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Tom Svenssons
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Läs mer om vårt arbete på worldanimalprotection.se

Ett år med corona – kopplingen till djur
Det går bra för oss. Vi får många nya
månadsgivare – kanske är du en av dem.
Tack för att du vill skydda världens djur
och vi hoppas att du känner dig motiverad
att stanna kvar hos oss. Varje människa är
viktig i detta arbete.
Lise-Lott Alsenius
och Lucy
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Kontakt World Animal Protection
Om du vill ha tidningen sänd till annan adress
eller få den via e-post, kontakta oss:

Nu har vi levt i över ett år med coronapandemin som ändrat livet för de flesta av
oss. Den är en reaktion på det sätt som vi
behandlar djur. Men har människor förstått
– och är beredda att göra något åt det?
Det tror jag.
Vårt budskap är att det är människans sätt
att hantera Moder Jord och alldeles särskilt
djuren som har lett till denna pandemi –
och andra. Detta måste helt enkelt förändras. Redan har en del positiva besked
för djuren kommit, som en paus för minkuppfödningen i Sverige. Men det krävs
mycket mer för att vi ska nå varaktig skillnad och skydda oss från framtida smittor.
Det är lätt att känna sig maktlös. Jag får
ofta samtal från människor som är ledsna
över hur djuren behandlas. Men jag har
också sett kraften i så många av er. Gräv
där du står är ett slitet uttryck. Glöm inte att
du kan skydda djur där du är just nu.

Vi har fem saker du kan göra för lantbruksdjur på sidan 6. Kanske kan du vara volontär på ett djurhem i närheten eller sprida
en namninsamling för skydd av djur?
Här finns andra förslag på saker du kan
göra: worldanimalprotection.se/agera
I detta nummer finns inspirerande exempel på människor som tänkt ut hur de kan
hjälpa djur. Miss Annah har skrivit en låt
och gjort en otroligt berörande film till den.
Jesper och Kevin lägger golv och stöder
vårt arbete ekonomiskt med varje uppdrag. Carita tecknar och skänker delar av
inkomsten till oss.
Jag vill också rikta ett särskilt tack till våra
ambassadörer: journalisten Suzanne Axell,
artisten Mika Hallbäck, bevarandefotografen Tom Svensson och hälsoexperten
Sandra Friberg. Genom att lösa Djurkruxet
på sidan 15 kan du vinna Sandras bok.
Missa inte heller Toms rörande berättelse
om när han levde med vilda lejon – och
njut av bilderna.

En miljon underskrifter mot
handeln med vilda djur
Vi kunde överlämna en miljon
underskrifter till EU-kommissionen inför mötet med världens mäktigaste ledare på
G20-mötet i slutet av förra året.
Undertecknarna kräver ett
förbud mot handeln med vilda
djur. Bara i Sverige samlades
23 523 underskrifter in.
World Animal Protections namninsamling
stöttades av ledande experter, som
Jane Goodall. Hon säger:
"Den globala handeln med vilda djur
och deras kroppsdelar är fasansfullt
grym och orsakar allvarlig skada i en tid
när vi redan förlorar biologisk mångfald.
Den medför också ett högst påtagligt hot

® Mauricio Forlani/ World Animal Protection Brazil

mot människors hälsa och skapar många
tillfällen där patogener kan överföras
från djur till människa. Jag hoppas innerligt att G20-länderna samarbetar om en
plan för att stoppa den globala handeln
med vilda djur."
Det blev dock inget förbud. Lina Dahl,
kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige säger:
”G20 har visat att de lyssnar men de
måste gå längre för att visa att de tar
hotet för framtida pandemier på allvar.
World Animal Protection tar sikte på
nästa G20-möte som äger rum i
Italien i oktober 2021.”

Papegojor är eftertraktade som
husdjur i många delar av världen
men far illa i fångsten och handeln.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Lise-Lott Alsenius
Redaktör
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Adress: World Animal Protection Sverige
Box 22536, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-617 79 70
E-post: info@worldanimalprotection.se
worldanimalprotection.se

Plusgironummer 900174-4
Org nr: 802447-4481
Swish: 9001744
Vi gör världen bättre för djur. Vi sätter
djurvälfärd på den globala dagordningen.
Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.

