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For mange år siden var jeg rejseleder i 
Grækenland og Tyrkiet. Her så jeg men-
nesker stå i vejkanten med bjørne, der 
havde kæder gennem snuden. Mange 
turister standsede op og betalte for at 
se bjørnene ”danse”. De stakkels bjørne 
var blevet trænet ved at placere dem 
på brændende kul, mens ejeren ryk-
kede i kæden i deres snude. For at und-
vige smerten lavede bjørnene nogle hop-
pende bevægelser. Resten af deres liv 
huskede bjørnene smerten og ”dansede”, 
når de mærkede kædens ryk. 
 
Det gjorde ondt i hjertet på mig at være 
vidne til. I dag har jeg gjort det til mit ar-
bejde at hjælpe dyr i nød, og det bety-
der meget for mig, at vi i World Animal 
Protection har været med til at få den hor-
rible praksis med dansebjørne stoppet i 
Grækenland, Tyrkiet og Indien. Bjørnene 
blev befriet for deres kæder og fik et nyt 
liv i de reservater, vi byggede.  
 
Desværre bliver mange andre vilde dyr 
udnyttet og mishandlet. I Asien har det 

længe været populært blandt turister at 
ride på elefanter, få taget tiger-selfies og 
se shows, hvor vilde dyr optræder. Og i 
det sydlige Afrika vokser efterspørgslen 
på elefantridning og anden underhold-
ning med elefanter og løver. 
 
Vi er nødt til at gøre noget nu, hvis vi skal 
stoppe den brutale industri fra at vokse 
sig endnu større. I temaet om underhold-
ning med vilde dyr inde i bladet kan du 
læse, hvad vi vil gøre for at stoppe efter-
spørgslen.  
 
Det er ikke forkert at søge oplevelser 
med vilde dyr – men det bør ske på 
dyrenes præmisser, for eksempel ved 
at tage på fotosafari. Vilde dyr skal 
opleves, hvor de hører til: I naturen.
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Forsiden: En elefant i Mikumi
National Park, Tanzania.

Samarbejde om at stoppe 
bjørnegaldeindustrien
Vi har underskrevet en samarbejdsaf-
tale med et af Kinas førende forsknings-
institutter, det statslige Development Re-
search Center (DRC). Samarbejdet skal 
afdække bjørnegaldeindustriens omfang 

og finde ud af, hvordan man mest effek-
tivt kan stoppe denne grusomme industri, 
hvor bjørne udnyttes og mishandles for 
deres galdes skyld. Galden bruges i 
traditionel asiatisk medicin.

Avlsstop på 
bjørnegaldefabrikker
I samarbejde med vores lokale partner-
organisation har vi overtalt alle ejere af 
bjørnegaldefabrikker i Sydkorea – med 
undtagelse af en enkelt – til frivilligt at 
udfase galdeproduktionen. I juni 2016 
vil over 98 % af bjørnene på Sydko-
reas bjørnegaldefabrikker være sterilise-
ret. Det er et stort fremskridt i vores kamp 
mod bjørnegaldeindustrien, at der ikke 
længere bliver avlet nye bjørne på fa-
brikkerne. De vildtlevende bjørne i Syd-

I underholdningens navn

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal 
Protection Danmark
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korea er godt beskyttet og er derfor ikke 
i fare for at blive indfanget til et liv på  
fabrikkerne.

Cirkuselefant gik amok
I juli fortalte avisoverskrifter, hvordan en 
af Cirkus Arenas elefanter var gået amok 

og havde angrebet en parkeret bil, efter 
at en af cirkussets ansatte havde slået ele-
fanten med en pind. I World Animal Pro-
tection mener vi ikke, at vilde dyr som ele-
fanter hører til i underholdningsindustrien. 
Cirkuselefanter har deres vilde instinkter in-
takte, og livet i fangenskab er stressende 
for dem. De bliver tæmmet med brutale 
metoder og har ikke mulighed for at leve 
et naturligt liv.

Thailandsk elefant 
dræbte mahout
I august dræbte en elefant i Thailand sin 
mahout (elefanttræner) og løb derefter ind 
i junglen med en familie af kinesiske turister 
på ryggen. Elefanten blev senere indfan-
get, stadig med de uskadte turister på ryg-
gen. I modsætning til hvad mange tror, er 

elefanter et af de farligste dyr for menne-
sker at omgås. Når de bruges til turistun-
derholdning, bliver de knækket mentalt 
ved at blive sultet, isoleret og slået for at 
få dem til at lystre. 

Løven Cecils død rystede verden
De sociale medier var ved at koge over i 
sommer, da nyheden om det ulovlige drab 
på løven Cecil spredte sig. En amerikansk 
tandlæge havde betalt 50.000 dollars for 
at skyde Cecil med bue og pil. Cecil blev 
lokket ud af den nationalpark i Zimbabwe, 
hvor han levede, og efter at være blevet 
ramt af pilen led han i 40 timer, indtil han 
til sidst blev skudt med en riffel.
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Hjælp til cyklonens ofre
En af de største cykloner i Stillehavets historie hærgede i 
marts måned østaten Vanuatu. Vores katastrofeteam satte 
akut ind for at hjælpe op mod 30.000 sultne og syge dyr.  

Verden bliver hvert år ramt 
af over 400 katastrofer. 
Både mennesker og dyr dør, 
såres og mister deres hjem. 

Men når katastrofebered-
skaber køres i stilling, og de 
humanitære organisationer 
rykker ud, er der sjældent 
tænkt på dyrene.

Dyrene er katastrofens 
glemte ofte – men der er 
god grund til at huske dem. 
De er levende væsner, der 
ligesom mennesker føler 
stress, smerte og frygt. Og 
når dyrene bliver syge og 
dør, er det et hårdt slag for 
deres ejere. 

En milliard af verdens fattig-
ste mennesker er afhængige 
af deres dyr for at forsørge 
sig. Mange af dem ser også 
dyrene som elskede familie-
medlemmer, der giver dem 
trøst, mens verden omkring 
dem er gået af lave. Uden 
dyrene er det svært for 
menneskene at komme på 
fode igen efter katastrofen.

