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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
* Katastrofdrabbade djur
* Lantbruksdjur
* 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. Den som ansvarar för vårt kommunikationsarbete är journalist och har
dessutom en examen i juridik.

•

•

Program och policyarbete. Hit räknas arbete med sakfrågor, politiskt påverkansarbete och
företagssamarbeten. Den av våra anställda som ansvarar för detta har en masterexamen i
djurvetenskap.
Supporter service. Den som ansvarar för vårt arbete har lång erfarenhet av att jobba med
såväl administrativa som kundrelaterade frågor.

World Animal Protection Sverige har tio 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.
Djur i samhällen
I flera delar av världen förekommer rabies. Rabies drabbar människor, ofta genom att de blir bitna av
hundar som bär på rabies. World Animal Protection har under flera år arbetat för att vaccinera
hundar mot rabies, och på så vis skapa en barriär för människor mot att bli smittade av rabies.
Vaccinering av hundar är den enda metoden som har visat sig fungera för det syftet. Vaccineringen
stoppar också den plågsamma avlivningen av hundar som förekommer, där hundar bland annat
lockas äta gift eller blir brutalt ihjälslagna av rädsla för rabies.
Under 2018 har vi samarbetat med regeringar och myndigheter i ett antal afrikanska länder som
Madagaskar, Benin, Zimbabwe, Kenya och Sierra Leone. Vi hjälper länder med att ta fram strategier
för att bekämpa rabies och kontrollera antalet hemlösa hundar. Några exempel:

•

•
•

Genom vår insats i Kenya och Sierra Leone och vårt samarbete med Global Alliance for Rabies
Control (GARC) rabiesvaccinerades 97 000 hundar i landet under 2018. Därmed är hundarna
skyddade mot den dödliga sjukdomen – och riskerar inte längre att bli brutalt avlivade
eftersom människor annars fruktar att de sprider smitta.
I Sierra Leone har vi dessutom steriliserat ett antal hundar, så att de inte föder valpar som
riskerar att bli hemlösa.
I början av året undervisade vi över 180 lärare från 30 skolor i Kenya. Lärarna är nu redo att
informera sina elever om rabies och vad man ska göra om man blir smittad samt hur man
undviker att bli biten av en hund. Eleverna lär sig också att bli ansvarsfulla hundägare, som
att man ska vaccinera sina hundar. Detsamma har vi gjort med 72 lärare från 15 skolor i
Sierra Leones huvudstad Freetown. Eleverna delar med sig av sin kunskap till sina familjer
och därmed når vi ut till en stor del av lokalbefolkningen med den viktiga informationen.

Katastrofdrabbade djur
När en katastrof inträffar arbetar vi för att snabbt skydda djuren. På så vis kan vi minska djurens
lidande och bistå regeringar vid återuppbyggnaden av samhället. Vi bidrar också med att hjälpa
regeringar att ta fram planer, som innefattar skydd av djuren, inför kommande katastrofer. World
Animal Protection har 55 års erfarenhet av att hjälpa djur då katastrofer inträffar samt att bistå
regeringar i återuppbyggnadsarbetet.
Under 2018 ryckte vi ut med akut hjälp till över 450 000 djur som drabbades av naturkatastrofer.
Totalt satte vi in 12 insatser i 12 länder. Dessutom har vårt förebyggande katastrofarbete under 2018
gynnat över 52 miljoner djur. Vi rekommenderar bland annat organisationer och regeringar samt
myndigheter om att arbeta fram katastrofberedskapsplaner som inkluderar djuren. Och vi tränar
djurkliniker i att behandla djur i katastrofsituationer.
Vi fortsätter att samarbeta med Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC). För det
första samarbetar vi specifikt med att hjälpa djuren och deras ägare när översvämningar och torka
eller andra katastrofer händer. För det andra hjälper vi lokalbefolkningen i världens fattigaste länder
med att förbereda sig inför kommande katastrofer, så de bättre kan skydda sig själva och sina djur.
Några exempel:
•

