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Förvaltningsberättelse

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

Styrelsen

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

Priya Sawhney, Ledamot

Vi bidrar till att skapa positiva förändringar för djur genom att
avslöja djurmisshandel och banar vägen för hållbara lösningar
– globalt såväl som lokalt. Vi samarbetar med FN och ger världens
regeringar råd om djurvälfärd, och i är involverade i lokalt djurskyddsarbete i över 50 länder.
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Ett år med många
segrar för djuren
År efter år uppnår vi bra resultat för djuren – tack vare

stöd från privatpersoner och företag. 2019 var inget undantag.
Året visade att klimatförändringar ger utmaningar som vi människor måste förhålla oss till i
framtiden. Naturkatastrofer inträffar oftare och vi måste ta itu med dem systematiskt om vi ska
kunna begränsa förödelsen. Förra året fick de våldsamma skogsbränderna i Amazonas och
senare i Australien särskilt stor mediebevakning. Där gick vårt katastrofteam in för att hjälpa
djuren – precis som de gjorde under många andra katastrofer, som inte fanns i mediefokus.
Vi samlar regelbundet in namnunderskrifter för att sätta press på bland annat stora företag,
eftersom vi har många exempel på att denna taktik fungerar. Med hjälp av underskrifter från
nästan 190 000 djurvänner lyckades vi få Turkish Airlines att stoppa transporterna av utrotningshotad grå jako. Handeln med vilda djur, som grå jako, är ett globalt problem som inte
bara hotar många djurarter utan också medför ett omfattande lidande för djuren. Med hjälp
av lobbying säkrade vi att CITES ger bättre skydd för två asiatiska utterarter och indisk stjärnsköldpadda, som är eftertraktade som exotiska sällskapsdjur.
Vi fortsätter naturligtvis arbetet för att hjälpa en halv miljon vilda djur som lider inom turistindustrin. 2019 hade vi fokus på de tusentals delfiner som lider under helt otillräckliga förhållanden i delfinarier och vattenparker. Hittills har vi samlat in över 300 000 underskrifter som
ska övertyga Expedia Group, ett av världens största turistföretag, att sluta sälja biljetter till
delfinunderhållning. Vi fortsätter kampanjen under 2020.
Lantbruksdjuren fanns också med på vår agenda förra året. Under 2018 gick vi ihop med en
lång rad andra organisationer i ett europeiskt medborgarinitiativ med ändamålet att göra det
olagligt att hålla lantbruksdjur i bur. I september 2019 hade vi samlat in över 1,6 miljoner
underskrifter. Med 1 miljon giltiga underskrifter är EU-kommissionen skyldig att ta upp frågan,
så vi känner oss säkra på att lantbruksdjur i bur kommer upp på EU:s agenda.
Ovanstående är blott ett litet axplock från våra insatser för djuren under året. Tusen tack till
alla som har stöttat oss, det är ni som gör vårt arbete möjligt.
Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Generalsekreterare
World Animal Protection Sverige
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I jättarnas fotspår
I december 2019 öppnade den thailändska elefantattraktionen Eco Tourism Koh Lanta igen under namnet
Following Giants och har nu blivit elefantvänligt.
Tidigare fick elefanterna tunga sadlar på ryggarna
varje morgon. Därefter stod de fastkedjade utan skydd
från stekande sol, regn eller blåst tills turisterna dök
upp. I timtal varje dag bar de turisterna genom regnskogen på långa, utmattande turer. Nu är det slut
med det.
–Dessa elefanter har lidit under hela livet. De har
tränats brutalt för att lyda människan. Nu får de
äntligen tillåtelse att bete sig som de skulle ha gjort i
naturen. De besökande får uppleva elefanternas liv som
en familjegrupp, säger Audrey Mealia, som ansvarar
för vårt globala arbete med vilda djur.

Elefanterna Jahn och Chok från Following
Giants kan njuta av ett uppfriskande dopp
när de har lust.

Huvudaktiviteten för turisterna är en vandring genom
regnskogen, där man följer efter elefanterna på säkert
avstånd. Under tiden berättar guiderna om elefanterna
och deras naturliga beteende.
–Det är både stort och viktigt att vi har kunnat
förvandla traditionella elefantläger till elefantvänliga fristäder. Det ger oss hopp om att
vi kan få resten av elefantindustrin att
följa efter, avslutar Audrey.

DET HÄR VILL VI:
Vi vill sätta stopp för att vilda djur
blir tillfångatagna, misshandlade, utnyttjade och dödade. Vårt mål är att
vilda djur ska få stanna kvar i naturen
där de hör hemma.
DET HÄR GÖR VI:
Vi arbetar med att stoppa det kommersiella utnyttjandet och misshandeln av
vilda djur, bland annat genom dialog
med turistbranschen och påverka regeringar. Genom information vill vi minska
efterfrågan på vilda djur som blir utnyttjade i underhållning och traditionell
medicin.

250

Vi har övertygat

resebyråer

runt om i världen att
ta bort elefantridning
och shower från sina
utflyktsprogram
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Några insatser under 2019
Bättre förhållanden för elefanterna i Thailand

Turkish Airlines stoppade transporten av grå jako

Under året hjälpte vi den thailändska elefantattraktionen Following Giants (tidigare Eco Turism Koh Lanta)
med att skapa bättre förhållanden för dess elefanter.
Detsamma har vi gjort för ChangChill (tidigare Happy
Elephant Care Valley). De erbjuder inte längre ridturer,
bad eller andra aktiviteter med direktkontakt med
elefanterna. Istället är de stora djuren fria att gå omkring i naturområden och interagera med varandra.

