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Effektrapport för 2019 i enlighet med Giva Sveriges mall för 

effektrapportering 

 

Namn: World Animal Protection Sverige 

Organisationsnummer: 802447-4481 

Organisationsform: Ideell förening 

 

 

Vad vill vår organisation uppnå? 
World Animal Protection Sverige vill skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap och 

verka för djurs välfärd. Tillsammans med World Animal Protection International och andra World 

Animal Protection-föreningar i världen vill vi bygga upp en stark global rörelse för att djurvälfärd ska 

respekteras och djurplågeri upphöra. 

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vår organisation? 
World Animal Protection Sverige är en del av den globala rörelsen World Animal Protection, som har 

huvudkontor i London och verksamhet i alla världsdelar. De olika delarna av World Animal Protection 

arbetar tillsammans. Arbetet koordineras på global nivå via vårt huvudkontor. Inom ramen för 

samarbetet koordineras arbetet med verksamhetsplaner, budgetar och projektplaner. Även arbetet 

med att utvärdera utfallet av vårt arbete sker gemensamt.  

 

Vilka strategier har vi för att uppnå vårt mål? 
World Animal Protection har en gemensam vision och gemensamma strategier för hur vi ska uppnå 

våra mål. Dessa utarbetas gemensamt. Huvudstrategidokumentet avser fem år framåt i tiden och 

kompletteras med strategier för varje arbetsområde.  World Animal Protection har fyra 

huvudarbetsområden: 

 

* Djur i samhällen 

* Lantbruksdjur 

* Katastrofdrabbade djur 

* Vilda djur 

Viktiga delar i vår strategi är “Utbildning och mobilisering”, “Lobbyverksamhet” samt “Katalysera 

hållbara lösningar som skyddar djur”. Genom att agera inom dessa områden åstadkommer vi 

förändringar för djuren. 

 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå vårt mål? 
World Animal Protection Sverige är vad vi inom World Animal Protection brukar kalla för ett 360 

graders-kontor. Det innebär att vi har kapacitet och kunnande för att verka inom alla de områden 

som World Animal Protection arbetar inom: 

• Ledarskap och styrning. Den som leder verksamheten inom World Animal Protection har 

förutom lång erfarenhet av ledarskap samt utbildning inom området, även lång erfarenhet av 

att arbeta med djurskyddsfrågor på både strategisk och operativ nivå.  

• Insamling. Den som ansvarar för vårt arbete är certifierad insamlare.  

• Kommunikation. De som ansvarar för vårt kommunikationsarbete har adekvat utbildning och 

lång erfarenhet.   
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• Program och policyarbete. Hit räknas arbete med sakfrågor, politiskt påverkansarbete och 

företagssamarbeten. De som ansvarar för vårt program- och policyarbete har adekvat 

utbildning och lång erfarenhet.  

• Supporter service. De som ansvarar för vårt arbete har lång erfarenhet av att jobba med 

såväl administrativa som kundrelaterade frågor.  

• CRM. Hit räknas arbete med vår databas och dithörande uppgifter samt GDPR. Den som 

ansvarar för arbetet har adekvat utbildning och lång erfarenhet.  

World Animal Protection Sverige har tretton anställda. Vi har en styrelse som består av fem 

ledamöter och fem suppleanter. Deras arbete sker ideellt. Vi har även regelbundet volontärer som 

utför frivilligt arbete.  

Kapacitet från övriga delar av World Animal Protection, särskilt från vårt huvudkontor, tillförs också 

då vi arbetar gemensamt med globala frågor. 

 

Hur vet vi om organisationen gör framsteg? 
Inom World Animal Protection arbetar vi med kvartalsvisa uppföljningar av vår prestation inom 

program- och policyarbete, kommunikation och insamling. I rapporteringen ingår redovisning 

gentemot uppställda kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, som att vårt program- och policyarbete 

har utvecklats i enlighet med de delmål som vi har satt upp.  