•

•

Vi satte in behandling med vaccinationer och medicin till 127 500 djur. Under detta arbete
fick vi hjälp av ett veterinärt katastrofteam som vi har utbildat i Kenya. Teamet består av
veterinärstudenter som går sista året på sin utbildning.
I juni 2018 fick vulkanen Fuego i Guatemala ett utbrott och begravde hela byar i vulkanisk
aska och lera. Många av de lokala invånarna tog med sig sina djur när de flydde. Invånarna
sökte tillflykt i läger där vi fanns på plats för att hjälpa skadade och sjuka djur. Tusentals
andra djur lämnades ensamma. Tillsammans med en lokal organisation fick vi tillgång till
katastrofområdet, så att vi kunde hjälpa så många av de drabbade djuren som möjligt. Vi
distribuerade foder och mineraltillskott samt medicin till omkring 21 000 djur. Byarna i
området är starkt beroende av lantbruket. Invånarna skulle därför ha svårt att återhämta sig
från katastrofen utan djuren som är deras källa för transport, mat och inkomst. Därefter har
Guatemalas regering gått med på att inkludera djuren i sina katastrofberedskapsplaner.
I augusti 2018 drabbades Kerala i Indien av de värsta översvämningarna sedan 1924. En
mängd städer och byar blev täckta av vattenmassorna och tusentals djur svalt ihjäl efter att
deras foder och betesmarker förstörts. Tillsammans med Indiska Röda Korset distribuerade vi
foder och mineraltillskott till 35 000 kor, bufflar, getter, grisar och höns. Den snabba
åtgärden räddade djurens liv.

Lantbruksdjur
Mer än 300 miljoner djur lever i burar i EU. 10 miljoner suggor fixeras i trånga bås på hårda
betonggolv där de inte kan vända sig om. 120 miljoner kaniner föds årligen upp i EU och de flesta
stuvas samman i små trånga burar. 210 miljoner hönor sitter i sorgligt små burar och lägger ägg hela
livet. Även vaktlar, gäss och änder lever under usla förhållanden.
I slutet av 2018 gick vi samman med över 145 europeiska organisationer om det europeiska
initiativet ”End the Cage Age” – ”Bort med burarna.” Om vi samlar ihop en miljon underskrifter från
EU-medborgare fram till och med september 2019 är EU-kommissionen skyldig att ta upp frågan. I
början av december hade vi nått en fjärdedel av målet.
Några exempel:
•

•

•

Vi samarbetar med tre stora kinesiska grisproducenter. De är förebilder som ska visa
industrin i Kina att det går att kombinera hög vinst med bättre djurvälfärd. Under 2018 ledde
samarbetet till att mer än 100 000 avelsuggor och 700 000 grisar fick bättre levnadsvillkor.
Även i andra delar av världen samarbetar vi med några av de största grisproducenterna för
att få dem att prioritera djurvälfärd. Vi fokuserar på de länder som har flest grisar. Förutom
Kina handlar det om Brasilien och Thailand. I Brasilien samarbetar vi med BRF och JBS
Sydamerika. Under 2018 skapades bättre förhållanden för över 45 000 suggor och 540 000
grisar. 48 % av JBS suggor och 29 % av BRF:s suggor går nu lösa.mVårt samarbete med
thailändska grisproducenter förbättrade livet för mer än 4 000 suggor och 2 miljoner grisar
under 2018. En av dessa producenter är Betagro. 26 % av deras suggor går nu lösa till skillnad
från 18 % under 2017. Över 350 000 av deras grisar blev skonade från att få sina tänder
utdragna och 260 000 grisar slapp få sina svansar kuperade.
Den globala snabbmatskedjan KFC är en av världens största köpare av gödkycklingar från
industriell produktion. Där lever djuren trångt och har inte mer utrymme än ett A4-ark. Vi
samlade in en halv miljon underskrifter från djurvänner i tio länder för att uppmana företaget
att förbättra djurvälfärden för kycklingar. I oktober 2018 överlämnade vi underskrifterna till
KFC. En liten stund innan mötte vi upp KFC:s moderbolag Yum! Brands. De uppgav att
företaget i framtiden gärna vill samarbeta med oss för bättre djurvälfärd. KFC hade hittills
vägrat ändra sin praxis men pressen från alla underskrifter hjälpte oss att öppna för en
konstruktiv diskussion.

