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I skrivande stund har jag precis fått be-
sked om det sjätte dödsfallet på grund av 
coronaviruset i Sverige och tänker på de 
anhöriga i första hand. På vårt kontor 
genomför vi flera åtgärder för att skydda 
oss och minska smittspridningen.  

Coronaviruset (covid-19) är ett resultat av 
hantering av djur som vi borde ha lämnat 
för länge sedan. Det härstammar troligen 
från en djurmarknad där vilda djur och 
lantbruksdjur trängdes ihop. Det gör ont i 
magen när jag tänker på vilket lidande 
djuren måste utsättas för. 
 
Nu har Kina fattat ett tillfälligt beslut om att 
stänga dessa djurmarknader och förbjuda 
handel med vilda djur. Det är bra, men 
långtifrån tillräckligt. Jag är stolt över att 
World Animal Protection arbetar för att 
Kinas stopp för handel av vilda djur ska bli 
permanent. 

De ödesdigra skogsbränderna i Australien 
beräknas ha dödat en miljard djur. Tack 
vare generösa gåvogivare var vi på plats 
och kunde ge direkthjälp till bland annat 
kängurur och koalor, men också arbeta 
förebyggande inför kommande katastrofer.

De senaste tio årens arbete för hundar har 
lett till flera underbara framgångar. Vår 
namninsamling för att EU:s lantbruksdjur 
ska slippa burar nådde 1,5 miljoner under-
skrifter och björnar i Balkasar har goda 
björnliv efter flera års lidande.

Djurvänlig turism är enormt viktig. Reseföre-
taget Apollo har gått i täten och samarbe-
tar med oss sedan 2014. Following Giants 
är en numera elefantvänlig attraktion och 
vi vill uppnå att denna generation delfiner i 
fångenskap ska bli den sista.

Vi skriver också om människor som gjort 
något alldeles extra för att stödja vårt 
arbete. Särskilt stolta är vi över ett nytt sam-
arbete med det svenska företaget Casall, 
som tillverkar bland annat träningskläder. 
De vill sprida information om vårt arbete 
och stödja det ekonomiskt. Men de allra 
viktigaste är ni som läser tidningen. 
Det är genom era gåvor och annat stöd 
som vi kan skydda världens djur. Varmt och 
innerligt tack!

Lise-Lott Alsenius
Redaktör  
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Djurens välfärd hänger 
ihop med människors

Lise-Lott Alsenius
och Lucy

Sverige världsmästare 
i djurskydd
Tillsammans med Storbritannien och Öster-
rike blev Sverige världsmästare i djurskydd, 
trots att vi fick B i betyg. Det visar vår 
granskning av 50 länders lagstiftning. 
Läs rapporten här: 

api.worldanimalprotection.org

Vår ambassadör, bevarandefotografen 

Tom Svensson, har tagit omslagsbilden 

på tigern i en indisk nationalpark och 

tigerbilden på mittuppslaget.

Banker granskas om hur djurvänliga de är
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Australiens djur som får hjälp efter bränderna
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Plågade björnar som fått riktiga björnliv i Pakistan

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Vi gör världen bättre för djur. 
Vi sätter djurvälfärd på den globala dagordningen. 
Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.

 Tio års framgångar för hundar
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Coronaviruset 
stoppar handeln 
med vilda djur i Kina
Kort tid efter att coronaviruset blev känt beslöt Kina 
att stoppa handeln med vilda djur. Kate Nustedt, som 
är högsta chef för vårt arbete med vilda djur säger:

”Vi känner med dem som drabbats av viruset och de 
som lever med fruktan att smittas. Kinas beslut att 
förbjuda handeln för att bekämpa coronavirusets 
utbredning är något vi gläds åt eftersom det kan skydda 
miljontals djur som annars skulle lida svårt i handeln.

Det är också avgörande att det sätter stopp för de 
fruktansvärda förhållanden som blivit en grogrund för 
coronavirusets utbrott. Vi hoppas att denna modiga 
åtgärd blir permanent och utökas till all export och 
import av vilda djur, för att förhindra liknande kriser i 
framtiden.”

