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Förvaltningsberättelse

World Animal Protection Sverige är en del av en global djurskyddsorganisation, som i över 50 år har skyddat djur mot lidande
och misshandel. Genom vårt arbete inspirerar och påverkar vi
människor, organisationer, företag och regeringar att förbättra
förhållanden för världens djur.

Styrelsen

Vi skyddar vilda djur och arbetar för att de ska kunna leva fritt i
naturen där de hör hemma. Vi hjälper djur i lantbruket, där miljoner
djur lider i den intensiva produktionen. Vi räddar djur i katastrofer
och arbetar förebyggande, så att djuren ska vara skyddade i framtida naturkatastrofer. Vi visar dessutom att människor och djur kan
leva tryggt sida vid sida i samhället.

Lena Dirsäter, ledamot

Vi bidrar till att skapa positiva förändringar för djur genom att
avslöja djurmisshandel och banar vägen för hållbara lösningar
– globalt såväl som lokalt. Vi samarbetar med FN och ger världens
regeringar råd om djurvälfärd, och vi är involverade i lokalt djurskyddsarbete i över 50 länder.

Gitte Buchhave, ordförande
Sven Stensson, ledamot
Magnus Hedberg, ledamot
EwaLena Sten, ledamot
Amanda Dahlberg, suppleant
Ingegerd Bülow, suppleant
Nairi Schlyter, suppleant
Claes Kampe, suppleant
Pernilla Hellman Stefansdotter,
suppleant

Foto: Mauricio Forlani/World Animal Protection Brazil
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Ett år som inget annat
De flesta av oss kommer att minnas 2020 som året vi drabbades av Covid-19. Pandemin
drabbade världen hårt. Jag tänker i första hand på alla liv som gått till spillo, all sorg som
drabbat många och alla som insjuknade i virussjukdomen.
När vi nu troligtvis är på väg ut ur den här pandemin är vår uppgift att sätta fokus på de
bakomliggande orsakerna till många av de pandemier som drabbat världen, t ex SARS, MERS,
ebola och troligtvis nu Covid-19, nämligen vad vi utsätter vilda djur för. När de trängs undan
från de platser där de lever sina liv, fångas in och säljs på marknader eller på andra platser
drabbas djuren av stort lidande. Vi skapar också grogrund för zoonoser, som kan utvecklas
till pandemier och drabba oss människor hårt. För oss är det en självklarhet att vilda djur hör
hemma i det vilda och att de ska skyddas där. Det innebär bland annat att deras livsutrymmen
måste fredas och att miljön de lever i värnas. Att så blir fallet är en av våra viktigaste frågor.
Den globala handeln med vilda djur måste stoppas.
Under pandemin har även djur drabbats. Den globala krisen krävde extraordinära insatser från
oss. Tack vare dig kunde vi utföra dem. Vi gav foder till hundar och katter som blev lämnade
på gatorna i rädsla för att de skulle sprida Covid-19, vi gav mat och medicin till björnar och
elefanter i reservat, som blev av med sina intäkter när pandemin slog till. Vi har fortsatt under
2021 med att rädda djur som drabbats av pandemin.
Under 2020 har vi också tagit fram en ny strategi fram till 2030. Det är en ambitiös strategi
där vi kommer att sätta fokus på den industriella djurhållningen och att vilda djur ska skyddas
i naturen där de hör hemma.
Trots alla extraordinära påfrestningar under 2020 har vi tillsammans med dig kunnat ge
224 miljoner djur bättre liv. Du har gjort det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete och även
ta oss an nya arbetsuppgifter som uppstått under pandemin. Stort tack!
Med vänlig hälsning

Roger Pettersson
Generalsekreterare
World Animal Protection Sverige
PS Under året har mitt fokus även legat på att skydda personalen och bidra till att minska
smittspridningen i samhället genom att skapa möjligheter att arbeta hemifrån och att hålla
kontoret delvis stängt. Det har inneburit att viss kommunikation från oss har tagit några
dagar extra. Jag vill tacka er för den förståelse ni har visat för det. Jag vill också passa
på att tacka personalen för alla fantastiska arbetsinsatser under pandemin och hur ni
fortsatt att hålla ihop vårt arbete trots alla påfrestningar.

4

VILDA DJUR

Minst 1,6 miljarder vilda djur
blir dödade eller lider på
grund av människor varje år

Foto: Tree Tops

Varje dag blir tusentals vilda djur infångade från
naturen eller framavlade under eländiga omständigheter i fångenskap – endast för att bli mat,
exotiska husdjur, turistunderhållning eller traditionell medicin.
Det får inte enbart konsekvenser för djuren själva,
utan också för oss människor. Under 2020 underströks på allvar faran med människors alltför nära
kontakt med vilda djur, som står tätt packade
under ohygieniska former, eftersom detta kan
skapa pandemier som Covid-19.
Vi har arbetat i många år för att stoppa exploateringen och felbehandlingen av vilda djur, oavsett
i vilken form den tagit sig. Utbrottet av coronapandemin gav oss möjligheten att öppna upp
omvärldens ögon för vikten av detta arbete och
vi gjorde en målinriktad ansträngning för att få
ett slut på handeln med vilda djur – ett arbete vi
kommer att fortsätta med under 2021.

Vårt arbete slutar inte förrän
vilda djur får leva i fred i
naturen där de hör hemma

Den 70 år gamla elefanthonan Nam Sook bor i Tree Top
Elephant Reserve, ett av de elefantreservat vi stöttat under coronakrisen. Hon har tidigare utnyttjats inom skogs- och turistindustrin,
något hennes ärrade kropp visar tydliga spår av.
Nam Sook har matsmältningsproblem och matas därför varje dag
med näringsrika bollar gjorda av ris, risskal, vitamintillskott, kokt
pumpa, bananer och lite salt, vilket håller henne frisk och pigg.

