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Ligesom det meste af verden så jeg fra
efteråret 2019 til i forfærdelse, mens
større og større områder i Australien blev
opslugt af et rasende flammehav. Tilsyneladende kunne intet stoppe brandene,
og i starten af i år stod det klart, at mindst
1 milliard dyr var omkommet. En tragedie
næsten uden sidestykke.
Hvert eneste år er hundredtusinder af
dyr påvirket af naturkatastrofer. Men ingen har krævet så mange dyreliv som
brandene i Australien. Det vil tage generationer at få genetableret de udbrændte
områder og få skabt et grundlag for, at
dyrelivet kan genoprettes.
Midt i tragedien oplevede jeg noget meget positivt. Nemlig at ALLE bekymrede sig om dyrene. Det har jeg aldrig før oplevet under en naturkatastrofe.
Det hænger nok sammen med, at koa-

laen og kænguruen for mange af os står
som indbegrebet af Australien. Vi var alle
dybt berørte, når medierne delte billeder
af disse ikoniske dyr med voldsomme forbrændinger eller som forkullede lig. Men
det var en stor trøst at opleve, at mennesker fra hele verden stod sammen i tanker
og handling for at redde dyrene. Og det
har gjort en kæmpe forskel for tusinder af
dyr, som er blevet hjulpet af mennesker
fra hele verden.
Af hjertet tak til jer alle for jeres store
opbakning til katastroferamte dyr.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

KORT NYT

Åbent brev til EU-kommissærerne
1,6 mio. europæere har skrevet under på,
at bure til landbrugsdyr bør forbydes. Underskrifterne er ved at blive valideret, men
allerede i december sendte vi og de over
160 andre organisationer bag underskriftsindsamlingen et åbent brev til EU-Kommissionens ledende næstformand Frans Timmermans, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides samt landbrugskommissær Janusz Wojciechowski.
Disse tre er nøglepersoner, hvis der skal laves ny lovgivning for landbrugsdyr.

Elefant død af udmattelse
under turisttur
Den unge hanelefant Kanakota kollapsede og døde i efteråret i Sri Lanka. I fire år
havde Kanakota båret rundt på turister –
men den 16. oktober 2019 stoppede han
op under dagens tredje tur og nægtede at
flytte sig. Kort efter lagde Kanakota sig ned
og vågnede aldrig op igen. Det er en tragisk påmindelse om, at elefanter bliver presset til deres yderste i turistindustrien både
mentalt og fysisk.
Prisen er ikke en undskyldning
I 2019 udgav vi i samarbejde med Wageningen Universitet i Holland en rapport
om bedre velfærd for slagtekyllinger. Den
viste, at det kun koster 0,6-0,9 eurocent
pr. kg fugl at omlægge en konventionel fabrikslignende produktion til indendørs pro-
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duktion med bedre velfærd. Omkostningerne vil dermed kun være 6,4-13,4 %
højere end i konventionel produktion. En
undersøgelse finansieret af kyllingeindustrien i USA har ellers tidligere sat tallet
til 49 %.

der i dyrepensioner og i dyrehandler. Til
gengæld stilles der ingen krav om uddannelse til medarbejderne i landbruget, der
passer millioner af dyr. Dermed er landbrugsdyrene endnu engang de store tabere, når vi taler dyrevelfærd.

10 udsultede tigre smuglet
gennem Europa
En lastbil med ti udmattede tigre blev i november stoppet ved grænsen mellem Polen og Hviderusland. Dyrene, hvis rejse
var startet i Rom, var sultne, tørstige og
smurt ind i afføring. Det vides ikke, hvor
de skulle hen, men muligvis til et russisk
cirkus. En polsk zoo tog imod tigrene,
men en af dem døde kort efter ankomsten. De to italienske mænd, der kørte
lastbilen, blev anholdt og sigtet for dyremishandling.

Kyllingevelfærden helt i bund
hos fastfoodkæder
Stuvet sammen i bure uden nogensinde
at se en ægte solstråle. Sådan lever
de kyllinger, som fastfoodkæder som
McDonalds og Burger King har på menukortet. Det fremgår af vores rapport
’The Pecking Order 2020’. Kun tre ud af
ni kæder har en score højere end ’dårlig’. Heriblandt er KFC, som efter vores tilsvarende undersøgelse i 2019 ændrede adfærd i en række europæiske
lande.

Landbrugsdyr glemmes i ny
dyrevelfærdslov
I februar vedtog Folketinget en ny dyrevelfærdslov. Loven anerkender som noget nyt, at dyr er sansende væsner, der
kan føle smerte og stress. Fødevareministeren har fået beføjelser til at fastsætte
uddannelseskrav til personer, der arbej-
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TEMA:
DEN DYREVENLIGE FERIE

Vi mener
Har vi mennesker ret til at
tvinge andre levende, sansende væsner til et uværdigt liv, der på ingen måde
kan opfylde deres naturlige
behov? Blot fordi vi gerne
vil underholdes et par timer
på ferien?

OPLEV VILDE DYR I NATUREN –
Digital Visions

Det mener vi naturligvis
ikke. Og det er nok de færreste, der reelt mener det –
men mange kender ganske
enkelt ikke til dyrenes elendige leveforhold eller den
brutale behandling, de ofte
udsættes for.
Derfor mener vi, at man
har et ansvar, når man kender til dyrenes lidelser bag
turistindustriens skønmalede facade. Et ansvar for
at foretage ansvarlige valg,
så man ikke støtter op om
udnyttelsen af vilde dyr.

Lykken er at opleve
frie delfiner

Hvordan du træffer de rette
valg på ferien, kan du læse
mere om i dette tema.