Vi mener, at det er vigtigt 
at redde dyrene, når kata-
strofen rammer. Vi hjælper 
hvert år hundredtusinder af 
katastroferamte dyr, og vi 
samarbejder med Internati-
onalt Røde Kors om at med-
tænke dyrene i de humani-
tære katastrofeindsatser.

Det er alt for firkantet at 
sige, at det vigtigste i en 
katastrofesituation er at 
redde menneskene. Vi skal 
redde mennesker OG dyr 
– og ved at redde dyrene, 
hjælper vi samtidig menne-
skene. o

Vi mener

TEMA:
VI HJÆLPER DYR 
I KATASTROFER 
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Vi er dybt taknemmelige 
over, at mange af vores støt-
ter valgte at give et ekstra 
beløb til vores katastrofe-
arbejde, så vi kunne redde 
Vanuatus dyr. Og arbejdet 
er ikke forbi – vi hjælper 
landet med at forberede 
sig på kommende katastro-
fer, blandt andet ved at 
bygge cyklonsikrede stalde. 
På den måde kan flere dyr 
redde livet, næste gang en 
cyklon rammer.
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Cyklonen ødelagde marker og 
stalde og jævnede mange huse 
med jorden. Mange af øboerne 
lukkede deres dyr ud af staldene 
i håb om, at de så ville overleve 
cyklonen. Omkring 80 % af Vanu-
atus befolkning er afhængige af 
deres høns, grise, geder og kvæg 
for at kunne brødføde sig selv og 
deres familier.

Vores dyrlæger behandlede 
de mange dyr, der var ska-
dede og syge, og vi sørg-
ede for foder til op mod 
30.000 dyr, der ellers ville 
sulte. Vi blev mødt med stor 
glæde, da vi ankom med  
foderet. Indtil da havde dyre-
nes ejere fodret deres grise 
med kokosnødder, og køer 
og geder spiste blade, der 
var blæst af træerne. 

Hvalpen Pam blev reddet i sidste øjeblik

Cyklonen dræbte og sårede ikke bare landbrugsdyr, 
men også kæledyr. Hvalpen Pam var tæt på at dø, da 
vores dyrlæger fandt hende. ”Hun lignede et lille skelet 
og havde svært ved at trække vejret. Hun var så dehy-
dreret og udsultet, at hun ikke kunne løfte hovedet,” for-
tæller Scott Cantin fra vores katastrofeteam. 

Vores dyrlæge gav Pam en glukoseindsprøjtning og 
vand via en engangssprøjte. Bagefter behandlede han 
hende for lungebetændelse. For nylig besøgte vi Vanu-
atu igen – og det var et stort øjeblik at møde den nu 
voksne Pam og se, at hun har vokset sig til en sund og 
glad hund.

>

>

80%
af Vanuatus befolkning 
er afhængige af deres 
husdyr for at kunne 
brødføde sig selv og 
deres familier.
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Nepals dyr reddet 
ud af ruinerne
Ødelæggelserne var enorme, da to voldsomme jordskælv 
ramte Nepal i april og maj. Mange mennesker og dyr 
mistede livet, og tusindvis af geder, køer, hunde og andre 
dyr var i fare for at dø af sult eller skader. 

TEMA:
VI HJÆLPER DYR 
I KATASTROFER 

Da vores katastrofeteam ankom til 
Nepal, blev de overalt mødt af ejere, 
der bønfaldt dem om at hjælpe de-
res sårede og skræmte dyr. I nogle af 
de værst ramte områder er 95 % af 
de lokale familier afhængige af deres 
dyr for at overleve, og de ser dyrene 
som kære familiemedlemmer. 

Apsara Gajureal, 40 år
”Jeg arbejdede i marken, da jeg plud-
selig opdagede, at hele landsbyen ry-

stede. Jeg prøvede at bevæge mig, 
men jeg kunne ikke gå et eneste skridt. 
Så snart jordskælvet stoppede, løb jeg 
hen til stalden, hvor jeg havde tre bøf-
ler og to køer stående. Stalden var 
braset sammen over dem, og vi kunne 
ikke redde dem. To af mine bøfler 
døde for øjnene af mig, mens de brø-
lede hjerteskærende.

Jeg kan ikke glemme den forfærde-
lige dag. Jeg savner stadig mine el-
skede dyr af hele mit hjerte. Og uden 
dem kan min mand og jeg ikke tjene 
til dagen og vejen. Jeg plejede at 
sælge 15 liter ghee (en type klaret 
smør, red.) og 30 liter mælk om da-
gen. Hvordan skal vi nu betale for vo-
res søns uddannelse?”

Apsaras gifte datter har givet sine 
forældre en bøffel, og de har to ge-
der tilbage. Vores dyrlæge behand-
lede gederne, så de klarede sig gen-
nem katastrofen.

Khila Prashad Gajureal, 60 år
“Jeg havde tre køer og syv geder. De 
gav mig stor glæde i hverdagen, og 
jeg tilbragte næsten al min tid sam-
men med dem. Jeg plejede at kunne 
sælge 30 liter komælk om dagen. 

Den 25. april arbejdede jeg i mar-
kerne sammen med min familie, da 
noget pludselig føltes helt galt. Det 
gik op for mig, at det var et jordskælv, 
og jeg skyndte mig hjem til mine dyr, 
der stod i stalden. Men mit hjem var 

Vores støtter på Face-
book viste stor bekym-
ring for Nepals dyr.

Mette Olsen
Jeg forstår simpelt-
hen ikke de men-

nesker der tror at det ene 
udelukker det andet, der er 
tonsvis af organisationer der 
hjælper menneskerne, no-
gen SKAL også hjælpe dy-
rene. Heldigvis vælger man 
selv hvem man støtter. Tak 
fordi i er der. J

Louise Zahl 
Christensen
100 kr sendt! 

Godt de stakkels dyr bliver 
hjulpet! Tænker det er vig-
tigt både at hjælpe menne-
skerne og dyrene! 