NÅGRA INSATSER UNDER 2020
Avslöjandet av elefantindustrins brutalitet
Omkring 3 800 elefanter hålls i fångenskap i turistnäringen
i Asien. Under 2020 publicerade vi en rapport som avslöjade den omfattande misshandeln av elefanterna. Det framkom bland annat att enbart i Thailand har antalet elefanter
i turistnäringen ökat med 70 procent under de senaste 10
åren. De allra flesta elefanterna lever under mycket dåliga
förhållanden – endast 7 procent under goda förhållanden
i elefantvänliga läger eller fristäder.

En miljon människor krävde stopp
för handeln med vilda djur
Coronapandemin har tydligt markerat att vi måsta
förändra vårt sätt att behandla vilda djur. Över en
miljon människor världen över – inklusive 23 523
svenskar – backade upp vår namninsamling riktad mot
G20, som består av världens mest inflytelserika länder.
Med underskrifterna i ryggen krävde vi att världens
ledare skulle sätta stopp för den globala handeln med
vilda djur.

Som en del av utredningen besökte vi 357 elefantläger
i Asien. I ett år följde vi dessutom ett antal av de mest
välkända elefanttränarna i Thailand för att dokumentera
deras träningsmetoder.

Vid G20-toppmötet i november 2020 försäkrade deltagarna att se till att pandemier som Covid-19 inte kommer
att uppstå igen. Avtalet innehöll dock inte åtgärder för
att sätta stopp för handeln med vilda djur. Vi fortsätter
därför att sätta press på G20 för att få dem att inse att
människors och djurs hälsa är oupplösligt sammanlänkade.

Våra filmer därifrån visade en chockerande användning
av våld och mental nedbrytning mot elefantungar för att
de senare ska kunna användas till elefantridning, bad
och shower.
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VILDA DJUR

Akut hjälp till elefantvänliga reservat
I och med coronapandemin stannade den globala turismen upp. För de elefantvänliga lägren och reservaten
i Sydostasien innebar detta en ekonomisk katastrof,
eftersom de är beroende av intäkterna från besökarna
för att kunna mata sina djur, betala sina hyror och löner
till personalen och medicin med mera.

60 %

Därför gick vi in med ett alldeles särskilt stöd för att
hjälpa dessa verksamheter genom krisen. Under 2020
hjälpte vi totalt 12 elefantvänliga läger och reservat med
utgifter till foder och den dagliga driften, så att det fortfarande kommer att finnas fristäder för räddade elefanter
när turisterna återvänder.

av de nya smittsamma
sjukdomarna som människor
lider av i dag kommer från djur
varav

70% från vilda djur.

Myrkottar fick högsta bevarandestatus i Kina
Myrkottar är den mest jagade av alla hotade djurarter.
Kött från myrkottar anses vara en delikatess i Kina och
Vietnam och djurens fjäll används i traditionell asiatisk
medicin. Tjuvjägare fångar myrkottar i det vilda och förvarar dem i trånga och smutsiga burar som blir ett slags
drivhus för sjukdomar. Man misstänker att det är genom
myrkottar som Covid-19 har spridit sig till människor.
Som en del av vår lobbyverksamhet för att stoppa
handeln med vilda djur har vi satt press på den kinesiska
regeringen för att förbjuda vilda djur som ingredienser
i traditionell medicin. Därför var det en god nyhet när
Kina 2020 gav myrkottar högsta bevarandestatus och tog bort deras fjäll från den
kinesiska farmakopén, det vill säga
listan över traditionella läkemedels
sammansättning.

Foto: David Brossard

En myrkott i en sydafrikansk djurpark
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VILDA DJUR

Äntligen ett gott björnliv

NÅGRA INSATSER UNDER 2020

I 27 år levde den blinda björnhonan Alisa under
eländiga förhållanden. Först tvingades hon med brutala
metoder att uppträda på en kringresande cirkus. Senare
kom hon till en djurpark i Ukraina, där hon hölls i en
liten bur. Där fick hon sällskap av björnhannen Timka,
som hade många trasiga tänder eftersom han av stress
och frustration bet i stängerna i buren. De två björnarna
hade alldeles för lite utrymme och praktiskt taget inget
att göra.

Extra stöd till björnreservatet i Rumänien
Vi har i många år gett stöd till Europas största björnreservat Libearty i Rumänien. Reservatet tar emot björnar
som har befriats från eländiga liv i små burar eller som
riskerat att bli skjutna på grund av att de kommer i
konflikt med människor. Under 2020 fick reservatet sex
nya invånare.
Björnreservatet, som de senaste åren delvis finansierat
sin verksamhet med hjälp av besökarnas entréavgifter,
har i allra högsta grad påverkats av coronakrisen.

I november 2020 blev Alisa och Timka räddade av en
ukrainsk organisation och transporterades till björnreservatet i Rumänien, som hade sagt ja till att ta emot dem.
Här uppenbarade sig en ny värld för björnarna med
stora ekar med gyllene bladverk, härliga dofter från
skogen och svala vattenhål att bada i.

Under nedstängningen våren 2020 förlorade reservatet
dessa intäkter. Senare under året kunde de bara ta emot
ett fåtal besökare på grund av coronarestriktionerna. Vi
har därför gått in med ett extra stöd för att hjälpa reservatet och björnarna igenom denna svåra tid.

För första gången sedan de var små björnungar kunde
Alisa och Timka känna mjuk mark och gräs under sina
tassar istället för hård cement. Lyckliga började de rulla
sig i de vissna löven och gräva i den luckra jorden. Paret
anpassade sig snabbt till sin nya miljö, där djurskötarna
tillgodoser alla deras behov.

Alisa och Timka trivs med sitt nya
liv i björnreservatet i Rumänien
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VILDA DJUR
Rene, en av de räddade björnarna i Balkasar-reservatet i Pakistan.

