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I et bjørnereservat i Pakistan kan 
bjørnene igen opføre sig som bjørne
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MED VACCINER
WSPA arbejder for at få skiftet masseafl ivning ud 
med massevaccination på Zanzibar

OVER 2.000 DYR HJULPET 
UD AF OVERSVØMMELSER
Dyrlæge Sergio Vazquez har været med til at redde 
tusindvis af dyr i Argentina
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Alene gennem landbruget er to tredjedele af verdens dyr i menneskers varetægt. Her er vores 
ansvar over for dyrene helt tydeligt, men overalt er det mennesker, som bestemmer over dyrenes 
sikkerhed, trivsel og velfærd. Det er, uanset om det drejer sig om vilde dyr, arbejdsdyr eller vores 
kæledyr. Vi mennesker afgør deres fremtid.

Derfor er mennesker altid i centrum i vores arbejde. Vi arbejder for, at mennesker skal ændre 
deres holdninger og adfærd, så vi alle i det daglige er med til at gøre verden til et bedre sted for dyr.
Og det er det, du gør, hver gang du skriver under på en protest som den, vi netop har sendt af 
sted til politikerne i Spanien, hvor vi ønsker at få stoppet tyrefægtning. Det er det, du gør, når 
du køber mælken fra køer på græs i stedet for det billigere alternativ, og det er det, du gør, når 
du støtter vores arbejde økonomisk. Alt det er med til at skabe en positiv forskel for dyrene.

Jeg ved, at vi sammen kan nå ud til endnu fl ere mennesker, som alle har en stor indfl ydelse 
på dyrs velfærd. Politikere skal overbevises om at bakke op om dyrenes trivsel ved at indføre 
bedre lovgivning, forbrugere skal overbevises om at tænke på dyrevelfærden, når de handler i 
butikkerne, og turister skal overbevises om, at de ikke skal betale for se vilde dyr optræde, når 
de er på ferie.

Dyrene er helt afhængige af vores vilje til at skabe en positiv forandring for dem. Det giver os 
en helt speciel forpligtelse til at tage vare på dem. Tak, fordi du tager din forpligtelse over for 
dyrene alvorligt.

Vi mennesker har en helt speciel forpligtelse over for dyrene

Gitte Buchhave
Direktør, WSPA Danmark

Tryksag nr. 541 – 815
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KORT NYT...

Sammen med organisationen Compassion in World Farming 
og isproducenten Ben & Jerry’s har WSPA i løbet af det 
seneste år samlet over 250.000 underskrifter til støtte for 
vores forslag om fælles EU-regler, der skal beskytte Europas 
malkekøer. I dag fi ndes der ingen fælles minimumskrav for 
malkekøers velfærd, og det har blandt andet ført til, at stadig 
færre malkekøer kommer på græs i sommerhalvåret. Under-
skrifterne er nu afl everet til EU-kommissionen.

STOR OPBAKNING 
TIL EUROPAS 
MALKEKØER

En række hollandske rejsebureauer har efter opfordring fra 
WSPA besluttet, at de ikke længere vil tilbyde elefantshows 
eller rideture med elefanter på deres rejser. WSPA er lige-
ledes i kontakt med fl ere danske bureauer, som promoverer 
dyreshows, og opfordrer dem til at fravælge alle aktiviteter, 
der tvinger vilde dyr til at underholde. Flere bureauer over-
vejer nu at stoppe med at reklamere for den slags aktiviteter, 
og enkelte har allerede fjernet promoveringen fra deres 
hjemmesider.

HOLLANDSKE 
REJSEBUREAUER FREDER 
ELEFANTERNE

For at nedbringe det store antal gadehunde i Rumænien har 
landets parlament for nylig hastebehandlet en lov, der tillader 
masseafl ivning af gadehunde. WSPA advarer om, at det 
ikke vil kunne løse problemerne, og at det vil føre til massive 
lidelser for hundene.
”Sammen med andre organisationer har vi tilbudt regeringen 
at hjælpe med at udvikle en løsning, der både er human, og 
som vil løse problemet med de mange uønskede hunde på 
lang sigt. Vi håber, at de vil tage imod vores hjælp,” siger 
Gitte Buchhave.

RUMÆNIEN 
MASSEAFLIVER 
GADEHUNDE

I begyndelsen af august afl øste socialdemokraten Karen 
Hækkerup sin partifælle Mette Gjerskov på posten som føde-
vareminister, og hun får dermed det overordnede ansvar for
dyrevelfærd. Efter Karen Hækkerups tiltrædelse mødtes WSPA
med hende for at fortælle, hvad vi mener, hun skal fokusere 
på i sit arbejde. På dagsordenen var blandt andet malkekøer, 
der ikke kommer på græs, et forbud mod al slagtning uden 
bedøvelse og transport af sødmælkskalve til udlandet.