Jette Thomsen
Har støttet med 
100kr. Til dyrene. 

Har også støttet på andre 
måder til de katastroferamte. 
En selvfølge. Vi lider jo al-
drig de skæbner herhjemme. 
Så det kan vi godt hjælpe 
med. Vi må stole på at pen-
gene kommer det rette sted.

Ellen Danielsen
Dyr har ligeså me-
get ret til hjælp 

som mennesker, det er le-
vende væsner med smerte, 
sult og følelser.

 Deltag i debatten 
på facebook.com 
/WorldAnimalProtec-
tionDanmark
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 Rekonstruktion

Gamle Max 
overlevede 
vulkanen
I slutningen af 2014 gik en vulkan i udbrud i Kap 
Verde. Hunden Max var blandt de mange dyr, 
der fik hjælp af vores katastrofeteam.

Da vulkanen går i udbrud, 
sætter Max’ ejer ham løs i 
håb om, at han kan løbe væk 
og redde livet. Max er en 
ældre herre, og selvom han 
er stærk, tager det hårdt på 
ham at måtte slås mod andre 
hunde for at få mad.

Da vi finder Max, har han et 
stort, åbent sår på ryggen 
og bidemærker over hele 
kroppen. Han har ikke spist i 
dagevis og kan knap nok stå 
på benene.

Vores dyrlæge Sergio renser 
Max’ sår og giver ham anti-
biotika. Han giver også Max 
et solidt måltid med, så han 
kan komme til kræfter.

Det lykkes at finde Max’ ejer 
Davide, som er lykkelig for 
at blive genforenet med sin 
elskede hund. Davide skifter 
Max’ forbinding hver dag og 
giver ham medicin, indtil han 
er helt rask.

Flere måneder senere møder 
vores team Max igen. Han er 
sund og rask – og har travlt 
med at flirte med damehun-
dene! 

Vidste du?

• Over 40 millioner dyr 
bliver hvert år ramt af ka-
tastrofer som oversvøm-
melser, tørke og tyfoner.

• En milliard af verdens 
fattigste mennesker er af-
hængige af deres dyr 
for at overleve.

• Vores fem internationale 
katastrofeteams står klar 
til at rykke ud 365 dage 
om året.

• I 2014 hjalp vi over 
296.000 katastrofe-
ramte dyr.

Nepals dyr reddet 
ud af ruinerne

4 mio.
Vi har hjulpet 4 mio. 
katastroferamte dyr 
siden vores første 
katastrofeindsats 
i 1964.

Takket være de dyrevenner, 
der støttede vores katastrofe-
teams indsats i Nepal, kunne 
vi sætte ind, hvor nøden var 
størst. Apsara, Khila, Shatye og 
mange andre fik hjælp af vores 
team, så de sammen med de-
res overlevende dyr kan genop-
bygge et liv efter katastrofen.

væk. Huset og stalden var jævnet 
med jorden, og to af køerne var ble-
vet dræbt af jordskælvet.

Det lykkedes os at redde den 
tredje af køerne med hjælp fra en 
af vores naboer. Det tog ni timer at 
grave hende ud af ruinerne – men 
hun var i live! Når jeg får bygget en 
ny stald, skal den være bedre sikret 
mod jordskælv, så dyrene er i sikker-
hed.”

Shatye Ram Gajureal, 73 år
Shatye er ældet kraftigt efter jordskæl-
vet. Han mistede sit hjem og sine el-
skede dyr, og da vores team mødte 
ham, var han dybt deprimeret.

Shatye var i gang med dagens plig-
ter på gården, da jordskælvet ramte. 
Pludselig følte han det som om, at jor-
den dansede under ham. Han hørte 
panikslagne stemmer, og han så sit 
hjem og dyrenes stald falde sammen 
for øjnene af sig. Hans fire køer blev 
dræbt på stedet.

”Jeg har mistet mine højtelskede 
køer,” fortalte han vores team med tå-
rer i øjnene. ”Jeg har begravet dem og 
plantet blomster på deres grav.” Hans 
eneste trøst er, at hans familie overle-
vede – og det samme gjorde en ung 
kalv, der dog var såret. Vores dyrlæge 
undersøgte kalven og kunne til Shatyes 
store lettelse fortælle, at den ville klare 
sig og blive helt rask igen. o
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Lad vilde dyr være vilde

Det er en stor misforståelse, 
når folk tror, at vilde dyr er 
glade og tilfredse, når de  
optræder i dyreshows eller 
bærer rundt på turister.

Livet i fangenskab forhindrer 
vilde dyr i at følge deres na-
turlige instinkter og udføre na-
turlig adfærd. Det skader dem 
både fysisk og psykisk. Når 
fastlænkede elefanter rokker 
fra ben til ben, og når løver 
vandrer hvileløst frem og til-
bage i en lille indhegning, er 
det et tegn på, at de forhold, 
de lever under, ikke opfylder 
deres behov.

Tusindvis af vilde dyr i turist- 
og underholdningsindustrien 
bliver mishandlet og trænet 
med brutale metoder for at få 
dem til at lystre. Det er ikke 
i orden! Vilde dyr er ikke le-
getøj, som er til for at under-
holde os mennesker.

I dag er underholdning med 
vilde dyr en del af alt for 
mange menneskers ferieaktivi-
teter. Vi ved, at de turister, der 
vil i kontakt med vilde dyr, ofte 
er dyreelskere. De ville vælge 
denne form for underholdning 
fra, hvis de kendte til dyrenes 
lidelser. 

Hjælp os med at sprede bud-
skabet. Jo flere turister, der 
kender sandheden og væl-
ger underholdning med vilde 
dyr fra, jo mere falder efter-
spørgslen, så det ikke læn-
gere kan betale sig for menne-
sker at udnytte og mishandle 
vilde dyr. o

Vi mener

Det er lettere og billigere end nogensinde før at 
flyve til eksotiske destinationer som Thailand, In-
dien og Sydafrika. Noget af det fascinerende 
ved disse lande er det vilde dyreliv med elefanter, 
tigre, aber og løver, og mange turister har et øn-
ske om at opleve de vilde dyr på ferien. De fleste 
turister tror, at det er en del af den lokale kultur, at 
man kan ride på en elefant eller komme tæt på 
en ”tam” tiger i et tigertempel – men sandheden 
er, at det oftest er kold forretning.