I 2018 var Lisbeth Kjær Larsen, pressechef i World
Animal Protection Danmark, på rundrejse i Texas
med sin kæreste. Her fortæller hun om et af højdepunkterne på turen – nemlig da de så vilde delfiner.

Skriv under

– og hjælp os med
at gøre denne
generation af
delfiner til den sidste
i fangenskab:
bit.ly/
HjælpDelfinerne
4

Lisbeth Kjær
Larsen er pressechef i World
Animal Protection Danmark

Temperaturen til søs var alt andet end de 25
grader, den var til lands. Men vores gåsehud på armene skyldtes ikke kun
kulden på bådturen ud for Galveston i Texas. Den stammede i lige
så høj grad fra glæden over at
se delfiner boltrer sig i vandet på
begge sider af båden.
Det var faktisk meget spontant,
at vi endte på den båd. Min kæreste og jeg elsker at pakke ferien med
oplevelser, og vi havde med vilje kørt langt
for at komme ud og se byen. Da jeg opdagede, at der var mulighed for at se delfiner til
søs, var der slet ingen tvivl. Vi skyndte os om
bord, og det var helt fantastisk.

Som mange andre dyreelskere ville jeg
gerne se en delfin tæt på, men det var der ingen garanti for – det afhang jo af, om delfinerne viste sig lige på det tidspunkt. Men
faktisk var det noget af det, der fik os til at
vælge netop denne type delfinoplevelse. For
her foregik det hele på dyrenes præmisser –
ikke menneskenes.
Det gjorde det også ekstra sjovt og spændende, da vi spottede flere delfiner i løbet af
de 45 minutter, turen varede. De hoppede
jo hverken gennem ringe eller optrådte for
os, men de kom meget tæt på båden, og så
havde de friheden til at svømme væk igen, når
det passede dem. Det var rigtig hyggeligt og
skabte en god og forventningsfuld stemning. o

Er hvalsafari ok?

– IKKE I FANGENSKAB

Et sørgeligt show
I Loro Parque på Tenerife kan man opleve delfiner
og spækhuggere. Hvert år er der over 40 mio.
besøgende. Sidste år var Lina Dahl fra vores svenske
kontor en af dem – her fortæller hun om oplevelsen.

Lina Dahl er
kampagneansvarlig i World
Animal Protection Sverige

På båden til Tenerife har jeg blikket rettet
mod bølgerne i håb om at se vilde delfiner.
Samtidig er jeg bevidst om, at jeg snart
skal opleve modsætningen til frihed.
Delfinshowet starter til tonerne af
John Lennons ”Imagine” – en sang
om frihed og en bedre verden.
Seks delfiner springer over pinde
og reb, og en delfin trækker sin træner gennem vandet i høj fart. Imens
klapper og jubler publikum. For hvert
trick får delfinerne en død fisk. Jeg spekulerer
på, hvor sultne de mon er, for at trænerne kan
sikre, at de vil optræde. Det er en myte, at delfiner elsker at optræde. De gør det, fordi det
er sådan, de får noget at spise.
En træner giver tegn til en delfin, som springer op på bassinkanten. Træneren fortæller
om delfinens anatomi. Jeg tæller minutterne,
som delfinen er nødt til at opholde sig ude af
vandet i en unaturlig stilling under den bagende sol.

Da showet slutter, åbnes undervandslågerne, og delfinerne skal svømme ud. En
af delfinerne vægrer sig, og det tager lang
tid, før træneren får den tilbage til det bassin, den lever i. Det er ikke så mærkeligt, at
den ikke vil derind. For der tilbringer den
næsten alle døgnets timer med bare at
svømme rundt, rundt, rundt i uendelige cirkler. Den gennemsnitlige bassinstørrelse ved
delfinarier er 200.000 gange mindre end
delfinernes hjemmeområde i havet, hvor de
kan svømme 100 km om dagen.
Vi besøgende blev underholdt i 20 minutter til god musik. Men for delfinerne er
oplevelsen en anden. De skal optræde i
høj larm fire gange om dagen – året rundt.
Et liv i fangenskab er ganske enkelt ikke
noget liv for et vildt dyr som en delfin. Alligevel lider over 3.000 delfiner netop nu
ved delfinattraktioner rundt omkring i verden. Den tanke kan jeg næsten ikke holde
ud. o

En hvalsafari kan være
en stor oplevelse – men
det er vigtigt at vælge
den rette udbyder.
Nogle turudbydere sender alt for mange hurtige, larmende både
ud for at opsøge delfinflokke, hvilket er stressende for dyrene. De sejler for tæt på delfinerne
og informerer ikke deres
kunder om passende adfærd, såsom at man ikke
skal forsøge at røre ved
delfinerne. Vælg derfor
en turudbyder, der følger strikse retningslinjer for dyrevelfærd, eller som er godkendt eller
certificeret af en professionel organisation som
f.eks. World Cetacean
Alliance.

TripAdvisor
stopper billetsalg til

delfinattraktioner

Det globale rejsesite TripAdvisor er fra årsskiftet stoppet med at markedsføre og
sælge billetter til steder, hvor
delfiner eller andre hvaler underholder turister.
TripAdvisor stoppede i
2016 deres billetsalg til steder, hvor de besøgende kan
komme i fysisk kontakt med
vilde dyr, f.eks. ved at ride
på elefanter eller tage tigerselfies. Det skete, efter at vi
overrakte dem over 558.000
underskrifter fra dyrevenner
verden over.
Nu har virksomheden altså
taget skridtet videre og vil ikke
længere sende turister til steder, der holder delfiner og
hvaler i fangenskab for at udnytte dem til underholdning.
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TEMA:
DEN DYREVENLIGE FERIE

Fotos: Airbnb

Efter atomkraftulykken i Tjernobyl blev
mange hunde efterladt, og deres efterkommere kæmper nu for at overleve i eksklusionszonen. Du kan hjælpe
med at dele foder
ud til dem.