Vi gör även en bedömning av om vi ligger i fas med vad som krävs för att nå uppsatta mål. Inom 

området kommunikation mäter vi vår prestation i olika medier samt hur vi har nått ut med vårt 

budskap. Inom insamling sätter vi upp mål för varje aktivitet och mäter utfallet gentemot de uppsatta 

målen. Även inom insamling gör vi kvartalsvisa uppföljningar. 

Vad gäller vårt stöd till globala djurskyddsprojekt upprättar vårt huvudkontor en särskild 

effektrapport samt även en specifik ekonomisk rapport. Dessa granskas genom ett trepartsavtal av 

en revisionsfirma i London. 

Även inom ekonomi gör vi månadsvisa uppföljningar gentemot budget. Avvikelser med ett visst antal 

procent förklaras skriftligt. Varje kvartal gör vi en större uppföljning samt även en förnyad prognos av 

hur utfallet påverkar resultatet för året.   

Uppföljningarna görs dessutom gentemot våra långsiktiga strategidokument.  

 

Vad har ni åstadkommit så här långt? 
Tillsammans med övriga World Animal Protection-föreningar världen över har vi åstadkommit 

förändringar som ökat djurvälfärden. Här följer ett antal exempel, fördelade på våra arbetsområden: 

Djur i samhällen 

Vi övertalar regeringar och myndigheter om att införa djurvänliga och effektiva lösningar till att 

hantera hundbestånden i stället för att avliva hundarna med brutala metoder. 

Varje år blir omkring 10 miljoner hundar avlivade med brutala metoder, ofta för att människor 

fruktar att hundarna har rabies. Vi arbetar för att få regeringar runt om i världen att i stället använda 

våra djurvänliga metoder. Det innebär bland annat införandet av effektiv lagstiftning, information till 
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hundägare om ansvarsfullt hundägande och mer kunskap om djurvälfärd bland veterinärer, 

beslutsfattare och den allmänna befolkningen. Det talas dessutom också om mer påtagliga åtgärder 

som sterilisering, kastrering och vaccinering av hundar. 

I samband med detta arbete är vi medgrundare till sammanslutningen International Companion 

Animal Management (ICAM) tillsammans med andra internationella djurvälfärdsorganisationer och -

nätverk. 2019 var vi som del av ICAM med och arrangerade den enda globala konferensen, som 

uteslutande fokuserade på kontroll av hundpopulationer. Vi presenterade våra djurvänliga lösningar 

för samtliga 185 representanter från 38 länder. 

Under året rabiesvaccinerade vi hundar i Thailand, Ghana, Brasilien, Sierra Leone och Kenya. 

Vaccinationer skyddar inte bara hundarna från den dödliga sjukdomen, utan också mot brutala 

massavlivningar, som myndigheter eller lokalbefolkningar på flera ställen i världen kan ta till om de 

ser hundarna som en smittorisk. 

Vi har samtidigt hjälpt regeringar och myndigheter i dessa länder med att utveckla strategier för 

rabiesbekämpning och kontroll av populationen av hemlösa hundar. Dessa strategier baserar sig på 

vaccinationer, kastrering och information, snarare än massavlivningar. 

I Afrika hjälpte vi under 2019 Afrikanska Unionen (AU) med att utveckla en helt ny politik för 

djurhälsa. AU var mycket lyhörda för våra metoder och lösningar, som också stöttades av 

högprofilerade institutioner som Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). 

Den nya politiken innebär bland annat att innan år 2025 ska 54 afrikanska länder ha infört en 

rabiesstrategi baserat på vårt djurvänliga tillvägagångssätt, det vill säga vaccinering snarare än 

massavlivning. Det kommer att förbättra livet för minst 10 miljoner hundar. 

Katastrofdrabbade djur 

Vi sätter in akuthjälp till djur och deras ägare under katastrofer och hjälper regeringar, organisationer 

och samhällen med att införliva djur i nationella och lokala katastrofberedskapsplaner. 

 

När skogsbränderna rasade i Amazonas regnskog under hösten 2019 var bland annat sengångare, 

ormar och myrslokar extra utsatta. De rör sig så långsamt att de hade svårt att komma undan elden. 

