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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:

Ett är att skriva på namninsamlingar mot
djurplågerifilmer på sociala medier. Ett
annat att maila din bank och uppmana
den att ta hänsyn till djurvälfärd. Ett tredje
är att kolla vår djurparksguide innan du
besöker ett zoo och ett fjärde att välja en
djurvänlig researrangör när du åker på
semester. Du kan också göra som Carina
i Uppsala, som i sina dagliga kontakter
berättar om vårt arbete för att hjälpa
världens djur.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World
Animal Protection Sverige, säger:
”Att hindra denna brutala industri
har varit en lång resa. Vårt yttersta
mål har alltid varit att stoppa lejonavelsindustrin och efter så många
bakslag märker vi nu äntligen en
avgörande attitydförändring.”

Vi har höga ambitioner och mål och vi
vet att varje människa och varje handling
räknas. Varje människas val påverkar andra människor, djur och planeten. Tack för
att du är med och gör skillnad!

Tack!

Telefon: 08-617 79 70
E-post: info@worldanimalprotection.se
worldanimalprotection.se

Tack till alla som gav en gåva, delade, kommenterade, gillade eller spred vårt innehåll i sociala
medier eller på annat sätt engagerade sig i vår
elefantkampanj i somras. Elefanterna förtjänar
bättre än det öde alltför många av dem idag
möter. Tack vare allt engagemang kan vi fortsätta jobba för en ny lag i Thailand samtidigt
som vi stödjer elefantvänliga parker dit elefanter
som farit illa får flytta. Där kan de leva så nära
livet i det vilda som de klarar.

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.

Foto: Elephant Valley Project

Ministern framhöll farorna med att
lejonaveln försvårar bevarandet av
vilda lejon, eftersom den minskar
intäkterna från den ansvarsfulla ekoturismen, då besökare tittar på lejon
på ett respektfullt avstånd utan att
störa dem. Handeln med delar från
lejon för bland annat traditionell medicin, bidrar dessutom till ökad risk för
tjuvjakt och illegal handel.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

Lise-Lott Alsenius
Redaktör

4

EU:s burförbud
STOR SEGER för djuren

Adress: World Animal Protection Sverige
Box 22536, 104 22 Stockholm

Det glädjande beskedet från den
ansvariga ministern Barbara Creecy
var att det inte längre ska vara tillåtet
i Sydafrika att föda upp lejon, hålla
dem i fångenskap eller att tjäna pengar på att utnyttja lejon eller att sälja
kroppsdelar från dem.
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Djurvänliga havsreservat och researrangörer

Suzanne Axell om djurparker
10

EU:s burförbud stor seger

We Animals Media | Jo-Anne McArthur

Ansvarig utgivare: Lise-Lott Alsenius

I maj aviserade Sydafrikas
regering ett förbud mot
den kommersiella uppfödningen av lejon. Något som
World Animal Protection
länge har arbetat för.

Foto: Johanna Norin
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Det här är ett bevis på att också ”små”
handlingar kan ge stora resultat för djuren.
Och det visar också att varje människa
kan göra skillnad. Du som läser detta är
troligen månadsgivare och gör skillnad
varje månad med din gåva för en djurvänligare värld. I detta nummer finns tips på
fler sätt att göra skillnad.

Förutom EU-förbudet har arbetet för
djuren lett till fler glädjande nyheter.
Sydafrika är på väg mot ett förbud mot
lejonuppfödning och landet har dessutom
fått sitt andra djurvänliga havsreservat
för valar och delfiner. I Thailand finns ett
lagförslag som kan stoppa utnyttjandet
av elefanter och i Vietnam har tre björnar
räddats från den grymma gallindustrin.
Vi noterar också förbättringar för världens
grisar och under pandemin har vi bidragit
till att tusentals hungriga hundar fått mat.
Dessutom har jag precis fått höra att
Europaparlamentet med förkrossande
majoritet vill se en handlingsplan för att
fasa ut djurförsök.