Ingen uppfödning av
nya minkkullar under 2021

®Tom Svensson

Fem saker du kan göra för lantbruksdjuren

I början av året meddelade landsbygdsminister
Jennie Nilsson att Jordbruksverket beslutat att inte tillåta avel av minkar under 2021.

Tom Svensson berättar om lejonet Tsau
11

13

- Beslutet var väntat med tanke på covid-19-läget i samhället och riskerna för att minkfarmerna ska bidra till smittspridningen ytterligare, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.
- Det är bra att regeringen tar ett längre perspektiv på de här frågorna. Det var
också bra att landsbygdsministern nämnde specifikt att minkindustrin är en riskfaktor.
Uppfödningen är förbjuden i många andra länder och Sverige borde givetvis också
förbjuda den. Minkar ska inte sitta i små trånga burar.

Mårten Dalfors,
Johnér Bildbyrå

Tjugo elefanter slipper elefantridning

Ny guide för djurvänliga svenska djurparker
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Kameraövervakning behövs på slakterier
Över 110 miljoner djur dödas
varje år på svenska slakterier.
Där möts djuren av en främmande
och många gånger skrämmande
miljö. Efter avslöjanden i SVT och
TV4 med material från Djurrättsalliansen om hur djur plågas på
slakterier i Sverige kräver vi att
kontrollerna skärps.

Det som djuren utsatts för är fruktansvärt och inslagen visar, svart på vitt,
att djurskyddslagen endast efterlevs
när kontrollanter är på plats. Regeringen måste se till att myndigheterna får
använda sig av kamera för att kunna
övervaka vad som sker när kontrollanterna inte är där. Kamerorna ska
inte ersätta de besök som redan
genomförs, utan vara ett ytterligare
verktyg.

Skanna QR-koden för att komma
direkt till namninsamlingen

Två berättelser inifrån slakterier
Pernillas upplevelser som slakterianställd
Under lång tid arbetade Pernilla (fingerat namn) på ett
kycklingslakteri. Nu är hon på en annan arbetsplats och kan
äntligen dela med sig av sina upplevelser bakom betongväggarna.
-Jag var en besvärlig typ. La mig i allt och satte ner foten så
snart jag tyckte att något gick fel till.
Varje dag slaktas 180 000 till 200 000 kycklingar i våra
svenska slakterier. På ett av de här slakterierna arbetade
Pernilla.
Hur gick tankarna i början?
-Jag hade ingen aning om hur plågsam processen var.
Jag trodde ju att jag skulle få se kycklingar som kom in i
gasmolnet, andades in den och somnade. Men så var det
inte. Jag vet inte hur lång tid de stod där och kippade
efter luft innan de somnade. Men för länge! De upplevde
obehag, det var tydligt. Grisar reagerar likadant, det är
hemskt!
Tror du att kameraövervakning hade förändrat
kycklingarnas upplevelse av slakterier?
-Såklart att det hade förändrat! När det gäller bedövningen
hos kycklingarna vet jag inte exakt hur. Men gällande de
senaste avslöjandena är jag övertygad om att det hade
förändrat. Då tror jag kameraövervakning kan vara avgörande. Då måste ju personalen skärpa till sig, om de vet
att de har ögonen på sig hela tiden.
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Hittills har över 25 000 personer
skrivit på och kampanjen fortsätter tills
vi får svar från regeringen att de agerar i frågan. Vill du också skriva på kan
du göra det på www.worldanimalprotection.se/battredjurskydd. Vi reserverar oss för att namninsamlingen kan
vara stängd om vi fått positivt besked.

Veterinären Hanna om kamerabevakning
på slakterier
Fortfarande är besök på slakterier obligatoriska för att
utbildas till veterinär. Hanna gjorde sina besök under 2008
men hon minns dem som igår.

Antibiotikarapport:

Sverige bäst, men stort problem globalt
Tre fjärdedelar av all antibiotika som produceras i
världen används inom djuruppfödning. Antibiotikan
ska hålla stressade, inburade
djur ”friska” i den torftiga
miljön. Dock är Sverige bland
de länder som ger minst
antibiotika till sina djur.