”Det er meget trist, at dyreelskere faktisk er med 
til at støtte en industri, hvor dyrene lider. Turister, 
der ser delfinshows, rider på elefanter eller klap-
per løveunger, holder typisk meget af dyr. De ved 

ganske simpelt ikke, at dyrene ikke trives under de 
trange forhold i fangenskab, og at mange af dem 
mishandles eller bedøves,” siger Gitte Buchhave, 
direktør i World Animal Protection Danmark.

Fra Asien til Afrika
Desværre er underholdning med vilde dyr en in-
dustri i hurtig vækst. I et land som Thailand er der 
flere tilbud end nogensinde før om at ride på ele-
fanter, se makakaber optræde med sjove kunster 
eller få taget et billede med en tiger. 

Samtidig spreder denne form for turistunder-
holdning sig, fortæller Gitte Buchhave. ”Tidligere 
var elefantridning mest udbredt i Asien, men nu er 

Turisterne ser en godmodig elefant, en rolig løve eller en 
smilende delfin. Men bag facaden bliver dyrene mishandlet.
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En elefantfamilie i 
Addo National Park, 
en af Sydafrikas mange 
naturreservater, hvor 
dyrene lever i deres 
rette element.

det ved at sprede sig mere og mere i det 
sydlige Afrika, særligt Sydafrika og Zim-
babwe. Og hvis der ikke bliver gjort no-
get for at stoppe det, vil det sandsynligvis 
sprede sig til mange andre afrikanske lande 
også.”

I Sydafrika er der samtidig sket en eks-
plosion af antallet af løver holdt i fangen-
skab de seneste år, og i dag lever der flere 
løver i fangenskab i Sydafrika end i lan-
dets vildtreservater. I løveparkerne kan tu-
risterne klappe små løveunger og gå tur 
med halvvoksne løver. Senere i livet kan de 
selvsamme løver ende som udsmykning på 
væggen hos en trofæjæger.

Oplev dyrene hvor de hører til
Gitte Buchhave opfordrer til, at man som tu-
rist undgår alle aktiviteter og attraktioner, 
der involverer vilde dyr i fangenskab. ”Dy-
rene betaler en alt for høj pris, og når man 
lægger sin betaling, er man med til at holde 
mishandlingen i gang.”

Heldigvis findes der mange muligheder 
for at opleve vilde dyr i naturen, hvor de hø-
rer hjemme. Man kan for eksempel tage på 
safari i naturreservater, hvor de vilde dyr le-
ver et frit liv. Bare i Sydafrika er der omkring 
400 beskyttede områder med nationalpar-
ker eller naturreservater, og i mange af dem 
kan man opleve vildtlevende løver og ele-
fanter.

Dyrevenlig og etisk turisme er ikke bare 
godt for dyrene og de turister, der får lov til 
at opleve dem udfolde sig i deres rette ele-
ment – det kan også bidrage positivt til den 
lokale økonomi og være med til at sikre, at 
de vilde dyr bliver beskyttet mod krybskyt-
ter, og at deres levesteder bevares. o

Den søde tigerunge, 
du kan give sutteflaske, 
og den sjove abe, 
der optræder for dig, 
bliver trænet med 
brutale metoder.

Vidste du?

• Elefanter er yderst intel-
ligente og sociale dyr 
med stærke familiebånd.

• Elefanten er det største 
pattedyr, der lever på 
land. En afrikansk hanele-
fant kan veje op til 6.000 
kg og måle op til 3,3 
meter i skulderhøjde.

• I naturen kan asiatiske 
elefanter blive op til 70 
år gamle.

• Løver er de mest sociale 
af de store kattedyr. De 
lever sammen i store flokke 
med op til 40 løver.

• I naturen dier løveunger 
hos deres mor, indtil de 
er omkring otte måneder 
gamle.

• Antallet af vildtlevende lø-
ver i Afrika er faldet med 
42 % de sidste 21 år.

>
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…

20.000
Der er færre end 20.000 
vildtlevende løver tilbage

i Afrika. Det er 42 %
færre end i midten 

af 90’erne.
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Uanset om elefanter fødes i fangenskab el-
ler i naturen, er de vilde dyr med deres na-
turlige instinkter intakte. Elefanter, der bru-
ges til elefantridning, eller som optræder 
med tricks, gør det ikke frivilligt. De er taget 
fra deres mødre som små unger og knæk-
ket mentalt med fysisk og psykisk vold.

Elefantungen bliver typisk lænket fast i 
et lille bur, hvor den ikke kan bevæge sig 

rundt. Den kan blive nægtet mad og vand 
og slået med skarpe ”elefantkroge” og 
køller, indtil den adlyder sine trænere. Det 
er en dybt traumatiserende oplevelse for 
elefanten, der bærer den med sig resten 
af livet.

Lidelserne stopper ikke, efter at elefan-
ten er knækket. Elefanter i turistindustrien 
holdes typisk indespærret og fastlænket, 

så de ikke kan danne sociale relationer i 
store flokke, sådan som de ville gøre i natu-
ren. Og de bliver styret med elefantkroge, 
der er skarpe nok til at gennembore deres 
hud. Mange elefanter har dybe, betændte 
sår efter at være blevet slået med en ele-
fantkrog. o

Elefantens skjulte sorg
Elefanter, der bærer rundt på turister eller optræder i shows, er ikke glade 
og tilfredse – de er knækket mentalt og har opgivet at gøre modstand.

Hanne Christine Falck
Mit statement er, at man 
som dyreelsker ikke vil 

klappe vilde dyr, netop af respekt 
for dyrene. Så undgå for enhver 
pris steder hvor det er muligt at 
komme så tæt på dyrene!

Hanne Glem
Håber den fokus der er, 
vil ændre forholdene for 

dyrene i Afrika, og alle andre 
steder generelt.

