations-
spridning och jag hoppas att fler företag 
vill göra detsamma.

Gör Skillnad UF vill hjälpa djuren som 
lider i det tysta och kämpa för deras 
rättigheter. Därför gör de handgjorda 
och stilrena armband, där 30% av 
vinsten går till oss. 

“Vi funderade länge på vilket djur vi 
skulle skänka till men eftersom vi vill 
hjälpa alla så valde vi er. Vi alla har 
djur hemma och är väldigt måna om att 
de ska ha det bra, men ibland glömmer 
man bort att alla djur inte har det så bra 
som våra husdjur. Vårt mål är att skänka 
så mycket som möjligt och göra det vi 
kan för att hjälpa till”, berättar de unga 
företagsledarna.

Vi gläds med dem åt att de redan
sålt 50 armband och tackar så mycket 
för hjälpen! 

AnnKristin Norman som driver Katt-
länken i Vilhelmina har stått på djurens 
sida under hela sitt liv. 

Inför julen gjorde hon extra gott för djuren. 
På skyltsöndagen ställde hon sig utanför 
Coop och samlade in pengar åt oss. Hon 
kallade sitt insamlingsprojekt ”Ge en pen-
ninggåva – få en gengåva”. 

AnnKristin tillverkade hantverk och samlade 
in saker som företag på orten skänkte, som 

hon gav som gengåva när man skänkte 
pengar till World Animal Protection. Hon 
hade ett stort bord som delats in i fem 
zoner och ju mer man skänkte desto fler 
saker fick man välja på. Samarrangör var 
Medborgarskolan. 

Tack AnnKristin och Kattlänken 
Vilhelmina för oförtröttligt arbete 
för djuren! 

Pjäs och bakning 
för djuren

 

Stort grattis, hur känns det?
Tack! Det känns bra. Har dock lite svårt att 
ta in att jag har jobbat så länge. Det känns 
inte så.

Vad fick dig att börja arbeta för djur?
Jag bestämde mig för det redan när jag 
var 16 år. Det var en av mina lärare på 
gymnasiet som fick upp mina ögon för djur-
frågorna. Jag är enormt tacksam för det.

Vad är du mest stolt över?
Utan tvekan att jag fått vara med och starta 
upp World Animal Protection i Sverige och 
tillsammans med kollegorna på kontoret 
bygga upp organisationen. Det är lite som 
en framgångssaga. Tack vare alla gåvo-
givare och sympatisörer har vi kunnat byg-
ga upp en organisation som bidrar starkt till 
många projekt runt om i världen och att allt 
fler djur får möjlighet att leva goda liv. 
Vi har också skaffat oss en stark position 
i Sverige. Vi har på kort tid fått många re-
geringsuppdrag och vi har en mycket aktiv 
dialog med företag och producenter. Vi har 

också ett bra samarbete med andra orga-
nisationer. Antalet supportrar som är med 
och arbetar tillsammans med oss blir fler för 
varje dag. Det är jag mycket stolt över.

Det är speciellt att arbeta för en global 
organisation. Man får kollegor över hela 
världen och skaffar sig insikt och förståelse 
för hur olika marknader fungerar samtidigt 
som man har möjlighet att vara med och 
mejsla fram vad vi ska arbeta med på 
global nivå.

Har du några fördelar av att ha jobbat 
så länge med djurfrågor?
Jo, det har jag. Jag är väl insatt i många 
sakfrågor och kan dra nytta av att jag 
kan historiken. Jag har skaffat mig ett stort 
kontaktnät. Sedan är det alltid bra med 
erfarenhet.

Och om vi ber dig att titta framåt, vad 
tror du kommer att stå i centrum?
Effekterna av klimatförändringarna och 
hur vi måste ställa om vårt sätt att leva på 

vår planet. Vi ser redan idag att allt fler, 
från stora globala företag till konsumenter, 
börjar inse hur viktiga djurvälfärdsfrågorna 
är i det perspektivet. Jag tror också att 
antibiotikafrågan kommer att stå i centrum. 
Det är ohållbart att hålla djur så dåligt att 
de blir sjuka och behöva proppa dem med 
antibiotika. Det leder till att vi får fler antibio-
tikaresistenta bakterier och att antibiotika-
preparat inte kommer att vara verksam på 
oss människor. Redan idag dör 500 000 
människor på grund av det, gör vi inget 
uppskattar man att 10 miljoner människor 
kommer att dö årligen redan 2050. 
Det här är exempel på två frågor som 
World Animal Protection jobbar mycket 
aktivt med.