I februari presenterade vi bevis för att ett stort antal grå
jako smugglades ut ur Demokratiska republiken
Kongo på Turkish Airlines flyg. Grå jako är utrotningshotade och lider stort både under tillfångatagandet
och transporten, där fåglarna stuvas tätt ihop i små,
smutsiga lådor.
Efter att vi samlat in nästan 190 000 underskrifter i
början av året reagerade flygbolaget. Turkish Airlines
skickade ut ett globalt förbud mot transport av grå jako
på deras flyg. De kom dessutom överens om att samarbeta med oss för att spåra och stoppa utsmugglingen
av grå jako från Demokratiska republiken Kongo.

Vi vill använda dessa två attraktioner som goda exempel för att få fler elefantvänliga reservat att följa efter.
Samtidigt stöttar vi elefantreservat från turistoch skogsindustrin. 2019 hjälpte vi Elephant Valley
Thailand att utveckla Elephant Valley Safari (EVS)
– ett stort nytt område där det finns plats för upp till
35 elefanter, som de besökande kan få se på avstånd.
EVS har potential att bli det största elefantreservatet i
Thailand.

Bättre skydd för uttrar och sköldpaddor
CITES – Washingtonkonventionen – är FN-konventionen
om internationell handel med utrotningshotade vilda djur
och växter. Vid CITES CoP18-mötet i augusti var vi på
plats för att föra fram bättre skydd av en mängd utrotningshotade arter, däribland indisk fiskarutter, asiatisk
klolös utter och indisk stjärnsköldpadda.

Ansvarsfulla djurupplevelser med Airbnb
Onlinebokningssajten Airbnb erbjuder inte endast
övernattningsmöjligheter utan också olika upplevelser på platserna dit användarna reser – och flera av
dessa involverar djur. 2019 ingick vi ett samarbete
med Airbnb för att säkra att djurens välfärd alltid har
högsta prioritet.

Dessa tre arter fångas in och säljs som exotiska sällskapsdjur – ofta med stort lidande som följd, såväl under infångandet som transporten och under livet i fångenskap.
Vi lyckades få CITES att flytta upp de tre arterna till
Lista 1. Arterna på denna lista får inte tas från naturen
eller hanteras i kommersiellt ändamål och polis- och
tullmyndigheter är skyldiga att samarbeta internationellt
för att stoppa handeln med dem.

Vi har hjälpt Airbnb med att utveckla en djurvälfärdspolicy som värdarna för upplevelserna ska följa. Den
ska bland annat säkra att riddjur inte överansträngs,
att människor inte erbjuds fysisk kontakt med vilda
djur och att inga upplevelser med underhållningssyfte
involverar marina däggdjur i fångenskap.
Samarbetet har inte enbart inflytande på de cirka
1 000 upplevelserna med över 300 djurarter, som
Airbnb Animal Experiences erbjuder. Det sänder också
en tydlig signal till resten av resebranschen eftersom
Airbnb är en stor och välkänd aktör med omkring
150 miljoner användare.
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Akutoperation
räddade Animas liv
Den 29 juni 2019 tog vår rumänska samarbetsorganisation
Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) emot ett nödsamtal:
en ung björnhona hade hittats ensam vid vägkanten i staden
Brasov. Hon vred sig av smärta och hade livshotande skador
efter ha blivit påkörd av en bil. AMP ryckte ut omedelbart för
att hjälpa den påkörda björnen. De tog med henne till reservatet och gav henne namnet Anima.
–Ett av Animas lår och benen i hennes ena framben var brutna på flera ställen. World Animal Protection betalade för att
flyga in en veterinär specialiserad på kirurgi från Tyskland för
att operera henne, berättar vår björnexpert Victor Watkins.
Operationen gick lyckligtvis som den skulle.
–Anima är fortfarande långsam på grund av sina skador
och kan inte klättra i träd ännu. Men hon är nyfiken och
ställer sig gärna på bakbenen för att kika upp mellan
grenarna. Och hon äter bra – hon är särskilt förtjust i
kyckling, bröd och honung, säger Victor, som tror att Anima
ska återhämta sig helt, även om hon kanske alltid kommer
att halta lite.

® Libearty Bear Sanctuary

Anima har fått ett eget område i reservatet
medan hon återhämtar sig från sina skador.

Några insatser under 2019
Vi närmar oss målet i Pakistan

10 nya björnar i reservatet i Rumänien

I Pakistan närmar vi oss målet med att helt få stopp
på den fruktansvärda traditionen med björnhets. Vi
måste bara rädda omkring 25 björnar som fortfarande
tvingas försvara sig mot kamptränade hundar. När vi
startade arbetet för över 20 år sedan fanns det cirka
300 björnar som blev utnyttjade i dessa olagliga och
brutala kamper. Under 2019 fick vi information om tio
björnhetsarrangemang som planerades i det fördolda.
I samarbete med vår lokala partnerorganisation Center
For Bioresource Research (BRC) lyckades vi förhindra
samtliga att äga rum.