WSPA MØDER NY 
FØDEVAREMINISTER

Er du i tvivl om, hvilken bog du skal læse i efterårsferien, 
eller hvilken fi lm du skal se i aften, så har vi to anbefalinger 
til dig. I bogen Kvinden og aberne fortæller Lone Dröscher 
Nielsen om, hvordan hun endte med at vie sit liv til de true-
de orangutanger på Borneo. Filmen Blackfi sh er en barsk 
dokumentar, som afslører, hvordan jagten på profi t får lov 
til at vægte højere end spækhuggeres velfærd og træneres 
sikkerhed hos SeaWorld, som driver tre forlystelsesparker 
i USA.

TANKEVÆKKENDE HISTORIER 
OM ORANGUTANGER 
OG SPÆKHUGGERE

Sammen med andre dyrebeskyttelsesorganisationer afl everede 
WSPA i september over 250.000 underskrifter til det spanske 
parlament. Underskrifterne er indsamlet i 135 forskellige lande, 
heriblandt Danmark, og er indgivet som en protest mod et lov-
forslag, som vil ophøje tyrefægtning til spansk kulturarv og der-
med styrke tyrefægtningens position i Spanien.

”Lovforslaget er et kæmpe skridt i den forkerte retning, da det vil 
føre til, at endnu fl ere tyre skal lade livet i tyrefægtningsarenaerne 
i fremtiden. Vi frygter også, at loven kan føre til en ophævelse af 
de forbud mod tyrefægtning, som fl ere regioner i landet allerede 
har indført,” siger direktør i WSPA Danmark Gitte Buchhave.

Kongressen i Spanien godkendte lovforslaget i begyndelsen af 
oktober, men det var ved redaktionens slutning endnu ikke kom-
met til den endelige afstemning i Senatet. Hvis lovforslaget ved-
tages, vil vi fortsætte med at lægge pres på de spanske politikere. 
Se seneste nyt om den spanske tyrefægtning på vores hjemme-
side wspa.dk.

OVER 250.000 
UNDERSKRIFTER 
AFLEVERET I PROTEST 
MOD TYREFÆGTNING

Med en pris på op mod 2.000 kr. for et kilo bønner er Kopi 
Luwak verdens dyreste kaffe. Kaffen produceres af bønner, der 
har været spist og delvist fordøjet af desmerkatte i Asien eller 
Afrika, og traditionelt er bønnerne blevet samlet op fra skov-
bunden efter vilde desmerkatte. Men som det engelske medie 
BBC afslørede i september, indfanges nu tusindvis af vilde 
desmerkatte i Sydøstasien og holdes i små bure som resultat 
af en stigende efterspørgsel. WSPA har kontaktet butikker og 
fødevareproducenter, der sælger og bruger Kopi Luwak.

”Dette er endnu et eksempel på, hvordan vilde dyr betaler 
prisen for menneskers efterspørgsel på helt unødvendige 
eksotiske luksusprodukter. I WSPA mener vi, at vilde dyr hører 
hjemme i naturen, hvor de kan leve det liv, de er født til, og vi 
arbejder derfor for at beskytte vilde dyr mod udnyttelse i for 
eksempel turistindustrien,” siger kampagneleder i WSPA 
Danmark Robert Schmidt.

En række butikker i blandt andet Danmark, Sverige og Holland
har nu valgt at fjerne kaffen fra deres hylder, ind til deres leve-
randører kan garantere, at kaffen stammer fra vilde dyr.

DESMERKATTE 
BETALER PRISEN 

FOR VERDENS 
DYRESTE KAFFE©

 K
ab

ac
ch

i

©
 G

id
eo

n 
M

en
de



4 OKTOBER 2013

PAKISTAN

Metallågen bevæger sig langsomt op-
ad, og pludselig er der et hul i hegnet. 
På den anden side ser hun højt græs, 
træer og buske. Sihu er ikke længe 
om at bevæge sig hen til hullet og lader 
først forbenene og så resten af kroppen
følge med ud i alt det nye. Det er nu 
mere end et år siden, Sihu kunne tage 
de første skridt ud i bjørnereservatet 
Balkasar i Pakistan. Den gang var den 
93 kilo tunge bjørn netop ankommet til
reservatet, og efter en kort periode i 
karantæneområdet var hun klar til at 
møde de andre bjørne i reservatet. Men 
før den glade dag, da reservatet åbnede 
sig foran hende, skulle hun igennem to 
smertefulde år med utallige kampe mod 
kamptrænede hunde.

”Når bjørnene først kommer til reser-
vatet, er de i en sørgelig forfatning, og 
deres pels er beskidt og glansløs. 
De opfører sig ikke som bjørne. Det er, 
som om de ikke har nogen vilje tilbage. 
De har sår og skader og en ring eller 
et reb trukket gennem et hul i næsen. 
Det er virkelig et trist syn,” fortæller 
seniorveterinærkonsulent i WSPA 
Jan Schmidt-Burbach, som gennem 
årene har været med til at tage imod 
mange bjørne til reservatet i Pakistan. 
Han fortsætter: 
”Men bare få uger senere begynder 
deres bjørnepersonligheder at komme 
frem. Det er virkelig fascinerende at se”.