Nya insatser för att stoppa industrin med björngalla

Varje dag äter björnarna
i Balkasar-reservatet

I Asien har vi i flera år kämpat för att stoppa den grymma industrin med björngalla. Där lider tusentals björnar
i fabriker därför att deras galla används i traditionell
asiatisk medicin. I Sydkorea och Vietnam har vårt arbete
lett till att antalet björnar i gallfabriker nu har minskat
med respektive 70 procent och mer än 90 procent. I
Vietnam hjälpte vi till att rädda 28 björnar under 2020
från deras ohyggliga liv i fångenskap. De har nu fått nya
liv i reservat.

80 kg

frukt, grönt och annan mat
Färre misshandlade björnar i Pakistan
Tillsammans med vår lokala partnerorganisation
Bioresource Resarch Center (BRC) räddade vi 15
björnar i Pakistan från eländiga liv i fångenskap.

2020 var också året då vi lyckades övertyga fem
ledande läkemedelsföretag i Kina om att upphöra med
alla produkter av björngalla och andra ingredienser från
vilda djur. Samtidigt fick vi 313 läkare, som specialiserat
sig på traditionell medicin, att sluta ordinera och rekommendera läkemedel eller hälsoprodukter baserade på
vilda djur.

Björnarna hade misshandlats och utnyttjats under
många år som dansbjörnar eller i hundkamper. Tack
vare vår insats i landet har antalet björnar som används
som underhållning de senaste två åren minskat med 23
procent – från 110 björnar 2019 till 85 stycken i slutet
av 2020.

För att hjälpa såväl läkare som konsumenter utvecklade
vi också en digital databas med växtbaserade alternativ
istället för björngalla, tigerben och andra ingredienser
från vilda djur som ingår i den traditionella medicinen.

De flesta björnarna blir befriade genom dialog med
ägarna som försörjer sig på att låta björnarna uppträda eller delta i björnhets. BRC erbjuder ägarna
hjälp med en alternativ försörjning om de överlämnar
björnarna till Balkasar-reservatet, som vi finansierar.
I gengäld skriver ägarna under på att aldrig skaffa en
ny björn. Avtalet förhindrar också att nästa generation
också blir björnägare, eftersom denna livsstil ofta går i
arv från far till son.

STOP

8

LANTBRUKSDJUR

I lantbruk över hela världen finns
mer än 70 miljarder grisar, kor,
kycklingar och andra djur.

Därför har vi på World Animal Protection 2020
arbetat strategiskt med hur vi kan genomföra en
sådan omfattande systemförändring.
Köttproduktionen måste minskas och djurhållningen
förbättras, så att vi globalt äter mer växtbaserat
och mindre kött – och då enbart från djur som har
haft bra liv.

Majoriteten av dem tillbringar sina liv på alldeles för
liten yta och de ser sällan eller aldrig något dagsljus
och har få eller inga möjligheter att utföra sina naturliga
beteenden.

Vi fortsätter kampen för
att garantera lantbruksdjur
ett liv som är värt att leva.

Det industriella lantbruket är en av de största källorna till
djurlidande som finns. Om världens lantbruksdjur ska få
bättre liv måste vi i grunden förändra det enorma produktionssystem som ligger till grund för misshandeln.

Restauranger och snabbmatskedjor runt om i världen
har ofta så kallade ”turbokycklingar” på menyn –
kycklingar som föds upp för att växa så onaturligt
snabbt att det skadar deras hälsa. Hjärta och lungor
orkar inte med och deras ben kan knappt bära upp
kroppsvikten.
Det faktum att KFC Danmark har förpliktigat sig att
använda enbart långsamväxande kycklingar som de
här på bilden, ger miljontals kycklingar ett bättre liv.

NÅGRA INSATSER UNDER 2020
Bättre djurvälfärd i brasilianska stormarknader

KFC Danmark slutar med snabbväxande
industrikyckling, så kallad turbokyckling

Brasilien är ett av de länder i världen som föder upp
flest grisar. Vi har under många år samarbetat med
ett antal av landets största producenter av svinkött för
att skapa bättre livsvillkor för grisarna. Dessa producenter har nu börjat fasa ut fixeringen av suggor och
smärtsamma ingrepp som kastrering och kupering av
kultingar.

Livet blir mycket bättre för kycklingarna, som står på
menyerna hos snabbmatskedjan KFC i Danmark.
Danska KFC har förbundit sig att sluta använda kycklingar som växer onaturligt snabbt före 2026. Kycklingarna behöver mer utrymme, mer naturligt ljus och
halm eller annat material som de kan picka och rota i.

Under 2020 arbetade vi med nästa steg, nämligen
detaljhandeln. Efter att ha samlat in 92 000 namnunderskrifter åtog sig stormarknadskedjan Carrefour i
Brasilien att avveckla försäljningen av kött från kastrerade grisar före 2025. Och efter ett flertal möten
med oss kommer den brasilianska stormarknadsjätten
Grupo Pão de Açúcar i framtiden skydda grisarna vars
kött säljs i företagets stormarknader mot tandklippning
och öronkupering.

KFC Danmark ansluter sig i och med detta till snabbmatskedjans avdelningar i Storbritannien, Irland,
Nederländerna, Belgien, Sverige och Tyskland, som
redan 2019 åtog sig att säkerställa bättre kycklingvälfärd. Det här hände i kölvattnet av att vi lämnade
över en halv miljon underskrifter till KFC med krav på
bättre villkor för kycklingarna.
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LANTBRUKSDJUR
Snabbmatskedjornas kycklingvälfärd
är bottenlöst dålig

Vi överlämnade 1,3 miljoner underskrifter
för att förbjuda burhållning av djur i EU

Sammanpackade i burar utan att någonsin få se
en riktig solstråle. Så har de kycklingar levt som snabbmatskedjor, som McDonald’s och Burger King, har
på menyn. Detta framgick av vår rapport The Pecking
Order 2020.

Suggor fixeras i järnbyglar, dikalvar isoleras i bås, kaniner, vaktlar och kycklingar spenderar hela livet i burar.
Ankor och gäss hålls också i burar för att tvångsmatas
för produktion av foie gras. Så här ter sig livet för över
300 miljoner djur i Europa – och det vill vi ändra på.

