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Över en kvarts miljon av 
våra supportrar jorden 
runt vågade vägra selfies 
med vilda djur. Tack vare 
det lanserade Instagram 
en ny sida som informerar          
användarna om lidandet 
som djuren får utstå för    
dessa bilder.
Vi förstår att de flesta turister som tar selfies 
med vilda djur gör så för att de älskar djur. 
Djuren må se glada ut på bilden men de 
har ofta tagits olagligt från sin naturliga 
miljö och plågas av ett liv i turistindustrin. 
Den konstanta kontakten med människor 
orsakar stort lidande. 

De flesta som tar dessa bilder lägger upp 
den på sociala medier, framför allt Insta-
gram. Nu när någon av Instagrams 800 
miljoner användare söker på ord som 
visar bilder som kan vara skadliga för djur, 
som #koalaselfie och #slothselfie, får per-
sonen ett varningsmeddelande som infor-
merar om att bilden de söker kan inneburit 
djurplågeri.
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Den 25 maj ska EU:s dataskyddsförordning 
och den nya svenska dataskyddslagen vara 
implementerad hos alla som hanterar per-
sonuppgifter. Lagen är till för medborgarna 
och tydliggör att det är de som äger sina 
egna personuppgifter.

Vi hanterar en rad personuppgifter, bland 
annat från medlemmar, givare, anställda, 
anhöriga till anställda och samarbetspart-
ners. För oss är det givetvis viktigt att vi har 
laglig grund för att hantera de personupp-
gifter vi hanterar och att de hanteras på ett 
säkert sätt. Det är givetvis också lika viktigt 
att de som hanterar personuppgifter åt oss 
(bland annat så att du ska kunna få den här 
tidningen) gör det på ett korrekt sätt och 
enligt avtal med oss. Därför är dataskydds-
förordningen och den nya svenska data-
skyddslagen enormt viktiga för oss.

World Animal Protection Sverige är medlem 
i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII). FRII har bistått samtliga sina medlems-
organisationer i arbetet med att implemen-
tera EU:s dataskyddsförordning genom att 
ta fram riktlinjer och  anordna utbildningar 
och diskussionsträffar. Vi kommer att följa 
FRIIs riktlinjer och  har även deltagit i deras 

utbildningar och diskussionsträffar. Personal 
på vårt kontor har också deltagit i flera 
andra externa utbildningar och vi har haft 
flera internutbildningar på vårt kontor.

Egentligen är vi inte skyldiga enligt da-
taskyddsförordningen att ha ett speciellt     
dataskyddsombud inom World Animal 
Protection Sverige, men vi har ändå beslutat 
att vi ska ha det eftersom vi anser att frågor 
som rör skydd av personuppgifter är så 
viktiga.

Jag ville den här gången ägna min spalt till 
att informera er om hur vi arbetar med EU:s 
dataskyddsförordning och den nya svenska 
dataskyddslagen. Det är viktigt för oss att ni 
kan känna förtroende för hur vi hanterar era 
personuppgifter.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för ert 
viktiga stöd. Tidningen i övrigt är fylld av 
viktiga händelser för djuren. Inga av dem 
skulle ha varit möjliga utan dig. Stort tack!

Hälsningar

Roger Pettersson
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Viktigt att vi skyddar 
era personuppgifter

Roger Pettersson,

Generalsekreterare

Vilda djur

Instagram tog ställning mot 
plågsamma selfies med vilda djur

Colombias regering har beslutat att 
skydda floddelfinerna, också kända som 
botos, genom att förbjuda försäljningen 
av piracatinga. Det är en kampanj 
som vi har drivit i Latinamerika i fyra år.        
306 000 människor, främst i Latin-        
amerika men även i Sverige, skrev på 
för att visa sitt stöd för vår kampanj. 

Nestlé tar bort 
buräggen
Nestlé, ett av världens största livsmedelsfö-
retag, fasar ut buräggen i sina produkter. 
De ska vara helt buräggsfria senast 2025.

Följ oss gärna på Instagram
Visste du att även vi har en Instagramsida?  På bara ett år 
har vi fått närmare 3 000 följare. Vill du också vara med?   
instagram.com/worldanimalprotectionsverige

Stor seger för 
delfiner som 
används som 
bete i Amazonas

Viktig information 
till dig som är
SMS-givare
Från och med den 25 maj lägger 
Wywallet ner sin verksamhet. Detta 
innebär att vi inte längre kan ta 
emot gåvor genom SMS. Om du 
är månadsgivare via SMS idag 
och inte vill att ditt stöd till djuren 
ska upphöra, kan du maila till 
insamling@worldanimalprotection.se 
eller ringa 08-617 79 70 för att få 
veta mer.

Colombia har genom vår kampanj för-
bjudit försäljningen av fisken piracatinga. 
Det är väldigt goda nyheter för floddelfi-
nerna, vars kött används som lockbete.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på:
worldanimalprotection.se/integritetspolicy



Hundar GhanaHundar Sierra Leone

Minimal utbildning för mesta 
möjliga skillnad – varje dag
Det finns inte någon veterinär-
utbildning i Sierra Leone. Men 
för tio år sedan utbildade 
vi ett antal intresserade i 
grundläggande veterinärvård. 
De blev djurvårdstekniker 
och anställdes av vår sam-
arbetsorganisation Sierra 
Leone Animal Welfare Society 
(SLAWS).