10 björnar fick ett nya liv i björnreservatet Libearty, som
vi finansierar i Rumänien. Totalt 105 björnar lever på
reservatet som drivs av vår lokala partnerorganisation
Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). Här kan de
räddade björnarna följa sina naturliga instinkter som att
klättra i träd, leta efter bär och växter, simma i dammarna och gå i ide på vintern.
Bland de nya invånarna i reservatet 2019 finns björnsystrarna Dasha och Katia, som tidigare hette Masha
och Lora. De två björnarna levde i 24 år på en rumänsk
cirkus, där de med brutala metoder tränades till att
bland annat köra motorcykel och balansera på bollar.
När de inte uppträdde satt de instängda i varsin liten
smutsig bur. Till slut lyckades Lawrence Anthony Earth
Organization (LAEO) och SOS Zoo and Bear Rescue
Group rädda björnarna och tillsammans med AMP har
vi gett dem bra björnliv i reservatet.

Förutom björnarna som används till kamper finns det
omkring 90 björnar i Pakistan som utnyttjas som dansbjörnar och för tiggeri. Vi arbetar för att befria dem från
undermåliga liv. Vi lyckades rädda sju björnar totalt
under året. Vi finansierade dessutom en stor utbyggnad
av björnreservatet Balkasar där det finns plats för ytterligare 30–40 björnar.
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25 björnar räddade från gallindustrin
Gallindustrin i Asien medför ofantligt lidande för
de tusentals björnar som tillbringar hela livet inspärrade i små burar på gallfabriker. Under stor smärta
tappas gallan från björnarna, eftersom det är en
efterfrågad ingrediens i traditionell asiatisk medicin.
I Vietnam samarbetar vi med Education for Nature
Vietnam (ENV) för att få ett slut på gallbjörnsindustrin.

Under 2019 var vi med och såg till att

25 björnar
i Vietnam

Sedan 2005 har det varit olagligt att tappa och
sälja björngalla i landet men det sker fortfarande i det fördolda. ENV samarbetar därför med
myndigheterna för att se till att inga nya björnar tas
från naturen och att man inte tappar galla från de
björnar som lever i fångenskap. 2019 resulterade
det i att 25 björnar konfiskerades eller frivilligt
överlämnades till myndigheterna och fick ett nytt liv
i reservat eller på räddningscenter.

blev konfiskerade och fick goda liv
i reservat eller på räddningscenter.

De senaste 15 åren har vår insats bidragit till att
minska på antalet björnar i fångenskap i Vietnam
från 4 300 till omkring 750 björnar.

Dags för ett dopp: De räddade björnarna i Libeartyreservatet, som vi finansierar i Rumänien, njuter av livet.
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Beatrice och Sporty
Beatrice bor i Kibera med sin familj och sin hund, Sporty.
Medan hon gosar med Sporty berättar hon:

I Kenyas huvudstad Nairobi ligger Kibera – det största
slumområdet i Afrika. Här bor upp emot 750 000
människor tätt tillsammans i små hus som de ofta delar med
husdjur. Sjukdomar sprider sig snabbt och ett av de största
hoten är rabies.

–Sporty och jag älskar varandra jättemycket och är alltid
tillsammans. Hon berättar för mig när någon okänd står vid
porten, så hon vaktar mig. Jag älskar henne för det.
Beatrice är mycket glad att Sporty nu är skyddad mot
rabies.

Av rädsla för den dödliga sjukdomen tar befolkningen
eller myndigheterna ofta till hundavlivningar. I juni 2019
rabiesvaccinerade vi hundar och katter i Kibera för att visa
att det finns ett djurvänligt och mycket effektivare sätt att
bekämpa sjukdomen.

I samband med vaccinationen fann
veterinären en knuta i Sportys bröst
som han avlägsnade. Beatrice är
lättad över att Sporty nu är frisk
och kry.

–Vi bor så nära varandra i huset och hon hade kunnat
smitta mig och min familj. Och jag vill inte heller att hon
ska lida om hon skulle insjukna. Jag ser fram emot många
fina år tillsammans med henne.

+1,6 miljoner
hundar
MILSTOLPE 2019:

... primärt i Asien och Afrika, har
blivit vaccinerade mot rabies.
Därmed är många hundliv räddade.
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Några insatser under 2019
Globalt samarbete för hundar
Varje år blir omkring tio miljoner hundar avlivade med
brutala metoder, ofta för att människor fruktar att hundarna har rabies. Vi arbetar för att få regeringar runt
om i världen att i stället använda våra djurvänliga
metoder. Det innebär bland annat införandet av effektiv lagstiftning, information till hundägare om
ansvarsfullt hundägande och mer kunskap om djurvälfärd bland veterinärer, beslutsfattare och allmänheten.
Vi tar också upp mer påtagliga åtgärder som sterilisering, kastrering och vaccinering av hundar.
I samband med detta arbete är vi medgrundare till
sammanslutningen International Companion Animal
Management (ICAM) tillsammans med andra internationella djurvälfärdsorganisationer. Under 2019 var vi
med och arrangerade den enda globala konferensen
som uteslutande fokuserade på kontroll av hundpopulationer.

Vaccinationer istället för massavlivningar
Vi rabiesvaccinerade vi hundar i Thailand, Ghana, Brasilien, Sierra Leone och Kenya. Vaccinationer skyddar
inte bara hundarna från den dödliga sjukdomen utan
också mot brutala massavlivningar, som myndigheter
eller lokalbefolkningar på flera ställen i världen kan ta
till om de ser hundarna som en smittorisk.