Nästan 370 000 djur fick akut hjälp av vårt katastrofteam under året. Såväl husdjur och sällskapsdjur 

som vilda djur drabbades när naturen lät katastrofer som översvämningar, cykloner och 

skogsbränder härja. 

Under 2019 behövdes våra katastrofmedarbetare i bland annat Thailand, Brasilien och Kenya. 

Teamet står redo att rycka ut för att hjälpa nödställda djur 365 dagar om året. Denna snabba insats 

är ofta skillnaden mellan liv och död för många djur. 

 

I mars 2019 drabbades södra delar av Afrika hårt av Idai – den kraftigaste cyklon, som någonsin 

härjat på södra halvklotet. Tusentals djur dödades eller skadades och de djur som överlevde var 

mycket sårbara för sjukdomar. 

Vi skickade tre team till Moçambique, Malawi och Zimbabwe, där vi i samarbete med lokala 

partnerorganisationer gav veterinärsbehandling till nötkreatur, får, getter och höns. En stor del av de 

tre ländernas ekonomi är beroende av lantbruket, så om djuren dör har ägarna inte många 

möjligheter att återuppbygga sina liv efter katastrofen. Totalt gav vi direkthjälp till omkring 350 000 

djur. 
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10 % av världens vilda djur- och växtarter hör hemma i Amazonas regnskog. De var i allvarlig fara när 

våldsamma skogsbränder löpte helt utom kontroll under hösten 2019. Miljoner vilda djur – några av 

dem utrotningshotade – drabbades, skadades eller förlorade sina hem. 

För att hjälpa djuren i Amazonas samarbetade vi med ett team bestående av veterinärer och tre 

räddningscenter för vilda djur (CETAS). Vi levererade veterinärsutrustning, foder och medicin till de 

räddade djuren. Vi undervisade även brandmännen i hur de kunde rädda skadade djur, om de stötte 

på några i brandsläckningsarbetet. 

 

Vårt förebyggande katastrofarbete är minst lika viktigt som de akuta insatserna. Detta arbete säkrar 

att djuren har mycket bättre skydd under kommande naturkatastrofer, vilket bidrar till att det 

kommer finnas färre djur i behov av akut hjälp när katastrofen inträffar. 

Under 2019 skyddade vi över 280 miljoner djur med vårt förebyggande arbete. Vi hjälpte bland annat 

regeringar och myndigheter i länder som Indien, Indonesien, Guatemala och Kenya med att införa 

beredskapsplaner som inkluderar djuren. Vi undervisade även Röda Korsets anställda i hur de bäst 

tar hand om djuren under katastrofer. I katastrofsituationer är Röda Korsets medarbetare ofta de 

första på plats, så om de kan hjälpa djuren på en gång kan det innebära skillnaden mellan liv och död. 

 

Lantbruksdjur 

Vi sätter press på regeringar, livsmedelsföretag och lantbruk, ger råd om bra djurvälfärd för 

lantbruksdjur samt påverkar konsumenterna att ändra sitt beteende. 

Över 1,2 miljarder smågrisar blir årligen utsatta för smärtsamma ingrepp som svanskupering. En av 

världens största svinproducenter är thailändska Betagro, som varje år föder upp 2,3 miljoner grisar. 

Vi har övertalat dem att sluta med svanskupering och ge grisarna berikning – och det har blivit succé. 

I Betagros stall berättar jordbrukarna om lägre stressnivåer hos grisarna. Betagros jordbrukare 

använder bland annat bananblad, träbitar, sågspån, gräs och plastflaskor som berikning. Det är viktigt 

att stimulera grisarna och de dem möjlighet att bete sig naturligt, eftersom det motverkar stress och 

leda, som grisarna i en intensiv produktion typiskt utsätts för. Detta är nämligen orsaken till att grisar 

biter i varandras svansar, och för att undvika detta kuperar man svansarna. 