Foto: Lloyd Edwards

Lise-Lott Alsenius
och Lucy

Sommarens stora glädjeämne för mig var
att EU-kommissionen gav sitt stöd till medborgarinitiativet ”End the cage age” och
beslutade om ett burförbud för lantbruksdjur. Beslutet blev verklighet tack vare
alla oss 1,4 miljoner EU-medborgare som
skrev på namninsamlingen för att släppa
ut hundratals miljoner djur ur burarna.
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Tre björnar räddade från gallindustrin
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Foto: Lloyd Edwards Raggy Charters

Algoa Bay i Sydafrika
nytt djurvänligt havsreservat

Whale Heritage Site är en utmärkelse
som tagits fram av det internationella
djurskyddsnätverket World Cetacean
Alliance, för att skydda valar och delfiner. World Animal Protection stöder det
här arbetet med att upprätta djurvänliga
havsreservat runt om i världen.
Förutom Algoa Bay finns det fyra andra
platser som har status som Whale Heritage Site: Hervey Bay i Australien, Tenerife-La Gomera Marine Area i Spanien,
Dana Point i USA, och Bluff i Sydafrika.

Viktigt skydd
Nick Stewart, som är kampanjansvarig
för havslevande djur på World Animal
Protection, säger:
“Att Algoa Bay nu har fått status som
Whale Heritage Site är enormt viktigt
för möjligheterna att skydda vilda djur
i Sydafrika. Det här är ett paradexempel på ett fungerande och hållbart alternativ till grymma attraktioner,
som anläggningar med delfiner i fångenskap och annan underhållning med
vilda djur.”
Statusen som Whale Heritage Site ger
turistbranschen nya möjligheter att stödja orter som värnar om den marina miljön och biologiska mångfalden. Det är
en tydlig konsumentupplysning, som gör
det lättare för turister att välja djurvänliga resmål med en ansvarsfull val- och
delfinskådning. Där man kan uppleva de
stora havsdjuren på ett respektfullt sätt i
deras naturliga miljö.

Ett unikt kännetecken för Algoa Bay är
det stora antalet flasknosdelfiner. Under
havsturer kan man stöta på flockar med
upp till 800 delfiner. Enligt ett pågående vetenskapligt forskningsprojekt finns
det omkring 30 000 flasknosdelfiner i
området.
För att en plats ska uppfylla
statusen som Whale Heritage Site
krävs ett brett åtagande:
* Att visa respekt för valar och 		
delfiner
* Att uppmuntra en respektfull 		
samexistens mellan människor,
valar och delfiner
* Att bedriva forskning och
utbildning
* Att verka för miljömässig, social
och ekonomisk hållbarhet

Foto: Travel2

Algoa Bay i Sydafrika har fått
utmärkelsen Whale Heritage
Site. En skyddad miljö för att
valar och delfiner ska kunna få
utlopp för sina naturliga beteenden i frihet. Sydafrika är
därmed det enda landet i
världen med två sådana djurvänliga havsreservat.

Travel2 – Nytt reseföretag
på vår djurvänliga lista

World Animal Protection Sveriges lista över djurvänliga reseföretag fortsätter att växa!
För Joel Rapi på Travel2 var det ett självklart val att vara med på listan.
Varför är djurvänlig
turism viktigt för er?

Hur ska ni berätta för era kunder
om ert engagemang för djuren?

Djurvänlig turism ökar förståelsen för
djur och deras levnadsvillkor. Att lära
sig om djurs villkor och påverkan från
människan, bidrar till kunskap och
intresse för vår värld och framtid.
Kunskap föder engagemang och är
nyckeln till att kunna påverka i rätt riktning. De pengar som kontrollerad
och ansvarsfull turism genererar kan
användas för att skydda och bevara
utsatta arter. Höga avgifter för att besöka naturreservat, som i Kenya och
Tanzania eller som på Galapagosöarna, bidrar till att bevara och skydda
dessa unika platser.

Genom tydlig information i de resehandlingar vi utfärdar till våra resenärer. Om
vad man bör vara uppmärksam på och
en uppmaning om att rapportera och
informera om man upplever något problem under resan, som att djur far illa
eller blir negativt påverkade av någon
av de aktiviteter vi erbjuder.

Vilka är dina bästa tips till reseföretag som också vill bli djurvänliga?
Undvik att erbjuda utflykter och aktiviteter där det är uppenbart att djur tar
skada. Informera agenter och andra
leverantörer att det inte får förekomma
inslag av slagsmål, tävlingar eller cirkus-
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Globalt har vi nu
reseföretag
med oss, som säger nej till turistunderhållning med elefanter.

föreställningar med vilda djur. Ibland är
det svårt att veta ifall kraven på olika
aktörer efterlevs. Råder osäkerhet är det
bättre att avstå och helt slopa en aktivitet
eller upplevelse där djur medverkar.