En kull valpar har sökt skydd från solen
medan deras mamma blir vaccinerad mot
rabies i Kibera, Kenya.

Vi har samtidigt hjälpt regeringar och myndigheter i
dessa länder med att utveckla strategier för rabiesbekämpning och kontroll av populationen av
hemlösa hundar. Dessa strategier baserar sig
på vaccinationer, kastrering och information
istället för massavlivningar.

DET HÄR VILL VI:
Skydda hundar mot brutala massavlivningar och ge dem bättre
livsvillkor.

Tio miljoner afrikanska hundar
ska skyddas framöver
Vi hjälpte Afrikanska Unionen (AU) med att utveckla
en helt ny politik för djurhälsa. AU var mycket
lyhörda för våra metoder och lösningar, som också
stöttades av institutioner som Världsorganisationen
för djurhälsa (OIE).

DET HÄR GÖR VI:
Övertygar regeringar och myndigheter
att införa djurvänliga och effektiva
lösningar för att hantera antalet
hundar, i stället för att avliva dem
med brutala metoder.

Den nya politiken innebär bland annat att innan 2025
ska 54 afrikanska länder ha infört en rabiesstrategi
baserad på vårt djurvänliga tillvägagångssätt, det vill
säga vaccinering snarare än massavlivning. Det kommer att förbättra livet för minst 10 miljoner hundar.
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Viftande grisknorrar hos Betagro
Över 1,2 miljarder smågrisar blir årligen utsatta för smärtsamma ingrepp som svanskupering. En av världens största
svinproducenter är thailändska Betagro, som varje år föder
upp 2,3 miljoner grisar. Vi har övertalat företaget att sluta
med svanskupering och ge grisarna berikning – och det
har blivit succé.

DET HÄR VILL VI:
Förbättra förhållanden för de miljarder
lantbruksdjur som lever under eländiga
förhållanden världen över. Alltför många
lantbruksdjur har för lite utrymme och ser
aldrig dagsljus.

–Grisarna är gladare. Jag kan se dem vifta med sina
långa svansar. De uppvisar mer naturligt beteende
som att böka i sågspån och leka med materialet
de har fått, berättar Jessada Muenpakdee från
Betagro.
Materialet är saker som grisarna kan tugga på,
böka i eller leka med. Betagros jordbrukare använder
bland annat bananblad, träbitar, sågspån, gräs och
plastflaskor.

DET HÄR GÖR VI:
Sätter press på regeringar, livsmedelsföretag och lantbruk, ger råd om bra
djurvälfärd för lantbruksdjur samt påverkar konsumenter att ändra sitt
beteende.

Det är viktigt att stimulera grisarna och ge dem möjlighet
att bete sig naturligt, eftersom det motverkar stress och
leda, som grisarna i en intensiv produktion brukar utsättas för.
Detta är nämligen orsaken till att grisar biter i varandras
svansar och för att undvika detta kuperar man svansarna.
Ute i Betagros stall kan lantbrukarna berätta om lägre stressnivåer hos grisarna.
–Det är mer sällsynt att de bråkar och det förekommer nästan
ingen svansbitning längre. Istället leker de och har det bra,
berättar en av dem.

Grisarna på denna gård i Storbritannien får ha
svansar, testiklar och tänder kvar.
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Några insatser under 2019
Medborgarinitiativ skickade lantbruksdjur
till hjärtat av EU

Gladare kycklingar hos KFC
i sex europeiska länder

Över 300 miljoner grisar, kaniner, höns och andra
lantbruksdjur i EU lever inburade under helt oacceptabla förhållanden. Därför har vi gått samman med en
mängd andra organisationer i det europeiska medborgarinitiativet ’End the Cage Age’, som kräver ett förbud
mot lantbruksdjur i bur. Europeiskt medborgarinitiativ
är ett sätt för EU-medborgare att påverka EU-kommissionen. Om man samlar in en miljon giltiga underskrifter är kommissionen skyldig att ta upp frågan.

Under året anslöt sig KFC som den första snabbmatsjätten i Europa till initiativet ’Better Chicken Commitment’, där företag offentligt åtar sig att skapa bättre
förhållanden för slaktkycklingar. Detta skedde i
kölvattnet av att vi i slutet av 2018 överlämnade över
en halv miljon underskrifter till KFC, som krävde bättre
förhållanden för kycklingar.
Innan 2026 kommer KFC i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna att
ha slutat använda kycklingar som är avlade att växa
onaturligt snabbt, då det bland annat kan resultera i
smärtsamma hjärt-, lung- och benproblem. Samtidigt
får kycklingarna mer utrymme, mer naturligt ljus,
samt material, som halmbalar, som de kan hacka
och picka i.

Från september 2018 till september 2019 var vi med
och samlade in över 1,6 miljoner underskrifter från
EU-medborgare – varav 46 378 kom från Sverige.
Underskrifterna håller på att valideras och en del
underskrifter måste kasseras på grund av för lite eller
felaktig information. Vi vet dock att vi kommer ha minst
en miljon giltiga underskrifter. Det gör ’End the Cage
Age’ till det femte förslaget som fått tillräckligt med stöd
för att tvinga fram politiskt agerande.

Denna kycklinguppfödning i Nederländerna använder långsamt växande raser. Därmed riskerar inte
kycklingarna att drabbas av överbelastade organ
eller ledsmärtor, som många industriellt uppfödda
kycklingar lider av.

