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Vad vill vår organisation vill uppnå?

World Animal Protection Sverige vill skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap och
verka för djurs välfärd. Tillsammans med World Animal Protection International och andra World
Animal Protection-föreningar i världen vill vi bygga upp en stark global rörelse för att djurvälfärd ska
respekteras och djurplågeri upphöra.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation?

World Animal Protection Sverige är en del av den globala rörelsen World Animal Protection, som har
huvudkontor i London och verksamhet i alla världsdelar. De olika delarna av World Animal Protection
arbetar tillsammans. Arbetet koordineras på global nivå via vårt huvudkontor. Inom ramen för
samarbetet koordineras såväl arbetet med verksamhetsplaner, budgetar och projektplaner. Även
arbetet med att utvärdera utfallet av vårt arbete sker gemensamt.

Vilka strategier har vi för att uppnå vårt mål?
World Animal Protection har en gemensam vision och gemensamma strategier för hur vi ska
uppnå våra mål. Dessa utarbetas gemensamt. Huvudstrategidokumentet avser fem år framåt
i tiden och kompletteras med strategier för varje arbetsområde. World Animal Protection
har fyra huvudarbetsområden:
* Animals in farming
* Animals in the wild
* Animals in communities
* Animals in disasters
Viktiga delar i vår strategi är “Utbildning och mobilisering”, “Lobbyverksamhet” samt
“Katalysera hållbara lösningar som skyddar djur”. Genom att agera inom dessa områden
åstadkommer vi förändringar för djuren.
Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå vårt mål?

World Animal Protection Sverige är vad vi inom World Animal Protection brukar kalla för ett 360
graders-kontor. Det innebär att vi har kapacitet och kunnande för att verka inom alla de områden
som World Animal Protection arbetar inom:
•

•
•

Program och policyarbete. Hit räknas arbete med sakfrågor, politiskt påverkansarbete och
företagssamarbeten. Den av våra anställda som ansvarar för detta har en masterexamen i
animal science.
Kommunikation. Den som ansvarar för vårt arbete är journalist och har dessutom en examen
i juridik.
Insamling. Den som ansvarar för vårt arbete är certifierad fundraiser.

•
•

Supporter service. Den som ansvarar för vårt arbete har lång erfarenhet av att jobba med
administrativa frågor och med kundrelaterade frågor.
Ledarskap och styrning. Den som leder verksamheten inom World Animal Protection har lång
erfarenhet av ledarskap samt även utbildning inom området. Den har även lång erfarenhet
av att arbeta med djurskyddsfrågor, både strategiskt och operativt.

World Animal Protection Sverige har nio anställda. Vi har en styrelse som består av fem ledamöter
och fem suppleanter. Deras arbete sker ideellt. Vi har även regelbundet volontärer som utför frivilligt
arbete.
Kapacitet från övriga delar av World Animal Protection, särskilt från vårt huvudkontor, tillförs också
då vi arbetar gemensamt med globala frågor.

Hur vet vi om organisationen gör framsteg?

Inom World Animal Protection arbetar vi med kvartalsvisa uppföljningar av vår prestation inom
program- och policyarbete, kommunikation och insamling. I rapporteringen ingår redovisning
gentemot uppställda kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, som att vårt program- och policyarbete
har utvecklats i enlighet med de delmål som vi har satt upp.
Vi gör även en bedömning av om vi ligger i fas med vad som krävs för att nå uppsatta mål. Inom
området kommunikation mäter vi vår prestation i olika medier samt hur vi har nått ut med vårt
budskap. Inom insamling sätter vi upp mål för varje aktivitet och mäter utfallet gentemot de uppsatta
målen. Även inom insamling gör vi kvartalsvisa uppföljningar.
Vad gäller vårt stöd till globala djurskyddsprojekt upprättar vårt huvudkontor en särskild
effektrapport samt även en specifik ekonomisk rapport. Dessa granskas av genom ett trepartsavtal av
en revisionsfirma i London.
Även inom ekonomi gör vi månadsvisa uppföljningar gentemot budget. Avvikelser med ett visst antal
procent förklaras skriftligt. Varje kvartal gör vi en större uppföljning samt även en förnyad prognos av
hur utfallet påverkar resultatet för året.
Uppföljningarna görs även gentemot våra långsiktiga strategidokument.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Tillsammans med övriga World Animal Protection-föreningar världen över har vi:
Animals in farming
Vi har i flera decennier drivit kampanjer som ska skapa bättre liv för lantbruksdjur. Många
lantbruksdjur tvingas att leva under intensiva förhållanden där deras möjlighet att bete sig naturligt
inte respekteras. Under 2017 har vi särskilt fokuserat på arbetet för kycklingar, grisar och kor. Några
exempel:
•
•

Vi uppmanade KFC att göra förbättringar för miljoner slaktkycklingar. 250 000 människor
skrev under vår namninsamling. Idag har vi en dialog med KFC om nödvändiga förändringar.
Vi skapade en dialog med Burger King och Tim Hortons som har lovat att förbättra villkoren
för slaktkycklingar som levereras till deras restauranger i Nordamerika.