Endast tre av nio kedjor fick högre poäng än ”dålig”.
Bland de högst rankade var KFC, som har följt vår uppmaning att skapa bättre livsvillkor för kycklingarna. Men
även här är det en del kvar att göra för djurvälfärden.

I oktober 2020 överlämnade vi 1,3 miljoner giltiga underskrifter till EU. Vi har samlat in dem tillsammans med
andra organisationer i samarbete med det europeiska
medborgarinitiativet End of Cage Age – ut ur buren.
Initiativet kräver ett förbud mot burar för lantbruksdjur och med över en miljon giltiga underskrifter är
EU-kommissionen skyldig att ta itu med frågan.

Det går åt

6 gånger

så mycket mark för att odla foder när man odlar för att
föda upp djur vi äter, som när man odlar växter vi själva äter.
En kull trygga
spädgrisar

Foto: Andrew Martin
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HUNDAR

Omkring 400 miljoner hundar
världen över är antingen hemlösa eller springer fritt omkring

NÅGRA INSATSER UNDER 2020
Vaccinationer kan utrota rabies
FN vill att rabies bland människor ska vara utrotad före
2030. Det är ett ambitiöst mål – men möjligt att uppnå
om vi massvaccinerar hundar i de 150 länder som
plågas av sjukdomen. Detta bekräftades i rapporten
”All Eyes on Dogs” som vi gav ut 2020 och som
bygger på vår mångåriga erfarenhet inom området.

I många länder ser både regeringen och befolkningen
hundar som en smittokälla, för rabies i synnerhet. Som
ett resultat av detta dödas miljontals hundar brutalt i ett
försök att stoppa sjukdomsutbrott.

Vi uppmuntrar alla rabiesdrabbade länder att vaccinera minst 70 % av sin hundpopulation var tredje till femte
år. Under 2020 vaccinerade vi själva 148 733 djur –
främst hundar – mot den dödliga sjukdomen.

Vi arbetar tillsammans med regeringar, lokalsamhällen
och internationella organisationer för att skydda
hundarna genom att vaccinera dem. Om minst 70%
av hundarna i ett område vaccineras skapas flockimmunitet och rabies kan på så vis utrotas helt.

En bättre lösning för hundarna i Indien
Ett av länderna där vi inledde vaccinationskampanjer
2020 är Indien. Här bor många gatuhundar, som
riskerar att bli avlivade med brutala metoder, när
människor fruktar att de kan bli smittade av rabies.
Vaccinationerna skyddar både hundarna mot sjukdomen och från att bli dödade.
Efter två års lobbyverksamhet lyckades vi också få in
våra rekommendationer i den nationella rabiespolitiken i Indien. Utgångspunkten för den nya politiken är
nu således massvaccinationer av hundar.
Vi utfodrade hungriga hundar under coronakrisen
När Covid-19 spreds lämnades hundar och katter i
vissa delar världen på gatorna eftersom ägarna trodde
att de bar på smittan. På andra platser förlorade
människor sina inkomster och hade inte längre råd att
köpa mat till sina husdjur. Gatuhundar, som vanligtvis
matades av lokalbefolkningen eller hittade mat utanför
restauranger, sökte förgäves efter något att äta på de
tomma gatorna.

När Corona stängde ner världen, såg vi till att de
övergivna hundarna på gatan i Thailand fick foder.
Den här hunden är en av dem.

Vi gick därför in med akut stöd under året och såg till
att lokala myndigheter och organisationer kunde mata
hundar och katter i Thailand, Indien, Costa Rica, Kenya
och Sierra Leone.

Under de senaste 10 åren
har vi vaccinerat mer än

2 miljoner hundar
i 23 länder mot rabies.
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KATASTROFDRABBADE DJUR

Över 40 miljoner djur drabbas
varje år av katastrofer som
orkaner, översvämningar och
jordbävningar
Djuren dödas, skadas eller fördrivs och efter katastroferna dör många av svält eller sjukdomar. När djur
dör förlorar ofta deras ägare hela sin möjlighet till
försörjning.
Vi tillhandahåller akut hjälp till nödställda djur och
deras ägare när katastrofen inträffar. Samtidigt samarbetar vi med regeringar, myndigheter och lokala
organisationer för att inkludera djuren i beredskapsplanerna och genomföra andra förebyggande
åtgärder.

NÅGRA INSATSER UNDER 2020
Akuthjälp till djuren när
Australien stod i lågor
Den mest omtalade naturkatastrofen
under 2020 var utan tvekan de omfattande
skogsbränderna i Australien, som redan startade
i slutet av 2019. Nästan tre miljarder djur miste livet
och miljontals koalor, känguruer, vombater och andra
djur tog till flykten från flammorna.

Geten Dahn hade inte levt i dag utan hjälp från de mobila veterinärklinikerna vi finansierade under översvämningarna i Indien.

Australien hade aldrig tidigare varit utsatt för en massutrotning av landets vilda djur av den här omfattningen.
Vi gav stöd till ett antal lokala organisationer och därigenom matade vi hungriga djur och bidrog med veterinärvård, rehabilitering och återutsättning av skadade djur.

Snabba insatser räddade djur efter två orkaner
Tusentals djur riskerade svält, törst och att bli drabbade
av sjukdomar efter att orkanerna Eta och Iota rasade
i Centralamerika med bara några veckors mellanrum
under november månad 2020.
Vi bidrog med foder och första hjälpen-kit, medicin och
stöd till de lokala organisationerna som tog hand om
nödställda hundar, katter, grisar, tamfåglar och hästar.
Totalt gav vi foder och veterinärvård till 1 300 djur i
Guatemala och nära 7 000 djur i Nicaragua.