Oplev vilde dyr
i naturen
I naturområder og nationalparker på land
eller i vand er der ofte
gode muligheder for
at opleve dyrene i
deres naturlige omgivelser.

2

Se ikke vilde dyr
optræde
Køb ikke billet til steder, hvor vilde dyr optræder. Vær opmærksom på, at underholdning med vilde dyr kan
være inkluderet i arrangerede udflugter.

3

Betal aldrig for at
få taget billeder
med vilde dyr
Vilde dyr i fangenskab
er enten blevet taget
fra naturen, eller de bliver avlet i fangenskab
og lever under kummerlige forhold.

4

Rid ikke på vilde
dyr
Vilde dyr som elefanter bliver trænet med
brutale metoder. De
er typisk lænkede det
meste af dagen og får
ikke den nødvendige
pleje.

5

Køb ikke
souvenirs eller
mad, der stammer
fra vilde dyr
Det kan f.eks. være
pels, elfenben eller
skildpaddeskjold.
Undgå også mad fra
truede dyrearter såsom hajfinnesupper
eller ’bushmeat’.

6

I Loch Lomond i Skotland kan du drikke eftermiddagste med et par frække får. Der
er næsten garanti for, at fårene prøver at
stjæle dine kager og tigger dig om at klø
dem i pelsen.

Ansvarlige
dyreoplevelser
med Airbnb
Vil du være bøffelhyrde for en dag i Portugals
bjerge? Opleve polarræve i Island eller tage
på vandring med alpakaer i England? Alt det
og meget mere kan du nu gøre via Airbnb –
og med god samvittighed, for vi har hjulpet
dem med at udvikle en dyrevelfærdspolitik.
Airbnb har omkring 150 mio. brugere verden

Sydafrikas pingviner er truede af overfiskeri og havforurening. Men du kan se
dem nyde livet i deres strandkoloni ved
Cape Town – du
kommer tæt på, men
ikke i fysisk kontakt
med dem.

over, så med dette samarbejde når vi ud til
mange mennesker med budskabet om, at det
er helt i orden med dyreoplevelser på ferien –
så længe der bliver taget de rette hensyn til dyrene.
Airbnb Animal Experiences tilbyder ca.
1.000 oplevelser med over 300 dyrearter. o
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– her lider dyrene mest
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Elefantridning

Tigerselfies

Elefantunger tages fra deres mødre og udsættes
for hårdhændet træning,
hvor de ofte bliver udsat
for store smerter. Resten
af livet bliver de kontrolleret med lænker og skarpe
jernkroge.

Tigerunger tages fra deres mødre, så turister kan
tage billeder sammen
med dem, og lever typisk
i små, kummerlige bure.
De voksne tigre får revet
kløerne ud, sultes og straffes, så de er medgørlige.
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Delfinshows
I delfinarier lever dyrene i
sterile, klorfyldte bassiner,
hvor de kun kan svømme i
små cirkler, mens de i naturen svømmer op til 100
km om dagen. Mange
delfiner udvikler mavesår
af stress.

GOD NY

3

Vandreture med
løver
I det sydlige Afrika masseavler man løveunger. I
mange timer om dagen
bliver de krammet af turister, hvilket er ekstremt
stressende for dem. Når
de bliver større, bliver de
brugt til vandreture med
turisterne.

8

Optrædende
aber

Desmerkattefabrikker

I flere lande i Asien bliver
makakaber trænet til at
optræde ved hjælp af afstraffelse. Som unger får
de kæder om halsen, der
bliver strammere, i takt
med at de vokser, og giver smertefulde sår.

Kopi Luwak, verdens dyreste kaffe, laves på kaffebønner, der er delvist fordøjede af desmerkatte. På
desmerkatte-fabrikker holdes dyrene i små bure under usle forhold. Turister
kan besøge fabrikkerne.

4

5

Bjørneparker
Ofte holdes bjørnene i
golde indelukker med al
for lidt plads, hvor de ikke
kan udføre deres naturlige adfærd. Nogle steder trænes bjørnene med
hårde metoder til at cykle
eller balancere på store
bolde.

9

Havskildpadder
i fangenskab
På Caymanøerne ligger
det sidste center i verden,
hvor man avler havskildpadder, så turister kan
tage selfies med dem.
Skildpadderne lever under dybt kritisable forhold, og mange er stressede og syge.

10

Slangetæmmere

Krokodillefarme

Kobraer, der bruges i
slangetæmmershows, fanges i naturen og får trukket deres hugtænder ud.
Det er meget smertefuldt
og kan føre til infektioner
– nogle så alvorlige, at
slangerne dør.

På krokodillefarme lever dyrene i overfyldte
og uhygiejniske betongrave uden nok vand eller mad. Det får dem til at
slås, nogle gange med
lemlæstelse eller døden
til følge.

HED

Costa Rica i kamp
mod ”vilde selfies”
Hvert år strømmer millioner af turister til Costa Rica for at beundre
dovendyr, ara-papegøjer, aber og andre vilde
dyr. Desværre skader
det ofte dyrene at være

turistmagneter. Costa Rica ligger i top10 over lande, hvor
flest vilde dyr udnyttes
til turistselfies. Derfor vil
regeringen nu indføre
nye love til at beskytte

Del gode og dårlige oplevelser
dyrene. Og i samarbejde med os har de
lanceret en kampagne,
der skal fortælle turister om de lidelser,
dyrene udsættes for,
når de bruges til selfies.