•
•

•

Genom dialog med grisuppfödare i Brasilien har vi kunnat skydda miljontals grisar från
lidande, som tandklippning, kirurgisk kastrering utan bedövning.
En grisuppfödare i Kina har genom samarbetsavtal med oss förbundit sig att göra
förbättringar för cirka 60 000 suggor. Företaget föder upp cirka 1 miljon grisar per år.
Förbättringarna innebär att suggorna inte längre hålls i burar utan istället i grupper med
miljöberikningar.
Vi firade att vi förbättrat villkoren för 430 000 kor i Indien genom samarbete med den indiska
regeringen för implementering av nya regler för hållning av kor.

Animals in the wild
Arbetet för vilda djur har länge varit prioriterat för oss. Bland annat har vi under många år räddat
björnar från liv där de tvingas dansa för turister, utnyttjas i björnhets, där kamptränade hundar
hetsas mot fastbundna björnar ,eller hålls trångt på betongfundament som publikmagnet,
exempelvis utanför hotell. Vi har genom förhandlingar befriat björnarna och tagit dem till något av
våra reservat där de får leva under seminaturliga förhållanden. Många gånger är det första gången
de får möjlighet att leva björnliv. Vi har också under lång tid arbetat för gallbjörnarna i fångenskap.
Under 2017 har vi intensifierat vårt arbete för att skydda de djur som drabbas inom turistindustrin
och de djur som lever i haven, samtligt som vi har fortsatt vårt arbete för björnar och andra djur.
Några exempel:
•

•
•
•
•

•
•
•

Vi genomförde en kampanj för att få stopp på det lidande som djur utsätts för då människor
vill ta selfies med dem. Mer än 250 000 människor skrev under vår namninsamling mot
selfies med djur. Det resulterade i att Instagram förbjöd selfies med vissa hashtags och att de
också varnar för att djur kan ha blivit utsatta för lidande.
Vi påverkade tre kinesiska researrangörer att sluta sälja och marknadsföra elefantridning
192 researrangörer världen över har skrivit avtal med oss om att inte marknadsföra
elefantridning eller elefantshower.
Vi skyddade nio björnar i Pakistan genom att erbjuda deras ägare alternativ sysselsättning till
att anordna björhets. Nu lever de goda björnliv i ett reservat.
Vi kunde fira en viktig framgång efter mer än 14 år långt arbete i Sydkorea tillsammans med
lokala partners, nämligen att regeringen nu genomför sterilisering av samtliga björnar inom
gallindustrin. Det innebär att gallindustrin i Sydkorea kommer att fasas ut helt.
Vi satt mikrochips på 230 björnar i Vietnam och kunde på så vis skydda dem från
gallindustrin.
Vi välkomnade 12 regeringar till arbetet inom Global Ghost Gear Initiative, som syftar till att
skydda djuren i haven från spöknät.
Vi startade 8 projekt världen över där vi kunde plocka upp över 8 000 kvadratmeter spöknät
från haven.

Animals in communities
I flera delar av världen förekommer rabies. Rabies drabbar människor, ofta genom att de blir bitna av
hundar som bär på rabies. World Animal Protection har under flera år arbetat för att vaccinera
hundar mot rabies, och på så vis skapa en barriär för människor mot att bli smittade av rabies.
Vaccinering av hundar är den enda metoden som har visat sig fungera för det syftet. Vaccineringen

stoppar också den plågsamma avlivningen av hundar som förekommer, där hundar bland annat
lockas äta gift eller blir brutalt ihjälslagna av rädsla för rabies.
Under 2017 har vi lanserat ett program för skydd av världens hundar och uppmanat regeringar och
samhällen att leva i harmoni med hundar. Under 2017 har vi:
•

•

•

Lanserat ett pilotprojekt i Sierra Leone, där vi har vaccinerat 1 434 hundar och kastrerat 155
av dem. Vi har kombinerat det arbetet med att utbilda lärare om rabiesförebyggande
åtgärder. Vi räknar med att projektet kommer att leda till att motsvarande genomförs i
samtliga distrikt i Sierra Leona med start juli 2018.
I Ghana har vi samarbetat med regeringen som genomförde sitt första rabiesförebyggande
projekt någonsin. 2 000 hundar vaccinerades och utbildningsprogram genomfördes i 985
skolor.
I Rumänien gav vi stöd till en veterinär- och rehabiliteringsklinik för hundar, som kommer att
ge vård till 2 000 hemlösa och sjuka hundar varje år.