Lös mer om vårt arbete för Vilda djur på sidan 
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Ett decennium för hundar
Tack vare ditt stöd har 
vi under de senaste tio 
åren kunnat skydda 
människans bästa vän. 
Här är några av höjd-
punkterna under ett 
framgångsrikt årtionde:
 Vaccinerade mer än en 
 miljon hundar  
Vi vaccinerade över 1,6 miljoner hundar 
i 18 länder på 3 kontinenter. Därigenom 
räddades oräkneligt antal människor 
från rädslan att smittas och hundar från 
att avlivas av rädsla för sjukdomen. 

 Utbildade tusentals hundägare 
 Vi höll utbildningar i ansvarsfullt 
hundägande och hur man undviker att 
bli hundbiten som riktade sig till alla 
åldrar, i 16 länder och på åtta språk.

  Räddade rumänska hundar 
 Genom en namninsamling 
övertygade vi den rumänska staden 
Constanta att sluta fånga och avliva 
hemlösa hundar. Vi hjälpte också till 
att finansiera en ny veterinärklinik och 
rehabiliteringscenter som tar hand om 
över 2 000 hemlösa, sjuka och skadade 
hundar varje år i Cernavoda.

 Inspirerade till förbättringar 
 i Kenya och Sierra Leone 
Arbetet i Makueni, Kenya, och Free-
town, Sierra Leone, har skyddat hund-
ratusentals hundar från brutal avlivning. 
Projektet i Makueni är modell för 
ytterligare sju länder. 

 Förbud mot att plåga hundar i 
 Filippinerna
Genom samarbete med lokala organisa-
tioner fick vi igenom ett förbud mot 
”tambucho”, en avskyvärd så kallad 
tradition där hundar gasades ihjäl med 
koldioxid från bilar.

 Olympiskt skydd för hundar 
 och andra djur
Under 2016 inspirerade vi Rios 
olympiska kommitté att skydda vilda och 
tama djur runt OS. Vi utbildade perso-
nalen i human djurhantering. Över 200 
katter och hundar fick veterinärhjälp och 
63 vilda djur återfördes till naturen efter 
att de tagit sig in i OS-området.
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”Alla dessa framgångar 
har fört oss närmare en värld 
där brutal avlivning av hundar 
har upphört. Människor har 
börjat se att hundar är lösning-
en till att utrota rabies och att 
vår välfärd är nära förbunden 
med deras”
Lina Dahl, kampanjansvarig 
för djur i samhällen.  
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Sara ritar och stödjer djur

Hur kommer det sig att du 
engagerar dig för djur? 
Djur har så länge jag kan minnas alltid 
varit en stor passion, hundar speciellt. 
För mig är djur lika mycket värda som en 
människa. De ger så mycket glädje och 
kärlek och för min del är det en självklar-
het att ge lite omtanke tillbaka.

Har du någon hjärtefråga?
Vi måste förstå djurens innebörd och 
värde för vårt liv och vår planet. Att 
öppna ögonen och förstå riskerna när 

det kommer till utrotning och handel 
med djur. Djur har känslor precis som 
oss människor och vi bör behandla dem 
likvärdigt.

Har du tips till andra som vill 
göra något för att skydda djur?
Det finns så mycket man kan göra, litet 
som stort. Men en del är att tänka 
igenom vilka turistattraktioner man går 
på, att köpa varor som inte är testade 
på djur. En mer medveten konsumtion 
och ett allmänt stort hjärta för våra djur 

världen runt räcker långt. De kan ju 
inte föra sin egen talan, så vi får hjälpa 
djuren att vara rösten utåt. 
 
Följ henne gärna på Instagram:
 _saragullberg

Sara Gullberg är illustratör och stor djurvän. Hon kom på idén att stödja vårt arbete genom 
att teckna andras husdjur på beställning och genom dem bidra med donationer till oss.

Mexiko bevisar att 
vaccinering av hundar 
stoppar rabies 

Vårt arbete med att vaccinera hundar till-
sammans med Mexikos regering har bidragit 
till att stoppa rabies även för människor. 

