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I år fyller World Animal Protection Sverige 
10 år. Tack vare alla er har åren varit 
mycket framgångsrika! Vi firar bland annat 
med att göra om tidningen. Varmt välkom-
men till första numret av Animal News, 
tidningen för dig som stödjer vårt arbete för 
världens djur. Här får du nyheter om vårt 
arbete och information om hur dina gåvor 
används. Vi informerar också om pågående 
och kommande kampanjer och hur du kan 
bidra till djurens välfärd på flera sätt. 

I detta nummer berättar vi bland annat om 
den australiska veterinären Lynn Simpson, 
som har gjort ett enastående arbete för att 
belysa djurplågeriet under djurtransporter 
till havs. Hon har därför fått ett svenskt djur-
skyddspris för sina insatser. Vi skriver också 
om hur hundar berikar våra liv, framgångar 
för lantbruksdjur och ett elefantreservat som 
gjorts om med elefanternas välfärd i fokus. 

Du kanske känner till att vi har fått fyra 
goodwill-ambassadörer? De är bevarande-
fotografen Tom Svensson, programledaren 
och journalisten Suzanne Axell, techno-
musikern Rivet och hälsoexperten Sandra 
Friberg. Alla har olika bakgrund men en sak 

gemensamt: de brinner för djurens välfärd.
Två av dem träffar du i detta nummer och 
du kommer att få se mer av alla fyra fram-
över. Tack vare deras ambassadörskap kan 
vi nå ut till ett större antal människor och 
skydda fler djur i världen. 

Vi vet att tidningen är uppskattad och 
hoppas att det nya formatet gör att du 
tycker ännu mer om den. Vi kommer att 
vara extra försiktiga med bildvalet – du ska 
kunna öppna tidningen utan att behöva 
vara orolig för otäcka bilder. Har du syn-
punkter eller förslag på förbättringar, maila 
gärna info@worldanimalprotection.se. 

Lise-Lott Alsenius
Ansvarig utgivare

PS Går du ofta på bio? Då får du kanske  
 se vår reklamfilm. För första gången  
 provar vi detta sätt att nå ut och bli mer  
 kända. Filmen är framtagen för att locka  
 nya människor att stödja vårt arbete.  
 Berätta gärna vad du tycker om den. 
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Ett spel som lär 
småbarn att rädda 
djur och miljön
Save Marine Life är ett spel för 
2-6-åringar,som tagits fram tillsam-
mans med oss. Det ska lära barnen 
medkänsla för djur och skapa goda 
vanor för miljön. Spelet distribueras 
via Papumba, som når ut till över en 
miljon barn varje månad.

Roger Pettersson tillsammans med 
Suzanne Axell efter Rogers föreläsning 
om sina 30 års arbete för djur.

Lynn Simpson fick ett synnerligen välförtjänt djurskyddspris. 
Framgångar i arbetet för grisar och kor.
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Nu i oktober startar vår kampanj för delfiner.               
Vårt mål är att denna generation delfiner ska bli den 
sista i fångenskap.
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Vi hjälper djur under branden i Amazonas – och utbildar 
Röda Korset i djurskydd under katastrofer.

I detta nummer kan du 
bland annat läsa om:

Vi gör världen bättre för djur. 
Vi sätter djurvälfärd på den globala dagordningen. 
Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.

World Animal 
Protection firar 
tio år i Sverige
I år fyller World Animal Protection Sverige tio år. Det 
firades den 19 september med öppet hus på kontoret 
och mingeltillställning efteråt. Styrelsen, anställda och 
supportrar var inbjudna. 

Ambassadören och journalisten Suzanne Axell höll i 
programmet. World Animal Protection Sveriges general-
sekreterare Roger Pettersson säger:

- De tio första åren har varit fantastiska. Vi uppskattar 
den värme och tacksamhet och det engagemang 
som möter oss varje dag och extra roligt är att möta 
supportrar i ett så här glatt sammanhang. Vi är så 
stolta över allt vi har kunnat uppnå tillsammans och 
ser fram emot ytterligare många framgångsrika år 
tillsammans med er. 