Som turist har du stor indflydelse. Del dine oplevelser med andre ved at lave en anmeldelse på
f.eks. TripAdvisor eller Facebook. Dine oplevelser
vil hurtigt få betydning for de dyrevenlige steder
– og kan være med til at tvinge de dårlige steder
til at ændre sig til det bedre.
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TEMA:
DE REDDEDE BJØRNE

Vi mener
Vi mennesker bør have respekt for naturen og de
dyr, vi deler jorden med.
Det indebærer også en respekt for dyrenes adfærd
og behov. Vi mener, at alle
dyr har ret til at leve et liv,
hvor de får deres naturlige
behov opfyldt, og hvor de
kan følge deres instinkter.
Der findes ingen god undskyldning for at lade bjørne
mistrives i små bure eller
lænker. Og da slet ikke for
at tappe deres galde, lade
dem optræde for et betalende publikum, kæmpe
mod hunde eller på anden
måde bruge dem som pengemaskiner.
Vores holdning er klar:
Bjørne er ikke til for menneskers skyld. De skal have
lov til at leve som de vilde
dyr, de er.

Seks bjørne frigivet
fra galdefabrik
”Bjørnene sad klemt sammen i trange bure næsten uden
noget naturligt lys. De kunne nærmest ikke bevæge sig,
og de levede af madrester.”
Le Duy Phuong fra vores vietnamesiske partnerorganisation Education for Nature Vietnam (ENV) har
kun grumme historier at fortælle om de forhold, som
seks bjørne levede under på en bjørnegaldefabrik.
I mange måneder forhandlede Le Duy Phuong
med ejeren af fabrikken for at få ham til at overgive
bjørnene. Og i efteråret fik bjørnene endelig et nyt
liv i et redningscenter, som Four Paws driver i Vietnam.

Fabriksejerne vil beholde deres bjørne
Le Duy Phuong besøgte første gang galdefabrikken
i januar 2019 i forbindelse med det mikrochipprogram, vi finansierer. Sammen med myndighederne
registrerer ENV alle bjørne i fangenskab for at sikre,
at ingen nye bjørne bliver taget fra naturen. I Vietnam har det siden 2005 været ulovligt at tappe
galde fra bjørnene eller at indfange nye bjørne.
Ejerne af bjørnegaldefabrikker må dog gerne beholde deres eksisterende bjørne i fangenskab.
”Selvom det ikke længere er lovligt at tappe deres galde, betragter ejerne stadig bjørnene som

værdifuld ejendom. Men fordi de ikke har nogen
økonomisk fordel af dem, tager de sig ikke af dem.
Flere steder sulter bjørnene, og de får ingen dyrlægebehandling,” fortæller Le Duy Phuong.
Nogle fabriksejere tapper stadig galde i det
skjulte. Der er gode penge i at sælge galden, som
er en eftertragtet ingrediens i traditionel asiatisk medicin. ENV har en hotline, hvor man kan ringe ind,
hvis man kender til ulovlig galdetapning. Det har
flere gange ført til, at bjørne er blevet konfiskerede.

En fremtid uden bure
Le Duy Phuong er glad for at vide, at han har været
med til at befri bjørnene fra deres fængsel. ”I redningscenteret lever de et mere naturligt liv. De får
også dyrlægebehandling og alt, hvad de ellers har
brug for,” fortæller han.
”Mit håb for fremtiden er, at vi kan give samme
chance til alle de bjørne, der stadig lever i fangenskab. De fortjener at få lov til at genopdage, hvad
det vil sige at leve som en bjørn. En dag vil ingen
bjørne længere blive holdt i fangenskab.” o

Den ene af de seks bjørne
på vej til redningscentret.
8

Bhoori var så
ivrig efter at
udforske det nye
areal, at hun
rutsjede baglæns ned ad
rampen.

Bhoori udforsker klatrestativerne
og de andre
genstande
til at aktivere
bjørnene.
Bjørnene er i gang med at udforske deres nye areal.

Mere plads til et godt bjørneliv
For nylig stod tre store, nye arealer klar til at tage imod de pelsklædte
beboere i Balkasar-reservatet i Pakistan. Det betyder endnu bedre livskvalitet
for bjørnene – og håb for de sidste bjørne i fangenskab.
Bhoori, Reech og Kainat er de første tre
bjørne, der er flyttet ind i et af de nye, indhegnede arealer i Balkasar-reservatet, som vi finansierer.
”Bhoori er meget selvsikker, så hun var den
første, der vovede sig gennem lågen ind i det
nye areal. Hun styrede direkte mod vandhullet og tog sig en forfriskende dukkert,” fortæller Madeeha Manzoor fra vores partnerorganisation Center For Bioresource Research
(CBR), der driver reservatet.
18-årige Bhoori har levet i Balkasar-reservatet siden 2011. Dengang hun stadig blev
holdt i fangenskab, blev hun tvunget til at forsvare sig mod kamptrænede hunde i brutale
bjørne-hundekampe. Nu er hun fri til at leve et
rigtigt bjørneliv.
Reech er 23 år gammel og den ældste
bjørn i reservatet. Han var først lidt forsigtig,
men til sidst gik han gennem lågen og gav
sig til at udforske det nye areal. Han blev
fulgt af Kainat, og sammen gik de hele vejen
rundt langs hegnet for at danne sig et indtryk
af arealet og afmærke deres nye territorium
med deres duft.