Animals in Disaster
När en katastrof inträffar arbetar vi för att snabbt skydda djuren. På så vis kan vi minska djurens
lidande och bistå regeringar vid återuppbyggnaden av samhället. Vi bidrar också med att hjälpa
regeringar att ta fram planer, som innefattar skydd av djuren, inför kommande katastrofer. World
Animal Protection har över 50 års erfarenhet av att hjälpa djur då katastrofer inträffar samt att bistå
regeringar i återuppbyggnadsarbetet.
Under 2017 gav vi skydd till drygt 600 000 djur vid 14 katastrofer, allt från torka till översvämningar.
Vårt arbete innebär att djuren fick veterinärmedicinsk behandling, mat och vatten samt tillfälligt
boende. Vi informerade även ägarna till djuren om hur de skulle ta hand om dem efter katastrofen.
Några exempel:
•
•
•
•
•

Vid orkanen Irma gav vi skydd till 50 000 djur. Tillsammans med samarbetspartners såg vi till
att djur återförenades med sina ägare och att de som var hemlösa fick nya hem.
Under kylan i Mongoliet (-40 grader) såg vi till att 145 000 djur kunde överleva. Tillsammans
med Röda Korset i Mongoliet kunde vi förse 1 740 hushåll (herdar) med mat.
Vi gav skydd till 86 000 katastrofdrabbade djur i Kenya.
Vi såg till att 100 000 djur i Argentina fick mat och veterinärmedicinsk behandling efter
eldsvådorna i La Pampa-provinsen.
I Thailand försåg vi 110 000 djur med vatten och mineraler när de hade drabbats av en
översvämning.

Den globala och den ”glocala” insatsen
World Animal Protection Sverige har genom kampanjer och ekonomiska medel varit med och bidragit
till det som vi åstadkommer världen över. Under 2017 har vi, genom en framgångsrik
insamlingsverksamhet, kunnat öka vårt ekonomiska bidrag med 40 %. Effekten av det är att vi kan
skydda allt fler djur världen över.
World Animal Protection Sverige har även arbetat med kommunikation om de frågor som vi arbetar
med på global nivå. Effekten av det är att allt fler människor i Sverige är medvetna om vad djur
utsätts för världen över och att allt fler människor i Sverige väljer bort turistattraktioner där djur

utsätts för lidande. Det sista har vi kunnat konstatera genom att vi gör regelbundna
attitydundersökningar i Sverige.

Vi arbetar även med mobilisering, både av företag som är viktiga för oss men också av invånare.
Under 2017 har vi ökat antalet researrangörer i Sverige som inte erbjuder elefantridning och
elefantshower. Effekten av det är att efterfrågan på turistorterna minskar.
Vi har också genomfört flera namninsamlingar, exempelvis mot selfies med vilda djur. Vi har varit
framgångsrika i det arbetet. Den slutsatsen drar vi genom benchmarking gentemot vad andra World
Animal Protection-föreningar uppnår. Effekten av det är att vi starkt bidrar till opinionsyttringar i
globala frågor, som är viktiga i vårt arbete för att påverka företag, regeringar och andra intressenter.
World Animal Protection Sverige är, precis som övriga World Animal Protection, en utpräglad
samarbetsorganisation där vi ser som en av våra främsta uppgifter att katalysera fram de
förändringar som vi vill uppnå. I Sverige har vi arbetat för att ha ett gott samarbete med andra
djurskyddsorganisationer, miljöorganisationer, konsumentorganisationer, företag etc. Effekten av det
är att vi tillsammans kan utgöra en stark röst för djuren nationellt.
Vi har också etablerat mycket god kontakt med riksdag, regering, enskilda politiker och tjänstemän,
myndigheter och andra makthavare. Idag är vi representerade i flera statliga organ, som regeringens
råd för genomförandet av livsmedelsstrategin, regeringens referensgrupp för djurskyddsfrågor,
insynsrådet på Jordbruksverket och referensgruppen för djurskydd på Jordbruksverket. Effekten av
det är att vi kan föra fram våra åsikter direkt i viktiga statliga organ och att vi även är en
diskussionspartner i dessa sammanhang.
Exempel på detta är att den svenska regeringen var en av de första i världen som gick med i Global
Ghost Gear Initiative (GGGI) och att den svenska regeringen även var viktig för skapandet av GGGI
eftersom de så tidigt stödde oss i arbetet mot spöknät och för att skydda djuren i haven. Ett annat
exempel är förbudet mot att använda elefanter och sjölejon vid cirkusar, som vi hade möjlighet att
föreslå under kommittéarbetet med den nya djurskyddslagen och där vi även fick gehör av vårt
förslag.
Vi har också god kontakt med många näringsorganisationer. Effekten av det är att vi idag sitter och
för direkta samtal med dem om förbättringar för djur inom deras områden.

