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FÖRORD

Tillsammans gör 
vi skillnad
När jag ser tillbaka på 2018 får jag bekräftelse på hur stor skillnad vi kan göra för de miljontals djur 
som lider runt om i världen. 

Under de senaste åren har vi kommit en bra bit framåt i arbetet med att stoppa elefantunderhållning 
i turistindustrin. Hela 226 researrangörer har tagit bort elefantridning och -shower från sina utflykts-
program. Dessutom ändras attityden hos resenärerna genom information om elefanternas lidande.

En central del i vårt arbete i Thailand är att övertyga elefantanläggningar om att ändra inriktning. Under 
2018 sade den första av dessa attraktioner, ChangChill, ja till att stoppa elefantridning och -badning 
och elefanterna har nu långt större frihet till att bara få vara elefanter. ChangChill är den första av för-
hoppningsvis många attraktioner som vill ge sina elefanter ett bättre liv.
 
Även i Sverige har arbetet gått framåt. Organisationen fortsätter att växa och fick pris som Årets insam-
lingsorganisation av FRII, branschorganisationen för ideella organisationer. SeaChange, vår kampanj 
mot plastskräp och spöknät i haven som dödar havslevande djur, nådde en halv miljon människor i en 
informationskampanj. 

Under året har vi också haft många kontakter med den svenska regeringen och svenska politiker. Vi har 
bland annat varit representerade i regeringens dialoggrupp för genomförandet av livsmedelsstrategin 
och i regeringens nationella djurskyddsnätverk, där främst EU-frågor diskuteras. Vi har även haft ett starkt         
samarbete med andra organisationer, företag, forskare, universitet med mera i Sverige. Under politiker-
veckan i Almedalen fanns vi på plats och anordnade två seminarier, ett om livsmedelsstrategin och ett 
där riksdagspartierna utfrågades inför valet. 

Med hjälp av underskrifter vill vi förbättra förhållanden för alla de grisar, kycklingar och andra djur som 
lider i EU:s lantbruksproduktion. Under 2018 gick vi samman med över 145 andra organisationer för få 
fram ett förbud mot burar för lantbruksdjur i EU. Om vi når en miljon underskrifter måste EU-kommissionen 
ta upp frågan. 

Vi kan inte nå våra framgångar utan det stora stöd som vi får från alla våra supportrar. Tack för att ni gör 
skillnad för djuren!

 Med vänlig hälsning

 

 Roger Pettersson,
 Generalsekreterare 
 World Animal Protection Sverige

World Animal Protection Sverige är del av en global djurskyddsorganisation som har skyddat djur mot 
utnyttjande och misshandel i över 50 år. Genom vårt arbete inspirerar och påverkar vi människor, organisa-
tioner och regeringar till att förbättra förhållandena för världens djur.

Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de ska få leva fritt i naturen där de hör hemma. Vi hjälper djur i 
lantbruket, där miljoner djur lider i den industrialiserade produktionen. Vi räddar djur i katastrofer och arbetar 
förebyggande så att djuren är skyddade vid framtida naturkatastrofer. Och vi visar att människor 
och djur kan leva tryggt sida vid sida i samhället.

Vi är med och skapar positiva förändringar för djur genom att avslöja djurplågeri och bana vägen för 
hållbara lösningar – såväl lokalt som globalt. Vi samarbetar med FN och är rådgivare åt regeringar om 
djurvälfärd och är involverade i direkt djurskyddsarbete i över 50 länder. 

STYRELSEN genom: 
Gitte Buchhave, ordförande       Sven Stenson, vice ordförande
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Dalen med de glada elefanterna

”Våra första elefanter kom från skogsindustrin. De var i dåligt 
skick, både fysiskt och psykiskt. De fick det lite bättre när vi 
började använda dem till elefantridning – men de skulle fortfa-
rande kontrolleras med kedjor och krokar, så psykiskt mådde 
de inte bra. De fick inte vara riktiga elefanter.”

Supakorn Tanaseth äger ChangChill (tidigare Happy 
Elephant Valley), en elefantanläggning som vi har hjälpt till att 
göra elefantvänlig. Här är det nu slut med elefantridning och 
elefanterna har större frihet till att röra sig fritt i dalen, beta och 
umgås med varandra.

”Efter att vi har stoppat elefantridning är 
elefanterna starkare både fysiskt och psykiskt. 
De verkar mycket gladare. Nu kan jag se 
hur intelligenta de är och att alla har en 
personlighet,” säger Supakorn.

Han berättar att elefanternas behov har blivit hans viktigaste 
prioritet. ”Vi vill inte att elefanterna ska stressas eller bli oroliga 
när det kommer turister för att se dem. Elefanterna kommer i 
första hand. Det är besökarna som ska anpassa sig.” Mae Gohgae och Mayura är mor och dotter och bor ihop i ChangChill 

(hette förr Happy Elephant Valley).

Några insatser under 2018

Vilda djur

Detta vill vi:
 Vi vill sätta stopp för att vilda djur fångas in, 

misshandlas, blir utnyttjade och dödade. Vårt 
mål är att vilda djur får stanna i naturen där de 
hör hemma.

Detta gör vi:
 Vi arbetar för att stoppa det kommersiella 

utnyttjandet och misshandeln av vilda djur, 
bland annat genom dialog med turistbranschen 
och genom att påverka regeringar till att skydda 
vilda djur. Genom informationsspridning vill vi 
minska efterfrågan på vilda djur som utnyttjas 
för underhållning och traditionell medicin.