”I september 2019 bekräftade WHO (Världshälsoorganisationen) att Mexiko eliminerat rabies hos människor som överförts från hundar. Denna vik-tiga framgång är resultatet av statligt samarbete med ’One Health-strategin’. Den innebär att människors och djurs hälsa är kopplade till varandra och med rabies är det inte möjligt att skydda människor utan att först vaccinera hundar.”
Pankaj KC, Chef för World Animal Protections arbete med hundar



Gåvor från supportrar över hela världen 
har gjort det möjligt för oss att ge livsvik-
tig hjälp. Återhämtningen efter en kata-
strof av denna skala är komplex och kom-
mer att ta månader och till och med år.

Vi har bland annat kunnat stödja lokala 
organisationer med deras akuthjälp ge-
nom att tillhandahålla medicinska förnöd-
enheter till hjälpbussar.

Katastrofteam på plats
World Animal Protections katastrofteam 
besökte nyligen regionerna Shoalhaven 
och Macarthur i New South Wales.

Veterinären Carlos Murillo berättar:
“Vi såg inte många döda djur. Det är en 
bra sak – det ger mig hopp om att djuren 
hann flytta på sig och gömma sig. 
Vi kunde också höra fågelsång och surr 
från insekter.” 

Vi har också hjälpt till med 
sökandet efter överlevande 
djur i branddrabbade 

områden med hjälp av drönare med 
värmekamera. 

Stödjer långsiktig återhämtning
Under de kommande veckorna utvär-
deras effekterna av bränderna på Austra-
liens djur för att kunna stödja långsiktig 
återhämtning. Det gör det också möjligt 
att mer exakt hitta var den nuvarande 
strategin brister och uppmana regeringen     
 att öka skyddet och beredskapen  
           inför kommande katastrofer  
        för Australiens unika djur,  
                 växter och miljö. 

Hur djurvänlig är din bank? 
World Animal Protection ingår i det internationella 
initiativet Fair Finance Guide, som granskar hur hållbart 
banker investerar och lånar ut pengar. 
Utgångspunkten i granskningarna är internationella konventioner, 
normer och standarder för hållbarhet och socialt ansvar. Nu 
granskas hur djurvänlig din bank är. Fråga gärna din egen bank: 
www.worldanimalprotection.se/stall-krav-pa-din-bank 

Historisk seger för lantbruksdjur 
– över en miljon EU-medborgare 
sade nej till burar 
Under 2018 lanserades namninsamlingen Bort med 
burarna med runt 170 djurskyddsorganisationer som en 
del av ett medborgarinitiativ. 
Målet var att nå åtminstone en miljon underskrifter för att få frågan 
belyst i Europaparlamentet och få ett svar från EU-kommissionen.

I Sverige fick vi in 46 378 underskrifter. 
Närmare 1,5 miljoner människor 
runt om i EU skrev på!

Internationellt seminarium i Stockholm 
för att tackla antibiotikaresistens 
Det finns ingen lösning på det globala problemet med 
antibiotikaresistens om inte djurvälfärden förbättras i 
uppfödning. Det enades ledande experter om på ett 
globalt forum för djurskydd i Stockholm i vintras.
Experterna på forumet är medlemmar i The 3Ts Alliance, (3T står 
för Tails, Testicles och Teeth) inrättat av World Animal Protection 
med stora företag inom grisindustrin, forskare och organisationer 
samt andra intressenter. 3Ts Alliance samarbetar för att få bort 
de plågsamma ingreppen med svansklippning, tandslipning och 
kirurgisk kastrering, vilket är förbjudet i Sverige.

TACK 
alla ni som skrev 
på och delade 
namninsamlingen!
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Hjälpen når fram till 
drabbade djur i 
Australiens bränder 
Ledande forskare beräknar att över en 
miljard djur har dött i skogsbränderna de 
senaste månaderna, med miljoner hektar 
nerbränd natur över hela Australien.