Mange spændende indtryk
Der ligger mange tanker om bjørnenes behov bag de nye indhegninger. De er fyldt
med frodigt, grønt græs og nye træer, der
kan give skygge fra solen og byde på spændende frugt og nødder.
”Bhoori og Reech er to af de bjørne, der
har været længst i Balkasar. I næsten alle
årene har de boet i samme indhegnede areal,
så det var en spændende oplevelse for dem at
blive flyttet til et nyt sted,” fortæller Madeeha.
Det nye areal betyder nye synsindtryk,
dufte og lyde. I hver indhegning er der et
vandhul, som bjørnene kan svømme i, træstrukturer, de kan klatre i, og forskellige genstande at lege med.
Kainat, Bhoori og Reech var hurtigt i gang
med at udforske det hele. Så snart de følte
sig trygge i de nye omgivelser, lagde de sig i
det lange græs og slappede af.
Nu kan bjørnene få opfyldt deres behov
Med den ekstra plads behøver bjørnene ikke
at konkurrere om skyggeområder eller vandhuller, og de kan undgå konflikter med hinanden.

”Nogle bjørne er nysgerrige og kan lide
at strejfe omkring. Andre er stille og vil gerne
være i fred. Derfor har de brug for masser af
plads for hver især at få opfyldt deres behov
og kunne opføre sig, som de ville gøre i den
fri natur,” forklarer Fakhar Abbas, der leder reservatet.
Med de tre nye indhegninger er der også
plads til at redde de sidste bjørne i Pakistan, der stadig bliver udnyttet i bjørne-hundekampe og som dansebjørne. o

Vidste du?
• Siden 1997 har vi sammen med
CBR reddet 116 bjørne i Pakistan
• I år 2000 blev omkring 300 bjørne
brugt til bjørne-hundekampe i landet
– nu er tallet nede på ca. 25
• Herudover bliver omkring 90 bjørne
udnyttet som dansebjørne og til at
tigge i gader og stræder

WORL D AN IMAL PROTEC TION | MARTS 2020

9

…

xxx

10

Reddede bjørne
får et trygt hjem i
reservatet, vi finansierer
i Rumænien.

…
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TEMA:
DE REDDEDE BJØRNE

Fra cirkus til
reservat

Rekonstruktion

Cirkussøstrenes lange
rejse mod friheden
I 24 år levede
bjørnene Masha og
Lora – nu Dasha og
Katia – et miserabelt
liv i et ukrainsk cirkus.
Nu har de endelig fået
et godt bjørneliv i det
beskyttede reservat, vi
finansierer i Rumænien.

– se videoen om
søstrenes rejse:
bit.ly/cirkussøstre

LAEO Ukraine

LAEO Ukraine

Masha og Lora er søstre. Hele deres 24
år lange liv har de to bjørne været hovedattraktionen i et ukrainsk cirkus, hvor de
optræder med at køre på motorcykel, balancere på bolde og vise akrobatiske kunster.

Når Masha og Lora ikke er i manegen, er
de lukket inde i hver deres lille, beskidte
bur, hvor de knap har plads til at vende
sig. De kan lugte og høre hinanden, men
får aldrig lov til at socialisere eller lege.
Kedsomheden og isolationen får dem til at
gnave i burenes metaltremmer.

LAEO Ukraine

AMP

AMP

I 2019 lykkes det Lawrence Anthony Earth
Organization (LAEO) og SOS Zoo and
Bear Rescue Group at redde bjørnene.
Bjørnereservatet, som vi finansierer i Rumænien, tilbyder at give de to søstre et nyt
hjem. Masha og Lora bliver kørt til reservatet i en ambulance – en tur, der ender
med at tage 43 timer.

Ved ankomsten giver reservatets dyrlæge
Masha og Lora et helbredstjek. En af søstrene er blind på det ene øje, og begges tænder har skader, fordi de gnavede i
tremmerne på deres bure. For at markere
starten på deres nye liv omdøber reservatets ansatte de to bjørne, så de nu hedder
Dasha og Katia.

Da søstrene bliver genforenet i reservatets fredfyldte skov, begynder de straks
at puffe til hinanden med snuderne og
gnubbe sig op ad hinanden. Det er deres
første møde med naturen, og til at starte
med er de lidt forsigtige. Men snart plasker de rundt i vandhullet og ruller sig i
mudderet.

Rigtig mange af
vores støtter elsker
bjørne – og på
vores Facebook-side var der
da også stor glæde over nyheden om, at cirkussøstrene
var blevet reddet.
12

Karin Vestergaard Andersen Sejr
Igen et tegn på at det nytter at give tilskud hver måned, for det hjælper lige
netop der hvor der skal hjælpes, det glæder mit
hjerte så meget at netop jeg kan være med til at
de dejlige dyr kommer ud af fangenskabet og
ud i deres naturlige omgivelser

Susan E Christiansen
Ingen dyr skal være i cirkus, det er dyrplageri noget så frygteligt, så det er en
god nyhed

Susan Hass
Tjah, man kan ikke lade
være med at fælde en
tåre, stakkels dyr, men super det
vender nu

“Myra og hendes to unger havde fundet en smart fidus: De tiggede mad fra turisterne ved Sfânta Ana-søen. Men myndighederne var bange for, at bjørnene var til
fare for mennesker og besluttede derfor at få dem skudt. Heldigvis trådte AMP til i
rette øjeblik og reddede den lille familie. Nu har de fået deres helt eget område i
reservatet med et vandhul, træer og en hule, hvor de kan gå i hi om vinteren.”

“Myra er en god mor for Enoch og Arden. I starten var hun nervøs og meget beskyttende overfor sine unger, når besøgende
nærmede sig hegnet rundt om deres store indhegning. Så det er godt at se, at hun nu er blevet mere afslappet og blot holder
øje på afstand, mens de leger og tumler blandt træerne. Enoch og Arden er meget energiske og elsker at drille deres mor.”