Thailands största stormarknad ger suggorna
bättre förhållanden
Tesco Lotus är Thailands största stormarknad. 2019
åtog de sig att före 2027 sluta sälja kött från grisuppfödare som använder burar till sina suggor. Det
kommer att gynna över 70 000 suggor, som framöver
inte längre behöver leva större delen av livet i små
burar. Istället kommer de leva i grupp med mera plats
och möjlighet att bete sig naturligt.
Vi lyckades få kontakt med Tesco Lotus VD bland
annat genom protestaktioner och överlämnade fler
än 30 000 underskrifter, som fördömde grisarnas
förhållanden, till företagets bolagsstämma.

+1,6 miljoner
...européer – varav 46 378 svenskar – skrev
under ett medborgarinitiativ som ska hjälpa
lantbruksdjur ut ur burarna
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Bibi och Nina räddades från flammorna
När skogsbränderna rasade i Amazonas regnskog
under hösten 2019 var bland annat sengångare, ormar
och myrslokar extra utsatta. De rör sig så långsamt att
de hade svårt att komma undan elden.
Ett av de räddningscenter som vi stöttade under branden tog emot de två sengångarungarna Bibi och Nina.
Scott Cantin från vårt katastrofteam berättar:
–Bibi är den äldsta på fem månader. Hon är lite mer
självständig än Nina, som nog är runt tre månader. Bibi
har lärt sig klättra och med sina långa klor hakar hon
sig fast bra i grenarna. Hon älskar att hänga med huvudet neråt och äta blommor och frukt som de anställda
ger henne.
Men Nina är lite osäkrare. “Hon klänger för det mesta
på Bibi. När Bibi klättrar iväg håller Nina istället fast
vid ett gosedjur för att få den kontakt och trygghet hon i
naturen skulle ha fått av sin mor.”
Bibi och Nina kommer att få vara tillsammans på centret
i omkring ett år. Så länge skulle de nämligen ha blivit
kvar hos sin mor i naturen, om inte elden hade slitit dem
ifrån varandra. Detta kommer att ge dem god tid 		
		 att utveckla sina muskler och färdigheter, så att 		
		
de kan klara sig själva när de sedan släpps ut
			 i naturen.

Sengångarungarna Bibi och Nina kommer att
släppas ut i naturen när de är tillräckligt gamla
och starka.

DET HÄR VILL VI:
Vi vill hjälpa de miljoner djur som
varje år drabbas av naturkatastrofer och
arbetar för att de ska klara sig bättre i
framtida katastrofsituationer.

Under 2019 hjälpte vårt katastrofteam

370 000 djur

DET HÄR GÖR VI:

som drabbats av orkaner, skogsbränder
och andra naturkatastrofer.

Vi sätter in akuthjälp till djur och deras
ägare under katastrofer och hjälper
regeringar, organisationer och samhällen med att införliva djur i nationella och
lokala katastrofberedskapsplaner.
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KATASTROFDRABBADE DJUR

Några insatser under 2019
370 000 djur fick hjälp under året

Vi ryckte ut när Amazonas brann

Nästan 370 000 djur fick akut hjälp av våra katastrofteam. Såväl husdjur och lantbruksdjur som vilda djur
drabbades när naturen lät katastrofer som översvämningar, cykloner och skogsbränder härja.

Tio procent av världens vilda djur- och växtarter hör
hemma i Amazonas regnskog. De var i allvarlig fara
när våldsamma skogsbränder löpte helt utom kontroll
under hösten. Miljoner vilda djur – några av dem utrotningshotade – skadades eller förlorade sina hem.

2019 behövdes våra katastrofmedarbetare i bland
annat Thailand, Brasilien och Kenya. Teamen står redo
att rycka ut för att hjälpa nödställda djur 365 dagar
om året. Denna snabba insats är ofta skillnaden mellan
liv och död för många djur.

För att hjälpa djuren i Amazonas samarbetade vi med
ett team bestående av veterinärer och tre räddningscenter för vilda djur (CETAS). Vi levererade veterinärsutrustning, foder och medicin till de räddade djuren. Vi
undervisade även brandmännen i hur de kunde rädda
djur under brandsläckningen.

Tusentals djur hotades av cyklonen Idai
I mars 2019 drabbades delar av södra Afrika hårt av
Idai – den kraftigaste cyklon, som någonsin härjat på
södra halvklotet. Tusentals djur dödades eller skadades och de djur som överlevde var mycket sårbara för
sjukdomar.

Förebyggande insatser skyddar miljoner djur
Vårt förebyggande katastrofarbete är minst lika viktigt
som de akuta insatserna. Detta arbete säkrar att djuren
har mycket bättre skydd under kommande naturkatastrofer, vilket bidrar till att det kommer finnas färre djur i
behov av akut hjälp när katastrofen inträffar.

Vi skickade tre team till Moçambique, Malawi och
Zimbabwe, där vi i samarbete med lokala organisationer gav veterinärvård till nötkreatur, får, getter
och höns. En stor del av de tre ländernas ekonomi är
beroende av lantbruket, så om djuren dör har ägarna
inte många möjligheter att återuppbygga sina liv efter
katastrofen. Totalt gav vi direkthjälp till omkring 350
000 djur.