De har ett mycket svårt arbete. Varje dag 
hanterar de så många hundar de bara hinner 
och opererar under de enklaste förhållanden 
man kan föreställa sig: Utomhus med en 
minimal kirurgutrustning på en betongplatta 
eller inomhus i dålig belysning i en lastbil som 
byggts om till en enkel veterinärklinik.
Två av dem är Zainab Mansaray och Teddy 
Andel Mannah.  De har fullt upp men Zainab 
vittnar om en förbättring i attityden till hundar:

– Det behövs mer utbildning och 
information så att människor förstår 
hur de ska ta hand om sina hundar. 
Men det har blivit en klar förbätt-
ring sedan vi började. Tidigare, 
när djuren blev sjuka, lämnades de 
bland soporna eller på stranden. 
Nu kommer de till oss med sina 
hundar och ser till att de får vård.  
Zaina och Teddy älskar hundar och gör 
skillnad varje dag. Framför allt genom att 
kastrera 5 till10 hundar varje dag men också 
genom vaccinering mot rabies, behandling 
mot parasiter och av farliga sår. Deras arbete 
är möjligt tack vare er gåvogivare.

Vi samarbetar med Sierra Leone Animal 
Welfare Society (SLAWS). Här i 
Freetown, Sierra Leone håller sam-
ordnaren Raphael Omondi hunden 
som vaccineras. 

Denna valp hittades med sina 
åtta syskon under en bil. Här undersöks 
och vaccineras den för att få ett nytt hem.

Teddy Andel Mannah och Zainab Mansaray. 

Genom att vaccinera      
hundar mot rabies skyddas 
de mot den dödliga sjuk-  
domen – och förhindrar att 
den smittar människor. Där-
för har Ghana nu lanserat 
ett vaccinationsprojekt.

I september 2017 lanserade Ghana för 
första gången någonsin ett projekt för att 
bekämpa rabies. Hittills har fler än 2 000 
hundar blivit vaccinerade i södra Ghana. 
Samtidigt tas ett rabiesprogram fram i 985 
skolor i fem olika städer. 

Rabiesprogrammet ska 
spridas till resten av landet 
Detta är ett pilotprojekt och om det visar 
sig framgångsrikt kommer det att spridas 
till fler regioner i landet. Emily Mudoga 
leder vårt arbete för hemlösa hundar och 
husdjur i Afrika. Hon har delat med sig 
av sin expertis till de ghanesiska myndig-
heterna och är mycket positiv över hur 
projektet fortskrider.

– Ghanas regering inspirerades av vårt 
arbete på andra håll i Afrika: I Sierra 
Leone, vår framgång i Zanzibar där rabies 
nu nästan är helt utrotat och vårt arbete 
inom det panafrikanska rabiesnätverket 
(PARACON). Precis som Kenya vill Ghana 
utveckla en nationell rabiesstrategi. 

Många rabiesdödsfall 
rapporteras inte
– Under 2016 rapporterades 47 dödsfall 
bland människor i samband med rabies 
i landet. Men i verkligheten är det årliga 
antalet dödsfall mycket högre, säger Emily. 
De flesta människor som smittas av rabies 
åker inte till sjukhuset. Det beror på att 
rabiesbehandlingen är dyr och många 
människor bor långt från sjukhus. 
Dessutom är det brist på kunskap kring hur 
man förebygger och behandlar rabies. 
Därför rapporteras inte alla som dör av 
sjukdomen. 

Hundar symbol för 
styrka och mod
Emily är väldigt optimistisk till Ghanas 
inställning att stoppa rabies och befolk-
ningens engagemang i frågan. 

– Ghaneserna står nära sina hun-
dar. I Ghana ses hundarna  som 
en symbol för styrka och mod. 
Människor vill skydda sig, sina 
hundar och barn mot det lidande 
som rabies orsakar.

Ghanas hundar ska skyddas mot rabies

I staden Suhum har hittills över 2 000 
hundar vaccinerats mot rabies.

Dr Emily Mudoga är kampanjansvarig 
för hundfrågor.
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Tiken på bilden var dräktig när hon kom till Patrick Turays hus under en hemsk storm. Sedan dess har Patrick tagit hand om henne och hennes valpar.
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Ett besök 
hos befriade 
elefanter på 
BLES 

Förra året skrev vi om Kathrine Connor, som 
efter att elefantungen Boon Lott dog gav ett 
löfte om att världen skulle få veta vem han 
var och rädda andra elefanter. Hon grun-
dade Boon Lott Elephant Sanctuary (BLES).

Vår kampanjansvariga Julia Engqvist, på 
bilden ovan, åkte dit i februari i år. Här 
berättat hon om sin upplevelse av besöket:

– Dagen innan hade jag varit på Safari 
World Bangkok och sett elefantshower 
som var fruktansvärda. Vi får innerligt hop-
pas att Safari World går med i vårt stöd-
program för att göra anläggningar djurvän-
liga. Jag var fortfarande arg över det jag 
såg på showen när jag vaknade morgonen 
därpå – men såg fram emot att få åka till 
elefantreservatet BLES, som ger plågade 
elefanter ett nytt liv. 

Efter flera timmars färd gör chauffören en 
vänstersväng vid ett blommande träd, in på 
en skogsstig. Den lilla vägen är markerad 
med en enkel flagga – det är bara de som 
vet vart de ska som hittar hit. När vi närmar 
oss reservatet ser vi små hus varifrån ma-
houter (elefantskötare) vinkar glatt mot oss. 