Över 300 miljoner grisar, kaniner, höns och andra lantbruksdjur i EU lever inburade under helt 

oacceptabla förhållanden. Därför har vi gått samman med en mängd andra organisationer i det 

europeiska medborgarinitiativet ’End the Cage Age’, som kräver ett förbud mot lantbruksdjur i bur. 

Europeiskt medborgarinitiativ är ett sätt för EU-medborgare att påverka EU-kommissionen. Om man 

samlar in 1 miljon giltiga underskrifter är kommissionen skyldig att ta upp frågan. 

Från september 2018 till september 2019 var vi med och samlade in över 1,6 miljoner underskrifter 

från EU-medborgare – varav 46 378 kom från Sverige. Underskrifterna har validerats, och denna 

erfarenhet visar oss att en del underskrifter kasseras på grund av för lite eller felaktig information. Vi 

vet dock att vi kommer ha minst 1 miljon giltiga underskrifter. Det gör ’End the Cage Age’ till det 

femte förslaget som fått tillräckligt med stöd för att tvinga fram politiskt agerande.  

Tesco Lotus är Thailands största stormarknad. Under 2019 åtog de sig att före 2027 sluta sälja kött 

från grisuppfödare som använder burar till sina suggor. Det kommer gynna över 70 000 suggor, som 

framöver inte längre behöver leva större delen av livet fixerade i små burar. Istället kommer de leva i 

grupphållning med mera plats och möjlighet att bete sig naturligt. Vi lyckades få kontakt med Tesco 

Lotus VD bland annat genom protestaktioner, och presenterade fler än 30 000 underskrifter, som 

fördömde grisarnas förhållanden, till företagets bolagsstämma. 
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Under 2019 anslöt sig KFC som den första snabbmatsjätten i Europa till initiativet ’Better Chicken 

Commitment’, där företag offentligt åtar sig att skapa bättre förhållanden för slaktkycklingar. Detta 

skedde i kölvattnet av att vi i slutet på 2018 överlämnade KFC över en halv miljon underskrifter, som 

krävde bättre förhållanden för kycklingar. 

Innan år 2026 kommer KFC i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna att 

ha slutat använda kycklingar, som är avlade att växa onaturligt snabbt, då det bland annat kan 

resultera i smärtsamma hjärt-, lung- och benproblem. Samtidigt får kycklingarna mer utrymme, mer 

naturligt ljus, samt underhållningsmaterial, som till exempel halmbalar, som de kan hacka och picka i. 

Vilda djur 

Vi arbetar med att stoppa det kommersiella utnyttjandet och misshandeln av vilda djur, bland annat 

genom dialog med turistbranschen och påverka regeringar. Genom information vill vi minska 

efterfrågan på vilda djur, som blir utnyttjade i underhållning och traditionell medicin. 

I december 2019 återöppnade den thailändska elefantattraktionen Eco Tourism Koh Lanta under 

namnet Following Giants och har nu blivit elefantvänligt.  Tidigare fick elefanterna tunga sadlar på 

ryggarna varje morgon. Därefter stod de fastkedjade utan skydd från stekande sol, regn eller blåst, 

tills turisterna dök upp. I timtal varje dag bar de turisterna genom regnskogen på långa, utmattande 

turer, men inte längre. Huvudaktiviteten för turisterna är nu en vandring genom regnskogen, där 

man följer efter elefanterna på säkert avstånd. Under tiden berättar guiderna om elefanterna och 

deras naturliga beteende. 

Under året hjälpte vi den thailändska elefantattraktionen Following Giants (tidigare Eco Turism Koh 

Lanta) med att skapa bättre förhållanden för dess elefanter. Detsamma har vi gjort för ChangChill 

(tidigare Happy Elephant Care Valley). De erbjuder inte längre ridturer, bad eller andra aktiviteter 

med fysisk kontakt med elefanterna. Istället är de stora djuren fria att gå omkring i naturområden 

och interagera med varandra. 