Regeringar världen över visar inte
mycket vilja att förändra djurindustrierna – istället subventioneras de. Industrin lägger grunden för annalkande
katastrof – antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier. Dessa gör antibiotika mindre effektiv, i värsta fall verkningslös, i en tid då sjukvården redan är
extremt pressad. 700 000 människor
dör årligen på grund av antibiotikaresistensen, år 2050 förväntas siffran
vara 10 miljoner dödsfall årligen.
I oktober 2020 släppte vi rapporten

”Fuelling the pandemic crisis”. Slutsatsen
är att det är dags att avveckla den
industriella djuruppfödningen. För att
uppnå detta uppmanar vi livsmedelsindustrierna, investerare, producenter
och beslutsfattare att ta fram åtgärder
för att avveckla djurfabrikerna.
Till dess kan du som konsument påverka
genom att göra aktiva val och handla
medvetet. Mer information finns här:
www.worldanimalprotection.se/
handla-djurvanligt

lever på en
Den här g risen
djurvälfärd i
g ård med hög
nd.
Wiltshire, E ng la

- Inget av besöken var trevliga. Det värsta var kycklingslakteriet. Jag minns det som att det var burar radade på
varandra från golv till tak, fåglar överallt. Det var så stora
volymer av djur. Det var obehagligt, de blev så anonyma
när de var så många. De hukade precis nedanför där
kompisarna hängdes upp. Den bilden har etsat sig fast.
Hon fortsätter:
-Jag är för kameraövervakning. Få bort den personal som
inte ska arbeta med djur. Uppdrag Granskning-programmet
för ett tag sen till exempel, det var ju fruktansvärt! Där hade
ju definitivt kameror gjort skillnad tror jag. Jag har inte sett
något liknande själv, men som sagt så tror jag att de
skärper sig när någon utomstående ser på.
Varför tror du inte att det är lag på kamerabevakning av
slakterier redan?
- Jag tror att det handlar om övervakningsaspekten i
Sverige. Samtidigt finns det övervakning på många andra
ställen, banker och liknande. Men det är ju för djuren det
behövs. För att skydda dem, för vem ska annars ta tillvara
djurens rätt? Det är självklart att en kamera medför
förändring till det bättre.
® Animals Lebanon
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®Tom Svensson
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Djur i Centralamerika
fick hjälp efter orkanen Iota

saker du kan göra
för lantbruksdjuren

Tropiska cyklonen Iota nådde högsta nivå när den kom till Centralamerika i november. Med hänsyn till
internationella rekommendationer
hjälpte vi djuren på distans.

1. Gör din röst! hörd

Vi kan och bör ständigt hålla våra politiker ansvariga
för att förbättra lagarna som skyddar lantbruksdjur
från skador i den industriella djurhållningen.
!
Håll ögonen öppna
för möjligheter att visa att du
!
kräver bättre lagstiftning. Skriv på namninsamlingar,
som den vi har om kameraövervakning på slakterier.
Tala gärna om för partier och politiker nationellt och
lokalt att djurvälfärd är viktigt.

Guatemala

2. Stöd högre välfärd

Vi gav stöd till lokala myndigheter i drabbade områden
genom den lokala organisationen Equino Sano.
Detta bidrog vi med:

Ett sätt att hjälpa lantbruksdjur är att stödja lantbrukare som föder upp djur med hög välfärd, gärna
lokalt.

TORRFODER TILL:

3. Kräv reglerad användning av antibiotika
Antibiotika överanvänds i industriell djurhållning för
att kunna hålla djur trångt och snabbväxande raser
”friska” i de flesta länder som olikt Sverige inte har
reglerat det så hårt. Det bidrar till att bakterier som
är antibiotikaresistenta utvecklas och sprids – så
kallade superbakterier dödar redan hundratusentals människor varje år.

TORRFODER TILL:

Genom att stödja företag som tar ansvar och gör
framsteg, eller ringa och skicka e-post till företag
som misslyckas signalerar du ett tydligt och omfattande krav på förändring. För kycklingar kan du få
tips genom vår kycklingguide.