Mobila veterinärkliniker kom till djurens undsättning
Kraftiga monsunregn med början i juli månad skapade
översvämningar, jordskred och förödelse i den indiska
delstaten Assam. Många husdjur blev fångar i timmar
eller till och med dagar i det förorenade flodvattnet,
där de löpte risken att få parasiter, infektioner, diarré,
stelkramp eller andra sjukdomar.

Genom åren har vi ryckt ut till över

250 katastrofer

Vi stöttade 26 mobila veterinärläger som behandlade
omkring 20 000 kor, bufflar, getter, grisar och andra
djur. Djurens ägare fick i och med detta en chans att
komma på benen igen efter katastrofen.

och skyddat mer än

8 miljoner djur
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Ditt stöd hjälper djuren
på överraskande sätt
BJÖRNTERAPI

Foto: Jeannee Gannuch / Pixabay

Björnarna i Balkasar-reservatet i Pakistan har utsatts för
traumatiska upplevelser. En av dem är Pooh, som har
räddats från strid med kamptränade hundar och som var
väldigt blyg vid ankomsten. Björnen verkade vara helt
avstängd, rörde sig inte ur fläcken och ville inte ens se
sig omkring.
För att fånga Poohs uppmärksamhet fyllde anställda
ihåliga ben med torkat kött och spred dem runt honom.
Först svarade han inte. Men till slut lockade den läckra
doften honom ur hans stressiga tillstånd. Det tog ett år med
uppmuntran och försiktiga närmanden, men Pooh mår nu
bra och blomstrar i sitt nya liv.

COMEBACK FÖR HYENAHUNDAR
Rabies dödar inte bara tamhundar utan även vilda
hundar som de sällsynta hyenahundarna (även kal�lade afrikanska vilda hundar). Det finns dock mycket
som tyder på att vår vaccinationskampanj i Kenya har
lett till en comeback för hyenahunden i Maasai Mara
viltreservat.
Sedan vi började vaccinera husdjur i området 2016
har två flockar tidigare hotade hyenahundar återvänt
till området. Man antog tidigare att hela den lokala
befolkningen av hyenahundar hade gått under efter
ett stort rabiesutbrott i regionen 1989–1990.

ELEFANTSMOOTHIES
Vissa arbetande elefanter får hälsoproblem som ett resultat
av sina hårda liv. En av dem är Sow, som först utnyttjades
i Thailands skogsindustri och senare led i över 20 år i ett
elefantridläger. På äldre dar fick hon äntligen ett bra liv i ett
läger, som vi har bidragit till att göra elefantvänligt.
När Sow anlände var hon tunn och undernärd eftersom tänderna var slitna. För att ge henne rätt näringsämnen matade
personalen henne hälsosamma smoothies som var lätta att
äta. Vi betalade för en ”foderhackare”, som två gånger om
dagen hackade och blandade smoothies med ananasblad,
sockerrör, salt och elefantpiller med viktiga vitaminer för Sow.
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ÖLKAPSYL-GARDINER FÖR KYCKLINGAR
Slaktkycklingar på industriella broilergårdar lever ett stressat
liv. De hålls mycket tätt tillsammans med tusentals andra
fåglar och kan inte picka runt, veckla ut sina vingar eller ens
söka efter mat. Att sitta på en sittpinne är inte att tänka på.
Vi kämpar därför för att förbättra kycklingarnas levnadsförhållanden och mentala hälsa – bland annat genom att
ge dem något att göra eftersom det minskar deras stressnivå. Det är därför vi finansierar universitetsforskning, där man
tillverkar och testar saker som stimulerar kycklingarna, t ex
så kallade ölkapsyl-gardiner; alltså metallkapslar som hängs
upp på strängar. Dessa uppmuntrar fåglarna att picka,
vilket är ett viktigt, naturligt beteende för dem.

POLISÅTGÄRD MOT
BJÖRNGALLA I NEW YORK

Förra året avslöjade vi att minst tio butiker i Chinatown, i New York
City, sålde olagliga produkter som innehöll björngalla. De flesta av
dessa ”hälsoprodukter”, t ex hjärtstärkande drycker, produceras i
så kallade björngallfabriker i Kina eller Japan, där björnarna lider
under fruktansvärda förhållanden.
Vi presenterade bevisen för New Yorks polisavdelning, som, med
hjälp av civilklädda poliser, bekräftade vår utredning. Sedan
gjordes en insats med under-cover personal då man grep butiksägarna på bar gärning. Varje butik var tvungen att överlämna sina
varor och betala böter på upp till 5 000 dollar.
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I sammarbete med lokala myndigheter
hjälpte vi djur på distans. Här får
valpen Gordo mat i Costa Rica.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
World Animal Protection Sverige är en ideell förening
som startades 2009. Enligt stadgarna har föreningen som
ändamål att skydda djur över hela världen genom att sprida
kunskap om och verka för djurs välfärd samt tillsammans
med World Animal Protection International och andra
World Animal Protection-föreningar i världen bygga upp en
stark global rörelse för att djurvälfärd ska respekteras och
djurplågeri upphöra. Föreningen ska också samla in pengar
till stöd för globala djurskyddsprojekt. Detta sker genom
offentliga insamlingar.
Föreningen verkar genom informationskampanjer, politisk
påverkan och djurskyddsprojekt över hela världen. Arbetet
bedrivs i överensstämmelse med vad som gäller för, och i
samarbete med, World Animal Protection International och
andra World Animal Protection-föreningar världen över.
World Animal Protection Sverige har 90-konto (90 01 07-4)
och står därmed under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.
World Animal Protection Sverige är även medlem i
Giva Sverige.

® World Animal Protection / Emi Kondo

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
därmed även väl i linje med våra långsiktiga mål.
Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till internationella
djurskyddsprojekt. Under 2020 har vi ökat vårt stöd till
internationella djurskyddsprojekt med 6 %.