Vart jag än tittar ser jag elefanter. Tre 
stycken står tätt ihop och verkar umgås – vi 
får veta att detta är de så kallade Gossip 
Girls. Jag förstår nu hur de fått detta smek-
namn. En annan elefant börjar skruva på 
reglaget till en vattenslang. Hennes mahout 
vet precis vad hon vill och börjar spola   
vatten i hennes snabel. En annan elefant 
badar i en näckrosfylld sjö. 

Allt här sker på ”elefanttid”. De är elefan-
terna som sätter takten och det finns inga 
dagsscheman. Det slår mig som en sådan 

kontrast mot de elefanter som jag såg     
dagen innan – de som tvingas uppträda 
dagligen, på utsatt klockslag, på olika 
parker runtom Bangkok. Där skedde allt på 
människornas villkor, här – på elefanternas. 

Till slut verkar de flesta elefanterna tycka att 
det är dags för den dagliga promenaden 
längre in i reservatet. De går, med sina 
respektive mahouter på stigen och vi följer 
efter. Ibland stannar de till för att äta något 
de hittar på vägen, ibland för att klia ryg-
gen. Ett träd längs med stigen saknar näs-
tan helt bark, det är tydligen ett populärt 
ställe för elefanterna att stanna vid för att 
klia ryggen. Vi går förbi platsen där ett nytt 
natthägn byggs, som vi finansierar tack vare 
gåvor från er fantastiska givare. Där kan 
elefanterna få rörelsefrihet även på natten 
när deras mahouter gått hem för dagen. 

Några elefanter går ner till floden där de 
kastar upp vatten och lera på ryggen. Allt 
är så tyst och fridfullt, det är nästan medita-

tivt att på avstånd bara stå och iaktta dem. 
Jag tänker att det är så här en elefant ska 
ha det. 

Alla elefanter på reservatet 
har räddats från tidigare hårda 
liv. Många har använts för ele-
fantridning och bär sår efter detta. 
Nu får de leva fridfulla liv, i ett 
semivilt tillstånd. Det märks hur 
älskade och respekterade de är. 
Att allt sker på elefanternas villkor 
här är verkligen ingen överdrift. 

Jag lämnar BLES med ett varmt hjärta, trygg 
i vetskapen om att här får elefanterna om-
vårdnad för skador från sina tidigare plåg-
samma liv. Här får de leva i frid, och för sin 
egen skull. Och tack vare våra gåvogivare 
får de nu även rörelsefrihet på natten.

Unik märkning räddar havets djur 
Miljoner djur, inklusive delfiner, sköldpaddor och sälar, skadas eller dör efter att ha fastnat 
i kvarlämnade fiskeredskap, så kallade spöknät. Nu har vi testat unika märkningssystem i 
Indonesien, som hanterar problemet.

SeaChange

I samarbete med FAO (FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation) utvecklar vi riktlinjer 
mot spöknät. När dessa antagits kan vi 
göra stor skillnad för djuren.

Viktig och enkel märkning
- Att märka fiskeredskap och på så sätt 
koppla dem till tillverkare och ägare, är 
avgörande för att kunna få en global bild 
av var, varför och hur redskapen förloras 
och vem som förlorar dem. Denna infor-
mation kan sedan användas för att lösa 
problemet. Det bidrar också till att skapa en 
ansvarskänsla, säger Christina Dixon, som 
är kampanjansvarig för SeaChange, vårt 
projekt mot spöknät.

–Nät kan märkas genom enkel teknologi, 
som små etiketter med kontaktuppgifter. Ett 
något mer sofistikerat sätt är att tagga nä-
ten med streckkoder, så att information om 
nätet kan läsas av med en mobiltelefon.

Andra märkningar är flaggor, ljus och bojar, 
som uppmärksammar andra fartyg om att 
fiskenät finns i vattnet och hjälper fiskarna att 
hitta sina nät. 

–Att märka redskapen handlar inte om att 
skuldbelägga utan om att hitta problem-
områden. Då kan vi få fram lösningar och 
hämta tillbaka utrustningen när det är möj-
ligt, fortsätter Christina. Runt 640 000 ton 
fiskeutrustning lämnas i våra hav varje år.

Fokus på samhällen
Sedan början av 2017 har vi samarbetat 
med två fiskesamhällen i Java – Pekalongan 
och Sadeng – för att testa bästa sätt att 
märka fiskegarn. Metall, miljövänliga märk-
ningar som bambu och kokosnötter, allt 
har testats av lokalbefolkningen. Testerna 
har även tagit hänsyn till hur lätt det var att 
märka och om den riskerade att förorena 
havet ytterligare. 

Christina förklarar att Indonesien valdes ut 
för projektet eftersom landets regering visat 
vilja att delta, och för att mycket spöknät 
finns i området, främst beroende på starka 
undervattensströmmar.

Vårt arbete har hjälpt till att förstå vilken 
utrustning som skadar och dödar djur allra 
mest. Det är fiskegarn med tunna, entrådiga 
nät som används av fiskebranschen över 
hela världen. Garnen fastnar ofta i rev, vrak 
och andra hinder. Fastnar djur i dem är det 
nästan omöjligt för dem att komma loss. 

I juli är det omröstning bland FAO:s 194 
medlemsländer om att godkänna riktlin-
jerna kring spöknät. Fram till dess kommer 
Christina att arbeta hårt för att se till att rätt 
personer förstår vikten av märkning för att 
hantera problemet. 