226
researrangörer lovade under 2018   
att sluta erbjuda elefantunderhållning. 

Många reseföretag har blivit elefantvänliga
Resebranschen spelar en stor roll när det gäller att 
stoppa underhållning med vilda djur. Många arrangörer 
erbjuder nämligen sina kunder utflykter till ställen där vilda 
djur utnyttjas och misshandlas, exempelvis elefantridning, 
djurshower eller möjlighet att ta selfies med dem. 

Vi har en kontinuerlig dialog med svenska och internatio-
nella reseföretag. Vid årets slut fanns 226 elefantvänliga 
researrangörer. 

Ett naturligare liv för elefanterna i turistindustrin 
Över 3 000 elefanter lever i fångenskap i turistindustrin i 
Asien – de flesta av dem under eländiga förhållanden. Vi 
har stöttat reservaten Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES), 
Elephant Valley Thailand och Mahouts Elephant Founda-
tion i Thailand samt reservatet Mandalao i Laos. Här lever 
elefanter som tidigare utnyttjats i turist- eller skogsindustrin ett 
gott elefantliv.

Vi arbetar samtidigt med att få traditionella elefantattrak-     
tioner i Thailand att bli djurvänliga, där turisterna i stället för 
att rida på elefanterna kan få se dem bete sig mer natur-
ligt. Under 2018 hjälpte vi en sådan attraktion – Happy 
Elephant Valley, nu omdöpt till ChangChill – att bli elefant-
vänlig. ChangChill ska fungera som en förebild som visar att 
bättre djurvälfärd och vinst kan gå hand i hand. 

Stora aktörer ansluter till kampen mot spöknät
Spöknät, alltså förlorad och kvarlämnad fiskeutrustning, är ett 
större hot mot havets djur än all annan marin nedskräpning 
sammantagen. Vi har arbetat sedan 2014 för att få FN:s 
livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) att införa märk-
ning av fiskeutrustning och 2018 lyckades det. Märkningen 
hjälper myndigheter att spåra spöknät tillbaka till ägarna och 
stoppa fiskebåtar från att olagligt dumpa utrustning i haven.
Den internationella alliansen Global Ghost Gear Initiative 
(GGGI), som vi har grundat, har i flera år pressat på för att 
få Internationella Valfångstkommissionen (IWC) att gå med 
i kampen mot spöknät. Den 1 september 2018 antog IWC 
den så kallade spöknätsresolutionen, som ska skydda valar 
och delfiner mot den farliga fiskeutrustningen.

V I LDA DJURVILDA DJUR
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Dansen är äntligen över 
för Suzi

13
björnar räddades från liv 
som dansbjörnar i Pakistan

I april 2018 anlände sexåriga björnen Suzi till Balkasar-
reservatet i Pakistan, som vi finansierar. Hon hade en svår 
parasitinfektion som hon omedelbart fick behandling för.
Suzis ägare hade använt henne som dansbjörn. Eftersom Suzi 
var hans enda inkomstkälla var han angelägen att hitta ett 
annat sätt att leva. Vår lokala partnerorganisation Bioresource 
Research Centre (BRC) hjälpte honom att öppna en liten butik 
så att han kan fortsätta försörja sin familj. I gengäld utlovade 
han att aldrig skaffa en ny björn.

”När Suzi kom till reservatet sövde vi henne och 
tog bort repen i hennes näsa och runt halsen. 
När hon vaknade var det tydligt att hon var 
lättad över att repen var borta och inte längre 
kunde skada henne. Hon är en livlig och glad 
björn som älskar mat – särskilt bröd och socker-
rör”, säger Madeeha Manzoor, som är zoolog 
på BRC.

Suzi är nu fri att leva ett gott björnliv i det trygga reservatet. 
Där kan hon leka och bada och tillbringa sina dagar i solen.

Suzi leker med en av de andra räddade björnarna i reservatet.

16 björnar räddades från gallindustrin i Vietnam
Efterfrågan på björngalla som används i traditionell asiatisk medicin medför 
enormt lidande för tusentals björnar i Asien. De lever under hemska förhål-
landen i fångenskap. På gallfabrikerna hålls björnarna i trånga burar där de 
knappt kan vända sig om och blir tappade på sin galla under stor plåga. 
I Vietnam har det sedan 2005 varit olagligt att tappa och sälja björngalla. 
Vår lokala partnerorganisation Education for Nature Vietnam (ENV) sam-
arbetar med myndigheterna om att spåra och stoppa den illegala gallindu-
strin. Tack vare deras insats blev 16 björnar konfiskerade under 2018 och 
lever nu i trygga reservat. Nu är det 22 provinser i Vietnam som inte längre 
håller några björnar i fångenskap.

Utbildning ska skydda björnarna i Myanmar
Gallindustrin har de senaste åren kommit till Myanmar och har ännu inte så 
stor utbredning där. Vi arbetar för att stoppa den innan den får fäste. För det 
ändamålet måste vi förändra befolkningens syn på björnar, så att det inte 
längre blir acceptabelt att jaga och fånga samt utnyttja de stora vilda djuren.
I samarbete med naturskyddsorganisationen OKIOS har vi startat ett utbild-
nings- och informationsprojekt. Hittills har vi utbildat över 1 000 studenter 
och tagit med fler än 170 studenter på utflykter i naturområden, där de lärt 
sig betydelsen av biologisk mångfald.

13 björnar i Pakistan har fått nytt liv
Under 2018 räddade vi 13 björnar i Pakistan som använts som dans-
björnar. Med brutala metoder tränas de till att uppträda för publik eller som 
underhållning i björnhets, där de gång på gång måste försvara sig mot 
kamptränade hundar.