5. Ät mer växtbaserat

Ett annat sätt att hjälpa lantbruksdjur är att äta
mer växtbaserat och mindre mängd animaliska
produkter. Den enorma produktionen och konsumtionen av kött idag har negativa konsekvenser för
både vår hälsa och planeten.
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2 000 höns- och tamfåglar

700 hundar och katter

100
grisar

2 000 höns- och tamfåglar

TOTALT HJÄLPTA
DJUR I GUATEMALA

VETERINÄRVÅRD
(medicin, sårförband, parasitbekämpning, jod och sprutor)
LOGISTIK
OCH DRIFTSAMORDNING

TOTALT HJÄLPTA
DJUR I GUATEMALA

LOGISTIK OCH DRIFTSAMORDNING

4. Håll företag ansvariga

Företagen måste regelbundet höra från sina kunder
om vad som är viktigt för dem.

100
grisar

VETERINÄRVÅRD (medicin, sårförband, parasitbekämpning, jod och sprutor)

!

!

700 hundar och katter

Nicaragua
I förra numret av Animal News
fick ni en kycklingguide, som
ska hjälpa till att göra mest
djurvänligt val. Den fick ett
fantastiskt mottagande,
berättar vår kampanjansvariga Julia Engqvist:
"Ni kontaktade företag som valt att inte svara på våra
frågor, ni delade ut guiden till era vänner, ni efterfrågade guider för andra djurslag och ni tipsade oss
om missförhållanden. Gensvaret är ett otroligt exempel
på konsumentmakt, påverkansmöjligheter i det lilla och
stora, och engagemang för djuren.” ❤

2 800
2 800

Vi stöttade lokala organisationer i Nicaraguas drabbade områden, som Sasy Nic
Foundation
och Rotary.
Vi gav följande stöd:
TORRFODER
TILL:
TORRFODER TILL:
900 hundar

300 katter

300 grisar

700 höns- och tamfåglar

900 hundar

300 katter

300 grisar

700 höns- och tamfåglar

VETERINÄRVÅRD (medicin, sårförband, parasitbekämpning, jod och sprutor)

VETERINÄRVÅRD
(medicin, sårförband, parasitbekämpning, jod och sprutor)
LOGISTIK
OCH DRIFTSAMORDNING

TOTALT HJÄLPTA
DJUR I NICARAGUA

LOGISTIK OCH DRIFTSAMORDNING

TOTALT HJÄLPTA
DJUR I NICARAGUA

2 250
2 250

50 hästar
och åsnor
50 hästar
och åsnor

7

Foto: Tom Svensson

Farväl
från Tsau
Tom Svensson är en berest
artbevarare som genom sina
fotografier av djur har gjort
sig känd över hela världen.
Han är ambassadör för
World Animal Protection och
har skrivit flera böcker om
utrotningshotade djur samt
tjuvjakt. Idag berättar Tom om
sina upplevelser med lejon.
Vill du berätta om ditt mest
hänförande minne?
- Oh… Det vackraste minnet jag har är
när jag skulle lämna Tsau, en vit lejonhanne, och hans flock som jag hade
bott med i några veckor i Limpopo,
Sydafrika 2008-2009. Det var så
häftigt. Jag och sett Tsau i alla lägen.
Förutom i regn.
Det var dagen jag skulle åka hem.
Väskorna var packade och vi skulle
bege oss till flygplatsen. Då öppnades
himlen! Det öste ner. Jag tänkte; jag
måste dit! Jag måste säga hejdå till
Tsau. De andra ropade att jag skulle
missa flyget men jag slängde mig in i
jeepen, jag måste säga hejdå till Tsau!
Det fascinerande är att jag knappt hann
svänga in i reservatet förrän jag såg
honom. Han låg precis vid sidan av
vägen, som om han väntade på mig.
Jag går ut ur bilen och Tsau reser sig
och kommande sekunder går som i
slowmotion. Han står nu upp, rakt framför mig, skakar på huvudet och allt
vatten kommer ur manen. Tänk dig
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Foto: Tom Svensson

bilderna som jag fick! Det var så
vackert! Jag tackar honom fortfarande
för det ögonblicket.

Hur kommer det sig att lejon
fascinerar dig så?
- Allt! De är lätta att förstå. Människor
kan många gånger krångla till saker
och göra det svårt för sig att konversera. Lejon pratar klarspråk. Men det
kräver engagemang. Minsta lilla miss
gör att du kan mista livet. Familjestrukturen fascinerar mig också! Ett djur som
är solitärt kan inte bara lägga sig på
savannen och sova en halv dag. Det
kan lejon, de har alltid en backup, om
någon skulle angripa. Därför är de inte
så farliga som folk kan tro. Jag säger
inte att en inte ska vara rädd för lejon.
Men exempelvis en elefantko med kalv,
eller en flodhäst – där ska en passa sig!