Projektet stöttas av FAO, Nederländernas 
regering, Indonesiens centrum för forskning 
om fiske, och GGGI-deltagare.

–Detta är ett praktiskt projekt som banar 
väg för vårt globala arbete i frågan. Vi för-
söker också påverka regeringar att utveckla 
nationella handlingsplaner och arbeta med 
projekt som hämtar upp och återanvänder 
eller återvinner gammal fiskeutrustning. 
Dessa planer är avgörande för att lösa 
problemet och riktlinjerna är ett viktigt första 
steg, avslutar Christina Dixon. 

• GGGI står för Global Ghost  
 Gear Initiative och grundades  
 av oss 2014.
 • Den har ambitionen att bli  
 den främsta plattformen för 
 regeringar till FN:s hållbarhets-
 mål om att förhindra all slags  
 marin nedskräpning, inklusive  
 spöknät, till 2025.

• Nätverket har nu runt 80   
 medlemmar – regeringar,   
 företag och organisationer 
 – alla hängivna till att lösa   
 problemet med spöknät.

GGGI

Denna märkning kan enkelt avläsas 
med en mobiltelefon.

Elefanter
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Lantbruksdjur

Tack för att du hjälper oss ge grisar bättre liv
Grisar är bland de mest intensivt upp-
födda djuren på jorden. De lider un-
der alla faser i livet. De flesta kommer 
aldrig att få känna jord under klövarna 
eller frisk luft i ansiktet.

Tre av fyra suggor tillbringar sitt liv 
i små stålburar. Dessa burar är inte 
större än ett genomsnittligt kylskåp. 
Suggan kan varken vända på sig eller 
ligga bekvämt, inte heller umgås med 
andra grisar. 

Lantbruksdjur

slippa burar blir det möjligt för dem att 
skapa dessa viktiga sociala band.

Berika grisars liv
Berättelsen om det thailändska bolaget 
Betagro Group (Betagro) är en sann fram-
gångssaga.

–Betagro är en av de första producenterna 
i Asien som avvecklar isolering av suggor 
under dräktigheten och fram till en vecka 
innan födseln. Detta är verkligen viktigt 
eftersom Betagro är bland de 20 största 
grisproducenterna i världen. Vi har arbetat 
med dem sedan 2014 för att stödja 
utvecklingen av bättre välfärdssystem. 

Under 2017 åtog sig företaget att säker-
ställa att alla suggor hos deras leverantörer 
slipper burar senast 2027. Suggorna 
kommer inte längre att vara isolerade när 
de är dräktiga och vid födsel. De får sin 

frihet att bygga bo innan födseln, en viktig 
del av deras naturliga beteende.

Leva friare
Betagros VD Vanus Taepaisitphongse ser 
bättre välfärd för grisarna som en viktig 
del av en hållbar verksamhet:

–Jag ser sambandet mellan 
glada djur och livsmedelskvalitet 
och jag tror att gott djurskydd är 
en viktig del av resan till hållbar 
mat för en hållbar framtid. Under 
de senaste fem åren har vi haft 
positiva resultat med öppna 
system. I slutet av 2027 strävar vi 
efter att ha ersatt alla våra gårdar 
med de nya systemen över hela 
landet.

Kräver globala 
förändringar

Efterfrågan på burfria grisprodukter 
ökar och bidrar till att inspirera globala 
förändringar. Stormarknader, många 
snabbmatsföretag, hotellkedjor som 
Marriott och cateringföretag som 
Sodexo har utlovat burfria globala 
leverantörskedjor.

Förutom Betagro har även andra 
producenter vi samarbetar med åtagit 
sig detta:

• Zhejiang Qinglian Food Company
 Ltd (Qinglian) – det första kinesiska
 företaget – förband sig i oktober  
 2017 att inte använda burar till   
 suggor under graviditeten. Företaget  
 föder upp 200 000 grisar per år 
 från 7 000 suggor.

• Guangdong DEXING Food Company  
 Ltd (DEXING) – en pionjär inom  
 system för grupphållning för suggor  
 i Kina som testade systemet under 
 2007. Deras 10 000 suggor hålls  
 mestadels i grupp.

• BRF – Brasiliens största grisproducent
 och en av världens tio största. Till  
 2026 vill de att alla suggor ska
 hållas i grupper på  deras gårdar.

Jacqueline Mills är ansvarig för vårt arbete med lantbruksdjur och 
berättar att suggor blir kroniskt deprimerade när de är instängda på 
detta sätt.

–Tack och lov hjälper ditt stöd oss att avslöja detta oacceptabla 
lidande. Det hjälper oss även att övertyga ledande producenter över 
hela världen att anta mer grisvänliga metoder. Global Pig Welfare 
Framework heter våra riktlinjer. De används i stor utsträckning av våra 
jordbruksexperter världen över när de har möten med producenter. 
Det hjälper dem att förklara skillnaden mellan oacceptabel och god 
grisvårdspraxis inomhus.

Vägen till målet
–Att hålla suggor i burar orsakar psykiskt och fysiskt lidande. Vi 
övertygar producenter att sluta ha suggor i burar och låta dem vara i 
grupper med andra grisar, med material som halm. Detta eftersom det 
är bättre för grisarna att få utforska - och det är bättre för affärerna, 
förklarar Jacqueline.