Djurvänliga reseföretag
För att kunna stoppa lidandet för djur
i turistindustrin samarbetar World
Animal Protection med den globala
resebranschen. Vi uppmanar alla reseföretag att inte erbjuda sina kunder
några besök på anläggningar som
använder sig av vilda djur som underhållning. Vilda djur är inget nöje! De
hör hemma i sin naturliga miljö och ska
behandlas med respekt, utifrån sina
naturliga beteenden.

Skanna koden för att se
hela listan över alla de svenska
djurvänliga reseföretagen

Foto: Lloyd Edwards Raggy Charters
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Handel med
noshörningshorn
avslöjas med dold
kamera i TV4
Tom Svensson från World
Animal Protection var den
2 september med i TV4 och
berättade om den brutala
handeln med vilda djur.
Han har lyckats fånga den
illegala handeln med noshörningshorn på film med
hjälp av dold kamera.

Hermès vill föda upp
50 000 krokodiler
I rapporten FashionVictims
kartlägger World Animal
Protection modeföretaget
Hermès planer att starta
Australiens största krokodilanläggning med 50 000
krokodiler. Krokodilernas
skinn ska användas för
modeprodukter.

Bevarandefotografen Tom Svensson,
en av Sveriges främsta experter
på handeln med vilda djur och
ambassadör för World Animal
Protection, säger:
”Priset på noshörningshorn kan vara
så högt som 140 000 dollar per kilo,
alltså över en miljon kronor. Det är
mycket dyrare än droger som kokain
och heroin, med kilopriser på upp till
40 000 dollar. Så det finns enorma
vinstmöjligheter för kriminella som
handlar med noshörningshorn.”

I sin naturliga livsmiljö kan saltvattenskrokodiler bli runt 70 år gamla, men i
fångenskap dödas de och flås när de
är två–tre år. Det kan behövas fyra krokodiler för att tillverka en enda handväska. Sina köpare har Hermès främst i
Europa, Asien och USA.

I dag finns det en glädjande trend
hos både konsumenter och i modebranschen att ta avstånd ifrån skinn
från vilda djur. Det är viktigt att konsumenterna driver på den här förändringen mot syntetiska och växtbaserade
alternativ till vilda djur.
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Foto: Tom Svensson

Vi uppmanar den australiska regeringen att inte ge Hermès något exporttillstånd för den nya krokodilanläggningen. Vi vill också att regeringen tar
fram en konkret handlingsplan för hur
hela den grymma krokodilindustrin ska
kunna avvecklas.

Foto: Tom Svensson

Tom Svensson har filmat den illegala
handeln med vilda djur med dold
kamera i Myanmar. I en lyxbutik i
staden Mong La på gränsen till Kina
säljs delar från vilda djur som smycken
och ingredienser i traditionell medicin.
Butiken är full med djurdelar från djur
som är olagliga att handla med. De
lukrativa affärerna gör att organiserad
internationell brottslighet har gett sig
in i handeln med vilda djur.
I lyxbutiken finns något av det mest
exklusiva som erbjuds på den illegala
marknaden: noshörningshorn. Hornen
kommer från noshörningar som skjutits
i Afrika. Sedan har de transporterats
till Asien för försäljning.
Vi arbetar för att få världens mäktigaste länder att förbjuda handeln med
vilda djur och deras kroppsdelar.

§

Nytt lagförslag ska
skydda Thailands elefanter

World Animals Protections
kontor i Thailand leder en
specialistgrupp för att få fram
ett bättre skydd för elefanter
med lagförslaget Elephant Bill.
I gruppen finns representanter
för den thailändska regeringen, experter och frivilligorganisationer.