Fem av björnarna var ungar och den yngsta bara några månader gammal. 
De hade tagits från naturen av tjuvskyttar som hade planerat att sälja dem 
som dansbjörnar. I samarbete med myndigheterna lyckades vår pakistan-
ska partnerorganisation Bioresource Research Centre (BRC) konfiskera 
ungarna i sista stund. De har nu fått ett nytt liv i det stora björnreservatet 
som vi finansierar i Balkasar i Pakistan.

Fem nya björnar i reservatet i Rumänien
Till björnreservatet som vi finansierar i Zarnesti i Rumänien kom fem nya 
björnar under 2018. Nu bor det allt som allt 102 björnar i reservatet, som 
drivs av vår lokala samarbetsorganisation Asociatia Milioane de Prieteni 
(AMP). Tre av björnarna som vi räddade under 2018 kom från eländiga 
förhållanden i djurparker, där ingen kunde ta hand om dem ordentligt. De 
andra två var vilda. Den ena var en björnunge som snälla människor hade 
tagit från naturen i tron att hon hade övergivits av sin mamma. Den andra 
var en ung hanne som riskerade att bli skjuten efter att ha skadat en turist 
som försökte ta en selfie med björnen. Nu lever de ett tryggt liv i det vackra 
naturreservatet och är på säkert avstånd från människor

Här är några  
av våra insatser under 2018

VILDA DJUR VILDA DJUR
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 Joseph gav Bruno hennes namn eftersom han tycker att det är ett starkt namn som passar bra till en hund med stor aptit på livet.

Hunden Bruno bor hos sin ägare Joseph Mutui och hans 
familj i Kenya. Hon är en av de tusentals hundar vi har 
vaccinerat i landet. ”Sedan World Animal Protection kom hit 
har jag lärt mig en hel del om hur jag på bästa sätt tar hand 
om Bruno och min andra hund Simba. Som ni kan se är de 
glada och nöjda – och de ger oss så mycket glädje varje 
dag”, säger Joseph.

Förutom att Bruno är en högt uppskattad familjemedlem och vakt-
hund skyddar hon även majsfälten mot ekorrar. ”Vår landsbygd 
har stora problem med ekorrar och det påverkar kvaliteten på 
våra grödor. Men sedan jag fick Bruno har hon hjälpt till med 
att jaga bort ekorrar från gården”, säger Joseph och ler glatt. 

Joseph arbetar nu frivilligt med att lära sina grannar om hur 
man är en ansvarsfull hundägare. Det innebär bland annat att 
vaccinera sina hundar. Det har starkt förbättrat förhållandet 
mellan människor och hundar i området. 

”Min närmaste granne har tagit hand om två 
hundar som följde efter honom när han gick ut. 
Nu är de oskiljaktiga. Det värmer mitt hjärta att 
se hur lyckliga folk är här med hundarna.”

Ekorrjägaren Bruno
+97 000
hundar vaccinerades mot rabies i Kenya 
och Sierra Leone under 2018

Detta vill vi:
 Skydda hundar mot brutala 

massavlivningar och ge dem 
bättre levnadsvillkor.

Detta gör vi:
 Övertygar regeringar och myn-

digheter om att införa djurvän-
liga och effektiva lösningar för 
att hantera hundpopulationer, i 
stället för att döda hundar med 
brutala metoder.

Hundar

Bred insats mot rabies i Afrika
Under 2018 har vi samarbetat med regeringar och myndig-
heter i ett antal afrikanska länder som Madagaskar, Benin, 
Zimbabwe, Kenya och Sierra Leone. Vi hjälper länder med ta 
fram strategier för att bekämpa rabies och kontrollera antalet 
hemlösa hundar. 

I ett antal länder hjälper vi dessutom myndigheterna med att 
genomföra pilotprojekt för vaccination av hundar, bland annat 
i en zimbabwisk region som kallas ”det nordöstliga vaccinati-
onsbältet.” Här har över 9 000 hundar blivit vaccinerade.

Stort antal hundar vaccinerade 
i Kenya och Sierra Leone
Genom vår insats i Kenya och Sierra Leone och vårt samar-
bete med Global Alliance for Rabies Control (GARC) rabies-
vaccinerades 97 000 hundar i landet under 2018. Därmed 
är hundarna skyddade mot den dödliga sjukdomen – och 
riskerar inte längre att bli brutalt avlivade eftersom människor 
annars fruktar att de sprider smitta. 

I Sierra Leone har vi dessutom steriliserat ett antal hundar, så 
att de inte föder valpar som riskerar att bli hemlösa.

Information sprids i skolor
I början av året undervisade vi över 180 lärare från 30 skolor 
i Kenya. Lärarna är nu redo att informera sina elever om rabies 
och vad man ska göra om man blir smittad, samt hur man 
undviker att bli biten av en hund. Eleverna lär sig också att 
bli ansvarsfulla hundägare, som att man ska vaccinera sina 
hundar. Det har även 72 lärare från 15 skolor i Sierra Leones 
huvudstad Freetown lärt sig.

Eleverna delar med sig av sin nya kunskap till sina familjer och 
därmed når vi ut till en stor del av lokalbefolkningen med den 
viktiga informationen.