Grisar är väldigt intelligenta och sociala djur som inte hör hemma i 
burar. De föredrar att leva i grupper om sex grisar. I större grupper 
bildar de snabbt undergrupper med samma antal. Om grisar får 

I Sverige arbetar vi för att skapa medvetenhet 
om hur grisar har det på många ställen runt 
om i världen. Julia Engqvist, kampanjansvarig 
på  World Animal Protection Sverige, säger: 

- Ett av våra mål är att konsumenter  ska förstå 
att valet vid kyldisken i butiken, eller valet av 
restaurang, har betydelse för grisars välfärd.   
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Björnar Björnar

Tack vare dig har vi kunnat stötta ENV:s 
brottsenhet för vilda djur, som under förra 
året svarade på mer än 300 joursamtal 
och undersökte nästan 200 björnrelate-
rade brott.

Organisationen arbetar även hårt för att 
få regeringen och lokala myndigheter att 
ändra och stärka lagar som skyddar björ-
nar och öka medvetenheten hos allmän-
heten. Ha Bui, som är vice ordförande i 
ENV, berättar om en dag i sitt liv.

06:00 Tillsammans med två poliser och 
tre volontärer lämnar jag kontoret i Hanoi 
för att besöka distriktet Phuc Tho. Det 
ligger i förorten och är ökänt för att hålla 
180 björnar som töms på sin galla under 
fruktansvärda förhållanden på olika 
björnfarmer.

Att öka medvetenheten om djurplågeriet 
på gallfarmer och få över vietnameser på 
vår sida är centralt för vårt arbete. 
Så idag håller vi en utställning på mark-
naden i Gach. Jag ska även möta flera 
kommunchefer för att diskutera hur vi kan 
samarbeta för att stoppa björnfarmer i 
Vietnam, i första hand de sämsta.

06:45 Vi anländer till marknaden. Det 
är en populär plats för lokalbefolkningen. 
De promenerar längs vägkanten för att 
köpa mat till sina familjer och vi ställer 
ofta ut här. Förra året organiserades mer 
än 30 evenemang där vi ökade medve-
tenheten bland allmänheten och samlade 
in 40 000 underskrifter från människor 
som ansluter sig och vägrar använda 
björngalla.För att få bollen i rullning 
slösas ingen tid. Vi sätter upp utställnings-
båset och lägger ut våra affischer om 

att skydda björnar samt klistermärken 
och annat material. Vi ser även till att 
våra meddelanden från radio och tv 
spelas upp på LCD-skärmen på 32 tum. 
Meddelandena är enkla. De lyfter fram 
det lidande björnarna går igenom, den 
illegala handeln med att sälja och köpa 
produkter som innehåller galla och hur 
konsumenterna kan bidra till att skydda 
björnarna.

07:30  Marknaden är redan full och 
livlig med hundratals människor. Våra tre 
volontärer är utrustade med kampanjkort 
som ska få människor att inte konsumera 
björngalla. Snart kommer de att gå in 
till butiksägare och kunder och övertyga 
dem om att skriva under korten och ta en 
titt på vår utställning.

Jag ser hur poliserna redan nu talar med 
nyfikna förbipasserande. De nämner 
de två olika björnarterna i Vietnam, hur 
björnindustrin påverkar dem och varför 
de behöver vårt skydd. Jag tror att det 
blir en fullspäckad dag för oss alla.

09:30 Jag är redo för mina möten. 
Jag lämnar utställningsarrangörerna till 
att städa undan och går till kontoret för 
Folkets Kommitté i kommunen Phuc Tho 
Town och Phung Thuong. Kommunchefer-
na, företrädare för Ungdomsföreningen, 
Kvinnoföreningen och Jordbruksförening-
en välkomnar mig varmt. De är överens 
om att björnfarmer bör stoppas, men är 
tysta när det kommer till lösningar.

Tack och lov är jag redan beredd på 
detta. Jag ger några förslag till varje 
fackförening och till de två kommunerna 
om hur man kan påskynda ett förbud 

Fakta om gallbjörnar
Björnar på gallfarmer sitter inspär-
rade under hela sitt liv i små burar. 
De tappas regelbundet på sin galla 
under plågsamma former. Gallan  
används framför allt i traditionell 
asiatisk medicin. Det finns syntetiska 
och örtbaserade alternativ. 

Detta händer med björnarna när   
de hålls inspärrade i burarna:

 

1   Psykisk störning med bland annat självskade-
 beteende och monotona upprepande rörelser 

2 Tandskador för att stress och ångest gör att 
 de biter på gallret

3 Utmärglad kropp orsakad av felaktig eller 
 otillräcklig kost

4 Gallsten och inflammationer orsakade av 
 fistlar som uppstår när gallan tappas 

5 Pälsavfall på grund av undernäring och 
 avsaknad av solljus

6 Inflammation i leder av brist på rörelse

En dag i Ha Buis liv
Sedan 2009 samarbetar vi med organisationen          
Education for Nature (ENV) i deras arbete för att       
stoppa gallfarmer i Vietnam. Björnar på gallfarmer sitter            
inspärrade under hela livet i små burar. De tappas regel-
bundet på sin galla under plågsamma former.

mot björnfarmer. Mina förslag innehåller 
bland annat konsekvent och regelbunden 
kommunikation med björnfarmsägare om 
att ett förbud ska ske i Vietnam. Jag betonar 
också att björnfarmsägare inte ska förvänta 
sig en ersättning. Direktkommunikation 
med ägarna tror jag är avgörande för att 
gallfarmer i Phuc Tho ska bli del av det 
förflutna.