TACK VARE DIG 
har pungråttorna och 
koalan fått hjälp av 
vår samarbetsorgani-
sation Hunter Wildlife 
Rescue

Hjälpbussar tar hand om drabbade djur 
som känguru-ungen här. Hon är föräldra-
lös och alla fyra tassarna var bränn-
skadade, framtassarna ända ner till 
senorna.

https://www.worldanimalprotection.se/stall-krav-pa-din-bank
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Skydda tigrarna!
Tigrar lider i Thailands turistindustri. Kampanjen 
stoppa-tigeravel ska få landet att förbjuda avel på 
tigrar, för att hindra att fler djur hamnar där. Bland 
annat blir det en namninsamling som överlämnas 
till regeringen på internationella tigerdagen 29 juli. 
worldanimalprotection.se/stoppa-tigeravel

® TOM SVENSSON

worldanimalprotection.se/stoppa-tigeravel


Tack vare dig har plågade björnar i Pakistan 
fått goda liv. Efter många års lidande bor de på 
reservatet i Balkasar. Här får du träffa Baagi, 
Banjaar, Sonharo och Kainat.

Goda björnliv på 
reservatet i Balkasar

11111010

Ännu en elefantattraktion i Thailand har blivit djurvänlig och tillåter numera endast observation på avstånd. 
Eco-tourism Koh Lanta har bytt namn och heter “Following Giants” för att visa att elefanternas välfärd kommer först.

Following Giants − ny elefantvänlig turistattraktion i Thailand

Bhaagi betyder kvinna med tur. Och tur har nog denna svartbjörn haft, som slapp ifrån tillvaron som dansbjörn efter tre år. Hon har blivit bästis med Banjaar.  Favoritsysselsättningen är att vila men också att bada i sin lilla pool och samtidigt äta söta meloner.

Kainat är en tioårig europeisk brunbjörn. Hon var svag , 
undernärd och full av sår när vår partnerorganisation BRC 
fick syn på henne första gången. Det enda hon fått att 
äta var bröd, förutom någon enstaka gång när ägaren gav 
henne mjölk. Kainat älskar maten i reservatet.

11-åriga Banjaar 
användes som 
dansbjörn, i björnhets 
och för tiggeri i flera 
år. När hon kom till 
reservatet var hon 
ändå i ganska gott 
skick och har nu 
återhämtat sig väl.

Sonharo betyder vacker. Och det är denna 
tolvåriga svartbjörn som väger 113 kg. När hon 
kom till reservatet hade hon blodbrist och var 
väldigt svag men har nu återhämtat sig. Det bästa 
hon vet är att äta bröd och bada i sin lilla pool.

Björnungar i Pakistan fångas in från naturen och tränas att dansa med brutala metoder. 
I södra Pakistan anordnas björnhets, där björnar binds fast och attackeras av kamptränade hundar. !

Onlineföreläsning om elefantpsykologi
Det här är föreläsningen för dig som är nyfiken på att lära dig mer om elefanters med-
vetande, känslor och förmågor. Du får höra om hur elefanter i det vilda lever och hur 
de påverkas av ett liv i fångenskap. Den går också igenom att elefanter kan traumatiseras 
av svåra händelser på ett liknande sätt som människor, och vad detta innebär för dem. 

Föreläsaren, Therese Lilliesköld, är utbildad antrozoolog, har gjort en forskningsstudie 
om elefanters kultur och arbetat med vilda elefanter på Borneo och föräldralösa 
elefantungar i Thailand.

20% av intäkterna från föreläsningen går oavkortat till World Animal Protection Sveriges 
arbete för elefanter och andra djur. 

Du finner föreläsningen på empatia.teachable.com Katten heter Panter

https://empatia.teachable.com/
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Under ett event i Stockholm, med hjälp av tio glada delfiner, skrev 1 129 människor under våra vykort 
som skickades vidare till Expedias svenska kontor. Vår delfinkampanj har stöd från supportrar runt om i 
världen, där vi ber Expedia att sluta sälja biljetter och marknadsföra delfinshower. 

TripAdvisor slutar 
marknadsföra och 
sälja biljetter till 
delfinattraktioner 
I slutet av 2019 slutade den 
globala resesajten TripAdvisor 
att sälja biljetter till och mark-
nadsföra attraktioner som använ-
der delfiner och andra valar i 
turistunderhållning.

Regeringen i Costa 
Rica fördömer selfies 
med vilda djur
Costa Ricas miljödepartement har 
lanserat en kampanj som upp-
muntrar turister att avstå från att ta 
skadliga selfies med vilda djur.
Vill du ändå ta en bild? På Costa 
Ricas flygplatser och populära 
turistområden har turistbyråerna 
lagt ut gosedjur som djurvänliga 
selfie-alternativ.