Vi vill använda dessa två attraktioner som goda exempel för att få fler elefantvänliga reservat att följa 

efter. Samtidigt stöttar vi elefantreservat från turist- och skogsindustrin. 2019 hjälpte vi Elephant 

Valley Thailand med att utveckla Elephant Valley Safari (EVS) – ett stort, nytt område, där det finns 

plats för upp till 35 elefanter, som de besökande kan få se på avstånd. EVS har potential att bli det 

största elefantreservatet i Thailand.  

Onlinebokningssajten Airbnb erbjuder inte endast övernattningsmöjligheter, utan också olika 

upplevelser på platserna dit användarna reser – och flera av dessa involverar djur. Under 2019 ingick 

vi ett samarbete med Airbnb för att säkra att djurens välfärd alltid har högsta prioritet. Vi har hjälpt 

Airbnb med att utveckla en djurvälfärdspolicy som värdarna för upplevelserna skall följa. Den ska 

bland annat säkra att riddjur inte överansträngs, att människor inte erbjuds fysisk kontakt med vilda 

djur, och att inga upplevelser med underhållningssyfte involverar marina däggdjur i fångenskap. 

Samarbetet har inte enbart inflytande på de cirka 1 000 upplevelserna med över 300 djurarter, som 

Airbnb Animal Experiences erbjuder. Det sänder också en tydlig signal till resten av resebranschen 

eftersom Airbnb är en stor och välkänd aktör med omkring 150 miljoner användare. 

I februari 2019 presenterade vi bevis för att ett stort antal grå jako smugglades ut ur Demokratiska 

republiken Kongo på Turkish Airlines flyg. Grå jako är utrotningshotade och lider stort både under 

tillfångatagandet och transporten, där fåglarna stuvas tätt ihop i små lådor. Efter vi samlat in nästan 

190 000 underskrifter i början av året reagerade flygbolaget. Turkisk Airlines skickade ut ett globalt 

förbud mot transport av grå jako på deras flyg. De kom dessutom överens om att samarbeta med oss 

när det gällde att spåra och stoppa utsmugglingen av grå jako från Demokratiska republiken Kongo. 
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CITES – Washingtonkonventionen – är FN-konventionen om internationell handel med 

utrotningshotade vilda djur och växter. Vid CITES CoP18-mötet i augusti 2019 var vi på plats för att 

föra fram bättre skydd av en mängd utrotningshotade arter – däribland indisk fiskarutter, asiatisk 

klolös utter och indisk stjärnsköldpadda. Alla tre arter blir infångade och sålda som exotiska 

sällskapsdjur – ofta med stort lidande till följd, såväl under infångandet som transporten och under 

livet i fångenskap. Vi lyckades få CITES att flytta upp de tre arterna på Lista 1. Arterna på Lista 1 får 

inte tas från naturen eller hanteras i kommersiellt ändamål, och polis- och tullmyndigheter är 

skyldiga att samarbeta internationellt för att stoppa handeln. 

I Pakistan närmar vi oss målet med att helt få stopp på den fruktansvärda traditionen med björnhets. 

Det som återstår är att rädda omkring 25 björnar som fortfarande tvingas försvara sig mot 

kamptränade hundar. Då vi startade arbetet för över 20 år sedan fanns det cirka 300 björnar som 

blev utnyttjade i dessa olagliga och brutala kamper. 2019 fick vi information om 10 björn-

hundkamper som planerades i det fördolda. I samarbete med vår lokala partnerorganisation Center 

For Bioresource Research (CBR) lyckades vi förhindra samtliga att äga rum. 

Förutom björnarna som används till kamper finns det omkring 90 björnar i Pakistan som utnyttjas 

som dansbjörnar och för tiggeri på gator och i gränder. Vi arbetar också för att befria dem från usla 

liv. 2019 lyckades vi rädda sju björnar totalt. Vi finansierade dessutom en stor utbyggnad av 

björnreservatet Balkasar, så där finns plats för ytterligare 30 till 40 björnar. 10 björnar fick under året 

ett nytt liv i björnreservatet Libearty, som vi finansierar i Rumänien. Totalt 105 björnar lever nu på 

reservatet, som drivs av vår lokala partnerorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). Här kan 

de räddade björnarna följa sina naturliga instinkter, som att klättra i träd, leta efter ätbara bär och 

växter, simma i dammarna och gå i ide på vintern. 