13:15 Efter alla möten och en timmes åktur 
tillbaka från Phuc Tho har det blivit efter-
middag. Jag är äntligen på kontoret och 
kan sitta ner med mitt team och ha vårt 
dagliga möte. Det här mötet är en viktig 
ritual. Då uppdaterar vi varandra om våra 
framsteg och kommer med nya idéer, både 
långsiktiga och kortsiktiga, för framtiden.
Idag diskuterar vi rekommendationer 
angående beslut 157 som är en viktig 
lagstiftning för skydd av björnar. Men det 
innehåller fortfarande inte det nödvändiga 
straffet som krävs för att kunna stoppa 

gallfarmer och björngalla helt.
Beslut 157, tillsammans med ett annat 
beslut som fokuserar på miljöanläggningar, 
kommer att vara avgörande i kampen för 
att stoppa björnfarmer. 

15:30  Vi får positiva nyheter! Polisen 
i provinsen Son La kontaktar oss om ett 
smugglingsfall. Någon fångades på bar 
gärning med att illegalt transportera en 
asiatisk svartbjörnsunge på sex kilo. Vår 
brottsenhet för vilda djur kontaktar omedel-
bart möjliga räddningscenter i hopp om att 
någon kan ta hand om honom. Lyckligtvis 
har räddningscentret Soc Son plats och vi 
kommer hjälpa till så att resan dit blir så 
trygg som möjligt för björnungen. 

17:00 En medlem från nationalförsam-
lingens juridiska kommitté ringer och vill 
ha några klargöranden angående våra 
förslag om den nya strafflagen som vi 
skickade in till dem tidigare under veckan. 

De är nu i sista skedet innan de lägger fram 
lagförslaget. Jag har arbetat nära denna 
medlem under framtagandet och han frå-
gar alltid om råd när det behövs.

Jag är väldigt glad när han säger att mina 
förklaringar gör det möjligt för honom att 
lägga fram förslagen för sin chef. Om de 
godkänns skulle det innebära att den maxi-
mala längden i fängelse för viltbrott skulle 
öka från sju till 15 år. Han säger även 
till mig att komma på nästa möte veckan 
därpå. Jag kommer definitivt att gå på det. 
Vilka positiva nyheter som avslutar en 
sådan här hektisk dag!

Kort tid efter att Ha Bui skrev
denna artikel antog National-
församlingen ENVs förslag och 
strafflagen är nu på gång. 
ENV kommer att följa upp hur 
den fungerar.

Ha Bui, vice ordförande i ENV

Education for Nature Vietnam (ENV) 
uppmuntrar allmänheten att rappor-
tera illegal annonsering för björngalla. 
Bilden till vänster visar en annons för 
produkter av björngalla i Hoi An.

Denna lilla björn är nu trygg på 
räddningscentret Soc Son tack vare 
arbetet från polisen, ENV och rädd-
ningscentret. 

 

1 
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Befriad gallbjörn
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Veterinären Murillo 
har hjälpt djur under 
60 katastrofer

Dr Juan Carlos  Murillo  är 
den som arbetat längst av 
alla våra veterinärer inom 
katastrofhantering. När han 
var en liten pojke drömde 
han om att bli den verkliga 
Dr Dolittle – den påhittade 
veterinären som kunde tala 
med djur. 
Så han bestämde sig för att genom att 
hjälpa familj och vänner försöka göra 
verklighet av drömmen. Från unga år 
hjälpte han till på bondgårdar på lands-
bygden i Costa Rica och arbetade som 
volontär på veterinärkliniker och hund-
stall, där han tog med sig hundarna ut på 
promenad och städade burarna.
– Och när mina hundar behövde gå till 
veterinären stod jag alltid längst fram och 
tittade på och hjälpte till när jag kunde, 
förklarar han. 
Så småningom antogs Juan Carlos till 
veterinärutbildningen vid Costa Ricas 

universitet. Och även om han inte riktigt 
kan tala med djur som Dr Dolittle så 
har han sedan dess ägnat sitt liv åt att 
skydda dem.

Livsavgörande arbete
Sedan juni 2000 har hans karriär på 
World Animal Protection fört honom till 
fler än 60 katastrofer i 40 olika länder – 
tsunamier, jordbävningar, vulkanutbrott, 
torka och översvämningar. Hundratusen-
tals djur har honom att tacka för sitt liv. 
Men Juan Carlos ser sina prestationer 
som en bagatell och som något så enkelt 
som att uppfylla sin personliga tro på 
vikten av gott arbete. 

Han förklarar att han mår som bäst när 
han får personlig kontakt med de männi-
skor vars djur han har hjälpt.

–Varje gång jag behandlar ett 
djur och ser det glada leendet 
från dess ägare känner jag att 
det är det mest givande ögon-
blicket. Jag är välsignad med 
möjligheten att göra något som 
frambringar ett leende.

En chockerande syn
Men några av de katastrofer som Juan 
Carlos har varit med om var så förö-
dande att ett leende varit långt borta. Ett 
av hans svåraste uppdrag var när han 
arbetade på Haiti efter jordbävningen i 
januari 2010.