Hundar kan verkligen bidra till vår välfärd på många sätt. 
Läs också mer om vad vi tillsammans uppnått för världens 
hundar.
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Fem sätt som hundar kan stärka mental hälsa
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 De får ut oss ur huset
 Hundar är jättebra på att upp-
muntra människor att gå ut och träna i 
friska luften. Att ta ut hunden på en här-
lig promenad kan också bidra till social 
kontakt med andra hundägare.

 De finns där för oss
 Att leva med en hund kan ge 
ägaren en känsla av trygghet och gläd-
je att ha någon att spendera sin dag 
med.  Eftersom hundar är hängivna och 
kärleksfulla är de perfekta följeslagare, 
särskilt för dem som bor ensamma eller 
som är äldre. De får oss att känna oss 
behövda och älskade varje dag!

 De håller oss lugna
 En hunds sällskap kan trösta den 
som lider av ångest. Hundpromenader 
är inte bara en motivation för de som har 
ångest över att lämna huset. Deras natur-
ligt kärleksfulla och sorglösa personlig-
het kan hjälpa dig att komma bort från 
stressiga tankar. Deras positiva inverkan 
kan ses i våra blodvärden. Forskning  
visar att våra nivåer av stresshormoner 
sänks genom att bara vara med ett      
husdjur.
      
 De skapar rutiner
 Rutiner kan ge struktur för de 
som lider av depression eller ångest. 
Hundar behöver regelbundet mat, trä-
ning och vård, behov som bidrar till att 
bygga fasta rutiner.

 De gör oss stolta
 Många timmar går åt till att ta 
hand om våra hundar och hålla dem 
friska och glada. Med varje trick som de 
lär sig, varje boll de hämtar, varje pinne 
de plockar upp från marken och varje 
främling som passerar förbi med ett leen-
de på läpparna, hjälper hundar oss att 
känna oss stolta över vårt hårda arbete 
och förbättrar vår självkänsla.

Du har uppnått 
storartade saker 
för hundar
Tack vare våra supportrar har hundar över hela världen 
fått hjälp. Här är några exempel på vad vi uppnått:

• Kampanjen Röda Bandet 2012 bevisade att vaccina- 
 tion är det effektivaste sättet att förhindra rabies
• 1,6 miljoner hundar har vaccinerats mot rabies 
 sedan 2013

• 70% av hundarna i distriktet Makueni, Kenya har   
 vaccinerats, vilket är tillräckligt för att utrota rabies

• Framgångsrika utbildningsinsatser har genomförts i   
 Brasilien och Kina
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Berner sennenhunden Knabben har inspirerat till bok
I Anders Johanssons senaste bok Knabben och alla de andra resonerar han kring förhållandet mellan djur och människa. Han vill att vi ska se djuren som individer. Knabben är hans senaste familjemedlem. 

Steve McIvor, World Animal Protections högsta chef, besöker Kenya 
och klappar Bruno, som fick vår miljonte rabiesvaccinering. Med på 
bilden är också hennes hundkompis Simba och ägaren Joseph Mutui.
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Veterinären Lynn Simpson 
– en internationell djurhjälte 

Katarina Lingehag, ordförande för CiWF 
Sverige, delar ut priset till Lynn Simpson.

Den australiska veterinären Lynn Simpson 
mottog ett svenskt djurskyddspris under 
ett evenemang som anordnades av World 
Animal Protection Sverige, i samarbete 
med två andra djurorganisationer. 

Lynn Simpson är internationellt känd för sitt stora engagemang 
för att uppmärksamma och minska lidandet under djurtranspor-
terna till havs mellan Australien och Mellanöstern. Ett skepp 
kan rymma upp till 120 000 djur och om man har tur finns det 
en enda veterinär ombord. 

–Compassion in World Farming Sverige och Svenska Djur-
skyddsföreningen ville belöna Lynn Simpson för att hon visat 
prov på mod, en genomtänkt strategi för att förbättra för djuren 
och stort civilkurage, säger Katarina Lingehag, ordförande, 
CiWF Sverige. 