Gallindustrin i Asien medför ofantligt lidande för de tusentals björnar som tillbringar hela livet 

inspärrade i små burar på gallfabriker. Under stor smärta tappas gallan från björnarna.  I Vietnam 

samarbetar vi med Education for Nature Vietnam (ENV) för att få ett slut på gallbjörnsindustrin. 

Sedan 2005 har det varit olagligt att tappa och sälja björngalla i landet men det sker fortfarande i det 

fördolda. ENV samarbetar därför med myndigheterna för att se till att inga nya björnar tas från 

naturen och att man inte tappar galla från de björnar som lever i fångenskap. 2019 resulterade det i 

att 25 björnar konfiskerades eller frivilligt överlämnades till myndigheterna, och fick ett nytt liv i 

reservat eller på räddningscenter. 

De senaste 15 åren har vår insats bidragit till att dra ned på antalet björnar i fångenskap i Vietnam 

från 4 300 till omkring 750 björnar. 

 

Den globala och den ”glocala” insatsen  

World Animal Protection Sverige har genom kampanjer och ekonomiska medel varit med och bidragit 

till det som vi åstadkommer på global nivå. Under 2019 har vi, genom en framgångsrik 

insamlingsverksamhet, kunnat öka vårt ekonomiska bidrag med 13 % till det internationella arbetet. 

Effekten av det är att vi kan skydda allt fler djur världen över.  
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World Animal Protection Sverige har genom att kommunicera kring de frågor vi arbetar med på 

global nivå skapat en ökad medvetenheten hos människor i Sverige om vad djur utsätts för världen 

över, något som lett till att allt fler människor i Sverige väljer bort turistattraktioner där djur utsätts 

för lidande. Det sista har vi kunnat konstatera genom att vi gör regelbundna attitydundersökningar i 

Sverige.  

Vi har också genomfört namninsamlingar, exempelvis mot att hålla delfiner i fångenskap. För att 

mäta resultatet av våra insatser jämför vi gentemot vad andra World Animal Protection-föreningar 

uppnår. Effekten av det är att vi starkt bidrar till opinionsyttringar i globala frågor, som är viktiga i 

vårt arbete för att påverka företag, regeringar och andra intressenter. 

Vi arbetar med mobilisering av företag som är viktiga för oss och av allmänheten.  Effekten av det är 

att vi är en samlande punkt för människor som vill engagera sig för att skapa förändringar för djur.  

World Animal Protection Sverige är, precis som övriga World Animal Protection, en utpräglad 

samarbetsorganisation där vi ser som en av våra främsta uppgifter att katalysera fram de 

förändringar som vi vill uppnå. I Sverige har vi arbetat för att ha ett gott samarbete med andra 

djurskyddsorganisationer, miljöorganisationer, konsumentorganisationer, företag etc. Effekten av det 

är att vi tillsammans kan utgöra en stark röst för djuren nationellt.  

Vi har också etablerat mycket god kontakt med riksdag, regering, enskilda politiker och tjänstemän, 

myndigheter och andra makthavare.  Idag är vi representerade och kan föra fram våra åsikter som 

diskussionspartner direkt i flera viktiga statliga organ, som regeringens råd för genomförandet av 

livsmedelsstrategin, regeringens nationella djurskyddsnätverk för EU-relaterade djurskyddsfrågor, 

Jordbruksverkets referensgrupp för djurskyddsfrågor samt Kommerskollegiums referensgrupp för 

handel och djurskydd.  

 

Vi har också god kontakt med många näringsorganisationer. Effekten av det är att vi idag sitter och 

för direkta samtal med dem om förbättringar för djur inom deras områden. 

Flertalet av de anställda deltar i globala arbetsgrupper och team inom World Animal Protection. 

Effekten av det är att vi är med och formar vårt globala arbete och våra globala kampanjer.  

 