Några insatser under 2018

HUNDARHUNDAR
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Lantbruksdjuren i EU ska slippa burar
Mer än 300 miljoner djur lever i burar i EU. Tio miljoner 
suggor fixeras i trånga bås på hårda betonggolv där de inte 
ens kan vända sig om. 120 miljoner kaniner föds årligen upp 
i EU och de flesta stuvas samman i små trånga burar. 210 
miljoner hönor sitter i sorgligt små burar och lägger ägg 
hela livet. Även vaktlar, gäss och änder lever under usla 
förhållanden.

I slutet av 2018 gick vi samman med över 145 europeiska or-
ganisationer om det europeiska initiativet ”End the Cage Age” 
– ”Bort med burarna.” Om vi samlar ihop en miljon under-
skrifter från EU-medborgare senast september 2019 är 
EU-kommissionen skyldig att ta upp frågan. I början av 
december hade vi nått en fjärdedel av målet.

Från trånga bås till frihet i Kina
Omkring hälften av världens 700 miljoner grisar lever i Kina. 
Under flera år har utvecklingen gått mot en mer intensiv produk-
tion, där grisarna pressas samman i alldeles för små utrymmen 
och endast står på cementgolv. Suggorna tillbringar största 
delen av livet i trånga fixeringsbås där de knappt kan röra sig. 
Vi samarbetar med tre stora kinesiska grisproducenter. 
De är förebilder som ska visa industrin i Kina att det går 
att kombinera hög vinst med bättre djurvälfärd. 
Under 2018 ledde samarbetet till att mer än 100 000 
avelsuggor och 700 000 grisar fick bättre levnadsvillkor.

Bättre liv för suggor och grisar
Även i andra delar av världen samarbetar vi med några av de 
största grisproducenterna för att få dem att prioritera djurväl-
färd. Vi fokuserar på de länder som har flest grisar. Förutom 
Kina handlar det om Brasilien och Thailand. 

I Brasilien samarbetar vi med BRF och JBS Sydamerika. Under 
2018 skapades bättre förhållanden för över 45 000 suggor 
och 540 000 grisar. 48 % av JBS suggor och 29 % av BRF:s 
suggor går nu lösa.

Vårt samarbete med thailändska grisproducenter förbättrade 
livet för mer än 4 000 suggor och 2 miljoner grisar under 
2018. En av dessa producenter är Betagro. 26 % av deras 
suggor går nu lösa till skillnad från 18 % under 2017. Över 
350 000 av deras grisar blev skonade från att få sina tänder 
utdragna och 260 000 grisar slapp få sina svansar kuperade.

Några insatser under 2018 
Den globala snabbmatskedjan KFC är en av världens största 
köpare av gödkycklingar från industriell produktion. Där le-
ver djuren trångt och har inte mer utrymme än ett A4-ark.  Vi 
samlade in en halv miljon underskrifter från djurvänner i tio 
länder för att uppmana företaget att förbättra djurvälfärden för 
kycklingar. 

I oktober 2018 överlämnade vi underskrifterna till KFC. En 
liten stund innan hade vi möte med KFC:s moderbolag Yum! 
Brands. De uppgav att företaget i framtiden gärna vill samar-
beta med oss för bättre djurvälfärd. KFC hade hittills vägrat 
ändra sin praxis men pressen från alla underskrifter hjälpte oss 
att öppna för en konstruktiv dialog..

”Jag älskar att arbeta med suggor, de har så mycket person-
lighet. Vissa kommer fram för att hälsa på dig och andra vill bli 
kliade bakom örat.”

Sarah Ison har passion för grisar. Hon är en internationellt 
känd forskare och rådgivare för vårt globala arbete med 
lantbruksdjur. Under tolv år har hon studerat grisars beteende.

Sarah beskriver första  besöketen på en stor industriell gris-
uppfödning: ”I stallen fanns rad efter rad med små burar med 
suggor. Det var mycket mörkt och ljudnivån och lukten var 
nästan outhärdlig.”  

Men Sarahs jobb ger henne även många bra upplevelser. 
Hon minns ett besök på en stor farm i Kina som samarbetar 
med oss för att ge grisarna bättre liv.

”Grisarna lekte och hade massor av plats att 
röra sig på. Stallen var upplysta och solen sken 
in och det var lätt att andas. Suggorna gick fria 
och det hängde ner mat från taket som grisarna 
kunde äta. Den yngre generationen i Kina är 
mycket intresserade av djurens välfärd – och de 
är framtiden.”

Sarahs passion för grisar

Detta vill vi: 
 Förbättra villkoren för miljarder lantbruksdjur 

som lever under eländiga förhållanden världen 
över. Så många lantbruksdjur har alldeles för lite 
utrymme att röra sig på och ser aldrig dagsljus. 

Detta gör vi: 
 Är rådgivare åt och sätter press på regeringar, 

livsmedelsföretag och lantbruk för bra djurskydd 
för lantbruksdjur. 

+500 000
djurvänner stöttade vår namninsamling riktad 
mot KFC, en av världens största kunder av slakt-
kycklingar i industriell uppfödning.

Lantbruksdjur

Sarah Ison håller i en kulting

Några insatser under 2018

L ANTBRUKSDJURL ANTBRUKSDJUR
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Agnes och hennes getter

45-åriga Agnes Mutunga fick hjälp av oss efter att Kenya 
drabbats av översvämningar. Kor, får och getter är familjens 
huvudsakliga inkomstkälla och betalar för barnens skolgång. 
Agnes hemstad kollapsade under vattenmassorna. Hon 
flyttade de överlevande getterna in i en liten stuga.
Under de våldsamma skyfallen började fyra av Agnes getter 
uppföra sig konstigt. De förlorade aptiten, började nysa och 
slem rann från deras näsborrar. Det var lunginflammation – 
men Agnes kände inte till symtomen.