Tina Nielsen
Mennesket er en mærke-
lig størrelse. Vi tolererer 

ikke krig og mishandling af hinan-
den, men at mishandle dyr for sam-
tidig tjene penge på dem, det vil vi 
gerne. Det er vist det, der kaldes
for dobbeltmoral.

 Deltag i debatten på facebook.com 
/WorldAnimalProtectionDanmark

Vi fik mange 
reaktioner, da vi 
fortalte om Syd-
afrikas løveparker 
på Facebook.

TEMA:
VILDE DYR ER 
IKKE LEGETØJ 

En elefantunge er helt afhæn-
gig af sin mor, indtil den er 
fire år gammel, og i flere år 
derefter vejleder moren den.
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Se og del!
Se vores animations-
video, der viser livet 
i turistindustrien set 
med elefantens øjne: 
bit.ly/ikke-legetoj
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Der lever mange flere løver i fan-
genskab i Sydafrika, end der er 
frie løver i landets vildtreservater. 
Omkring 5800 løver holdes fan-
get i parkerne – en fordobling af 
antallet på bare 10 år. Løver er 
blevet big business.

I løveparkerne bliver små un-
ger taget fra deres mødre kun 
få uger gamle. De bliver træ-
net med afstraffelse og slag, så 
de ikke gør modstand, når turi-
ster klapper dem og tager bille-
der af dem. Når løverne bliver 

lidt ældre, kan turisterne gå ture 
med dem. Resten af tiden bliver 
de holdt i små bure og indheg-
ninger.

Når løverne bliver voksne, er 
de typisk for farlige til at omgås 
turister, og så bliver de ofte solgt 

til private samlere eller uautori-
serede zoologiske haver – eller 
de ender deres dage i en ”då-
sejagt”, hvor trofæjagere betaler 
for at skyde dem i et indhegnet 
område. o

Mange rejseselskaber tilbyder deres gæster 
udflugter med elefantridning. Det vil vi have 
stoppet! Hvis elefanterne skal beskyttes mod 
at blive udnyttet, så de kan blive i naturen, er vi 
nødt til at påvirke rejseindustrien. For så længe 
der er penge at tjene for lokalbefolkningen 
ved at lade turister ride på elefanter, lige så 
længe vil dyrene blive udnyttet og mishandlet.

Vi har allerede overbevist over 80 rejse-
selskaber forskellige steder i verden om at 
stoppe med at tilbyde elefantridning – blandt 
andet tre af Danmarks største charterselska-
ber, nemlig Spies, Star Tour og Apollo.Men 
vi vil have endnu flere selskaber til at følge 
trop! o

Skriv under!
Læg pres på rejseselskaberne
på vilde-dyr-ikke-legetøj.dk.
Med din underskrift kan du fortælle
rejse branchen, at vilde dyr hører 
til i naturen.

Hjælp os med at påvirke rejseindustrien

Mange turister ved det ikke, men når de besøger en afrikansk 
løvepark, er de med til at støtte en kynisk industri.

Mishandling af løver er big business
Løveunger skal have lov til at blive hos deres mødre, ligesom denne unge i en nationalpark i Zimbabwe.
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TEMA:
BJØRNENES 
NYE LIV

…

Reddet!
Som ganske unge blev Misha og 
Gemma taget fra naturen. Deres frede-
lige bjørneliv blev byttet ud med et rent 
helvede. 

Tvunget til smertefuld underholdning
Mishas liv som dansebjørn bestod af 
stokkeslag og ryk i næseringen, så hun 
rokkede frem og tilbage på bagbenene 
i en ”dans” for at undgå smerten. Endnu 
værre var det, når hun blev bundet fast i 
en kampring foran et larmende publikum. 
Så gik der ikke lang tid, før kamptræ-
nede hunde sprang på hende og skam-
bed hende. 

Også Gemma blev brugt i de forfær-
delige bjørne-hundekampe. Nu venter 
der heldigvis hende og Misha et godt 
liv i det beskyttede Balkasar-reservat. De 
skal aldrig mere frygte, hvornår de næste 
gang skal forsvare sig mod hundebid el-
ler mærke de smertefulde ryk i snuden.

Sultne og fejlernærede  
– men det går fremad
Misha har i årevis kun levet af brød og 
mælk, og det er ikke nok næring for en 
bjørn. Da hun ankom til reservatet, var 
hun meget svag og led af blodmangel. 
Men hun får det bedre dag for dag. 

Når hun er stærk nok, bliver hun lukket 
fra karantæneområdet ud i det store re-
servatområde sammen med de andre 
bjørne.

Gemma virker heldigvis til at være 
ved godt helbred. Hun var glubende sul-
ten, da hun kom til reservatet, og slugte 
to store brød på ingen tid. Gemma vir-
ker rolig og tilfreds i karantæneområdet, 
hvor hun ligesom Misha opholder sig, 
indtil hun er klar til at komme ud i selve 
reservatet.

Vi stopper ikke vores arbejde, før der 
ikke længere er flere bjørne som Misha 
og Gemma tilbage at redde. o

De nyeste beboere i bjørnereservatet i Pakistan er Misha og Gemma: 
To hunbjørne, der har været brutalt mishandlet. Nu er deres mareridt 
endelig slut.

Misha Gemma
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Fakhars kamp 
for bjørnene
Det kræver en ildsjæl at have som sit livsmål at stoppe 
de uhyrlige bjørne-hundekampe i Pakistan. Mød 
Fakhar Abbas, der leder bjørnereservatet i Balkasar. 
Han er vidne til frygtelig mishandling – men også til 
mange rørende øjeblikke, når bjørnene bliver reddet 
og får et nyt og bedre liv.

”Da jeg var barn, tog de voksne i familien mig 
med på jagt i weekenden. Men jeg fik ikke lov 
til at komme med længere, da jeg begyndte at 
gemme de dyr og fugle, de skød, fordi jeg ville 
pleje dem, så de blev raske igen.” Det fortæller 
Fakhar Abbas, lederen af det bjørnereservat, vi  
finansierer i Pakistan. 