Vi har haft ett nära samarbete med vårt globala kontor.
Inom World Animal Protection International finns en global
strategi och inom våra arbetsområden finns dessutom
globala handlingsplaner. Till dessa fogas årliga projektplaner. World Animal Protection Sverige är med vid
framtagandet av strategi, handlingsplaner och projektplaner. Vi har fortsatt även haft ett mycket nära och gott
samarbete med World Animal Protection Danmark.

Året har givetvis präglats av den pågående pandemin
(Covid-19). Vi har dock snabbt kunna styra om till hemarbete, och vi har gjort investeringar så att personalen ska
ha fullgoda arbetsplatser i sina hem. Vi har också genomfört särskilda insatser för att förbättra de anställdas liv
under pandemin.

Inom föreningen arbetar vi med systematiskt förbättringsarbete genom att vi tar fram kritiska mål för verksamheten
och har ett övervaknings- och utvärderingssystem på plats
för att följa utvecklingen och dra lärdomar och slutsatser.
En del av det arbetet sker gemensamt med övriga World
Animal Protection-föreningar runt om i världen, vilket
innebär att vi gemensamt tar fram mål, följerverksamheten och utvärderar den även på global nivå.

Även verksamhetsmässigt har vi lyckats organisera om vår
verksamhet så att vi har kunnat utföra det mesta av det vi
åtog oss i verksamhetsplanen. Vi har också avsatt ett större
kapital till 2021, för att organisationen ska klara av eventuellt kommande påfrestningar orsakade av pandemin.
Under 2020 har vi fortsatt rekrytera månadsgivare och
givare via en blandning av olika kanaler samt återrapporterat löpande för att informera givarna om hur de
gör världen bättre för djur.

Sammantaget har år 2020 varit mycket positivt för föreningens utveckling. Vi har i allt väsentligt genomfört och
uppnått de mål vi satt upp för året och utfallet ligger
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8 000
följare

Vi har även fortsatt att medvetet arbeta för att
integrera insamling med kampanjaktiviteterna för att
få en mer samstämmig kommunikation inom organisationen och öka effekten av både insamling och
kampanjer. Detta gick särskilt bra under vår kycklingkampanj i september.

på Instagram

Vi fick väldigt höga resultat på våra insamlingar i maj
och augusti. Det kan ha varit delvis på grund av att vi
kopplade dem till Covid-19 och hur det har påverkat
djur. Vi har även nått fler med vår marknadsföring per
telefon. Om detta beror på Covid-19 är svårt att säga
men det är en trolig anledning. Det vi vet är att vi har fått
mycket extra exponering via tv eftersom företag drog
tillbaka sin reklam och vi fick då gratis utrymme.
Detta ledde till en stor ökning i antal månadsgivare
i slutet av året.

KOMMUNIKATION
Att nå en bred följarbas på Linkedin har gått trögare, det
är en kanal där fokus ligger på att kommunicera med
politiker och företag. Twitter har varit nedprioriterat men
kommer att användas främst som ett kampanjverktyg i
framtiden.

Inom kommunikation fortsätter vi att växa men ett hinder är
att vi inte är tillräckligt kända. Förutom att samla in pengar
och stärka kampanjer fokuserade kommunikationsarbetet
under 2020 på att öka kännedomen.
Vårt starkaste verktyg för varumärket är en informationsfilm
i TV, som visades för flera miljoner tittare under året. I och
med social karantän ökade tv-tittandet och vi fick ett stort
antal gratisvisningar kring jul. Delar av denna film har även
använts till sociala annonser på Facebook och Instagram.

Medlemstidningen bytte namn till Animal News under året
och fick en mer lättsam layout med fokus på vad vi uppnår
för djur. Den är mycket uppskattad av våra givare.
Våra ambassadörer har under 2020 fortsatt att sprida
goodwill i sina kanaler på olika sätt.

Traditionell media är fortfarande viktig för att öka kännedomen om vårt arbete och vi nådde över100 medieträffar,
främst om vilda djur men även många om vår verksamhet i
stort. Sociala medier ökar i betydelse. Vi närmar oss
100 000 följare på Facebook, som fortsätter vara vår
största kanal med väldigt mycket engagemang och ett
stort antal delningar. Trots högt engagemang har tillväxten
stannat av något.

KAMPANJER
På grund av pandemins stora spridning under 2020
omarbetades verksamhetsplanens ursprungliga aktiviteter
och fokus lades på kampanjarbete mot G20 och mötet i
november genom vår globala kampanj ”Stoppa handeln
med vilda djur” – för att få till ett förbud mot handeln, då
pandemins uppkomst tros härstamma från vilda djur i
fångenskap. Globalt fick vi in över 1 miljon underskrifter
och resultatet för vår svenska namninsamling blev över
23 523 signaturer. Resultatet summerades och de svenska
namnen skickades till statsministern med tillhörande brev
om kampanjen. Kopplat till G20-kampanjen skrevs två
debattartiklar som berörde zoonoser, pandemier och
användningen av antibiotika.

Instagram är den kanal som växt mest under 2020. Detta
genom en blandning av bilder och filmer som engagerar
våra följare och visar vad vi har uppnått med hjälp av
våra supportrar, uppmaningar till engagemang och goda
djurnyheter. Vi använder också Instagram Stories, och
här finns potential att växa ytterligare. För att öka antalet
delningar av våra inlägg och för att inte tappa bort budskapet har vi börjat med text på bild, något som uppskattats av våra följare.
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Inom Wildlife Not Entertainers fortsatte vårt arbete med
att engagera svenska researrangörer att bidra till att ta
bort efterfrågan på vilda djur inom underhållningsindustrin.
Eftersom pandemin fortsatte begränsa resandet under hela
2020 blev det svårt att få respons från de svenska
reseföretagen när det kom till arbetet för djurvänlig turism.
Trots pågående pandemi ökade vår djurvänliga lista med
ytterligare ett nytt svenskt djurvänligt reseföretag.