”Vi har ingen veterinärklinik här så jag kunde inte få dem 
behandlade. Jag tänkte att det nog går över av sig självt men 
dessvärre dog getterna ett par veckor senare. Jag var väldigt 
ledsen att se dem dö,” berättar Agnes. 

Vi kom fram i tid för att behandla Agnes andra 
djur och vi har hjälpt lokalbefolkningen att 
bättre kunna skydda sina djur från framtida 
katastrofer.

Agnes är mycket tacksam: ”Nu vet jag vad de olika symp-
tomen hos mina djur betyder. Och jag är lycklig över att 
få mina djur behandlade och vaccinerade så att de är 
skyddade mot mask och andra sjukdomar som kommer i 
samband med översvämningar.”

Agnes getstall kollapsade under vattenmassorna. Hon förde getterna 
som överlevde till säkerhet i en liten stuga. Detta vill vi: 

 Vi vill hjälpa de miljontals djur som 
varje år drabbas av naturkatastrofer 
och arbeta för att de ska vara tryg-
gare under framtida katastrofer.

Detta gör vi:
  Vi sätter in akut hjälp till djuren 

och deras ägare under katastrofer 
och vi hjälper regeringar, organi-
sationer och lokala samhällen att 
inkludera djur i nationella och lokala 
katastrofberedskapsplaner. 

127 500
djur fick veterinärvård och vaccinationer 
och medicin efter att stora översvämningar 
drabbade Kenya under 2018.

Katastrofdrabbade 
djur

Några insatser under 2018

KATASTROFDRABBADE DJURKATASTROFDRABBADE DJUR

12 akuta katastrofinsatser 
Under 2018 ryckte vi ut med akut hjälp till över 450 000 
djur som drabbades av naturkatastrofer. Totalt satte vi in 
12 insatser i 12 länder. Dessutom har vårt förebyggande 
katastrofarbete under 2018 gynnat över 52 miljoner djur. 
Vi rekommenderar bland annat organisationer, regeringar 
och myndigheter att arbeta fram katastrofberedskapsplaner 
som inkluderar djuren. Och vi tränar djurkliniker i att be-
handla djur i katastrofsituationer.

Vi fortsätter att samarbeta med Internationella Röda Korset 
och Röda Halvmånen (IFRC). För det första samarbetar vi 
specifikt med att hjälpa djuren och deras ägare när över-
svämningar och torka eller andra katastrofer händer. För det 
andra hjälper vi lokalbefolkningen i världens fattigaste länder 
med att förbereda sig inför kommande katastrofer, så att de 
bättre kan skydda sig själva och sina djur.

Hjälp under oväntade översvämningar i Kenya
I maj 2018 drabbades Kenya av översvämningar. Makueni 
– det distrikt som drabbades hårdast – är vanligtvis mycket 
torrt och drabbas regelbundet av torka. Lokalbefolkningen 
var därför helt oförberedd på det kraftiga regnet och över-
svämningarna. Tusentals djur riskerade att dö, vilket skulle 
vara en annan katastrof för deras ägare. En stor del av 
befolkningen är nämligen mycket beroende av sina djur.
Vi satte in behandling med vaccinationer och medicin till 
127 500 djur. Under detta arbete fick vi hjälp av ett ve-
terinärt katastrofteam som vi har utbildat i Kenya. Teamet 
består av veterinärstudenter som går sista året på sin 
utbildning.

Vulkan begravde djur och deras ägare i Guatemala 
I juni 2018 fick vulkanen Fuego i Guatemala ett utbrott och 
begravde hela byar i vulkanisk aska och lera. Många av 
invånarna tog med sig sina djur när de flydde. De sökte 
tillflykt i läger där vi fanns på plats för att hjälpa skadade 
och sjuka djur. Tusentals andra djur lämnades ensamma. 
Tillsammans med en lokal organisation fick vi tillgång till 
katastrofområdet, så att vi kunde hjälpa så många av de 
drabbade djuren som möjligt.

Vi distribuerade foder, mineraltillskott och medicin till 
omkring 21 000 djur. Byarna i området är starkt bero-
ende av lantbruket. Invånarna skulle därför ha svårt att 
återhämta sig från katastrofen utan djuren som är deras 
källa för transport, mat och inkomst. Därefter har Guate-
malas regering gått med på att inkludera djuren i sina 
katastrofberedskapsplaner.

Snabb åtgärd räddade tusentals djur i Indien
I augusti 2018 drabbades Kerala i Indien av de värsta 
översvämningarna sedan 1924. En mängd städer och byar 
blev täckta av vattenmassorna och tusentals djur svalt ihjäl 
efter att deras foder och betesmarker förstörts. Tillsammans 
med indiska Röda Korset distribuerade vi foder och mineral-
tillskott till 35 000 kor, bufflar, getter, grisar och höns. Den 
snabba åtgärden räddade djurens liv.

Vi samarbetar nu med Keralas regionala regering om att 
ta fram katastrofberedskapsplaner för djuren. Nästan en mil-
jon nötkreatur blir bättre skyddade när beredskapsplanerna 
träder i kraft. Det kommer också att skydda omkring åtta 
miljoner hönor och andra fåglar. 
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
World Animal Protection Sverige är en 
ideell förening som startades 2009. Enligt 
stadgarna har föreningen som ändamål 
att skydda djur över hela världen genom 
att sprida kunskap om och verka för djurs 
välfärd samt tillsammans med World Animal 
Protection International och andra World 
Animal Protection-föreningar i världen 
bygga upp en stark global rörelse för att 
djurvälfärd ska respekteras och djurplågeri 
upphöra. Föreningen ska också samla in 
pengar till stöd för globala djurskydds-
projekt. Detta sker genom offentliga 
insamlingar.