Syftet med Elephant Bill är att stoppa
det djurplågeri som elefanter i fångenskap utsätts för i Thailand. Om Elephant
Bill antas som ny lag skulle det innebära ett stopp för elefantshower, elefantridning och avel på elefanter i fångenskap i kommersiellt syfte. Reglerna för
elefantreservat skulle också skärpas,
så att reservaten blir mer djurvänliga.
Thailand har redan i dag lagar som
skyddar elefanter, men det finns tyvärr

Elefanter från KSES
(Kindred Spirit Elephant Sanctuary)
i Thailand.
stora brister i lagstiftningen. Det stora
problemet är att Thailand är det enda
landet i världen där elefanter klassas
som både ”vilda” och ”tama”. Lagstiftningen skyddar vilda elefanter men inte
dem som lever i fångenskap, så kallade
tama. Det är det här kryphålet som
Elephant Bill ska täppa till, så att alla
elefanter definieras som vilda djur och
får samma skydd.

Ny nätguide till Sveriges djurparker
Under sommaren lanserade
World Animal Protection
en nätguide till Sveriges
djurparker. Vi skapade guiden
mot bakgrund av att många
svenskar är kritiska mot att
vilda djur hålls i fångenskap.
För mer information skanna
QR-koden eller gå in på:
djurparksguiden.se

I djurparksguiden har vi sammanställt
information om hur djuren lever i 17 av
de största djurparkerna i Sverige, från
Ystads Djurpark i söder till Lycksele
Djurpark i norr. Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection
Sverige, säger:
”Vi vet att guiden fyller ett viktigt
behov, eftersom många svenskar är
bekymrade över djurens livsvillkor i
djurparker. Kantar Sifo har på vårt
uppdrag undersökt svenskarnas inställning till djurparker. Det visade sig
då att 77 procent tycker att det inte är
okej att hålla vilda djur i fångenskap
för underhållning.”

World Animal Protection har tagit fram
en checklista med varningssignaler för
djurparker. Se upp för de här aktiviteterna, så att du inte bidrar till att försämra de vilda djurens situation eller
utsätta dig själv för fara:
• Rida på, röra vid eller bada med
vilda djur
• Använda vilda djur för närgångna
foton, som selfies
• Se cirkusliknande shower med
vilda djur
• Se vilda djur i kläder eller
onaturliga uppvisningar
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Blicken i elefantens
ögon var så ledsen
nätet. Hon var född i frihet men fick tillsammans med Bambina bära 300 000
svenska barn på ryggen och bidrog
till inkomsterna … för Skansen. Djuren
slängs hit och dit över jorden, utan
någon som helst tanke på att de har sin
flock, sina kompisar, även i en djurpark.

Det första minnet jag har, är hur en mjuk
lång elefantsnabel försiktigt dök ned i
påsen med jordnötter som min morfar
hade köpt åt mig. Jag höll påsen i
handen och jag blev snuddad av detta
magnifika djur. Ett ögonblick i tiden. I
minnet.

Elefanter, savannens största djur som
gillar att vara tillsammans med andra
elefanter. Att hålla varandra lite kärleksfullt i svansarna och lunka igenom
träden och buskarna. De gillar sin flock
och sörjer, precis som vi, när någon anhörig går bort. Det finns mycket känslor i
det här djuret. Känslor som vi människor
hitintills struntat totalt i. Varför? Vad
gjorde det vackra djuret här i Sverige?
Kommer jag ihåg att jag undrade. Min
snälle morfar hade inget svar.

Slängs hit och dit
Men det finns mer: Ödet som elefanten
”Lunkentuss” fick, kan du läsa om på
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”djurparken” har satt ett gemensamt
döds- och ankomstdatum för Nika.
Vad hände?

Inte värdigt
Vi måste stå upp för de vilda djuren!
Vill vi se dem ska vi se dem i deras rätta
miljö. Det måste komma en dag snart
då vi förstår vilket lidande de utsätts för
– för vår skull. De ska inte tvingas till att
hoppa genom ringar av eld, dansa på
en fånig trumma eller ha en löjlig hatt
och göra konster – för vår skull.
Det här är inte värdigt vår planet år
2021. Heder åt sångerskan Cher, som
med egna pengar fick ut en elefant från
en ” djurpark” i Pakistan. Elefanten,
detta sällskapliga djur, hade fått stå
ensam i 39 år.
Mina minnen av de ledsna elefantögonen den där dagen i Stockholm
med morfar, får jag bära med mig
igenom livet. Det gjorde mig ledsen,
men också klokare. Aldrig någonsin
cirkus, zoo eller så kallade djurparker
för mig. Aldrig se på när andra individer på vår jord förnedras och plågas.