En hilsen fra bjørnene
i Rumænien
Victor Watkins fortæller: ”Det er altid en fornøjelse at besøge reservatet, hvor vores partnerorganisation Asociația
Milioane de Prieteni
(AMP) tager sig godt af
de 105 bjørne, der lever
der. Jeg var særligt interesseret i at se, hvordan
det gik med Myra, Arden og Enoch, der blev
reddet sidste sommer.”

”Begge unger er meget
legesyge. De vokser godt
til, og deres yndlingsspise
er brød med honning. Det
er sjovt at se dem jagte
hinanden rundt og lege
i vandhullet. De er stadig meget afhængige af
Myra, for i naturen bliver bjørneunger hos deres mor, indtil de er omkring tre år gamle. Og sådan bliver det selvfølgelig
også i reservatet.

Sidste år fik10 bjørne et nyt liv i bjørnereservatet i Rumænien. Vores bjørneekspert
Victor Watkins har været med helt fra
starten i arbejdet for at redde de
rumænske bjørne. I slutningen af året
besøgte han reservatet og fortæller her,
hvor godt de nye bjørne er faldet til.
WORL D AN IMAL PROTEC TION | MARTS 2020
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webguzs

Glasfrøen. Desværre lykkedes det ikke at få CITES til at
give glasfrøen bedre beskyttelse. Frøens hud er så gennemsigtig, at man kan se dens indre
organer. Det har gjort den populær som kæledyr, og tusindvis dør, når de bliver indfanget og transporteret til USA eller Europa. Vi fortsætter med at
kæmpe for glasfrøen.

En verden
til forskel
De millioner af vilde dyr, der hvert
år bliver handlet med på globalt
plan, har brug for en stemme. Vi
talte derfor med store bogstaver ved
CITES CoP18-mødet i august.
CITES – Washingtonkonventionen –
er FN-konventionen om international
handel med udryddelsestruede vilde
dyr og planter.

Den lovlige udnyttelse af Afrikas vilde dyr
Afrika udgør
en skattekiste af
biodiversitet – men
den globale handel
med kontinentets dyr
truer mange arters
overlevelse og er skyld
i store lidelser. Fra 20112015 blev der lovligt
handlet med omkring
2,7 mio. afrikanske dyr.
Disse 10 arter – fem
store og fem små – er
blandt dem, der er i
størst fare:
14

De fem store arter er efterspurgte pga. deres skind.
Neil d'Cruze

Nilkrokodille

Nilkrokodiller bliver avlet intensivt, ofte under
dybt kritisable forhold,
blot for at blive slagtet
og flået, så deres hud
kan laves til læder.

Afro-australsk pelssæl

Tusindvis af unger bliver
hvert år slået ihjel med
køller eller kvalt. Voksne
sæler bliver skudt eller slået med køller,
og nogle bliver flået levende.

Creative Commons

iStock. by Getty Images

Hartmanns bjergzebra

Afrikansk elefant

Denne truede zebraart bliver jaget i stor stil.
Mange dør under store
lidelser af skudsår, der
ikke dræber dem på
stedet.

Elefanter bliver dræbt
for deres stødtænders
og huds skyld. Kugler,
der ikke rammer dyrene
præcist, er skyld i, at
de dør langtrukket og
smertefuldt.

Flodhest

Flodhestes hud er tyk
og svær at gennembore, og derfor kan det
kræve mange, smertefulde skudsår, før en
anskudt flodhest endelig dør.

webguzs

Truede kattearter som tigre
og leoparder bliver fanget af
krybskytter, der sælger deres
pels, knogler, tænder og kløer.
I nogle lande bliver dyrene avlet i fangenskab, men det skaber blot endnu større efterspørgsel. Vi talte de store kattedyrs sag ved CoP18 og arbejder videre for at få forbudt avl i
fangenskab.

CC0 Creative Commons

iStock. by Getty Images

Vilde elefanter
Det var en sej kamp – men
CITES endte med at gøre det
ulovligt at fjerne vilde elefanter fra Botswana og Zimbabwe
og sælge dem til zoos eller cirkus. EU, USA og Canada var
imod forslaget, men en koordineret indsats fra en række
NGO'er – inklusiv os – og en
række kendisser fik EU til at ændre holdning.

Den indiske stjerneskildpadde
er den skildpaddeart, der bliver handlet illegalt i allerstørst
antal. Dyrene smugles ud af Indien stuvet sammen i sække og
kasser, og mange dør undervejs. Det lykkedes at få CITES
til at forfremme arten til Liste 1,
så nationale politi- og toldmyndigheder nu skal samarbejde
om at stoppe handlen.

Glatpelsede oddere er efterspurgte som kæledyr og indfanges i stort antal. De sælges
især til Japan, hvor dyrene lever under helt uacceptable forhold på de populære ”oddercafeer”. Vi lobbyede med succes for at få denne odderart
forfremmet til CITES’ Liste 1, hvilket betyder, at de ikke længere må tages fra naturen eller handles med i kommercielt
øjemed.

Asiatiske dværgoddere
sælges også som kæledyr, og
deres pels og kropsdele er populære ingredienser i traditionel asiatisk medicin. I dag er
der 30 % færre glatpelsede
oddere og asiatiske dværgoddere i naturen end for 30 år siden, og heldigvis blev også
den asiatiske dværgodder forfremmet til Liste 1.

De fem små arter er efterspurgte som eksotiske kæledyr.
R. Andrew Odum / Getty Images

Nature's Gifts Captured / Getty Images

DeAgostini / Getty Images

Læs vores rapport

Kongepyton

Kongepytonen er det
dyr i verden, der bliver
handlet mest med i levende tilstand. De fleste
sendes til USA, hvor de
lever i glasterrarier resten livet.