Varför behövs lejon?
-Lejon och andra rovdjur behövs för att
hålla ner antalet andra djurarter. Och
för att bibehålla friska och starka bytesdjur. För att förklara – när människor
jagar tar vi ofta de starka och unga
djuren eller de största och vackraste
som trofé. Lejonen fäller ofta de svaga
djuren, som är gamla eller skadade. På
så vis gör de bytesflocken starkare.

Tillsammans arbetar
vi för att stoppa
uppfödningen och
utnyttjandet av lejonungar i Sydafrika
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Fortsatt stöd till elefanter i djurvänliga fristäder
Pandemin påverkar fortfarande
turismen i allra högsta grad och
en stor del av intäkterna
till djurvänliga elefantanläggningar kommer inte längre in.
Vi fortsätter att stödja dem i
dessa svåra tider.
En av anläggningarna är MandaLao i
Thailand. Där bor bland annat Mae Tu.
Hon är runt 40 år gammal men ung i
hjärtat. Ofta ses hon plaska runt i floden
och leka som om hon vore fem år. Ägare
och grundaren av MandaLao, Michael
Vogler, säger:
- Troligen gör hon detta för att hon
aldrig riktigt haft en chans att vara
barn när hon var yngre, så nu får hon
äntligen leva ut sitt inre barn.

Sannolikt rövades Mae Tu från sin
mamma i mycket ung ålder och såldes
till ett liv fullt av lidande och ensamhet.
Främst användes hon i den olagliga
skogsindustrin och drog tunga stockar
i en sele som var fäst på ryggen. Med
sina 3,7 tons kroppsvikt är Mae Tu en
extremt stor asiatisk elefanthona och
hon utnyttjades som kraftfull arbetskraft
under decennier.

hennes ägare så småningom med på
att låta Mae Tu flytta till MandaLao och
återförenas med sina kamrater.
Nu kan Mae Tu leva utan rädsla för
smärta och lidande och hon har börjat
uttrycka sig fritt. Ofta hörs hon trumpeta
och göra andra ljud. Hon är en mycket
lekfull elefant som tydligt njuter av
sitt nya liv.

Tack och lov fick personalen på
MandaLao höra talas om Mae Tu och
sex andra elefanter. De lyckades övertyga de sex elefanternas ägare om att
låta dem flytta till reservatet. Men tyvärr
var Mae Tus ägare ovillig till att flytta
henne, så hon fick vara kvar ensam på
skogsavverkningen. Men efter att ha sett
hur väl elefanterna behandlades gick

Seger för 20 sjuka elefanter vid Amer Fort
Efter flera års kamp för att fasa
ut elefantridning på Amer Fort i
Indien, har delstaten Rajasthans
ansvariga myndighet äntligen bestämt att 20 svårt sjuka elefanter
ska få pensioneras.
Amer Fort lockar tusentals turister varje
år. Det har över 100 arbetande elefanter, som innan pandemin slog till
tvingades att bära turister upp och ner
de branta asfalterade vägarna i fortet.
Varje elefant får göra denna varma och
obehagliga tur flera gånger om dagen.
De styrs med elefantkrokar och lever
under svårt otillräckliga förhållanden.
World Animal Protection har satt press
på de lokala myndigheterna att pensionera elefanterna, inte bara på grund av
den grymhet det handlar om, utan också
för att många är i stort behov av medicinsk hjälp.

mmans
Michael Vogler tillsa
ae Kham
med elefanterna M
ae Tu
(till vänster) and M
(till höger).

Efter veterinärinspektioner av elefanterna i juli 2020 förklarade departementet att de mest sjuka och olämpliga
djuren inte längre ska användas för
underhållning, vilket är ett stort framsteg.

"Dessa elefanter har haft extremt
hårda liv. Vi är glada över att ett
tjugotal av dem äntligen dras tillbaka från detta hemska liv i fångenskap, men vi kommer inte att ge
upp förrän elefantridning tillhör det
förflutna. Elefanter är vilda djur
– inte underhållare.”
Lina Dahl,
kampanjansvarig på World Animal
Protection Sverige.