Över 1 100 vykort skrevs under vilket var ett bra resultat då
Expedia har en relativt låg varumärkeskännedom i Sverige.
Under våren anordnade vi ett globalt digitalt seminarium
med förhandsvisning på minidokumentären Fooled by a
Smile. Över 30 svenskar deltog och var väldigt engagerade
och nyfikna på före detta delfintränaren som svarade på
frågor. Delfindokumentären fick över 4 200 visningar via vår
YouTubekanal.

Globala delfinarbetet fortsatte under 2020, baserat på
rapporten Behind the Smile som släpptes oktober 2019.
Kampanjens syfte var att uppmana Expedia att sluta
marknadsföra och sälja biljetter till delfinshower runt
om i världen. Innan pandemins större spridning under
2020 hann vi genomföra ett event utomhus centralt i Stockholm, med syfte att få in underskrifter till vår Expedia-kampanj. Förbipasserande människor ombads att skriva under
vårt vykort till Expedia, med uppmaning om att få reseföretaget att sluta sälja biljetter till delfinshower.

2020 var ett ovanligt år på grund av Covid-19. Flera
planerade aktiviteter ställdes in, främst de fysiska. Samtidigt
innebar pandemin att vi kunde kommunicera riskerna med
antibiotikaresistens och zoonoser till en mer angelägen och
påläst allmänhet.
Vi var med på vårt första rundabordssamtal med de svenska
storbankerna tillsammans med Fair Finance Guide Sverige.
Där presenterade vi det nya temat djurskydd och bankerna
kunde ställa frågor – intresset för antibiotikafrågan var
särskilt stort.

Över 1 100 vykort skrevs
under och levererades till
Expedia.
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Vi lanserade en integrerad kycklingkampanj under hösten
tillsammans med en insamling. Vi släppte resultaten för
en svensk The Pecking Order rapport, där snabbmatsrestaurangers arbete för ökad kycklingvälfärd undersöks,
vilket resulterade i löften från en av de största snabbmatsrestaurangerna i Sverige. Vi skapade också en konsumentguide, tryckt och digitalt, och spred den i våra sociala
medier, på Expressen, via insamlingsbrev och i vår tidning
Animal News.
Kycklingguiden fick ett väldigt positivt mottagande – våra
supportrar kontaktade företag som valt att inte svara på
våra frågor, delade ut guiden till vänner, efterfrågade
guider för andra djurslag och tipsade oss om missförhållanden.
Under hösten och vintern arbetade vi globalt fram tre
nya kampanjer enligt den nya strategin med temat
lantbruksdjur. Parallellt gjordes research kring europeiska
finansinstituts investeringar i nötkötts- och sojaproduktion i
Amazonas.
Under året har vi även haft ett gott samarbets- och diskussionsklimat med andra djurskyddsorganisationer, miljöorganisationer samt konsumentorganisationer. Vi har också
haft ett gott diskussionsklimat med svenska producenter
och med handeln, till exempel LRF, LRF Gris, Svensk Fågel,
Axfood, ICA med flera.
Utöver det har vi haft många kontakter med den svenska
regeringen och svenska politiker. Vi har varit representerade i regeringens dialoggrupp för genomförandet av
livsmedelsstrategin och i regeringens nationella djurskyddsnätverk, där främst EU-frågor diskuteras. Vi har
också blivit inbjudna till Kommerskollegium för diskussioner om handelsavtal mellan EU och tredje land, och
haft möjlighet att lämna synpunkter på dem. Vi har även
haft ett starkt samarbete med andra organisationer i
Sverige, företag, forskare, universitet med mera. Under
året har vi medverkat som experter i Axfoundations
arbete med att ta fram nya antibiotikakriterier. Kriterierna
prisades som ”Årets initiativ 2021” av Sustainable Brand
Index. Kriterierna är bland de mest långtgående i världen
då det gäller djurvälfärd och ansvarsfull användning av
antibiotika.
Vår konsumentguide
finns både i tryckt och
digitalt format.

Trots Covid-19 har vi haft möjlighet att genomföra digitala
föreläsningar på universitetsnivå.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Under de fem senaste åren har föreningen utvecklats
enligt följande:
50

Så här har vi använt våra pengar under 2020

Intäkter i Mkr
Ändamålskostnader

40

/Totala intäkter

2020

35

71%

2019

30
2017

2018

25
2016

20

15

Administrations- och
insamlingskostnader
/Medel från allmänheten

10

Insamlingskostnader
/Medel från allmänheten
5

17%

0

Föreningen finansierar sin verksamhet i allt väsentligt via
medlemsavgifter, månadsgåvor, enskilda gåvor och arv.

13%

De verksamhetsplaner som vi tar fram följs löpande upp i vårt
övervaknings- och utvärderingssystem, där vi mäter och
utvärderar arbetet för att nå våra kritiska mål. I allt väsentligt
har vi uppnått de mål vi satte upp för året.
Den fortsatt positiva resultatutvecklingen beror på att de frågor
som vi arbetar med attraherar många, vi erbjuder möjligheter
att vara med och förändra för djuren och kännedomen om vår
förening växer sig starkare år från år.

Enligt nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll

Eget kapital
		
Balanserat
Summa
		
kapital
eget kapital
			
Ingående balans		
2 819 661
2 819 661
Årets resultat		
5 634 520
5 634 520
Utgående balans		

8 454 181
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FINANSIELLA INSTRUMENT

ÖVRIG ICKE-FINANSIELL INFORMATION

Placeringspolicy

Förvaltning

World Animal Protection Sverige har en placeringspolicy
där det slås fast att vi inte placerar medel i aktier eller andra värdepapper. Det innebär samtidigt att vi inte placerar
medel inom områden som vapen, alkohol, tobak eller där
barn exploateras.