Allt började med att Lynn under några år arbetade i en hamn. 
Där fick hon lasta på många djur på fraktfartygen. Hon kände 
att hon ville veta hur det var att arbeta som veterinär under en 
sådan transport. 

Under hela 57 resor under åren 2001-2011 var hon ansvarig 
veterinär på skeppen. Hon dokumenterade löpande djur-
skyddsproblem och dödlighet i en omfattande rapport till de 
australiska myndigheterna. Hur orkade hon hålla på så länge? 

– Under tre år var jag landsbygdsveterinär och opererade 
främst hundar och katter. Men jag tyckte inte att jag gjorde 
mesta möjliga nytta där. På skeppen kunde jag göra verklig 
skillnad för ett stort antal djur dagligen och det var också där 
behovet var störst. Det var också svåra problem för männi-
skorna som arbetade på skeppet. Jag ville hjälpa djuren och 
människorna. Min långa erfarenhet gjorde att myndigheter 
och företag inte kunde vifta undan min kritik. 

Hon fortsätter: 
–Inga djur får vara dräktiga under resan men det är förloss-
ningar på alla transporter. Andra problem är hårt golv som ger 
benskador, svårigheter att nå fram till mat och vatten, trängsel 
och djur som täcks i avföring. Men det värsta av allt är värmen 
– ofta 35–45 grader och hög luftfuktighet. Det finns inte 
någon luftkonditionering utom i lastrummen under vattenytan. 
Det blir så varmt att det händer att djuren bokstavligt talat 
kokas till döds. 

Lynn yrkade på ett stort antal förbättringar för djuren och drev 
utifrån sin erfarenhet från resorna budskapet att Australien bör 
slakta djuren lokalt och frakta köttet istället. Hon har hopp om 
att transporterna kan komma att upphöra och har redan sett en 
minskning i antalet skepp och djur som transporteras till havs. 

– Jag hoppas att det arbete jag och många andra gör för att 
belysa djurplågeriet leder till att transporterna stoppas. Men 
största hoppet just nu är att nya FN-regler om mindre utsläpp 
kan leda till att handeln försvinner. Detta eftersom skeppen 
som fraktar djuren är så gamla och inte längre blir lagliga. 

Tre indiska mjölkföretag räddar 
en halv miljon kor från lidande
 
Indien är världens största mjölkproducent med 200 miljo-
ner kor och 105 miljoner bufflar. Runt 50 miljoner indiska 
mjölkkor hålls i städer och förorter. Ofta står de fastbundna 
dygnet runt på hårt golv, i sin egen avföring. 

En halv miljon kor och bufflar får nu bättre liv tack vare 
företag, som förbinder sig till förbättrade villkor genom 
samarbete med World Animal Protection. 

Våra samarbetsavtal innebär att man inte får ta mjölk från 
undermåliga legala eller illegala mjölkgårdar. De måste 
också ta hänsyn till de fem friheterna: att skydda korna 
från hunger, törst, skador, rädsla och lidande. I villkoren 
ingår också att förse djuren med veterinärvård, passande 
levnadsförhållanden och tillåta naturligt beteende. 

Generalsekretetaren för World Animal Protections Indien-
kontor, Gajender K Sharma, gläds över företagens 
åtagande: 

“Ett varmt välkommen till Arvind Dairy, Happy Milk 
och Ananda Dairy. De visar hur vår kampanj för att 
skydda kor från lidande har tagit fart. Vi hoppas 
inspirera ännu fler företag att följa efter och se till att 
Indiens mjölkkor får liv värda att leva.”

Grisar får bättre liv på farm i Colombia
Efter samtal med oss bestämde sig grisuppfödaren Oasis 
Farm i Colombia för att göra om sin gård så att grisarna får 
det bättre.

Oasis Farm i Colombia har lyssnat på våra råd och vi har 
hjälpt dem att göra om sin gård för att ge grisarna bättre liv. 
De håller på att flytta alla sina suggor ut ur de trånga 
burarna och in i gruppboende, där 12 suggor får vara 
tillsammans. De får mer utrymme att röra sig fritt och 
böka i halm. 