Fakhar var altså allerede som barn en ven af 
dyrene. Derfor var det også en voldsom ople-
velse, da han første gang overværede en bjørne-

hundekamp. ”Jeg gik i 3. eller 4. klasse og var 
med til en forårsfestival. Det var så forfærdeligt at 
se den blodige kamp, at jeg blev syg med feber 
og måtte blive hjemme fra skole i flere dage.” 

Bjørnen blev angrebet igen og igen
Fakhar har arbejdet for vores pakistanske partner-
organisation Bioresource Research Centre (BRC) 
i omkring 20 år. Igennem årene har han været 
vidne til mange grumme overgreb begået mod …

I Balkasar-reservatet er 
der mange vandhuller, 
hvor bjørnene kan nyde 
en svalende svømmetur.

Fakhar nyder at sidde i reservatet, 
hvor bjørnene lever i de skønne 
naturomgivelser.

Det giver mig 
ny energi at 
se, hvor glade 
bjørnene er.”
Fakhar Abbas
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TEMA:
BJØRNENES 
NYE LIV

Hele sit liv var bjørnen Alba 
blevet mishandlet og tvunget til 
kæmpe mod hunde, og da han 
ankom til reservatet i Balkasar,  
var han ekstremt aggressiv. Men 
Saheb Rahim fra reservatet satte 
sig for at blive venner med ham. 

Hver dag satte Saheb sig 
foran døren til Albas karantæne-
område og snakkede til ham 
og gav ham lækkerier at spise 
og stenbolde at lege med.  
Saheb lavede også nogle hop, 
som på bjørnesprog viser, at 
man vil lege. Efter 20 dage be-
gyndte Alba at se glad ud, når 
Saheb kom. Saheb prøvede nu 
at stikke hånden ind til Alba, og 
Alba kom hen og slikkede hån-
den. 

Efter den dag begyndte  
Alba at hoppe af glæde, når 
han så Saheb, og han stak po-
ten frem for at Saheb kunne røre 
ved den. Han skubbede også 
sin mad hen til Saheb, så Saheb 
kunne håndfodre ham.

Takket være Sahebs tålmo-
dighed er Alba nu så fredelig, 
at han er blevet lukket ud i det 
store reservatområde sammen 
med de andre bjørne. o

En ven 
til Alba

…

bjørne. Den værste oplevelse står stadig helt 
klart i hans erindring:

”Vi samarbejdede med politiet om at 
opspore et arrangement med bjørne-hunde-
kampe. Fordi der var så meget politi på 
sagen, kunne arrangørerne ikke skaffe nok 
bjørne. De lod derfor en enkelt bjørn gå i 
kampringen igen og igen, hvor den hele 
tiden blev angrebet af nye hunde,” fortæller 
Fakhar og fortsætter: 

”Da vi fandt frem til kampen og stoppede 
den, konfiskerede vi med det samme den 
stakkels bjørn. Det så ud som om, at den 
havde fået smidt syre i ansigtet, og hele dens 
krop var dækket af uhyrlige sår. I de næste 
par måneder kunne jeg ikke holde ud at tale 
med andre mennesker. Jeg blev ved med at 
tænke: ’Er vi mennesker virkelig de højest  
udviklede væsner på jorden?’”

Glade bjørne giver ny energi
Heldigvis er der også mange positive ople-
velser i Fakhars arbejde.

”Det er utroligt opløftende at se bjørnene i 
reservatet trives og leve et godt liv uden frygt 
og smerte – et ægte bjørneliv. Der er et be-

stemt sted i reservatet, hvor jeg godt kan lide 
at sidde og se på bjørnene, der leger og 
tumler. Når jeg sidder der, føler jeg, at jeg 
befinder mig midt i den fri natur. Det giver 
mig ny energi at se, hvor glade bjørnene er.”

Fakhar har givet sit store engagement i dyr 
videre til sine to børn. Hans datter på ni år in-
sisterer jævnligt på at tage med ham ud til re-
servatet. ”Hun tror, at bjørnene venter på, at 
hun kommer og besøger dem. Både hun og 
min søn elsker dyr – næsten endnu mere end 
jeg selv gør,” smiler Fakhar tilfreds. 

Fakhars mål er nået, når den 
sidste bjørn er reddet
”Mit mål er, at der ikke længere holdes 
bjørne i fangenskab i Pakistan – og jeg hå-
ber og tror, at vi er tæt på målet. Det bliver 
sværere og sværere at arrangere bjørne-hun-
dekampe, og jeg kan ikke vente til den dag, 
hvor vi kan fortælle hele verden, at nu har vi 
sat en endelig stopper for denne grusomme 
tradition,” siger Fakhar med stålfast stemme. 
Hans kamp stopper ikke, før den sidste bjørn 
er reddet. o

I Balkasar-reservatet er der mange vandhuller, hvor bjørnene kan nyde en svalende svømmetur.
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Over 80.000 underskrifter 
mod hundedrab

”Vi samler beviser i hverdagssituatio-
ner, så vi er nødt til at falde i ét med 
omgivelserne,” fortæller en efterfor-
sker fra vores undercover-team, der 
for nylig har været i Thailand. I en 
elefantpark skulle hun indsamle be-
viser på, hvor brutalt dyrene bliver 
behandlet. Derfor var hun nødt til at 
hyggesnakke med mahouterne (ele-
fanttrænerne), mens hun lod som om, 
at hun var upåvirket af situationen.

”Selv når jeg kunne høre de 
skarpe smæld, når elefanterne blev 
slået hårdt i hovedet med elefant-
kroge, var jeg nødt til bare at smile. 
Ellers ville mahouterne få mistanke 
om, at jeg ikke brød mig om deres 
behandling af elefanterne, og så 
ville de ikke lade mig videofilme det, 
der foregik.”

Vi kan ikke fortælle for meget om 
teamets igangværende opgaver, 
men vi kan afsløre, at en vild kryb-
dyrsart forhåbentlig snart kan få lov 
til at forblive i naturen, hvor den hø-
rer til! oSkriv under

Du kan stadig
nå at bakke op 
om kampagnen 
mod hundedrab. 
Skriv under på 
stophundedrab.dk.