Gråpapegøje

Tusindvis af gråpapegøjer udsættes hvert år
for store lidelser både
under tilfangetagelsen,
transporten og livet i
fangenskab.

Kejserskorpion

Mange kejserskorpioner opbevares i længere tid i små beholdere uden den rette
temperatur eller luftfugtighed, hvilket kan gøre
dem syge.

Leopardskildpadde

Mange leopardskildpadder avles på farme
under dårlige forhold
og uden passende
føde. Det kan gøre dem
syge, men de får ikke
dyrlægebehandling.

Steppevaran

Steppevaraner har meget komplekse behov,
som kan være svære
at opfylde i fangenskab, eller når de transporteres over lange afstande.

om udnyttelsen af
vilde dyr i Afrika:
bit.ly/Big5Little5
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bikebug2019/Bikebug2019/Ritzau Scanpix

Flere end 8.000 koalaer er døde i skovbrandene i Australien. Det er næsten
30 % af alle koalaerne i staten New
South Wales, som
er deres primære levested.

Fra Amazonas til Australien:

Da verden
stod i
flammer

I efteråret 2019 rasede voldsomme
brande i Amazonas-regnskoven, der
er hjem for dyr som jaguarer, tapirer,
dovendyr og anakondaer. Millioner
af vilde dyr blev dræbt eller sårede.
Ved udgangen af året var det
Australiens tur til at blive ramt af skovbrande, der kom helt udenfor kontrol.
Et areal, der er omkring13.000 kvadratkilometer større end det område,
der brændte i Amazonas, blev opslugt af flammer. Over en milliard dyr
mistede livet, og millioner af koalabjørne, kænguruer, vombatter og andre dyr tog flugten – men ofte uden
noget sikkert sted at flygte hen.
Vi har over 50 års erfaring med
katastrofeindsatser og trådte derfor
til for at hjælpe dyrene på de to kontinenter.
I Amazonas samarbejdede vi med
et hold bestående af dyrlæger og
CETAS, tre redningscentre for vilde
dyr i Rio Branco. Vi sørgede for dyrlægeudstyr samt foder og medicin til
de reddede dyr. Og vi lærte brandmændene, hvordan de kunne hjælpe
sårede dyr, de stødte på.
Australien har aldrig før været udsat for en masseudryddelse af landets
vilde dyreliv i denne størrelsesorden,
og flere arter er i fare for at uddø. Vi
hjælper med at rehabilitere dyrene og
sikre dem nye levesteder. o

Vidste du?
• Vores katastrofeteams har
erfaring fra over 80 forskellige lande
• Vi har katastrofemedarbejdere, der står klar til at
rykke ud 365 dage om
året
• Vi har hjulpet dyrene i over
270 katastrofer
16
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TAK

til alle jer, der har støttet
vores katastrofeindsatser

Når grise kan
logre med halen
Mange sårede dyr, der mistede deres hjem i
skovbrandene i Amazonas, er blevet bragt til et
af CETAS-redningscentrene, som vi støttede.

Slut med smertefulde halekuperinger og
tandklipninger. Gladere og sundere grise.
Det er resultatet af et samarbejde med en
af verdens største svineproducenter.
Mere end 1,2 mia. smågrise bliver
hvert år udsat for smertefulde indgreb som halekupering, tandklipning
og kastration. Men vi har overbevist
en række førende svineproducenter
om at ændre praksis. En af dem er
thailandske Betagro, der hvert år avler 2,3 mio. grise.

Dovendyrsungen Nina på kun tre måneder får
omsorgsfuld pleje døgnet rundt hos CETAS. Det
meste af tiden klynger hun sig til en lidt ældre
dovendyrsunge, Bibi, der også blev reddet fra
flammerne. Når Bibi kravler væk, holder Nina i
stedet godt fast i et tøjdyr.

Slut med at kede sig
Betragro halekuperer ikke længere
deres grise og giver dem samtidig
beskæftigelsesmateriale – og det
har været en succes. ”Grisene er
gladere. Jeg kan se dem logre med
deres lange haler. De roder i savsmuldet og leger med de ting, de
har fået,” fortæller Jessada Muenpakdee fra Betagro.
Beskæftigelsesmateriale er noget,
som grisene kan tygge i, rode i eller
lege med. Betagros landmænd bruger blandt andet bananblade, træstykker hængende ned fra loftet, savsmuld, græs og plastikflasker, som
grisene kan tygge i. Det modvirker

den stress og kedsomhed, som grise
i intensive produktioner typisk er udsat for, og som får dem til at bide i
hinandens haler.
Betagro er også ved at udfase
tandklipning, hvor man helt eller delvist fjerner smågrisenes hjørne- og
fortænder. Indgrebet er ekstremt
smertefuldt og fører til, at mange grises tænder knækker, så de bliver
sårbare over for infektioner. o

Dyrevelfærd i landbruget er et vigtigt emne, mener vores
Facebook-følgere.

Denne pumaunge og hendes
søster blev højst sandsynligt
adskilt fra deres mor i flammehavet. Hos CETAS får de grundig dyrlægebehandling og
bliver madet med flaske hver
tredje time.