Thailands största livsmedelskedja 
slutar sälja fläskkött från suggor i bur
Tesco Lotus, Thailands största detaljhandelskedja med runt 
12 miljoner kunder i veckan, förbinder sig att framöver 
endast sälja fläskkött från producenter som inte håller 
suggor i trånga burar.

– Vi har arbetat med hela leverantörskedjan i Thailand för 
att förbättra grisarnas välfärd. Vi har även arbetat med 
stora producenter som Betagro och CP Foods och de för-
binder sig också till att senast år 2027 ska burarna vara 
borta, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för 
World Animal Protection Sverige. 

Tesco Lotus lovar även att alla ägg från år 2028 kommer att 
köpas in från producenter som har frigående höns. Detta be-
slut kommer efter att 30 000 av våra supportrar i Thailand 
och Storbritannien under en kampanj uppmanat Tesco Lotus 
att sluta anlita leverantörer som använder burar.



Vi hoppas att de inspirerar fler researrangörer. 
Deras engagemang tar oss närmare en framtid där 
den enda möjligheten att beskåda dessa fantastiska 
djur blir i det vilda eller i havsreservat. Vi är väldigt 
glada över att våra supportrar medverkat till deras 
slutgiltiga beslut i denna fråga, tillsammans med 
främst organisationen World Cetacean Alliance. 

Läs om sju myter om delfiner på nästa sida.
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Seger för delfiner! 
Virgin och TripAdvisor slutar marknadsföra 
och sälja biljetter till delfinunderhållning.



Vi avslöjar de farligaste lögnerna som mångmiljondollarindustrin 
kring infångade delfiner vill föra fram. 

Sju myter om delfiner

 Delfinarier är lärorika 
 för din familj.

Att se delfiner i fångenskap är inte någon 
bildande upplevelse på riktigt. Det du får 
se är tränade djur som är instängda mot 
sin vilja och beter sig onaturligt.

Det här är inte bara skadligt för delfiner-
na – det lär barnen att vilda djur inte 
förtjänar frihet.

 Delfiner i fångenskap är
 inte vilda längre

Delfiner i bassäng är inte tämjda, de är 
instängda. Att tämja djur tar tusentals 
år och kräver särskilda omständigheter. 
Delfiner i fångenskap är fortfarande vilda 
och kan aldrig få sina behov tillgodosed-
da på dessa anläggningar. 

Även om en delfin föds i fångenskap är 
den inte tam. Vi behöver skydda dem i 
det vilda, inte spärra in dem i små galler-
försedda tankar.

 Delfinarier är viktiga för 
 forskning och bevarande.

De flesta delfiner är inte utrotningshotade, 
så de behöver inte artbevarande.

Under de senaste 50 åren har färre än 
40 delfiner fått komma tillbaka till havet, 
och delfiner födda i fångenskap kommer 
troligen aldrig att släppas fria. Låt dig inte 
luras – delfinarier är underhållning, inte 
vetenskap.

 Delfiner i fångenskap 
 vill ungås med oss.

Delfiner är nyfikna och intelligenta och 
undersöker ofta människor när de är fria 
av egen vilja. Så är det inte i fångenskap.
Dessa djur har fått svälta och tränats för 
att göra konster. De vill inte umgås med 
dig, de gör ett jobb. Delfiner får ett band 
till sina tränare – men inte av egen fri vilja.

 Delfiner älskar 
 att uppträda.

Delfiner i fångenskap uppfyller inte sina 
drömmar. De gör sina konster eftersom 
det är då de får mat. Det är väldigt långt 
från deras naturliga beteende. Det kanske 
ser ut som att de ler, men låt dig inte luras. 
Det är bara formen på deras ansikte.

  

 Delfiner i fångenskap är 
 glada och friska.

Några delfiner lever kanske lite längre i 
fångenskap, men till vilket pris?

Delfiner i fångenskap blir uttråkade och 
trötta av att alltid simma i cirklar. Någ-
ra blir aggressiva och attackerar sina 
medfångar. Ofta gnisslar de tänder och 
tuggar på väggar och galler.