Vi skyddade över 280 miljoner djur med vårt förebyggande arbete. Vi hjälpte bland annat regeringar
och myndigheter i länder som Indien, Indonesien,
Guatemala och Kenya med att införa beredskapsplaner som inkluderar djuren. Vi undervisade även
Röda Korsets anställda i hur de bäst tar hand om djuren under katastrofer. I katastrofsituationer är
Röda Korsets medarbetare ofta de första på plats,
så om de kan hjälpa djuren på en gång kan det innebära skillnaden mellan liv och död.

Våra veterinärer behandlar kalven Million, som
har fått andningssvårigheter efter att cyklonen Idai
drabbade Malawi.

Läs mer om vårt arbete på
worldanimalprotection.se
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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 djurskyddsprojekt. Detta sker genom offentliga insamlingar.
Föreningen verkar genom informationskampanjer,
lobbying och djurskyddsprojekt över hela världen.
Arbetet bedrivs i samarbete med World Animal
Protection International och andra World Animal
Protectionföreningar världen över.
World Animal Protection Sverige har 90-konto:
900174 – 4 och kontrolleras därmed av Svensk
Insamlingskontroll. World Animal Protection Sverige
är också medlem i Giva Sverige och granskas även
av Charity Rating (Givarguiden).

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

INSAMLING
Sammantaget har 2019 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 långsiktiga mål.

Vi har haft ett nära samarbete med vårt globala kontor.
Det finns en global strategi och våra arbetsområden har
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 mycket nära och gott
samarbete med World Animal Protection Danmark.

Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till internationella
djurskyddsprojekt. Under 2019 har vi ökat vårt stöd till
internationella djurskyddsprojekt med 13 %.
Under 2019 anställdes en ny medarbetare på insamling
och därmed har vi kunnat ta insamlingsarbetet till en ny
nivå. Portföljen av insamlingskanaler har utökats med
SMS-insamlingar och att Facebook fundraiser används
återkommande som en del av insamlingsaktiviteterna.
Vi har också medvetet arbetat för att integrera insamling
med kampanjaktiviteterna för att få en samstämmig kommunikation inom organisationen och öka effekten
av både insamling och kampanjer.

Inom föreningen arbetar vi med systematiska förbättringar
genom att vi tar fram kritiska mål för verksamheten och
har ett övervaknings- och utvärderingssystem för att följa
utvecklingen och dra lärdomar 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.
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Förvaltningsberättelse
Våra filmer nådde ut till hela

4 miljoner

Till exempel var en del av insamlingsbrevet som skickades
ut i februari en kampanjaktivitet där vi bad om underskrifter för att få Turkish Airlines att stoppa transporten av
illegalt infångade papegojor.

människor i Sverige.

4 ambassadörer

Med stöd av det internationella insamlingsteamet
tog vi under 2019 fram en ny informationsfilm för TV
som speglar det arbete vi bedriver idag. Filmen går
väldigt bra och tillsammans med våra övriga filmer
nådde vi under 2019 ut till hela 4 miljoner människor
i Sverige.

arbetar långsiktigt med våra frågor

92 000 följare
på Facebook

KOMMUNIKATION
Inom kommunikation fortsätter vi att växa men ett hinder är
att vi inte är tillräckligt kända. Förutom att samla in pengar
och stärka kampanjer fokuserade kommunikationsarbetet
under på att visa att vi finns.

Att nå en bred följarbas på Linkedin har gått trögare, det
är en kanal där fokus ligger på att kommunicera med
politiker och företag.

Vårt starkaste verktyg för varumärket är informationsfilmen
i TV men vi ville testa ett nytt medium för att nå yngre
målgrupper och använde en reklamfilm för bio som huvudkontoret tagit fram. Filmen var stark och känslomässig och
Filmstadens enkätundersökning visade att den var bland
de fem filmer som berört mest på många år. Den nådde
över en halv miljon människor.

KAMPANJER
Under året har vi levererat till World Animal Protections
globala kampanjer och framför allt fokuserat på de
globala kampanjerna Wildlife Not Entertainers och
Raise Pigs Right.
Under ett års tid, fram till september 2019, arbetade vi
med att få in underskrifter för det europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age – vars mål var att få in en
miljon underskrifter för att få Europa att förbjuda burar. Det
blev ett lyckat resultat där Sveriges fick in 49 536 underskrifter – målet var 35 000 underskrifter. Slutresultatet för
hela kampanjen i EU förväntas komma år 2020.

Vi lanserade en sida för våra fyra ambassadörer, som
arbetar gediget och långsiktigt med våra frågor. Den gav
flera medieträffar och stärkte samarbetet ytterligare. Våra
ambassadörer fortsätter att sprida goodwill i sina kanaler
på olika sätt.
Att ha sponsrade annonser i en av Sveriges största nyhetssajter, Expressen, nådde över en halv miljon läsare, många
yngre, och stärkte kampanjarbetet för djurvänlig turism.
Traditionell media är fortfarande viktig för att öka kännedomen om vårt arbete och fick över 100 medieträffar.
En stor hjälp var Via TT, som är en kanal för pressmeddelande utskick. Vi märkte snart att vi fick fler medieträffar genom den.

I oktober månad släppte vi rapporten Behind the Smile
och lanserade en delfinkampanj med uppmaning till
Expedia att sluta marknadsföra och sälja biljetter till delfinshower runt om i världen. Vi bad våra supportrar att skicka
ett elektroniskt vykort till Expedia Group med uppmaningen att inte profitera på delfinshower. 913 mail
skickades till Expedia Group eftersom var ett bra resultat
då Expedia har en relativt låg varumärkeskännedom i
Sverige.