Elefantridningen sk a fasas
ut och
ersät tas med elektriska
fordon för
att frakta upp av turister
till for tet.

Bok om band till elefanter i fångenskap
Therese Lilliesköld är antrozoolog. Hon studerar interaktioner mellan människor
och djur. ”När elefanter drömmer” är hennes andra bok.
- Trots att många sett elefanter i fångenskap eller ridit på deras ryggar under utlandsresor, är de
mytomspunna djur som få personer har haft ett äkta band till, säger hon.
Vi lottade ut tre exemplar av boken till de som hade rätt svar, Havsutter, på förra numrets Djurkrux.
Vinnarna är informerade.
För dig som inte vann boken i utlottningen finns nu chansen att köpa den och därigenom stötta
arbetet för djur. Med koden "WAP" som du mailar till författaren kommer 10% av intäkten från
boken att gå direkt till vårt arbete.
Maila adress och antal böcker till: info@empatia.se
Kostnad 199:- per bok + frakt 1 bok: 39:- 2 eller fler böcker 49:® World Animal Protection, Nick Axelrod

10

11

Södra Teneriffa utnämnd till
Europas första djurvänliga
valskådningsområde
Havsområdet mellan kanarieöarna Teneriffa och
La Gomera har utnämnts till Europas första djurvänliga valskådningsområde, Whale Heritage Site,
tillsammans med Dana Point i Kalifornien, USA.

Utmärkelsen delas ut av organisationen World Cetacean
Alliance med stöd av World Animal Protection. Tidigare har
The Bluff i Sydafrika och Hervey Bay i Australien fått
utmärkelsen.
Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection
Sverige säger:
-När turismen återhämtar sig från covid-19 finns det verkligen ingen anledning för reseföretag att sälja biljetter
till föråldrade attraktioner som håller djur i fångenskap.
Utmärkelsen Whale Heritage Site gör det enkelt för turister
att hitta djurvänliga sätt att skåda magnifika havslevande
djur som valar och delfiner.

Balkasars björnar
I Pakistan finns fortfarande björnar
som tvingas vara dansbjörnar eller
medverka i björnhets. De är skadade
för livet och kan inte längre klara
sig själva i naturen. Men de kan få
ett gott liv i det björnreservat som
vi finansierar i Balkasar. Här kan de
räddade björnarna leva i trygghet i
naturlig miljö.

SVERIGE

En ung brunbjörn i vårsolen
. Brunbjörnar
lever vilt i Sverige och
är allätare,
men lever mest på röt ter,
gräs och bär.

Foto: World Animal Protection| Volcano Films

Mårten Dalfors, Johnér Bildbyrå

Vi har varit med
och räddat över

130 björnar

i Pakistan. De har fått
goda liv på reservatet.
Foto: Dean Singleton

Guide för svenska djurparker

Björngalla för tusentals dollar beslagtaget i New York
Vi har hittat ett stort antal butiker
i New York City som har sålt olagliga produkter med björngalla.
Efter att vi kontaktade myndigheterna har varorna beslagtagits
och ägarna fått böter.
Björnarna i gallindustrin lever under
extremt dåliga förhållanden i små burar
och lider enormt när de tappas på sin
galla.
I USA är det precis som här olagligt att
importera, producera, äga eller sälja
björngalla. Ändå har ett stort antal
affärer i New York sålt produkter med
björngalla. Gallan tros kunna bota
bland annat influensa och har nyligen
rekommenderats för behandling av
covid-19-symptom.

I höstas inledde myndigheterna en
undercover-insats för att kunna dokumentera när butikerna säljer olagliga
varor. Insatsen var framgångsrik.
Varje butik var tvungen att överlämna
sina varor till polisen och betala böter
på upp till 5 000 dollar.

En vild björn som
njuter av att vara i
sin naturliga miljö.

Reservatet består av

11 hektar
där björnarna
kan ströva fritt

Växtbaserade alternativ
till björngalla
Nyligen lanserade vi den första
traditionella läkemedelsdatabasen
någonsin med en lista över växtbaserade alternativ till ingredienser
från djurlivet. Den syftar till att hjälpa
miljontals konsumenter och läkare
att undvika att stödja exploateringen
av vilda djur. Vi hoppas att den får
stort genomslag.