Man har till och med sett några som slutat 
andas. Inte att förglämma har vi effekten 
av klor och för mycket sol i deras grunda, 
gallerförsedda pooler. Är det då värt att 
leva längre?

 En bassäng och öppet hav är  
 nästan samma sak.

I det vilda simmar delfiner flera mil varje 
dag i ett hav fullt av andra djur, växter 
och oändlig variation. I fångenskap 
tvingas de leva i tankar som är miljon-
tals gånger mindre än deras naturliga 
livsmiljö. 

I det vilda lever de i stora, naturliga grup-
per med sina familjer. I fångenskap tas de 
från sina mammor alldeles för tidigt, vilket 
leder till aggressivt beteende och strider.
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Tack vare dig och andra gåvogivare kan vi 
fortsätta vårt arbete för att hjälpa delfiner och 
andra vilda djur i fångenskap. 

Delfinkalvar i det vilda stannar hos sin 
mamma i minst sex år och kan ofta ha 
en livslång relation.
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Delfiner hör hemma i havet, inte i trånga bassänger

7



Är reservatet djurvänligt?
Allt fler resenärer är medvetna om risken för djurplågeri 
på attraktioner med vilda djur. Om du inte kan se djuren 
där de hör hemma är ett reservat näst bäst men då gäller 
det att anläggningen är ett riktigt reservat. Kom alltid 
ihåg att göra efterforskningar innan du går dit och var 
inte rädd för att ställa frågor. Kolla gärna vart djuren tar 
vägen sedan. Får de stanna där hela livet, återförs de till 
det vilda eller säljs de vidare?

Lyckligare elefanter i ChangChill
Nu har ChangChill öppnat! Namnet Changchill betyder avslappnad elefant 
på thai och är den första verkligt elefantvänliga parken i Thailand.

Vårt arbete för CITES 
skyddar många vilda djur
CITES är det internationella samarbetet för att skydda arter mot 
utrotning. Tack vare ditt stöd kunde vi vara på plats på CITES-
konferensen i augusti och vara en röst åt de djur som lider i mång-
miljardhandeln med vilda djur.

Vi fokuserade våra ansträngningar på att två arter av asiatiska 
uttrar, indiska stjärnsköldpaddor och  flera arter av reptiler och 
groddjur skulle få förstärkt skydd. De får nu största möjliga inter-
nationella handelsskydd, vilket effektivt sätter stopp för kommer-
siell handel. 

Även skydd för afrikanska elefantungar
Det var en kamp i uppförsbacke men CITES förbjöd även för-
säljning av vilda elefanter från Botswana och Zimbabwe till djur-
parker och cirkusar.

Genom detta kommer elefantungar att besparas det 
fruktansvärda lidande som det innebär att slitas från sina för-
äldrar och sin naturliga hemvist, skeppas till havs och hållas 
instängda under resten av sina liv.

Genom ert stöd har vi hjälpt till att 
förändra och bygga om parken till en 
plats där elefanterna har det riktigt bra. 
Det betyder bland annat att människor 
inte får bada dem, mata dem eller rida 
på dem. Turisterna får bara titta på ele-
fanterna från ganska långt håll, så att 
djuren inte blir stressade.

Elefanterna som bor här har nu en fram-
tid fylld med kärlek och bra vård. De 
kan röra sig fritt, äta saftiga växter och 
rulla sig i lera hela dagarna. De kan 
leka och umgås med sina vänner hur 
mycket de vill. 
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Resebranschen på seminarium 
om djurvänlig turism
 
Under ett seminarium som World Animal Protection Sverige 
anordnade för resebranschen berättade antrozoologen       
Therese Lilliesköld (bilden) om elefanter och delfiner i fången-
skap för en engagerad publik. Vår kampanjansvariga Lina Dahl 
var nöjd efteråt:

”Det är så kul att se hur engagerade och     
intresserade resebranschen är i djurfrågor 
inom turismen. Vi ser fram emot att hitta fler 
samarbetssätt och alternativ för att kunna ut-
öka det djurvänliga resandet ytterligare.”