To hvalpe på et rumænsk internat

Undercover-teamet har blandt andet afsløret  
den mishandling, som desmerkatte i kaffe-
industrien udsættes for.
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Vi går under-
cover for at 
redde dyrene

Siden vi startede vores un-
derskriftsindsamling mod 
de brutale hundedrab i 
Europa, har over 80.000 
danske dyrevenner bakket 
op om kampagnen – og 
vi får dagligt nye under-
skrifter.

Der er millioner af her-
reløse hunde i Europa, 
og hver dag er mange af 
dem i fare for at blive slået 
ihjel. Hundene dør ofte en 
smertefuld og langvarig 
død, fordi de bliver fodret 
med mad fyldt med glas-
skår, bliver smidt levende i 
affaldscontainere eller ind-
fanget og gasset.

Vores mål er, at det 
overalt i Europa bliver ulov-
ligt at mishandle hunde og 

Takket være vores  
undercover-teams  
efter forskning kan
vi hjælpe tusindvis 
af dyr.

Mange danskere bakker op om kampen 
for at hjælpe de herreløse hunde i Europa.

aflive dem med brutale me-
toder. For at nå tættere på 
det mål vil vi overrække 
underskrifterne til de dan-
ske medlemmer af Europa-
Parlamentet og bede dem 
om at arbejde for, at Euro-
pas hunde er beskyttet af 
en effektiv lovgivning. 

På grund af den store 
opbakning til kampag-
nen har vi valgt lade un-
derskriftsindsamlingen køre 
længere end oprindeligt 
planlagt. Jo flere under-
skrifter vi får, jo stærkere 
stemme taler vi med over 
for politikerne.

Tak til alle, der har skre-
vet under – sammen kan 
beskytte Europas herreløse 
hunde. o
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Vores kontorer i 14 lande samarbejder om 
at hjælpe dyr verden over – men hvert kon-
tor har sine lokale hjertesager. Vores syd-
amerikanske kollegaer kæmper for at redde 
amazondelfinerne. 

Det er ulovligt at fange disse lyserøde 
floddelfiner, men vores kollegaer afslørede, 
at delfinerne hvert år bliver slagtet i tusind-
vis af fiskere, der bruger dem som madding 
til rovfisken piracatinga. Fiskerne fanger del-
finerne med harpuner og binder deres ha-
ler fast til træer under vandet. Senere ven-
der fiskerne tilbage og slår de sårede delfi-
ner ihjel.

Sidste år lykkedes det for det vores syd-
amerikanske kollegaer at få Brasiliens rege-
ring til at vedtage et forbud mod kommer-
cielt fangst af piracatinga de næste fem år. 
Nu lægger de pres på Columbias rege-
ring for at få dem til at beskytte delfinerne, 
blandt andet ved at indføre et forbud mod 
import af piracatinga. o

125.000 kr.
 fra anonym donor

Vi vil så gerne fortælle dig om de mange gode re-
sultater, du er med til at opnå for dyr over hele ver-
den. Hvis du giver os din e-mailadresse, får du vores 
nyhedsbrev direkte i indbakken. Nyhedsbrevet bliver 
sendt ud cirka en gang om måneden og fortæller om 
vores mange spændende projekter for at beskytte ver-
dens dyr. Send os din mailadresse på info@world-
animalprotection.dk – eller tilmeld dig nyhedsmailen 
via vores hjemmeside worldanimalprotection.dk. o

Når vores søde kollega Michelle smiler så stort på billedet, er 
det fordi hun netop havde taget imod en check på 125.000 kr.! 
Checken var fra en anonym giver, så vi kan ikke sende en personlig 
tak. Men hvem du end er, skal du vide, at du har gjort en kæmpe 
forskel i dyrs liv. Vi er dybt taknemmelige over alle bidrag, store 
som små. Hver eneste krone hjælper os i arbejdet for at beskytte 
dyr i hele verden. Det er dog yderst sjældent, at vi modtager så 
stort et beløb på én gang. o

Få flere nyheder om 
dyr, du har været 
med til at redde

Vores kollegaer i
Sydamerika redder
floddelfinerne
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Hej World Animal Protection
I kører i øjeblikket en kampagne med 
bjørne, der mishandles. Absolut værdigt at 
føre kampagne for. Men når man nu har 
været i stand til at tage billeder af bjør-
nene, hvorfor rundsendes så ikke billeder 
af de personer, der står bag denne mis-
handling, herunder hundeejerne og tilsku-
erne? Og anmode alle om at dele? Selv 
om det er Pakistan, er de fleste nok klar 
over, hvis resten af verden viser mishag. 
Dette kunne måske mere stoppe mishand-
lingen snarere end at købe bjørnene fri. 
Det opfordrer jo bare til at fortsætte??

Med venlig hilsen
Bertha S. Lund

Kære Bertha
Tak for din henvendelse og engagement i dy-
renes velfærd.

Først vil jeg lige pointere, at vi ikke køber 
bjørnene fri – netop af den årsag, du næv-
ner. Vi hjælper bjørneejerne i gang med an-
dre erhverv, således at de har en alternativ 
måde at brødføde deres familier på end ved 
udnyttelse af bjørnene. Vi har ikke noget lov-
mæssigt grundlag for at befri bjørnene – og 
derfor er det vigtigt, at vi indgår et samar-
bejde med familierne og får dem til at forstå, 
hvorfor de skal overgive deres bjørne til os. 

At ”hænge personerne ud” som du foreslår, 
vil hverken fremme samarbejdet med bjørne-
ejerne, de lokale myndigheder eller de rege-
ringer, som vi samarbejder med. Vi tror på, at 

samarbejde og velvilje er vejen frem – og det 
har også vist sig at være den rigtige vej i f.eks. 
Indien, Tyrkiet og Grækenland, hvor vi har haft 
held med at få stoppet udnyttelse af bjørne.