Varje dag äter
björnarna

80 kilo

frukt och grönt
och annan mat
istock.com
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Tack vare ditt och andra givares stöd
kan vi fortsätta hjälpa björnarna

Det är inte alltid lätt att välja
rätt och djurvänligt. Vissa vill
uppleva vilda djur på nära håll
och det kan innebära stress för
djuren i fångenskap, utan att
besökaren är medveten om det.
Det är också många som tror att
djurparker i Sverige skiljer sig från de
utländska – men hur ser egentligen
svenska djurparker ut när det kommer
till aktiviteter med vilda djur?
Kan besökarna titta på djur-shower
eller till och med klappa ett vilt djur?
Får djuren leva på större område eller
trängs de på mindre yta?
World Animal Protection vill inspirera till djurvänligare turism i Sverige
genom en turistguide som kartlägger
Sveriges djurparker – tillsammans kan
vi förbättra framtiden för djuren.

-Det är ofta svårt att se och förstå
djurens lidande i fångenskap eftersom
vi inte kan läsa av deras uttryck och
beteende. De flesta människor vill
också välja rätt och göra det som är
bäst för djuren, inte bidra till något
som bara ser bra ut på ytan. Därför
gör vi den här guiden. Den kommer
ge en inblick i svenska djurparker och
andra aktiviteter som involverar djur.
Vi hoppas att den kommer hjälpa
turister att göra djurvänligare val i
framtiden! säger Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection
Sverige.
Tipsa gärna oss om du har någon
aktivitet i ditt område som är bra
eller dåligt för vilda djur. Maila
info@worldanimalprotection.se
eller ring 08-6177970.
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Stockholm Golvdesign
hjälper djur med varje golv
Stockholm Golvdesign, som slipar
och lägger trägolv främst för privatpersoner, skänker 300–1 000
kronor för varje golvarbete till
World Animal Protection.
Ägaren Jesper Öhrstedt, som driver företaget tillsammans med sonen Kevin, säger:

Vi är stolta över att ha
Härliga Hund, Sveriges
enda livsstilsmagasin för
hundägare, som sponsor.

Hur skulle ni vilja att framtiden såg ut?
- En djurvänlig värld där vilda djur får vara
sig själva och inte fotorekvisita
eller en instagrambild för nöjes skull.
Vi tackar Stockholm Golvdesign för
initiativet och hoppas att det kan
inspirera fler. Vill även ditt företag bidra på
något sätt? Läs mer här:
www.worldanimalprotection.se/ge-foretagsgava
och du kan maila direkt till
rogerpettersson@worldanimalprotection.se

Miss Annahs musikvideo för djuren
Artisten Miss Annah lanserade
låten ”Hold me in your heart”
till förmån för World Animal
Protection i mars.
- Jag vill väcka medvetenhet om hur vettlöst illa människor kan behandla djur och
hur det slår tillbaka på oss själva. Dels
genom att motivera människor direkt,
dels dra mer uppmärksamhet till organisationer som World Animal Protection,
säger hon och fortsätter:
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-Jag vill att fler människor ska förstå
kopplingarna mellan djurskydd och
den biologiska mångfalden och
varför båda är så otroligt viktiga.
Dels för att förhindra att djur lider,
dels för att bevara och kunna njuta
av den fantastiska djurvärld vi fortfarande har kvar.

Det säger Carita Rehn, som sedan
barnsben har älskat att teckna vilda
djur och natur. Hon är en hobbykonstnär som gärna vill ta vara på sin
kärlek till konst och samtidigt bidra till
djurskydd och bevarandet av
naturen. Därför skänker hon hälften
av arvodet för sin konst till World
Animal Protection.
Hur kommer det sig att du
engagerar dig för djur?
- På den personliga nivån så har djur
alltid funnits i mitt liv, både tama och
vilda och det har gett mig sån glädje
att jag helt enkelt vill ge tillbaka så
gott jag kan. Sen är det ju tyvärr så
att vi står inför både en klimat- och
en biologisk mångfaldskris och i det
stora hela så är naturen och den
biologiska mångfalden grunden även
för vår existens. Med det i åtanke
så vore det ju rent av tokigt att inte
engagera sig för djurskydd.