Ivy Gæde
Da jeg var barn i
40’erne havde alle
grise en krølle på halen,
men der er også løbet meget vand i havet siden da.
Må det lykkes at overtale
flere producenter til at undlade haleklipning

Lucia De Giorgi Madsen
Jeg troede slet ikke
Thailand kunne overbevises om dyrevelfærd men
så er der da håb endnu

Hans Henrik Thomsen
Øh hvor er marked
for hangrise? Kunne I
ikke hjælpe landmænd med
at få hul på det TAK.
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A RV:

30 %-løsningen
kan sikre mere til dine
arvinger og dyrene
Vidste du, at hvis du testamenterer
en del af din arv til dyrene, kan du
spare dine øvrige arvinger for at betale arveafgift? De får lidt mere udbetalt, samtidig med at en del af arven går til at beskytte dyr i nød.
30 %-løsningen er relevant, hvis
du vil betænke f.eks. dine søskende,
niecer eller nevøer, som normalt skal
betale 36,25 % i arveafgift. Du lader en velgørende organisation

arve 30 % af boet på betingelse af,
at organisationen betaler bo- og tillægsafgifter for de øvrige arvinger.
Velgørende organisationer betaler
ikke selv afgift for at modtage arv.
De øvrige arvinger modtager altså
70 % af boet helt uden afgifter.
Se herunder to eksempler med
udgangspunkt i, at din formue er 1
mio. kr., og at din nevø skal arve
dig.

Uden 30 %-løsningen

skal din nevø
betale i afgift
(2020-tal)

Din nevø arver 1 mio. kr.,
men skal betale
36,25 % i afgift.

328.536,25 kr.

671.463,75 kr.
får din nevø
udbetalt

Med 30 %-løsningen
219.786,25 kr.

Din nevø arver 700.000 kr.
og skal ikke betale afgift.

skal World
Animal
Protection
betale i afgift
(2020-tal)

80.213,75 kr.

World Animal Protection
arver 300.000 og
skal betale afgift for
din nevø.

700.000,00 kr.

får World
Animal
Protection
udbetalt

får din nevø
udbetalt

Der er flere andre fordele ved at betænke en god sag i dit testamente.
Du kan bl.a. få gratis advokatrådgivning og op til 5.000 kr. i tilskud til
oprettelsen af testamentet.
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Kontakt os på:

arv@worldanimalprotection.dk
eller 3393 7212, hvis du vil vide
mere.

Din arv
– dyrenes
fremtid
Bjørnene Christi og Lydia levede i
mere end 20 år under kummerlige
forhold bag en restaurant i Rumænien. Nu har
de i stedet fået
et godt bjørneVidste du?
liv i et af de reservater, vi støt- at vi er fritaget for at betale arveafgift, så hele beløter. Hvert år
bet går til vores arbejde for
hjælper vi tuat hjælpe dyrene? Og at du
sindvis af dyr
kan betænke os i dit testasom Christi og
mente, uden at arven til dine
Lydia. Vi stopøvrige arvinger ændres?
per dyremishandling og
skaber bedre
forhold for vilde dyr, landbrugsdyr,
hunde og dyr, der rammes af naturkatastrofer.

Du kan beskytte dyrene
i mange år frem
Vi er meget taknemmelige, når nogen betænker vores arbejde for
dyrene i deres testamente. Enhver
arv, uanset størrelsen, gør en forskel.
Bestil vores arvefolder
I arvefolderen kan du læse om,
hvordan du laver et testamente.
Bestil folderen på
worldanimalprotection.dk/arv,
ved at kontakte os på
arv@worldanimalprotection.dk
eller ved at ringe til 3393 7212.

Nu har elefanterne ved
Amer Fort fået en stemme
Ved Amer Fort i Rajasthan, Indien, bliver
102 elefanter brugt til at fragte turister op
til fortet. 19 af elefanterne er blinde, 10
har tuberkulose. De får fodskader, fordi
de går på brandvarm asfalt for at komme
frem til fortet, gnavsår fra de tunge bærestole og lider af kronisk stress. Når de
ikke arbejder, står de lænket på hårde
betongulve uden at kunne socialisere
med de andre elefanter.

Tæt på 100.000 dyrevenner – heraf over
14.000 danskere – har bakket op om vores protest mod elefantmishandlingen. Med
underskrifterne vil vi lægge pres på delstatsregeringen og de nationale myndigheder for at få dem til at forbyde elefantridning ved fortet. Vi har allerede taget initiativ til en dialog med myndighederne og forventer, at de mange underskrifter vil gøre
dem lydhøre.

Sig det med et
gavebevis

TAK

til alle jer, der
har skrevet
under.

Står du og mangler en gave til Mors
Dag, Fars Dag, til fødselsdagen eller jubilæet?
Gør noget godt for dyrene, samtidig
med at du glæder en, du holder af. Vi har
gavebeviser til forskellige lejligheder, og
du kan vælge mellem flere smukke dyremotiver og tilføje din egen, personlige hilsen. Du kan enten selv printe gavebeviset
eller få det tilsendt med posten.

Køb dit gavebevis på:

gavebevis.worldanimalprotection.dk

Vær den første til at høre nyt om dyrene
Tilmeld dig på

worldanimalprotection.dk/nyhedsmail

På Facebook kan du følge os på
facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark
Vil du have flere nyheder om vores arbejde og de mange
dyr, du er med til at beskytte? Så tilmeld dig vores nyhedsmail, der kommer cirka en gang om måneden.
I nyhedsmailen kan du læse om vores indsatser for dyrene, og du er den første til at få den gode nyhed, når vi
har succes med at redde dyr i nød.

På Instagram finder du os under navnet:
@worldanimalprotectiondk – eller gå ind på
instagram.com/world-animalprotection.dk
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Generalforsamling 2020
Vi afholder generalforsamling torsdag den 23. april
2020 i København. Alle medlemmer og bidragsydere
er velkomne.
Tid og sted
Generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel Vesterbro,
Vesterbrogade 23-29, 1620 København V med start kl. 17.00.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Peter Mollerup er på valg)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.
Tilmelding til generalforsamlingen skal
ske senest onsdag den 15. april 2020 på
info@worldanimalprotection.dk eller
telefon 3393 7212.
Med venlig hilsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2. sal
1160 København K