Avslutningsvis, har du några tips för hur 
man ska göra för att hänga i så länge 
som du har gjort?

Ha ett stimulerande och roligt privatliv samt 
inte låta det bästa bli det möjligas största 
fiende.

Fem ungdomar i Internationella skolan i 
Helsingborg valde utsatta djur som ämne 
för sitt skolarbete. 

Under åtta veckor gjorde de ett ambitiöst 
arbete, som bestod i att läsa på om ämnet, 
göra affisch, sätta upp en pjäs, göra presen-
tation och slutligen baka, där all vinst av 
försäljningen gick till vårt arbete för djuren. 

Vid kakförsäljningen hade de även en täv-
ling där man fick måla stenar med djurmotiv. 
Kakorna sålde slut på en kvart! 

Stort och varmt tack till Edgar Tiblom, 
Mika Callaghan, Odessa Calloway och 
Charlotte Nielsen för att de samlar in 
pengar till och informerar om vårt arbete 
för att skydda världens djur!

Över 30 års arbete 
för djurens bästa 

Kattlänken hjälper världens djur
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Ett ungt företag 
som gör skillnad

Swedish 
Connection gör 
välgörenhetsgala

Det är i år 30 år sedan vår generalsekreterare 
Roger Pettersson började arbeta för djur på heltid. 
Vi har ställt några frågor till honom.

På bilden från vänster: Eveline Nilsen, 
marknadsföringschef, Wilma Hydén, VD, 
Mathilda Jonsson, ekonomichef, Zolfaghar 
Rezaei, försäljningschef.
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Returadress:
World Animal Protection
Box 225 36
104 22 Stockholm

worldanimalprotection.se   08-617 79 70   Plusgiro: 90 01 74-4   Swish: 9001744

Vill du hedra minnet av en vän, tvåbent eller fyrbent. Det kan 
du göra genom att skänka en gåva till djuren. Välj belopp och 
bild till ett personligt minnesblad och få det mailat eller skickat 
med post till den adress du uppger. Samtidigt ger du djur värl-
den över ett stöd och en röst för att stoppa djurplågeriet. 

På vår hemsida kan du enkelt beställa ditt personliga 
minnesblad. worldanimalprotection.se/minnesgåva

Istället för en blomkrans får du ett fint minnesblad att ge bort 
eller spara. Betalar du med kort får du minnesbladet direkt 
med epost. Du kan också välja att få det utskrivet och bestäm-
ma om vi ska posta det till dig, till en anhörig eller till begrav-
ningsbyrån. 

Är det ni som ringer?
Vi kan hjälpa och skydda utsatta djur enbart tack vare alla 
ni fantastiska, generösa och omtänksamma människor som 
stödjer vårt arbete på olika sätt. Men det finns ständigt mer 
att göra och om vi får in fler gåvor kan vi göra ännu mer. 

Eftersom vi är ett litet kontor tar vi hjälp av samarbetspartners 
vars medarbetare utbildas av oss för att kunna ringa upp 
dem som stödjer oss och tacka, informera om vårt arbete 
och även prata om möjligheter att öka sitt stöd på olika sätt.

Det betyder att du kan bli uppringd av oss. De telefonnum-
mer som vi ringer ifrån börjar ofta på 075 eller på 010. 
Om du inte önskar få samtal av oss kan du kontakta oss via 
telefon eller epost. 

Är det ni som skickar SMS?
Ja, du kan få SMS från oss. Det kortnummer vi skickar från är 
72901. ”WAP Sverige” kan också stå som avsändare. 
Vi skickar SMS ibland för att tacka för ditt engagemang, 
berätta vad vi har gjort med din gåva, dela med oss av fram-
gångar och be om extra hjälp när det verkligen behövs. Om 
du inte önskar få fler SMS från oss kan du följa instruktionen 
sist i SMS:et för att avregistrera dig från fler SMS, alternativt 
kontakta oss via telefon eller epost. 

Vi vann Victor Watkins bok ”Bear Sanctuary”
Johannes Stolt
Anne-Marie Lindman
Frida Olsson
Sif Ragnar
Maria Strid

Hedra den som 
betytt mycket för dig 