4 Ett bra reservat sätter djurens bästa främst  i allt de gör

4 Riktiga reservat finns för att hantera ett   specifikt problem. Det ska alltid finnas en   anledning till att djuret befinner sig i    reservatet

4 Ett bra reservat tar inte djur från det vilda  om det inte är skadat eller ligger i djurets   eget intresse att komma till ett reservat
4 Ett bra reservat använder aldrig vilda djur  som underhållning. Om du kan rida på det, röra   vid det eller ta en selfie med det eller om   djuret uppträder kan du vara säker på att   djurplågeri ägt rum på något sätt och du är  inte på ett bra reservat
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På plats i katastrof-
områden i 55 år 

Diana, drabbad sengångarunge
Vi har arbetat med ett team av veterinärer och CETA:s 
djurräddningscenter.

Där finns bland andra Diana, en månadsgammal sengångar-
unge, som föll från mammans rygg när ett högt träd i regn-
skogen fälldes illegalt. Diana skadades lätt vid fallet och har 
dessutom vissa andningsbesvär från rök. 

Veterinärerna agerade snabbt för att hjälpa henne och för-
sökte återförena Diana med mamman men lyckades inte hitta 
henne. Veterinärteamet är mycket varsamma med Diana och 
hoppas kunna rehabilitera henne tillbaka till regnskogen.

Ung jaguar räddades
En ung jaguar kom in till centret efter att ägarna försökt sälja 
honom till en handlare på väg till Colombia men polisen kom 
på dem.

Jaguaren är energisk, nyfiken och mycket intelligent. Han 
klättrade på inhägnadens vägg och sträckte lekfullt sina 
vassa klor mot besökarna. När veterinären skulle mata 
honom busade jaguaren.

Det kommer att ta tid men man hoppas kunna släppa ut 
jaguaren i det vilda i framtiden.

Vi hjälper djuren i Amazonas 
regnskog genom att: 
•  Utvärdera hur djuren påverkats och vilka behov de har
 tillsammans med CETAs djurräddningscenter

• Ge brandkåren utbildning och utrustning för att de även  
 ska kunna rädda djur 

• Dela ut nödhjälpspaket för djur i katastrofzoner, som  
 förband, medicin och parasitbehandling

• Hjälpa till med rehabilitering av och eventuell åter-
 vändning till det vilda för de som kan 

• Analysera det bredare och långsiktiga behovet för djur  
 som påverkats av Amazonasbränderna, i samarbete med  
 lokala organisationer, regering och myndigheter 

I år har World Animal Protection arbetat i 55 år med att hjälpa djur i 
katastrofer. Det började med att John Walsh för första gången ledde kata-
strofarbete med en räddningsaktion i Surinam kallad ‘Operation Gwamba’. 
Han räddade 10 000 djur när floden översvämmades. 

Under dessa 55 år har World Animal Protection gjort över 250 insatser och 
skyddat över 8 miljoner djur runtom i världen. Katastrofteamen har tagit sig 
fram till jordbävningar, jordskred, vulkanutbrott, cykloner och skeppsvrak 
men även till konflikthärdar i exempelvis Bosnien, Rwanda och Afghanistan. 

–Det som lönar sig allra mest är 
förberedande arbete. För att upp-
märksamma våra 55 år lanserar vi en 
kampanj #doń t forget them, som ska 
uppmuntra regeringar, internationella 
organ och lokala myndigheter att ta med 
djuren i sina beredskapsplaner, säger 
Roger Pettersson.

Nyligen höll World Animal Protection en tredagars workshop för Röda 
Korsets personal i Costa Rica, för att utbilda dem i hur de på bästa möjliga 
sätt tar hand om djuren när katastrofen inträffar. 

–De flesta av våra insatsplaner har hittills enbart varit fokuserade på männi-
skorna men jag känner att det är på väg att ändras. Det är ett missförstånd 
när folk säger att människor ska komma i första hand och därför ska djuren 
inte komma först - men det betyder inte att vi inte kan ta oss an djuren samti-
digt, säger José Zúñiga, Röda Korset Costa Rica.