– Jordbävningar är så chockerande när 
man inser antalet olyckor. När man ser 
en halv kropp som har fastnat under ett 
raserat hus och man vet att personen har 
försökt fly… Där det en gång var byggna-
der men där det nu bara är ruiner kvar. 
Det ser ut som en krigszon – människor 
och djur som kämpar för sina liv. Att se 
hungriga hundar äta från lik på Haiti var 
ett av mina svåraste ögonblick.”

Juan Carlos arbetade på Haiti tillsam-
mans med regeringstjänstemän månader 
i sträck för att vaccinera husdjur och lant-
bruksdjur mot sjukdomar och behandla 
deras skador. 

–Djur som överlevt en jordbävning har 
ofta blåmärken, frakturer och skrapsår  
efter att ha försökt fly, och skador från 
lösa föremål som ramlat ner på dem. 
Sedan börjar de få infektioner och larver 

i sina sår. De kan bli väldigt dåliga med 
kräkningar och diarré, säger han.

Lucky
Det var under efterdyningarna från den  
haitiska jordbävningen som Juan Carlos 
mötte det djur han minns mest från de   
hundratusentals han har hjälpt.

– Hunden Lucky blev som en symbol för 
vårt arbete på Haiti. Han var som någon 
som hade överlevt tusen strider. Det var så 
svårt för honom på gatan. Oavsett vad han 
gjorde för att överleva var han så vänlig 
och snäll. Även om vi inte hade någon mat 
ville han fortfarande vara med oss.

– Han tillhörde ingen familj utan bodde på 
gatan och togs om hand av lokalbefolk-
ningen när vi åkte därifrån. Men det var 
för många år sedan och jag tror inte han 
finns kvar på jorden längre, men minnet av 
honom kommer alltid att vara med mig.

På senare tid har Juan Carlos arbetat i 
Costa Rica och på Turks- och Caicosöarna 
i efterdyningarna av orkanerna Nate      
och Irma, båda potentiellt farliga uppdrag. 
Men han säger att World Animal Protec-
tions katastrofträning har gjort att han inte 
är rädd.

–Jag har aldrig känt att mitt liv är i fara, inte 
ens när det blivit upplopp. Vår träning är 
så bra att vi kan hantera och förebygga 
sådana situationer. Vi kan identifiera tidiga 
signaler och röra oss och bete oss därefter. 
Jag måste vara försiktig och vidta försiktig-
hetsåtgärder hela tiden, men jag känner 
mig inte rädd.

Han skrattar och minns en läskig situation: 
–Vi arbetade i Peru för att rädda alpackor 
som led i iskyla och snöstormar på 6 000 
meters höjd. För att komma till dem var 
vi tvungna att köra längs bergsspår, intill 
branta klippor. Stora berg, bussar och 

lastbilar kom emot oss. Jag satt nära de 
branta klipporna och tittade ner… Det var 
skrämmande!

Att se framåt
Juan Carlos är även en respekterad inter-
nationell föreläsare och författare, samt 
gästprofessor på universitet i Latinamerika, 
Europa och Asien. Han arbetar för att få in 
djurvälfärd vid katastrofer i läroplanen för 
veterinärmedicin.
Hans förhoppning är att djurskydd vid 
katastrofer blir antaget av alla regeringar 
världen över.

–Jag tror starkt på att vi sattes 
till jorden för att skapa en 
bättre värld. När vi inser att 
alla levande varelser är be-
roende av varandra kommer 
vi förstå ansvaret att arbeta 
för allas välfärd.

60-åriga Marta i Costa Rica har adopterat flera djur som hon hittat på gatan. Här får hennes kattungar mat av vårt katastrofteam efter en översvämning.

Boskapsuppfödaren Don Felipe i Mascota, Mexiko förlorade 
flera kor när orkanen Patricia härjade. Här blir hans överle-
vande kor undersökta.

2015 deklarerade Perus regering undantagstillstånd 
efter att temperaturen sjunkit till under 24 minusgrader. 
Dr Murillo undersöker en av landets alpackor.Hunden Lucky på Haiti

Tillsammans med Chiles jordbruksdepartement och Veterinärförbundet gav vi djur 
mineraler och veterinärvård efter en översvämning. Här får en get i Atacama-
regionen en spruta av dr Murillo.

Dr Murillo matar hundar som lämnats 
kvar efter en tsunami på Samoa.

Naturkatastrofer Naturkatastrofer
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Viktoria vill ordna 
fler månadsgivare
Viktoria Gustavssons man arbetar på en 
pizzeria. Det har Viktoria använt för att 
hjälpa djur. Hon skriver:

”Nu är affischer uppe på pizzerian. 
Jag hoppas att ni får in mer pengar 
och att djuren får extra hjälp under 
det nya året. Jag vill hjälpa till med att 
samla in mer pengar och hoppas att 
fler blir månadsgivare. Jag är så glad 
att ni finns och kan hjälpa många djur. 
Det känns bra i hjärtat.”

Det känns bra i hjärtat att du finns, 
Viktoria!
 

–När jag tänker på djur så tänker jag på 
varelser utan rättigheter, utan en röst, utan 
stöd. Djur kan inte öppna dörren och gå ut, 
de kan inte lyfta luren och be om hjälp, de 
kan inte försvara sig själva. De är i vår ägo, 
i våra händer och i vår makt. Det säger 
Pernilla Stefansdotter, som har engagerat 
sig för djur redan som liten. Hon fortsätter:

–Det är vårt ansvar, inte bara mitt eller 
ditt, utan precis allas ansvar att värna, bry 
sig om och ta hand om dessa fina och 
oskyldiga skapelser. Precis som vi gör med 
människor som har det dåligt. 
 