Vilda djur
Vi vill sätta stopp för att vilda djur fångas in, misshandlas, blir utnyttjade och dödade. Vårt mål är att
vilda djur får stanna i naturen där de hör hemma.
Vi arbetar för att stoppa det kommersiella utnyttjandet och misshandeln av vilda djur, bland annat
genom dialog med turistbranschen och genom att påverka regeringar till att skydda vilda djur.
Genom informationsspridning vill vi minska efterfrågan på vilda djur som utnyttjas för underhållning
och traditionell medicin.
Några exempel:
•
•

Vi har en kontinuerlig dialog med svenska och internationella reseföretag. 226
researrangörer lovade under 2018 att sluta erbjuda elefantunderhållning.
Över 3 000 elefanter lever i fångenskap i turistindustrin i Asien – de flesta av dem under
eländiga förhållanden. Vi har stöttat reservaten Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES),
Elephant Valley Thailand och Mahouts Elephant Foundation i Thailand samt reservatet
Mandalao i Laos. Här lever elefanter som tidigare utnyttjats i turist- eller skogsindustrin ett

•

•

•

•

gott elefantliv. Vi arbetar samtidigt med att få traditionella elefantattraktioner i Thailand till
att göra om sig till djurvänliga anläggningar, där turisterna i stället för att rida på elefanterna
kan få se uppleva dem bete sig mer naturligt. Under 2018 hjälpte vi en sådan attraktion –
Happy Elephant Valley, nu omdöpt till ChangChill – att bli elefantvänlig. ChangChill ska
fungera som en förebild som visar att bättre djurvälfärd och vinst kan gå hand i hand.
Spöknät – förlorad och kvarlämnad fiskeutrustning – är ett större hot mot havets djur än all
annan marin nedskräpning sammantagen. Vi har arbetat sedan 2014 för att få FN:s
livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) att införa märkning av fiskeutrustning och 2018
lyckades det. Märkningen hjälper myndigheter att spåra spöknät tillbaka till ägarna och
stoppa fiskebåtar från att olagligt dumpa utrustning i haven.
Den internationella alliansen Global Ghost Gear Initiative (GGGI), som vi har grundat, har i
flera år pressat på för att få Internationella Valfångstkommissionen (IWC) att gå med i
kampen mot spöknät. Den första september 2018 antog IWC den så kallade
spöknätsresolutionen som ska skydda valar och delfiner mot den farliga utrustningen.
Vår lokala partnerorganisation Education for Nature Vietnam (ENV) samarbetar med
myndigheterna om att spåra och stoppa den illegala björngallindustrin. Tack vare deras insats
blev 16 björnar konfiskerade under 2018 och lever nu i trygga reservat. Nu är det 22
provinser i Vietnam som inte längre håller några björnar i fångenskap.
Under 2018 räddade vi 13 björnar i Pakistan som använts som dansbjörnar. I samarbete med
myndigheterna lyckades vår pakistanska partnerorganisation Bioresource Research Centre
(BRC) konfiskera björnarna och de har nu fått ett nytt liv i det stora björnreservatet som vi
finansierar i Balkasar i Pakistan.
Till björnreservatet som vi finansierar i Zarnesti i Rumänien kom 5 nya björnar under 2018.
Nu bor det allt som allt 102 björnar i reservatet, som drivs av vår lokala
samarbetsorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP).

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 2018 har vi, genom en framgångsrik
insamlingsverksamhet, kunnat öka vårt ekonomiska bidrag med 45 % till det internationella arbetet.
Effekten av det är att vi kan skydda allt fler djur världen över.
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 arbetar även med mobilisering, både av företag som är viktiga för oss men också av invånare.
Under 2018 har vi ökat antalet researrangörer i Sverige som inte erbjuder elefantridning och
elefantshower. Effekten av det är att efterfrågan på turistorterna minskar.
Vi har också genomfört namninsamlingar, exempelvis mot selfies med vilda djur. Vi har varit
framgångsrika i det arbetet. Den slutsatsen drar vi genom benchmarking 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.
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 i flera statliga organ, som regeringens
råd för genomförandet av livsmedelsstrategin, regeringens referensgrupp för djurskyddsfrågor,
insynsrådet på Jordbruksverket och referensgruppen för djurskydd på Jordbruksverket. Effekten av
det är att vi kan föra fram våra åsikter direkt i viktiga statliga organ och att vi även är en
diskussionspartner i dessa sammanhang.
Exempel på detta är att den svenska regeringen var en av de första i världen som gick med i Global
Ghost Gear Initiative (GGGI) och att den svenska regeringen även var viktig för skapandet av GGGI
eftersom de så tidigt stödde oss i arbetet mot spöknät och för att skydda djuren i haven. Ett annat
exempel är förbudet mot att använda elefanter och sjölejon vid cirkusar, som vi hade möjlighet att
föreslå under kommittéarbetet med den nya djurskyddslagen och där vi även fick gehör av vårt
förslag.
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.

---