Foto: Nick Axelrod

Hur gammal var jag? 5–6 år kanske
och vi skulle till Skansen för att ”se på
elefanterna”. Det blev ingen glad dag
för den djurvän jag var, redan då. Minnet har också kvar något annat. Blicken
i elefantens ögon var så ledsen … uppgiven. Den stod på ett torrt betonggolv,
lite hö var slängt här och där och runt
ena foten satt en fotboja. Ungar som
skrek runtomkring. Jordnötter som såldes. Ett stolt djur i total förnedring, för
vår skull.

Många år senare jobbade jag på
Radio Stockholm. Då kom en bön om
stöd: Elefantskötaren och hjälten-i mina
ögon-Dan Koehl, bad om hjälp. Elefanterna Nika och Shiva skulle säljas till
djurparken Cricket St Thomas i England.
Trots massiva protester, ett genuint stöd

Foto: Johanna Norin

av artisterna Lili och Susie (som fick ta
emot en hel del elakheter för det) och
många inslag om elefanterna i radion,
såldes de två fina djuren. Och Dan
Koehl, hjälten, han fick sparken.
Så tystar man en röst som kämpade.
Vad hände sen? Shiva blev utmärglad
och orkade cirka ett år. Hon fick stödja
sig mot väggarna för att kunna stå upp,
fick troligtvis inte tillräckligt med mat.
Nika såldes vidare till Spanien. Ett land
som inte gjort sig känt för att bry sig om
djuren. Hennes vidare öde är okänt, då

Men kämpa måste vi för deras skull.
Vi som tror på en bättre värld för ALLA
innevånare på den här planeten.
Vi får aldrig någonsin ge upp!

Elefanthannen Axel som lever
fritt i nationalparken Mana Pools
i Zimbabwe. Bilden är tagen
av vår ambassadör Tom Svensson.

Foto: Tom Svensson

En personlig betraktelse om
djurparker av Susanne Axell,
journalist och ambassadör för
World Animal Protection.

Susanne Axell
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Förbättringar för grisar
Glädjande nog genomförs nu flera förbättringar för grisarnas välfärd runt om i världen. Allt
fler grisuppfödare slutar att använda burar för
suggor. När de får mer utrymme mår de bättre
och får mer mjölk till kultingarna.
Sydamerika
Efter våra påtryckningar kommer den stora sydamerikanska
återförsäljaren av livsmedel Grupo Pão de Açúcar (GPA) att
engagera sig för grisvälfärd genom att anta en ny policy, som
innehåller åtaganden om:
• Att gå över från burar för suggor till
grupphållning
• Att avskaffa kirurgisk kastrering,
som ersätts med vaccinkastrering
• Att tandklippning eller slipning bara
kommer att förekomma i
undantagsfall
• Att grisarna får halm, som ska
stimulera deras normala och utforskande beteende och minimera stress

EU:s burförbud stor seger för djuren
Den 30 juni meddelade EUkommissionen att den kommer att
verka för ett burförbud för djur
inom lantbruket. Målsättningen är
att lagstiftning ska vara på plats
senast 2027. En viktig framgång
efter mycket kampanjarbete av
bland andra World Animal
Protection.
David Garrahy, External Affairs
Manager på World Animal Protection,
betonar att det här är en stor seger
som påverkar många djurs livsvillkor:
”Mer än 300 miljoner djur inom lantbruket trängs brutalt ihop i burar i
Europa varje år. Det innebär ett enormt
lidande som begränsar deras naturliga
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beteenden. Europa har nu tagit chansen
att förpassa burar för hönor, kycklingar,
grisar, kalvar, kaniner, vaktlar, ankor
och gäss till historieböckerna där de hör
hemma.”

Starkt stöd
Lina Dahl, kampanjansvarig i World
Animal Protection Sverige, framhåller att
segern bygger på ett stort folkligt stöd
och att det nu är viktigt att följa upp vad
som händer:
”Det är 1,4 miljoner personer som skrivit
på våra namnlistor och därmed visat
EU:s makthavare att burförbudet har
en bred folklig förankring. Även om det
här är en enorm framgång för djuren
är det viktigt att vi nu inte tar ut något i
förskott. Vi måste vara med och se till att

burförbudet verkligen genomförs i praktiken också. För Sveriges del innebär
det främst att burhållningen av hönor för
äggproduktion kommer att avvecklas.”
Upprinnelsen till det historiska beskedet
från EU-kommissionen är ett så
kallat medborgarinitiativ inom EU,
”End the Cage Age”. Bakom initiativet
står organisationen Compassion in
World Farming och många andra
djurorganisationer, bland andra
World Animal Protection.
EU-parlamentet
röstade den
10 juni för ett
burförbud i
lantbruket
från 2027.