När hon i julas fick läsa om björnarna och 
den behandling som de får utstå när de 
töms på galla fick det henne att brista ut i 
tårar. Sedan kom ilskan.

–Då tog jag "action", säger hon. Jag vet
inte hur många vänner som är trötta på mig
nu och mitt djurengagemang, men jag fick
flera av dem att donera pengar. Jag satte 
mig och gjorde utskick, jag lyfte luren och 
ringde runt, jag skickade sms.

Hon menar att alla vi som tycker att detta
är fruktansvärt inte kan sitta passivt och
titta på.

–Jag kan inte göra det själv, du kan inte 
göra det själv, men tillsammans kan vi.
Kan man inte stötta ekonomiskt så finns det 
många volontärjobb på djurhem, jag själv 
volontärarbetar hos Djurens Vänner.
Hon tipsar mer om vad man kan göra:

–Reagera och agera om du misstänker att 
ett djur far illa! Ring Länsstyrelsen, knacka 
på hos personen som äger djuret, ring 
polisen!! Min hund som ni ser på bilden 
bodde hos en alkoholist som misshandlade 
henne. Idag så mår hon väldigt bra. Vi 
tillsammans måste börja säga NEJ. Nej till 
detta konstiga samhälle där vi tittar på när 
djur inte bara far illa utan blir behandlade 
rent barbariskt. Jag säger nej till detta, 
gör du?

Agnes Jansdotter 
utmanade sina vänner
–Om jag får 7 000 delningar, 9 000 likes 
och 500 kommentarer lovar jag att 
sätta in 20 000 kronor till er. Tack 
för det ni gör! 

Det skrev djurvännen Agnes Jansdotter till 
oss. Vi höll tummarna och hon lyckades på 
bara en helg! Vi vill tacka dig Agnes, inte 
bara för pengarna utan också för att du 
sprider information om vårt arbete.

Pernilla engagerar sig alltid för djuren

Vår mobila veterinärklinik hjälpte 8 868 fåglar, katter, hundar, kycklingar och andra djur 
i regionen Antananarivo. Vi tog också hand om lemurer som drabbats av cyklonen.

Djuren är viktiga för människorna på Madagaskar och många är beroende av dem för 
sin överlevnad. Vi mötte en 11-årig pojke vid namn Jerry Ramahiriso och han berättade 
för oss:

– Att hjälpa djuren är viktigt eftersom de hjälper till att ordna pengar åt familjen. 
De är också mina vänner. 

Idag väljer allt fler att inkludera en organisation 
i sitt testamente. På så sätt kan man bidra till 
det som känns viktigt även när man själv inte 
längre finns med. En testamentsgåva till World 
Animal Protection är ett viktigt bidrag för att 
djuren ska få ett bättre liv. 

Din omtanke och goda vilja hjälper djuren i 
deras utsatta situation och ger oss förutsättningar 
att arbeta för bättre djurskydd i världen. 

Vill du veta mer kan du kontakta vår general-
sekreterare Roger Pettersson på telefonnummer 
08-617 79 71 eller via mail:
testamente@worldanimalprotection.se

Din omsorg om djuren kan leva vidare

Tusentals djur får hjälp på Madagaskar
Skyfall, översvämningar och jordskred försatte tusentals 
djur i fara efter att cyklonen Ava nådde den afrikanska ön 
Madagaskar i början av året.

Familjen Rabeherinirina förlorade 400 ankor 
efter cyklonen men några överlevde tack och lov.

Hjälp på väg till Madagaskars vilda djur. 11-årige Jerry tar väl hand om sin ko. En svartvit lemur på reservatet Vakona.

Denna hungriga lemur har räddats från illegal handel med vilda djur.
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–Jag måste erkänna att det inte var något ut-
tänkt, det var helt enkelt så att när Facebook 
en morgon några veckor innan min födelse-
dag föreslog det så kändes det helt rätt. 
Måste också erkänna att jag underskattade 
både Facebook som plattform för detta, och 
mina vänners givmildhet! 

Tycker du att det var svårt?
–Verkligen inte! Det tog kanske två minuter 
i sin helhet att starta upp. Sedan postade 
jag lite om det med jämna mellanrum för att 
påminna alla mina vänner.

Har du något tips till andra som vill 
starta en insamling på Facebook?
–Bara gör det. Det absolut "värsta" som kan 
hända är att summan inte blir så stor som du 
tänkt, men även då är det ju en positiv sak. 
Finns helt enkelt ingen förlorare i det.

Slutligen, hur gick                         
insamlingen för dig? 
Insamlingen gjordes av mig som privat-
person, inte artist. Eftersom jag tänkte att 
Facebook inte riktigt är rätt plattform så 
satte jag ett hyfsat lågt mål som jag 
sedan fick dubbla flera gånger. Jag 
är så oerhört positivt överraskad över 
resultatet och kommer definitivt att göra 
det igen. 

Rivet firade sin 
födelsedag med 
Facebookinsamling
Du vet väl att du kan göra en egen in-
samling på Facebook till förmån för oss? 
Det är ett bra sätt att involvera sina vänner 
i något man själv tycker är viktigt. Techno-
musikern Rivet är en av våra största sup-
portrar som har stöttat vårt arbete i flera 
år. Till sin födelsedag valde att starta en 
insamling på Facebook för vårt arbete. 
Hur kom det sig? 
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