Sociala medier ökar i betydelse. Vi närmar oss
100 000 följare på Facebook, som fortsätter vara vår
största kanal med väldigt stort engagemang och många
delningar.

Under sommaren engagerade och uppmanade vi våra
supportrar att plocka skräp längst stränder och på allmänna platser. Denna aktivitet var kopplad till kampanjen
Sea Change som informerar om skräpets negativa påverkan på havslevande djur. Aktiviteten som avslutade Sea
Change-kampanjen, gav även ett stort engagemang från
våra ambassadörer som även de plockade skräp, fotograferade och lade upp på sina sociala kanaler.

Vi fortsätter att växa på Instagram. Detta genom en
blandning av bilder och filmer som engagerar våra följare
och visar vad vi har uppnått med hjälp av stöd från våra
supportrar, uppmaningar till engagemang och goda
djurnyheter. Vi använder också Instagram Stories, här
finns potential att växa ytterligare.
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DJURVÄNLIG TURISM
Inom Wildlife Not Entertainers har vi fortsatt vårt framgångsrika arbete med att engagera svenska researrangörer att
bidra till att ta bort efterfrågan på skadlig underhållning
med vilda djur. Under 2019 gick tre reseföretag från att
vara elefantvänliga till att bli helt djurvänliga, det vill säga
att de helt har slutat med att erbjuda underhållning med
vilda djur i sitt reseutbud. Vår djurvänliga lista utökades med
två nya djurvänliga reseföretag.
Under hösten anordnade vi ett djurvänligt seminarium med
intressenter från resebranschen. Många reseföretag deltog
och var väldigt engagerade och nyfikna på ämnet djurvänlig turism. Seminariet leddes av Roger Pettersson och
antrozoologen Therese Lilliesköld föreläste om elefanter och
delfiner i fångenskap.

uppmaning till Expedia att
Lansering av delfinkampanj med
tter till delfinshower
sluta marknadsföra och sälja bilje

Vi avslutade The Bigger Picture-kampanjen som nådde ut till
svenska turister i Thailand genom geotaggning på
Facebook. Svenska turister nåddes av en film som visade
lidandet bakom attraktioner som använder sig av vilda djur,
om de var i närheten av en dålig djurattraktion. Kampanjen
nådde över 50 000 svenska turister i Thailand och Bali.
Vi drev en global namninsamling mot Amer Fort i Indien och
elefantridningen som fortfarande finns där. Vårt resultat var
7 000 underskrifter och således långt över målet på
5 000 underskrifter. Den globala namninsamlingen överlämnades vid ett senare skede till den indiska regeringen.

LANTBRUKSDJUR
Inom vårt arbete för att förbättra för kycklingar världen över
har vi i Sverige speciellt fokuserat på Nordic Service Partner
(NSP) som är franchisetagare för KFC. Under året beslutade
företaget att anta de krav som vi och flera andra djurskyddsorganisationer ställer på bättre välfärd för kycklingar.
Det var givetvis en stor seger för oss.

Following Giants är en elefantattraktio
n i Thailand
som har blivit djurvänlig

Vi har också fokuserat på antibiotikafrågan och under
hösten anordnade vi, tillsammans med vårt internationella
kontor, ett globalt seminiarum som tog upp kopplingen
mellan djurvälfärd och användning av antibiotika. Seminariet besöktes av personer och företag från hela världen.
Under året kom Fair Finance Guides första granskning av
svenska banker och deras policy rörande djurskydd. Vi är
medlem i Fair Finance Guide och det är en stor och viktig
framgång att bankerna nu granskas på djurskyddsområdet.
Utöver våra kampanjer har vi även bedrivit annat arbete
inom våra prioriterade arbetsområden. Viktiga frågor har
varit arbetet för björnar och hundar men även grisar och
kycklingar världen över.

Lantbruksdjurens välfärd står i fokus
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Under de fem senaste åren har föreningen utvecklats
enligt följande:

Så här har vi använt våra pengar under 2019

Intäkter i Mkr

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader
/Totala
/Totalaintäkter
intäkter

35
2019

30
2017

77%
77%

2018

25
2016

20

2015

15

10

AdministrationsAdministrations-och
och
insamlingskostnader
insamlingskostnader
/Medel
/Medelfrån
frånallmänheten
allmänheten

5

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader
/Medel
/Medelfrån
frånallmänheten
allmänheten

0

19%
19%

Föreningen finansierar sin verksamhet i allt väsentligt
genom medlemsavgifter, månadsgåvor, enskilda gåvor
och arv.

13%
13%

De verksamhetsplaner som vi tar fram följs löpande upp
i vårt övervaknings- och utvärderingssystem, 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 lockar många, vi erbjuder
möjligheter att vara med och förändra för djuren och
kännedomen om vår förening växer sig starkare år från år.

Eget kapital
		
Balanserat
Summa
		
kapital
eget kapital
			
Ingående balans		
1 365 437
1 365 437
Årets resultat		
1 454 224
1 454 224
Utgående balans		

2 819 660

2 819 660

Enligt nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll
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FINANSIELLA INSTRUMENT

ÖVRIG ICKE-FINANSIELL INFORMATION

Placeringspolicy

Förvaltning

World Animal Protections placeringspolicy slår fast att vi
inte investerar medel i aktier eller andra värdepapper.
Det innebär även att vi inte placerar medel inom områden som vapen, alkohol, tobak eller där barnarbete
förekommer.