Apollo tar täten för djurvänlig turism

I samarbete med World Animal 
Protection har Apollo tagit av-
stånd från alla aktiviteter där 
djur exploateras och gör inga 
utflykter eller aktiviteter med djur 
i fångenskap.

Hur har responsen varit 
från era kunder? 
– Enbart positiv. I Sverige bryr 
vi oss generellt mycket om både 
djur och natur och det märks att 
våra kunder uppskattar vårt 
arbete för en hållbar turism, sä-
ger Clara Larsson, pressansvarig 
på Apollo. Hon delar följande 
tips till reseföretag som också vill 
bli djurvänliga:

 Se över de utflykter man   
 erbjuder så att de inte 
 missgynnar djur eller natur.

 Se över hur djurhållningen  
 ser ut på destinationen och 
 informera/avråd era 
 kunder från ta del av aktivi- 
 teter där  djur exploateras.
      
 Behöver man rådgivning 
 eller är osäker på hur man  
 ska förhålla sig – kontakta  
 Word Animal Protection.

 Var tydlig med er stånd-  
 punkt, både internt på 
 företaget och i kommunika-
 tionen med kunderna.

  

Airbnb inför policy som 
uppmuntrar djurvänlig turism 

De nya riktlinjerna innehåller bland annat:
• Det bör inte finnas någon direktkontakt med   vilda djur som att klappa, mata eller rida  på dem
• Arbetsdjur: max en ryttare eller 20 % av djurets   vikt – djuren får aldrig bli överansträngda

• Marina däggdjur bör aldrig vara i fångenskap
• Inga vilda djur ska användas som selfie- rekvisita eller utsättas för negativa inlärnings- tekniker
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Redan 2014 tog Apollo, ett av Sveriges största reseföretag, bort aktiviteter 
där vilda djur exploateras, som elefantridning och att simma med delfiner. 

4

Inför Djurens dag 4 oktober förra året lanserade Airbnb en ny kategori djurupplevelser Animal 
Experiences. Den följer en ny djurskyddspolicy som skapats i samråd med World Animal Protection.

Den nya djurskyddspolicyn placerar Airbnb i ledningen för etisk turism med vilda djur. Företaget 
kommer att ta bort alla upplevelser som innebär direktkontakt med vilda djur från sitt utbud.

✗

✗
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Utmärkelse till World Animal 
Protection-ambassadör
Vi gläds åt att vår ambassadör, hälsoexperten Sandra Dahl-Friberg, 
har fått Guldhjärtat som Årets gruppträningsinstruktör 2019!
Hon säger:
- Jag är så stolt. Det är en utmärkelse som fått mig att växa som person. Att få 
möjligheten att inspirera så många människor ger mig så mycket energi och livs-
glädje. Sandra kommer även att marknadsföra kollektionen från Casall, som stödjer 
vårt arbete för vilda djur. Du kan följa Sandra på Instagram: Sandra.Friberg

Träningskläder som 
skyddar världens djur
Casall, det svenska företaget 
som tillverkar träningskläder åt 
hela världen, har tagit fram en 
ny kollektion, FREEDOM, som 
inspirerats av en värld där vilda 
djur får leva fritt utan människors 
påverkan. 

Hela kollektionen är tillverkad i Europa 
av återvunnet material. 5% procent av 
intäkterna går till World Animal 
Protection.

 –Vi på World Animal Protection är 
väldigt glada över att Casall vill stötta 
vårt arbete med sin nya kollektion. 
Företaget har sedan det grundades visat 
stort engagemang för omvärlden när det 
kommer till allt från etisk produktion och 
hållbarhet. Casall vill visa att alla, både 
djur och människor, är mest bekväma i 
sitt eget skinn och föra fram djurvälfärd 
som en av vår tids stora frågor, säger 
Yrsa Sturesdotter, insamlingsansvarig på 
World Animal Protection Sverige.

"Människan är djurens farligaste 
fiende och det är allas vår 
skyldighet att sätta stopp för det. 
Ingen ska behöva vara ensam och 
ingen ska vara utsatt, därför ska-
pade vi singelknappen och därför 
skänker vi 30% av vårt överskott 
till World Animal Protection".