- Vi stödjer World Animal Protection för
att vi älskar alla djur och hatar djurplågeri. Vi vill hjälpa till mer och vi vill att
fler människor blir delaktiga. Hjälpen till
djuren uppskattas av våra kunder.

Härliga Hund

Carita – statsvetare, konstnär och djurvän

- Covid-19 uppkom genom dålig
hantering på djurmarknader där djur
säljs likt livlösa ting, i hyllmetrar av burar,
ofta mindre än deras egna kroppar. Att
’titta bort’ funkar inte. Problemen förvärras, människor behöver agera. Men
inte på ett så självförgörande sätt som
folk ofta befarar. Först behöver vi medvetandegöras och sedan sluta bidra till
att människan profiterar på djurs lidande.
Musikvideon finns här:
worldanimalprotection.se/missannah

Carita tar med glädje emot beställningar via Instagram: caritarehnart
Eller på hemsidan:
caritarehnart.com

Tävla och vinn – lös DJURKRUXET
Vill du vinna vår ambassadör, träningsexperten Sandra Fribergs
bok Från ur form till i form
Hon säger:
–Mår du bra själv har du
ännu mer att ge även till
andra – medmänniskor
som djur.
I boken får du tips på
hemmaträning, kost och mycket mer.
Instagram: sandra.friberg | YouTube: /sandrafribergs

Bilda namnet på ett djur med hjälp
av ovanstående bokstäver. Vi lottar
ut fem exemplar av boken till fem som
svarar rätt på Djurkruxet. Vi behöver
ditt svar till:
info@worldanimalprotection.se
senast den 30 maj eller posta svaret
på ett vykort till:
World Animal Protection Sverige
Box 22536, 104 22 STOCKHOLM
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Returadress:
World Animal Protection
Box 225 36
104 22 Stockholm

Avsändare: 21Parajett
Grams ABAB,
(907778),
Box 90
166,120
22 STOCKHOLM
Avsändare
Box 63,
261
22 LANDSKRONA

Inbjudan till årsmöte 4 maj 2021
Tisdag den 4 maj kl 18.30 håller World Animal Protection
Sverige ordinarie årsmöte. Som medlem är du välkommen
att delta.
På grund av rådande situation med Covid-19 genomförs mötet
digitalt.
Anmälan till årsmöte görs snarast eller senast den 27 april till:
mariegrundstrom@worldanimalprotection.se eller 08-617 79 70.
Dagordning för årsmöte, kl 18.30–19.30

Låt din omsorg
om djur leva vidare

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare, tillika rösträknare

Yarrow räddades från grym björnhets mot kamptränade hundar
i Pakistan 2012. Nu njuter hon av livet i björnreservatet i Balkasar, som vi är med och finansierar.

5. Frågan om Årsmötets stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av röstlängd och dagordning
7. Fastställande av årsredovisning
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
9. Revisionsberättelse
10. Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Frågan om Styrelsens ansvarsfrihet
12. Fastställande av medlemsavgift för det kommande
kalenderåret
13. Val av ordförande för Styrelsen och övriga styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Behandling av Styrelsens förslag och i tid inkomna förslag
från medlemmar
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas.

World Animal Protection Sverige

Varje år ger vi björnar som Yarrow och tusentals andra djur ett
bättre liv. För oss är helt enkelt varje djur som lider ett djur för
mycket. Över hela världen kämpar vi för att stoppa djurplågeri
och skapa bättre välfärd för djuren, vare sig det är fråga om
vilda djur, lantbruksdjur eller djur som har drabbats av naturkatastrofer.

Ditt arv kan ge djuren en bättre framtid
En testamentsgåva till World Animal Protection är en gåva till
de djur som lever i utsatthet och lidande. Den ger oss ökade
möjligheter att arbeta för ett bättre djurskydd i världen och din
omsorg om djuren kan leva vidare.
Du kan utan förpliktelse beställa en folder om vårt arbete. Där
får du också några allmänna råd om vad man bör tänka på när
man skriver testamente.
Läs mer och beställ folder här:
www.worldanimalprotection.se/ge-testamentesgava

#worldanimalprotectionsverige

World Animal Protection Sverige

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