END THE
CAGE AGE

• Att övervaka användningen av
antibiotika

Brasilien
Efter över två års intensivt arbete har också Brasiliens
ledande återförsäljare av livsmedel, Carrefour, lovat bättre
välfärd för grisar. Carrefour är verksamt i över 150 städer
över hela landet. Vi har nu även inlett samtal med Carrefour
i Afrika. Det är ett viktigt första steg för bättre välfärd för
grisarna där.

Dåligt betyg för
kycklinguppfödningen
World Animal Protection har undersökt den
globala kycklinguppfödningen och betygsatt
åtta stora snabbmatskedjor som är verksamma
runt om i världen. Tyvärr får de flesta företagen
dåliga betyg för hur kycklingarna behandlas.
Varje år föds över 50 miljarder kycklingar upp i den
globala livsmedelsindustrins trånga djurfabriker. Kycklingarna drabbas av många hälsoproblem, som hjärt- och
lungsjukdomar och att de får svårt att gå. De slaktas när
de är omkring sex veckor.
Vi har undersökt följande snabbmatskedjor: Burger King,
Domino’s, KFC, McDonald’s, Nando’s, Pizza Hut, Starbucks och Subway. Även om KFC, Burger King, Pizza Hut
och Nando’s tar kycklingarnas välfärd på större allvar, är
helhetsbilden bekymrande.
Alla utom Nando’s finns representerade i Sverige. Det blir
nästan bara bottenbetyg här. Undantaget är KFC som har
förbundit sig att följa åtgärdsprogrammet Better Chicken
Commitment. McDonald’s får näst sämsta betyg och
övriga fem får sämsta betyg.

Vi påminner om vår kyckling guide som hjälper
dig som konsument att välja när du handlar.
Den finns både på vår hemsida och i tryckt format.

Nya Zeeland
Även i Nya Zeeland blir livet bättre för grisar genom ett
nationellt förbud mot burar för suggor som används
när suggan har kultingar.

worldanimalprotection.se/handla-djurvanligt
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Tre björnar befriade i Vietnam
World Animal Protection har varit
med och befriat tre björnar från
deras lidande i en gallfabrik i
Vietnam. De hölls instängda i små
burar för den grymma handeln
med björngalla. Björnarna har nu
fått nya liv i trygghet i ett djurvänligt reservat.
De tre björnarna hölls under mycket plågsamma förhållanden i en gallfabrik i Lang
Son-provinsen i norra Vietnam: instängda
i små trånga burar, bara 1,5 meter breda
och 1,8 meter höga, utan något solljus.
Björnarnas magar skars upp för utvinning
av galla.
I den här skräckmiljön hade björnarna
förmodligen hållits under mycket lång tid.
Alla tre beräknas vara runt 20 år gamla
och två av dem har förlorat en tass. Enligt
ägaren saknades tassarna redan när de
köptes. Det är troligt att björnarna har
levt i det vilda och fångats i björnsaxar
som klippte av tassarna redan när de var
ungar.
De utsattes för allt det här lidandet för att
den traditionella medicinindustrin skulle
kunna använda deras galla. Björngalla

STOPP

YouTube, Facebook och TikTok
stora spridare av djurplågeri

påstås kunna mildra en rad sjukdomar,
som bland andra epilepsi. Det här sker
trots att gallfabrikerna är olagliga i
Vietnam och att det dessutom finns både
syntetiska och örtbaserade alternativ till
den traditionella användningen av galla.

De sociala mediejättarna
YouTube, Facebook och TikTok
bidrar i stor omfattning till spridning av djurplågeri. Det ger stora
inkomster både till de sociala
medierna och filmskaparna.
I klippen visas bland annat djur
som tvingas slåss med varandra,
plågas ihjäl under jakt, äts
levande och trampas till döds.