Föreningen verkar genom informations- 
kampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt 
över hela världen. Arbetet bedrivs i över-
ensstämmelse med vad som gäller för, och 
i samarbete med, World Animal Protection 
International och andra World Animal 
Protection-föreningar världen över. 

World Animal Protection Sverige har 
90-konto (90 01 07– 4) och står därmed 
under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 
World Animal Protection Sverige är också 
medlem i Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd och granskas även av Charity 
Rating (Givarguiden).

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Vi har haft ett nära samarbete med vårt  
globala kontor. Inom World Animal         
Protection International finns en global 
strategi och inom våra arbetsområden finns 
dessutom globala handlingsplaner. Till 
dessa fogas årliga projektplaner. World 
Animal Protection Sverige är med vid 
framtagandet av strategi, handlingsplaner 
och projektplaner. Vi har fortsatt även haft 
ett gott och mycket nära samarbete med 
World Animal Protection Danmark. 

Inom föreningen arbetar vi med systematiskt 
förbättringsarbete genom att vi tar fram kriti-
ska mål för verksamheten och har ett system 
för övervakning och utvärdering på plats 
för att följa utvecklingen och för att dra lär-
domar och slutsatser. En del av det arbetet 
sker gemensamt med övriga World Animal 
Protection-föreningar runt om i världen, 
vilket innebär att vi gemensamt tar fram mål, 
följer verksamheten och utvärderar den 
även på global nivå.

Sammantaget har 2018 varit mycket 
positivt för föreningens utveckling. Vi har 
i allt väsentligt genomfört och uppnått de 
mål vi satt upp för året och utfallet ligger 
därmed även väl i linje med våra lång-
siktiga mål. 

Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till 
internationella djurskyddsprojekt. Under 
2018 har vi ökat vårt stöd till internationella 
djurskyddsprojekt med 5 %. 

Inför införandet av EU:s dataskyddsförord-
ning (GDPR) stod vi inför en stor utmaning 
där vi riskerade att förlora 20 procent 
av våra månadsgivare eftersom mobil-
operatörerna beslöt sig för att lägga ner sin 
betaltjänst. Lyckligtvis hittade vi i sista stund 
en lösning som räddade situationen och vi 
kunde fortsätta som tidigare.

Vid den årliga insamlingskonferens som 
anordnas av Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII) tilldelades World 
Animal Protection Sverige utmärkelsen 
Årets Insamlare – organisation för vårt 
arbete och uppnådda resultat under 2017. 

Motiveringen löd: ”Med berättelser
baserade på både känslor och fakta 
tillsammans med en genomtänkt 
integrering av olika kanaler så har 
denna organisation lyckats att både 
värva givare och öka lojaliteten 
parallellt med fler sätt att fånga upp 
engångsgåvor. Resultatet är en kraftig 
ökning av intäkter och givare under 
2017. Vi vill särskilt uppmärksamma hur 
de samarbetat internt mellan kommuni-
kation och insamling med ambitionen att 
tydliggöra sambandet mellan insamling 
av gåvor och ändamålen.”

Utöver denna nationella Insamlingskon-
ferens deltog vi också i IFC, en interna--
tionell konferens i Amsterdam, anordnad 
av The Recource Alliance. Dessutom har vi 
deltagit i en global session om kun-
skapsöverföring (skillshare) som anordna-
des av World Animal Protection Interna-
tional i Haag, där organisationens insam-
lare delade erfarenheter och fick ta del av 
nya rön.

Kommunikation är viktig för att visa att vi 
finns, samla in pengar och stärka kam-
panjer. Vårt starkaste verktyg för varumärket 
är informationsfilmen i TV, som visades för 
hundratusentals tittare under 2018.

Traditionell media är fortfarande viktig för 
att öka kännedomen om vårt arbete och vi 
nådde över 100 medieträffar. Men sociala 
medier ökar i betydelse. Vi närmar oss 

100 000 följare på Facebook, som 
fortsätter vara vår största kanal med väldigt 
mycket engagemang, stort antal delningar 
och  många ambassadörer. 

Instagram är ännu en framgångssaga. 
Vi hade målet att öka antalet följare 
med 40 procent men nådde 75 procent. 
Detta genom en blandning av bilder och 
filmer som engagerar våra följare med 
fokus på goda nyheter. Vi använder också 
Instagram Stories som är mycket uppskattat. 

Under 2018 har vi levererat till World 
Animal Protections globala kampanjer 
och även varit med i utforningen av flera 
av dem. 2018 har vi framförallt fokuserat 
på de globala kampanjerna Wildlife Not 
Entertainers och Raise Pigs Right. 

Inom Wildlife Not Entertainers har vi fortsatt 
vårt framgångsrika arbete med att enga-
gera svenska researrangörer att bidra till 
att ta bort efterfrågan på vilda djur inom 
underhållningsindustrin. Vi har genom en 
nytryckt Djurvänlig turist-broschyr, stort
mediagenomslag för vår rapport från Bali

 och nyheter i våra sociala kanaler satt 
fokus på hur turismen påverkar djurs välfärd 
globalt. Det material vi har delat har 
skapat stort engagemang bland supportrar 
och djurvänliga researrangörer. Under 
hösten 2018 har vi drivit en kampanj som 
når svenska turister i Thailand – genom 
geotaggning på Facebook har svenska 
turister nära en dålig djurattraktion 
nåtts av en film som visar lidandet 
bakom fasaden. 