Röda Korset i skolbänken

Veterinärteamen räddar djur i Amazonas

Rivet plockar skräp för 
att skydda djuren
Visste du att 80 % av skräpet i havet kommer från 
land?  Initiativet #trashtag är när människor plock-
ar skräp och städar ett område. Det kan vara en 
strand nära ditt hem eller en skogsglänta, park eller 
bredvid en väg. Det viktiga är att vi hjälps åt att 
få bort skräpet så att det inte hamnar i havet och 
skadar djuren där.  
En av alla de som engagerat sig i denna aktivitet 
är vår ambassadör, technomusikern Rivet.  

Tre svar från vår enkät på 
varför ni stödjer vårt arbete:

Vilda djur som jaguar, ozelot, tapir, sengångare, floddelfin, makak, papegoja och 
anakonda är i stor fara allt eftersom det fortsätter att brinna i Amazonas regnskog. 

      STORT TACK till er som skänkte gåvor     
under vår insamling till vårt arbete för     
katastrofdrabbade djur. 

Utan ert stöd kan vi inte ha våra team     
beredda och på plats.

 

Inget berör mig så som djur som far illa. Alla kan göra något, som att stödja ert arbete.

Jag älskar alla djur och vill 
att de får det bättre

För att ni jobbar långsiktigt, och för att ni är djurens röst

Tom, en ung pungråtta, som blir omhänder-
tagen efter bränderna i Amazonas.



Är det något du undrar över?  
Om du har en fråga eller fundering, tveka inte att höra av 
dig till oss. Åsa och Rebecka på Supporter Service gör sitt 
bästa för att svara på alla frågor, hänvisa dig vidare till rätt 
ställe eller till en kollega som kan hjälpa dig. Några av de 
vanligaste frågorna som kommer till oss är…

Kan jag swisha en gåva till djuren? 
Rebecka svarar: Det går jättebra. 
Swishnumret är 9001744. 
Utöver Swish kan man ge via Plusgiro, SMS eller bankkort. 
Plusgiro har nummer 900174-4. För att ge en gåva på 
200 kr kan du SMS:a DJURVÄN till nummer 72901. 
Du kan även ge en gåva via ditt bankkort på vår hemsida.

Kan jag höja beloppet jag ger varje 
månad som månadsgivare? 
Åsa svarar: Ja det går bra. Du kan antingen höja ditt 
belopp via vår hemsida: worldanimalprotection.se/hoj, 
genom att ringa till mig på nummer 08-617 79 70 eller 
genom att skicka e-post till info@worldanimalprotection.se
Varje extra krona vi får gör att fler djur kan få bättre liv.

På vår hemsida finns svar på många frågor: 
www.worldanimalprotection.se/faq. 
Du kan även ringa eller maila oss så hjälper vi dig. 

Returadress:
World Animal Protection
Box 225 36
104 22 Stockholm Avsändare: 21 Grams AB (907778), Box 90 166,120 22 STOCKHOLM

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

Yarrow räddades från grym björnhets mot kamptränade 
hundar i Pakistan 2012. Nu njuter hon av livet i björnreser-
vatet i Balkasar, som vi är med och finansierar.  
Varje år ger vi björnar som Yarrow och tusentals andra djur 
ett bättre liv. För oss är helt enkelt varje djur som lider ett 
djur för mycket. Över hela världen kämpar vi för att stoppa 
djurplågeri och skapa bättre välfärd för djuren, vare sig 
det är fråga om vilda djur, lantbruksdjur, gatudjur eller djur 
som har drabbats av naturkatastrofer.
 
Ditt arv kan ge djuren en bättre framtid 
En testamentsgåva till World Animal Protection är en gåva 
till de djur som lever i utsatthet och lidande. Den ger oss 
ökade möjligheter att arbeta för ett bättre djurskydd i värl-
den och din omsorg om djuren kan leva vidare. 
Du kan utan förpliktelse beställa en folder om vårt arbete. 
Där får du också några allmänna råd om vad man bör 
tänka på när man skriver testamente.

Låt din omsorg 
om djur leva vidare
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