World Animal Protection Sverige styrs mellan årsmötena
av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, fyra
ledamöter och fem suppleanter. Till stöd har styrelsen ett
kansli, som leds av generalsekreteraren. Utöver generalsekreteraren finns tolv ytterligare tjänster på kansliet. På
kansliet förekommer även regelbundet volontärarbete.
Under 2020 har styrelsen haft fyra protokollförda
styrelsemöten:

De medel som vi samlar in hålls på plusgirokonto och
sparkonto hos Nordea. Endast medel som behövs för att
täcka kostnader de inledande månaderna av det nya
verksamhetsåret står kvar på kontot, resterande medel förs
över till vårt globala kontor i form av bidrag till globala
djurskyddsprojekt.

Gitte Buchhave, ordförande
Sven Stensson, ledamot
Lena Dirsäter, ledamot
Magnus Hedberg, ledamot
EwaLena Sten, ledamot
Amanda Dahlberg, suppleant
Ingegerd Bülow, suppleant
Nairi Schlyter, suppleant
Claes Kampe, suppleant
Pernilla Hellman Stefansdotter, suppleant

En stor del av våra insamlade medel förs över till vårt
globala kontor i London, som i sin tur ansvarar för att de
används till djurskyddsprojekt världen över. Användningen
av våra medel granskas genom en trepartsöverenskommelse av revisionsbyrån Grant Thornton i London.

Medlemmar
World Animal Protection Sverige har medlemmar och
månadsgivare. De utgör basen i organisationen. På
årsmötet har varje medlem en röst. Medlemmar och
månadsgivare erhåller vår tidning Animal News och de
har också tillgång till en blogg/nyhetsbrev, där vi löpande
berättar om viktiga händelser för djuren runt om i världen.

Styrelsens arbete sker ideellt.
World Animal Protection Sveriges valberedning har
under räkenskapsåret bestått av Diana Karner
och Martin Ågren.
World Animal Protection Sverige har haft två auktoriserade revisorer under räkenskapsåret: Håkan Fjelner
(ordinarie revisor) och Hans Bredberg (revisorssuppleant),
Finnhammars Revisionsbyrå.

Personal
World Animal Protection Sverige har tretton anställda på
kansliet i Stockholm:
- Generalsekreterare
- Organisationssekreterare
- Ekonomiansvarig
- CRM/IT-ansvarig
- Kampanjansvarig (2 st)
- Kommunikationsansvarig (2 st)
- Insamlingsansvarig (2 st)
- Givarservice (3 st).

®Luke Wait/Shutterstock.com

Personalen leds av generalsekreteraren efter instruktion
från styrelsen. Det finns globala policydokument som alla
kontor följer och nationella, som styrelsen eller generalsekreteraren fattat beslut om.
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Annan relevant fakta

Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal förts med
personalen. En psykosocial undersökning av vår arbetsplats
har genomförts av vår företagshälsovård. Det finns också en
global grupp för personalfrågor, där kommunikationsansvarig inom World Animal Protection Sverige ingår.

World Animal Protection Sverige har ett 90-konto:
90 01 74-4. Organisationens hemsida:
www.worldanimalprotection.se
Medlemmar och givare i World Animal Protection Sverige
erhåller tidningen Animal News två gånger per år. Vi har
också ett nyhetsbrev som skickas ut 1–2 gånger per månad.
Månadsgivare erhåller en särskild blogg/nyhetsbrev.
Vid slutet av 2020 hade vi 22 893 månadsgivare och
medlemmar.

Miljöarbete
Vårt kansli är Fairtrade-certifierat. Vi köper el som har
producerats av vindkraft. Kansliet har ett aktivt arbete med
återvinning och så långt som möjligt gör vi miljövänliga
inköp. Vi har en miljöpolicy och en hållbarhetspolicy, bland
annat väljer vi att resa med tåg så långt som det är möjligt
och vi skriver inte ut på papper när det kan undvikas.

Samtliga anställda inom World Animal Protection Sverige
ingår i virtuella team, tillsammans med kollegor över hela
världen. Teamen har ibland fysiska möten och för kontinuerlig dialog via intranät och mail.

Framtida utveckling
World Animal Protection Sverige har haft tillväxt varje år
sedan organisationen startades 2009. Vi räknar med fortsatt
tillväxt under flera år framöver.

Generalsekreteraren ingår dessutom i det globala ledarskapet, tillsammans med dem som är chefer för andra World
Animal Protection-föreningar över hela världen samt de
ledande tjänstemännen på global nivå. Generalsekreteraren
ingår även som en av tre chefer för andra World Animal
Protectionföreningar i den grupp som har en rådgivande
funktion gentemot den globale CEO:n och andra
globala chefer.

Vi ser ett allt större intresse från allmänheten att delta i vårt
arbete, både i kampanjarbetet och med ekonomiska bidrag.
Vi räknar med att det kommer att fortsätta öka, inte minst då
det gäller stöd med testamentsgåvor.
Vi ser också ett allt större intresse från företag och från näringen att ha dialog med oss. Vi räknar med att det kommer
att stärkas under många år framöver och att det även i större
utsträckning kommer att innefatta den finansiella sektorn. Vi
har redan en stark position i vårt politiska arbete. Många ser
oss som en viktig organisation att ha kontakt med både då
det gäller globala och nationella djurskyddsfrågor. Vi räknar
med att kunna bibehålla det intresset samt framöver även
kunna utöka det till att innefatta fler som är aktiva i mellanstatliga organ.

Flera av de anställda har också haft uppdrag inom World
Animal Protection, både på global och regional nivå, med
att arbeta fram strategier och kampanjplaner inom våra
verksamhetsområden.
Generalsekreteraren är ledamot i regeringens kommitté för
genomförandet av den statliga livsmedelsstrategin samt
regeringens djurskyddsnätverk för EU-frågor och andra
globala djurskyddsfrågor, ledamot i referensgruppen för
djurskydd vid Jordbruksverket och även ledamot i expertkommittén för Dag S Stiansens djurskyddsfond (Norge).

Vi räknar också med att frågor som rör djurvälfärd kommer
att intressera allt fler, eftersom djurvälfärd bidrar väsentligt
inom områden som hälsa och miljö.
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Läs mer om vårt arbete på
worldanimalprotection.se