Endnu engang tak for din henvendelse. 
Har du yderligere spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Michelle, World Animal Protection

Hej
Jeg har lige været i Sydspanien. I Benal-
madena går der en svævebane, og på 
toppen er der ørneshow. Ørnene og an-
dre fugle står bundet i korte remme med 
meget begrænsede bevægelsesmulighe-
der. Er det lovligt? De bure, som fuglene 
kunne lukkes ind i, var slet ikke store nok i 
forhold til fuglenes størrelse.

En aften på vores hotel (Roc Flamingo) 
i Torremolinos skulle der være underhold-
ning i barlokalet. Det viste sig at være 
en ugle fra samme sted som ørnene, der 
skulle vises frem. Der var et forfærdeligt 
højt støjniveau i lokalet, og jeg mener, at 
det tangerer dyremishandling, Vi forlod 
naturligvis lokalet med det samme, da vi 
ikke ønskede at kigge på sådan noget.

Jeg synes ikke, at det er i orden, men er 
der nogen mulighed for, at I kan kigge på 
sagen? Måske kunne I kigge i EU-reglerne 
eller kontakte jeres Europa-afdeling, for 
jeg ved ikke, hvordan man kan stoppe det.

Mvh. en bekymret pensionist.
Inger Christensen

Kære Inger
Tak for din henvendelse og dit engagement i 
dyrenes velfærd.

Det er de enkelte landes myndigheder, der 
fastsætter lovgivningen på dyrevelfærdsområ-

det. Der findes visse EU-regulativer for dyrevel-
færd, men de dækker ikke specifikt, hvordan 
man holder dyr, der bliver brugt i dyreshows. 
Vi har desværre ikke ressourcer til at gå ind i 
enkelte sager, som denne du nævner. Men vo-
res kampage ”Sig nej til dyreshows” har til for-
mål at oplyse om de pinsler, som dyr i under-
holdningsbranchen ofte er udsat for, så forbru-
gerne kan fravælge sådanne shows. 

Vi håber på sigt at kunne hjælpe de 
mange tusinde vilde dyr, som bruges til under-
holdning. Derfor sætter vi ind på flere områ-
der: Turister skal stoppe med at efterspørge 
den type underholdning. Regeringerne i en 
række lande skal stramme op på deres lov-
givning på området. Rejsearrangører, hoteller 
mv. skal stoppe med at tilbyde den type un-
derholdning. 

Indtil videre er det lykkedes os at få mere 
end 20 rejsebureauer (i dag er det over 80 
rejsebureauer, red.) – heriblandt flere danske 
– til at stoppe salg af udflugter til dyreshows. 
Vi arbejder også på at få en række myndig-
heder til at forstå vigtigheden af en stram lov-
givning for dyrevelfærd.

Vi mener, at dyr skal opleves der, hvor de 
hører til, nemlig i naturen. Vi anbefaler, at 
man – som I også har gjort – siger NEJ til 
at deltage i dyreshows og desuden udtryk-
ker sin utilfredshed med dyreshows, de steder 
hvor man oplever dem. F.eks. kan I skrive et 
brev til hotellet, der arrangerede dyreshowet.

Endnu engang tak for dit engagement. 
Har du yderligere spørgsmål, er du altid vel-
kommen til at kontakte os igen.  

Med venlig hilsen
Michelle, World Animal Protection

Vores støtter skriver…
Hver uge modtager vi mange henvendelser fra 
vores støtter, der har spørgsmål eller ønsker 
mere information om forskellige emner. Vi 
sætter stor pris på at have så engagerede 
støtter og besvarer naturligvis alle de 
henvendelser, vi får.

Hvis du har spørgsmål til os, kan du 
skrive til os på info@worldanimalpro-
tection.dk. Vi bringer ikke din henven-
delse her i bladet uden din tilladelse.

Over 130.000 underskrifter på 
ganske få dage – 22.000 af 
dem fra danskere! Vi har aldrig 
før indsamlet så mange under-
skrifter på så kort tid, som da vi 
bad om opbakning til at redde 
to alkoholiserede bjørne, der 
sad i et lille bur i en restaurant i 
Sochi, Rusland. Bjørnene levede 
af affald og fik alkohol at drikke. 

En af dem var blevet blind, fordi 
gæsterne morede sig med at 
blænde bjørnene med billygter. 

Med hjælp fra de mange un-
derskrifter lagde vi pres på myn-
dighederne for at få bjørnene 
fjernet fra de uacceptable for-
hold. Myndighederne kunne 
ikke ignorere vores krav, og bjør-
nene blev konfiskeret og flyttet til 

et internat i Moskva. Her får de 
den rette nærende kost, de får 
ikke alkohol at drikke, og de bli-
ver ikke generet af blændende 
billygter.

Bjørnene har i dag et bedre 
liv – takket være den hurtige 
opbakning fra tusindvis af dyre-
venner. o
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Alkoholiserede, russiske bjørne fik hjælp



Bjørnene Christi og Lydia levede i mere end 20 år under kummerlige forhold 
bag en restaurant i Rumænien. Nu har de i stedet fået et godt bjørneliv i 
et af de reservater, vi støtter. Hvert år hjælper vi tusindvis af dyr som Christi 
og Lydia. Vi stopper dyremishandling og skaber bedre forhold for vilde dyr, 
landbrugsdyr, gadedyr og dyr, der rammes af naturkatastrofer.  

Du kan beskytte dyrene i mange år frem
Vi er meget taknemmelige, når nogen betænker vores arbejde for dyrene  
i deres testamente. Enhver arv, uanset størrelsen, gør en forskel.

Vidste du, at vi er fritaget for at betale arveafgift, så hele beløbet går til 
vores arbejde for at hjælpe dyrene? Og at du kan betænke os i dit 
testamente, uden at arven til dine øvrige arvinger ændres?

Bestil vores nye arvefolder
I arvefolderen kan du læse om, hvordan du laver et testamente. 
Bestil folderen på worldanimalprotection.dk/arv, ved at kontakte os på 
arv@worldanimalprotection.dk eller ved at ringe til 3393 7212.

Din arv – dyrenes fremtid

D
K

0011/1015

Tidligere hed vi WSPA