I april lanserades den globala kampan-
jen Raise Pigs Right där vi lyfte framförallt 
suggors situation i industriell djuruppföd-
ning. Syftet med kampanjen är att förbättra 
välfärden för grisar i livsmedelsindustrin. Vi 
skapade stort engagemang bland våra 
supportrar på bland annat Facebook och 
skickade för första gången ut ett insamlings-
email med temat gris. I september gick vi 
med i det europeiska medborgarinitiativet 
End the Cage Age som vill få bort burarna 
för alla lantbruksdjur inom EU. Målet är 
en miljon underskrifter, som vi varit med och 
bidragit till under 2018. 

FÖRVALTNINGBERÄT TELSE FÖRVALTNINGBERÄT TELSE

Yrsa Sturesdotter och Julia Engqvist  
tog emot priset
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Finansiella instrument

Placeringspolicy
World Animal Protection Sverige har 
en placeringspolicy där det slås fast 
att vi inte placerar medel i aktier eller 
andra värdepapper. Det innebär sam-
tidigt att vi inte placerar medel inom 
områden som vapen, alkohol, tobak 
eller där barn exploateras. 

De medel som vi samlar in hålls på 
plusgirokonto och sparkonto hos Nor-
dea. Endast medel som behövs för att 
täcka kostnader de inledande måna-
derna av det nya verksamhetsåret står 
kvar på kontot, resterande medel förs 
över till vårt globala kontor i form av 
bidrag till globala djurskyddsprojekt. 

En stor del av våra insamlade medel 
förs över till vårt globala kontor i 
London, som i sin tur ansvarar för att de 
används till djurskyddsprojekt världen 
över. Användningen av våra medel 
granskas genom en trepartsöverens-
kommelse av revisionsbyrån Grant 
Thornton i London.

Medlemmar
World Animal Protection Sverige 
har medlemmar och månadsgivare. 
De utgör basen i organisationen. På 
årsmötet har varje medlem en röst. 
Under året har vi ökat antalet medlem-
mar och månadsgivare med tretton 
procent. Medlemmar och månads-
givare erhåller vår tidning NEWS och 
de har också tillgång till en blogg, 
där vi löpande berättar om viktiga 
händelser för djuren runt om i världen. 

Övrig icke-finansiell 
information

Förvaltning
World Animal Protection Sverige styrs 
mellan årsmötena av en styrelse. 
Styrelsen består av fem ledamöter och 
fem suppleanter. Till stöd har styrelsen 
ett kontor, som leds av generalsekre-
teraren.  Utöver generalsekreteraren 
finns nio ytterligare tjänster på kontoret. 
På kontoret förekommer även regelbun-
det volontärarbete. 

Under 2018 har styrelsen haft fyra 
protokollförda styrelsemöten:
Gitte Buchhave, ordförande 4/4 
(närvarande på 4 av 4 möten) 
Sven Stenson, ledamot (4/4)
Kevin Geeson, ledamot (3/4)
Priya Sawhney, ledamot (3/4)
Nairi Schlyter, ledamot (2/4)
Claes Kampe, suppleant (0/4)
Lena Dirsäter, suppleant (0/4)
Ingegerd Bülow, suppleant (0/4)
Sandra Tenggren, suppleant (1/4)
Lina Dahl, suppleant (3/4)

Styrelsens arbete sker ideellt. 
World Animal Protection Sveriges 
valberedning har under räkenskapsåret 
bestått av Lise-Lott Alsenius och 
Eva Grufman. World Animal Protection 
Sverige har haft två auktoriserade 
revisorer under räkenskapsåret: Håkan 
Fjelner (ordinarie revisor) och Hans 
Bredberg (revisorssuppleant), Finnham-
mars Revisionsbyrå.

Personal
World Animal Protection Sverige har 
tio anställda på kontoret i Stockholm:

- Generalsekreterare
- Organisationssekreterare
- Program- och kampanjansvarig
- Kommunikationsansvarig
-  Ansvarig digital kommunikation
- Insamlingsansvarig
- Ekonomiansvarig
- Supporter Service (2 tjänster)
- CRM/IT-ansvarig.

Personalen leds av generalsekretera-
ren efter instruktion från styrelsen. Det 
finns globala policydokument som 
alla kontor följer och nationella, som 
styrelsen eller generalsekreteraren fattat 
beslut om. 

Under räkenskapsåret har utvecklings-
samtal förts med samtlig personal. 
Personalenkät har också genomförts till 
samtlig personal inom World Animal 
Protection International på global nivå, 
där det svenska kontoret hamnade i 
topp vad gäller nöjda medarbetare. 
Det finns också en global grupp för 
personalfrågor, där kommunikationsan-
svarig inom World Animal Protection 
Sverige ingår.

Miljöarbete
Vårt kontor är Fairtrade-certifierat. Vi 
köper el som har producerats av 
vindkraft. Kontoret har ett aktivt arbete 
med återvinning och så långt som 
möjligt gör vi miljövänliga inköp. Vi har 
en miljöpolicy och en hållbarhetspolicy, 
bl a väljer vi att resa med tåg så långt 
som det är möjligt och vi skriver inte ut 
på papper när det kan undvikas.