Det skriver Fredrik Andersson Reiskog 
och berättar mer om sitt företag:

–Vi driver singelknappen som ett familje-
företag och på det sättet får vi förmånen 
att spendera så mycket tid tillsammans 
det går, samtidigt som vi kan jobba med 
välgörande ändamål, vilket vi trivs 

väldigt bra med. För mindre pengar än 
du lägger på lunch en enda dag kan du 
göra något för dig själv som kan leda 
till något stort, precis som även ett litet 
bidrag till World Animal Protection också 
kan leda till något riktigt stort. Så är väl-
mående för dig och djuren i ditt intresse, 
stötta oss på singelknappen.se.

Singelknappen

–Industrin kring konservering av djur 
går hand i hand med kolonialmakternas 
historia. Jag vill rikta blicken mot männi-
skan genom djuren, säger han.

Genom att fotografera när han bränner 
uppstoppade djur, ofta inköpta med 
dyra pengar från olika platser i världen, 
vill han uppmärksamma rovdriften på 
djur och miljö. Han ser det som att han 
befriar djuren från människans grepp 
– ”i stället för att de kanske långsamt 
vittrar bort på någon vind.”

En del har upprörts över hans konst, en 
del blir ledsna, många blir berörda och 
tycker att det är ”häftigt”. 
–Syftet är att skapa dialog och frågor 
hos publiken om vad det innebär. Hur 
behandlar vi jorden? Vi människor våld-
för oss på naturen och ser oss som 
skapelsens herrar. Fast det egentligen 
är så att vi givetvis är helt beroende av 
djuren för vår överlevnad, säger 
Christian Houge.

Instagram: christianhouge_artist
Hemsida: christianhouge.no

Christian Houge vill befria trofédjuren 
från människans grepp 
Den norske konstnären Christian Houge gjorde succé med sin 
utställning Residence of Impermanence på Fotografiska i Stockholm. 
För att stödja vårt World Animal Protection höll han ett välbesökt 
Artist Talk.

ABTA, som är Storbritanniens största resebransch-
organisation och vägledande även för andra länder, 
är den senaste att uppdatera sina riktlinjer och gör 
det “oacceptabelt” för sina medlemsorganisationer 
att erbjuda turister direktkontakt med vilda djur utan 
skyddsbarriär, bland annat krokodiler och alligatorer.

Resebranschorganisationen 
ABTA tar ställning för krokodiler 
och andra vilda djur 

www.singelknappen.se
http://christianhouge.no/
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Inbjudan till årsmöte 19 maj
Tisdagen den 19 maj kl 18.30 håller World Animal Protection 
Sverige ordinarie årsmöte. Som medlem är du välkommen att delta. 

Enligt stadgarna måste ordinarie årsmöte hållas senast 30 juni. 
På grund av den rådande situationen med Coronavirus/Covid-19 
kan det bli ändringar. Vi meddelar i så fall de som anmält sig till 
årsmötet.

Årsmöte äger rum på Clarion Hotel Amaranten (lokal: ”Aretha”), 
Kungsholmsgatan 31, i Stockholm.

Anmälan till årsmöte görs senast den 11 maj till:
mariegrundstrom@worldanimalprotection.se eller 08-617 79 70.

 
Dagordning för årsmöte, kl 18.30–19.30

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

Djurkryss

VÅGRÄTT
1  Psittacus Erithacus är det latinska namnet på detta djur
2  Stressen i fångenskap gör att de här fåglarna 
 rycker ut sina egna...
3  Vad heter ordet för när djur genom århundranden har  
 avlats på särskilda egenskaper som gjort att de numera 
 är väl anpassade till ett liv nära människor?
4   Vad heter ett av de stora flygbolagen som transporterat  
 de här fåglarna?
5 Vad smetar fågeltjuvarna in trädet med för att fånga 
 vilda fåglarna?

6 Kan vilda djur bara bli lyckliga i det fria?

LODRÄTT ORANGE 
På vilken kontinent lever de här fåglarna fritt? 

1
2

3
4

5
6

Hitta oss på sociala medier

World Animal Protection Sverige

#worldanimalprotectionsverige

World Animal Protection Sverige

www.worldanimalprotection.se