World Animal Protection Sverige styrs mellan årsmötena
av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, fem
ledamöter och fyra suppleanter. Till stöd har styrelsen ett
kansli som leds av generalsekreteraren. Utöver generalsekreteraren finns elva tjänster på kansliet. På kansliet förekommer även regelbundet volontärarbete. Under 2019
har styrelsen haft fem protokollförda styrelsemöten:

De medel som vi samlar in hålls på plusgirokonto och
sparkonto hos Nordea. Endast medel som behövs för att
täcka kostnader de inledande månaderna 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 trepartsöverenskommelse av revisionsbyrån Grant Thornton i London.

Gitte Buchhave, ordförande 5/5 (närvarande på 5 av 5 möten)
Sven Stensson, ledamot (3/5)
Kevin Geeson, ledamot (3/5)
Priya Sawhney, ledamot (4/5)
Nairi Schlyter, ledamot (2/5)
Lena Dirsäter, ledamot (2/5)
Ingegerd Bülow, suppleant (1/5)
Sandra Tenggren, suppleant (0/5)
Claes Kampe, suppleant (0/5)
Magnus Hedberg, suppleant (0/5)

Medlemmar

Styrelsens arbete sker ideellt.

World Animal Protection Sverige har medlemmar och
månadsgivare. De utgör basen i organisationen. På
årsmötet har varje medlem en röst. Medlemmar och
månadsgivare erhåller vår tidning Animal News och de
har också tillgång till ett nyhetsbrev, där vi löpande berättar om viktiga händelser för djuren runt om i världen.

World Animal Protection Sveriges valberedning har
under räkenskapsåret bestått av Lise-Lott Alsenius och
Diana Karner.
World Animal Protection Sverige har haft två auktoriserade revisorer under räkenskapsåret: Håkan Fjelner
(ordinarie revisor) och Hans Bredberg (revisorssuppleant),
Finnhammars Revisionsbyrå.

Personal
World Animal Protection Sverige har tolv anställda på
kansliet i Stockholm:
- Generalsekreterare
- Organisationssekreterare
- Kampanjansvarig (2 st)
- Kommunikationsansvarig (2 st)
- Insamlingsansvarig (2 st)
- Ekonomiansvarig
- Givarservice (2 st)
- CRM/IT-ansvarig.
Personalen leds av generalsekreteraren efter instruktion
från styrelsen. Det finns globala policydokument som alla
kontor följer och nationella, som styrelsen eller generalsekreteraren fattat beslut om.
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Annan relevant fakta

Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal förts med
samtlig personal. En global personalenkät har också
genomförts, där det svenska kontoret hamnade i topp
för nöjda medarbetare. Det finns också en global grupp
för personalfrågor där kommunikationsansvarig på
World Animal Protection Sverige ingår.

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 Animal News två gånger per år.
Vi har också ett nyhetsbrev som skickas ut 1–2 gånger
per månad. Månadsgivare erhåller ett särskild nyhetsbrev.
Vid slutet av 2019 hade vi 19 241 månadsgivare och
medlemmar.

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

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.

Framtida utveckling
World Animal Protection Sverige har haft tillväxt varje
år sedan organisationen startades 2009. Vi räknar med
fortsatt tillväxt under flera år framöver.

Generalsekreteraren ingår dessutom i det globala ledarskapet tillsammans med andra chefer för World Animal
Protection-föreningar över hela världen och de ledande
tjänstemännen på global nivå. Generalsekreteraren ingår
även som en av tre chefer i den grupp som har en rådgivande funktion gentemot den högsta globala chefen.

Vi ser ett allt större intresse från allmänheten att delta i vårt
arbete, både i kampanjer och genom gåvor. Vi räknar
med att det kommer att fortsätta öka, inte minst testamentsgåvor.

Flera av de anställda har också haft uppdrag inom
World Animal Protection, både på global och regional
nivå, med att arbeta fram strategier och kampanjplaner
inom våra verksamhetsområden.

Vi ser också ett allt större intresse från företag och näringslivet att ha dialog med oss. Vi räknar med att det kommer
att stärkas under många år framöver och även i större
utsträckning innefatta den finansiella sektorn.

Generalsekreteraren är ledamot i regeringens kommitté
för genomförandet av den statliga livsmedelsstrategin samt
regeringens djurskyddsnätverk för EU-frågor och andra
globala djurskyddsfrågor, ledamot i referensgruppen för
djurskydd vid Jordbruksverket och även ledamot i expertkommittén för Dag S Stiansens djurskyddsfond (Norge).
Vad beträffar organisationens World Animal Protection
Sveriges resultat och ställning hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

Vi har redan en stark position i vårt politiska arbete,
många ser oss som en viktig organisation att ha kontakt
med för både globala och nationella djurskyddsfrågor.
Vi räknar med att kunna bibehålla det intresset och
framöver utöka det till att innefatta fler som är aktiva i
internationella organ.
Vi räknar också med att frågor som rör djurvälfärd
kommer att intressera allt fler, eftersom djurvälfärd bidrar
väsentligt inom områden som hälsa och miljö.

Foto: Mandurah Cruises
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Läs mer om vårt arbete på
worldanimalprotection.se