Framtid, Hopp och Glädje
World Animal Protection samarbetade
med organisationerna Education for
Nature Vietnam och Animals Asia
Foundation och vietnamesiska myndigheter för att befria björnarna från
fångenskapen i gallfabriken.
Björnarna har nu förts till ett djurreservat
som sköts av Animals Asia Foundation i
Vinh Phuc, 6 mil från huvudstaden Hanoi.
Där håller de som bäst på att anpassa sig
till sin nya livsmiljö, där de slipper grymheterna och lidandet i gallfabriken.

Svenska banker
bidrar till
köttindustrins
skogsskövling
i Brasilien

När de kom till reservatet fick de nya
namn, som tecken på att de nu börjar sina
nya liv i frihet: Tuong lai, som betyder
”Framtid”, Hy vong, som betyder ”Hopp”
och Vui, som betyder ”Glädje”.

Björnarna bärs ut till bilen som
ska ta dem till ett reservatet
och ett bättre björnliv.

De här grymheterna dokumenteras i den
nya rapporten ”Making Money from
Misery”, som tagits fram av Animals for
Asias koalition mot djurplågeri på sociala medier (SMACC), som bland andra
World Animal Protection ingår i.
Mellan juli 2020 och augusti 2021 har
SMACC dokumenterat 5 480 filmer
med djurplågeri på YouTube, Facebook
och TikTok. Totalt hade de här klippen
över fem miljarder visningar. SMACC

uppmanar YouTube, Facebook och
TikTok att anta policys som förbjuder
spridning av filmer med djurplågeri.
Du kan skriva under SMACC:s namninsamling till YouTube, Facebook och
TikTok här: www.asiaforanimals.com/
smacc-petitions.

SOJAFFÄLT

REGNSKOG

Nguyen Van Tuyen
PARALAXIS/Shutterstock

Den asiatiska svartbjörnen
lever vilt i Sydostasien
och delar av östra Asien,
inklusive Japan. Björnens
galla används i traditionella asiatiska läkemedel.

Foto: istock.com
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De största bankerna i Sverige har
mångmiljardintressen i företag
inom köttindustrin, som driver
på den katastrofala avskogningen i Amazonas och Cerrado
i Brasilien. Det visar en ny rapport
från World Animal Protection
Sverige, Naturskyddsföreningen
och Fair Finance Guide Sverige.
Följderna av avskogningen är mycket
allvarliga: vilda djur och växter tar stor
skada när väldiga landområden skövlas,
utsläppen av växthusgaser ökar och

driver på den globala klimatkrisen och
djur utsätts för mycket lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och under
långa djurtransporter.
Den främsta drivkraften bakom avskogningen är köttindustrins produktion av
nötkött och soja. Sojan används huvudsakligen som djurfoder i den industriella djuruppfödningen. I rapporten har
61 företag med hög risk för koppling till
avskogningen i Brasilien granskats.
Svenska banker har finansiella kopplingar till 27 av dem. Totalt handlar det om
11,5 miljarder kronor.

World Animal Protection Sverige,
Naturskyddsföreningen och Fair Finance
Guide Sverige kräver att svenska banker
antar en policy för nolltolerans mot
denna avskogning. World Animal
Protection vill dessutom att bankerna
inför en djurvänlig investeringspolicy.
Läs mer på: https://fairfinanceguide.se/
senaste-nytt/2021/svenska-fondpengar-fortsaetter-hota-Amazonas/
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Flera tusen hundar
i Sydamerika
fick mat under
pandemin

Carina vill hjälpa världens djur

Fina ord från
våra supportrar

Rosânia Ramalho | Patas Unidas

Rosânia Ramalho | Patas Unidas

Foto: Emi Kondo

”Jag ty
ck
bra job er ni gör ett fa
b och d
n
jur ligge tastiskt
varmt o
r mig vä
m hjärta
ldigt
t.”

”Jag brinner för djuren och tycker
World Animal Protection fokuserar
på rätt saker, långsiktiga lösningar.”

”Ni jobb
ar
otroligt v på ett konkret o
ch
är
och visa defullt sätt. GÖ
R saker
r sedan
på result
at.”

Citaten ovan är typiska svar på vår enkät,
som drygt 1 000 månadsgivare svarat på.
- De visar att det finns ett mycket stort förtroende för vårt arbete för djuren.
Stort tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten – det gör det lättare för
oss att göra ett bra jobb, hälsar vår insamlingsansvariga Lovisa Ulfsparre.