Framtida utveckling
World Animal Protection Sverige har 
haft tillväxt varje år sedan organisa-
tionen startades 2009. Vi räknar med 
fortsatt tillväxt under flera år framöver. 
Vi ser ett allt större intresse från 
allmänheten att delta i vårt arbete, 
både då det gäller kampanjarbete och 
ekonomiska bidrag. Vi räknar med att 
det kommer att fortsätta öka, inte minst 
för stöd med testamentsgåvor. Vi ser 
också ett allt större intresse från företag 
och från näringen att ha dialog med 
oss. Vi räknar med att det kommer att 
stärkas under många år framöver och 
att det även kommer i större utsträck-
ning innefatta den finansiella sektorn. 
Vi har redan en stark position i vårt 
politiska arbete, många ser oss som en 
viktig organisation att ha kontakt med 
både då det gäller globala och 
nationella djurskyddsfrågor. 

I juli uppmärksammade vi vår globala 
kampanj Sea Change och spöknäts 
negativa inverkan på havslevande djur 
genom digitala skärmar i centrala 
Stockholm. Totalt nåddes en halv miljon 
av budskapet att spöknät i våra hav hotar 
tusentals havslevande djur.  

Inom området Wildlife Not Medicine har 
vi startat kampanjkommunikationen under 
2018 och haft stort medialt genomslag för 
undercover-reportage om handeln med 
myrkottar.

Utöver våra kampanjer har vi under 2018 
även bedrivit annat arbete inom våra prio-
riterade arbetsområden. Viktiga frågor för 
oss har varit arbetet för björnar och hundar 
världen över. 

Under året har vi också haft många kon-
takter med den svenska regeringen och 
svenska politiker. Vi har bland annat varit 
representerade i regeringens dialoggrupp 
för genomförandet av livsmedelsstrategin 
och i regeringens nationella djurskydds-
nätverk, där främst EU-frågor diskuteras. 

Vi har också blivit inbjudna till Kommers-
kollegium för diskussioner om handelsavtal 
mellan EU och tredje land, och haft möj-
lighet att lämna synpunkter på dem. Vi har 
även haft ett starkt samarbete med andra 
organisationer i Sverige, företag, forskare, 
universitet med mera. Under politikerveckan 
i Almedalen fanns vi på plats och anord-
nade två seminarier, ett om livsmedels-
strategin och ett där riksdagspartierna 
utfrågades inför valet. 

Resultat och ställning
Föreningen finansierar sin verksamhet i 
allt väsentligt via månadsgåvor, enskilda 
gåvor och arv. 

De verksamhetsplaner som vi tar fram 
följs löpande upp i vårt system för över-
vakning och utvärdering, där vi mäter 
och utvärderar arbetet för att nå våra 
kritiska mål. I allt väsentligt har vi uppnått 
de mål som vi satte upp för året.

Den fortsatt positiva resultatutvecklingen 
beror på att de frågor som vi arbetar 
med attraherar många, vi erbjuder 
möjligheter att vara med och förändra för 
djuren och kännedomen om vår förening 
växer sig starkare år från år. 

Administrations- och 
insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Ändamålkostnader
/Totala intäkter

83%

5%
14%

Enligt nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll

Så här har vi använt våra pengar under 2018

Administrations- och 
insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

Ändamålkostnader
/Totala intäkter

83%

5%
14%

Eget kapital
  Balanserat Summa
  kapital eget kapital
   
Ingående balans  1 949 959 1 949 959
Årets resultat  584 523 584 523
Utgående balans  1 365 437 1 365 437

FÖRVALTNINGBERÄT TELSE
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Vi räknar med att kunna bibehålla det 
intresset och framöver utöka det till att in-
nefatta flera som är aktiva i mellanstatliga 
organ. Vi räknar också med att frågor 
som rör djurvälfärd kommer att intressera 
allt fler, eftersom djurvälfärd bidrar väsent-
ligt inom områden som hälsa och miljö. 

Annan relevant fakta
World Animal Protection Sverige har ett 
90-konto: 90 01 74-4.

Organisationens hemsida: 
www.worldanimalprotection.se

Medlemmar och givare i World Animal 
Protection Sverige erhåller tidningen 
News två gånger per år.  Vi har också 
ett nyhetsbrev som skickas ut 1–2 gånger 
per månad. Månadsgivare erhåller en 
särskild blogg, där vi publicerar nyheter 
från verksamheten. Vid slutet av 2018 
hade vi 18 078 månadsgivare och 
medlemmar. 

Samtliga anställda inom World Animal 
Protection Sverige ingår i virtuella team, 
tillsammans med kollegor över hela 
världen. Teamen har ibland fysiska möten 
och för kontinuerlig dialog via intranät 
och mail. 

Generalsekreteraren ingår dessutom i det 
globala ledarskapet, tillsammans med  
övriga chefer för nationella kontor.

Generalsekreteraren ingår även som en 
av tre chefer för andra World Animal 
Protection-föreningar i den grupp som 
har en rådgivande funktion gentemot den 
globala ledningen.

Flera av de anställda har också haft 
uppdrag inom World Animal Protection, 
både på global och regional nivå, med 
att arbeta fram strategier och kampanj-
planer inom våra verksamhetsområden. 
Generalsekreteraren är ledamot i re-
geringens kommitté för genomförandet 
av den statliga livsmedelsstrategin samt 
regeringens djurskyddsnätverk för EU-
frågor och andra globala djurskydds-
frågor, ledamot i referensgruppen för 
djurskydd vid Jordbruksverket och även 
ledamot i expertkommittén för Dag S 
Stiansens djurskyddsfond (Norge).

FÖRVALTNINGBERÄT TELSE

Läs mer om vårt arbete på 
worldanimalprotection.se