Om du köper ett lejonarmband av Christyle
stödjer du World Animal Protections arbete
för djuren med 25 kronor.
Ordinarie pris för lejonarmbandet är
249 kronor, men nu kan du köpa det för
199 kronor. Handla med fri frakt på
www.christyle.se. För att aktivera din rabatt,
skriver du ”News21” i kassan. Erbjudandet
gäller till och med den 30 november 2021.

Under åren har det blivit hundratals
tidningar och broschyrer och säkert
lika många samtal, när hon bett fler
att ge en gåva för att hjälpa djuren.
Hon har fått många uppmuntrande
reaktioner:
- De flesta säger att de älskar
djur och tycker att det är bra att
World Animal Protection finns.

två
Bra g jort Carina! Det tycker också
er pandemin.
brasilianska kat ter som vi gav mat und

s

Foto: Anderson Ribeiro

/ GAEPA

Många hundar har fått svälta under pandemin.
Med din hjälp har vi tillsammans med lokala
organisationer och volontärer kunnat leverera 18 ton foder som räckt till att mata flera
tusen hundar.

Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något. Det bevisar
Carina Sandberg i Uppsala.
Hon är stolt kattägare som vill
vara med och hjälpa världens
djur. För att göra det sprider
hon information om World Animal Protection i olika sammanhang, i möten, telefonsamtal och
genom att dela ut broschyrer.

Rosânia Ramalho | Patas Unida

Köp lejonarmband
och hjälp
djuren!

Armbandet är handgjort och har ett lejonhuvud i silver- eller guldplätering. Du kan
välja mellan fyra olika typer av stenar:
Svart lavasten, ljusrosa Rosenkvarts, mörkblå Lapis Lazuli med guldaktiga inslag
eller brun tigeröga.

Tävla och vinn
– lös DJURKRUXET
Vår ambassadör, bevarandefotografen Tom Svensson,
reste till Sydafrika för att fotografera de hotade vita lejonen
under två veckor. Ett inte ofarligt uppdrag, även om lejonen
inte utgjorde största hotet. Vi lottar ut fem böcker bland de
som lyckas hitta den rätta lösningen och skickar den till oss
senast 30 november.

Bilda namnet på ett djur med hjälp
av ovanstående bokstäver.
Skicka ditt svar till:
info@worldanimalprotection.se
senast den 30 november eller posta
svaret på ett vykort till:
World Animal Protection Sverige
Box 22536, 104 22 STOCKHOLM

Foto: Åke Gunnarsson/VUE
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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

TV-filmer för en djurvänligare värld
Nu visas en film från World
Animal Protection Sverige i TV.
Vi har tidigare använt TV flera
gånger för att sprida information
om djurens situation. Mot den
bakgrunden har Animal News
ställt några frågor till generalsekreterare Roger Pettersson
om djurfilmerna i TV.

organisationer för djurens välfärd. I
varje film talar vi om hur tittarna kan bli
månadsgivare och på så sätt vara med
och skapa en djurvänligare värld. Våra
supportrar är helt avgörande för att
World Animal Protection ska kunna
vara en stark röst för djuren.

Varför visar World Animal
Protection filmer i TV?
–Vi vill att den breda allmänheten i
Sverige ska få reda på hur illa många
djur behandlas och att World Animal
Protection är en av världens största

Hur har filmerna påverkat tittarna?
–Filmerna har fått stor uppmärksamhet
och gett oss många nya supportrar som
stöder oss ekonomiskt. I våra undersökningar kan vi glädjande nog se att
svenskar i hög utsträckning tar avstånd
ifrån sådant djurutnyttjande som vi visat
upp i TV, som elefantridning och djurshower i turistindustrin.

World Animal Protection Sverige

#worldanimalprotectionsverige

Det är väl dyrt att visa informationsfilmer i TV? Är det inte bättre att
lägga pengarna på att hjälpa djur
direkt i stället?
–Filmerna bidrar till intäkter i form av
månadsgivare, enskilda gåvor och
testamenten. De gör att World Animal
Protection kan göra mer för djuren än
vi annars skulle kunna göra.

World Animal Protections
generalsekreterare
Rog er Pet tersson

World Animal Protection Sverige

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