I et trygt reservat i det nordlige Pakistan lever 20 bjørne et liv med 
fri leg, narrestreger og masser af mad. Reservatets trygge rammer 
står i skarp kontrast til deres tidligere liv med bjørne-hundekampe.

SIHUS 
PLADS I 
SOLEN

Sihu blev reddet fra et liv 
med bjørne-hundekampe i 
juni 2012 og nyder nu livet i 
et bjørnereservat i Pakistan
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Da Sihu først kom til reservatet, fi k hun fjernet 
en ring i næsen, som hendes ejer havde brugt til 
at holde hende fast med. Siden er hendes sår og 
skader helet godt, og i dag er hun en af reserva-
tets mest aktive og frække bjørne.

Plads til narrestreger
En af dem, der kender Sihu bedst, er 
Sahib Raheem. Han er daglig leder af 
Balkasar-reservatet, og hver morgen går 
han en runde for at tjekke, at det elek-
triske hegn, som beskytter bjørnene, er 
intakt. Samtidig kan han holde øje med 
bjørnene, som stille og roligt vågner, 
som solen står op.
”Sihu er en af reservatets frækkeste 
bjørne, og hun er vist gladest, når hun 
kan få lov til at drille de andre. Jeg elsker 
at se dem lave narrestreger. Det nye liv, 
vi har givet Sihu og de andre bjørne, er 
så fundamentalt anderledes end de ræds-
ler, de kendte til fra kampene,” siger han.
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”Når bjørnene først kommer til reservatet, 
er de i en sørgelig forfatning, og deres pels er 

beskidt og glansløs. De opfører sig ikke som bjørne. 
Det er, som om de ikke har nogen vilje tilbage”.

Seniorveterinærkonsulent Jan Schmidt-Burbach



OKTOBER 2013  5

Hver dag står dyr over hele verden over for endeløse lidelser. 
Deres fremtid ser sort og trist ud, fyldt med udnyttelse og mishandling.

Vi er taknemmelige for, at du er her for dem nu. Og måske vil du også 
være der for dem i fremtiden? De har brug for dig.

Betænk dyrene i dit testamente
Overvejer du at betænke verdens dyr i dit testamente? Vi vil meget 
gerne hjælpe og rådgive dig om, hvordan du kan efterlade en gave, 
der sikrer dyrene et godt liv langt ind i fremtiden.

Bestil en folder ved at sende en e-mail til info@wspa.dk 
eller ring til os på 3393 7212 for mere information.

Mange tak.

Kig dem i øjnene
Er dit sidste ønske i livet, 
at de får en fremtid?

World Society for the Protection of Animals

© Pete Wedderburn/WSPA

© BAWA

Ligesom de fl este andre bjørneejere i 
Pakistan var Sihus ejer en fattig nomade, 
der tjente penge til familien ved at leje 
hende ud til rige herremænd. Herremæn-
dene arrangerer de såkaldte bjørne-
hundekampe, hvor bjørne bindes fast 
til en pæl og bliver overfaldet af hunde, 
mens publikum kigger på.
Sammen med vores partner Bioresource 
Research Centre (BRC) arbejder WSPA 
for at overbevise herremændene om, 
at bjørne-hundekampene bør stoppes. 
BRC’s medarbejdere holder møder med 
herremændene, og også lokale imamer 
inddrages i arbejde. Mange muslimer i 
Pakistan opfatter dyremishandling som 
værende i strid med deres religion, og 
imamerne kan derfor være med til at 
overbevise herremændene om, at de må 
stoppe med at arrangere bjørne-hunde-
kampe. Og det er de gode til. Siden 2008 
er antallet af gennemførte bjørne-hunde-
kampe faldet fra 116 til 20 i 2012.

”Vi håber vi kan få stoppet 
bjørne-hundekampene, 

når vi når til 2015”.
Seniorveterinærkonsulent Jan Schmidt-Burbach

50 bjørne bliver stadig brugt 
til bjørne-hundekampe i 
Pakistan

20 reddede bjørne lever 
i Balkasar-reservatet

43 tidligere bjørneejere har 
frivilligt overgivet deres 
bjørne og tjener nu 
penge på andre måder

50 venter på redning
Alligevel tog det WSPA og BRC mange 
besøg, før det lykkedes at få ejeren til 
at opgive den 5-6 år gamle Sihu, men til 
sidst overgav han sig af både religiøse 
og økonomiske grunde. For at sikre, at 
ejerne ikke bliver fristet til at fi nde en ny 
bjørn, får de tilbudt en alternativ og ofte 
mere bæredygtig måde at tjene penge 
på. Alle tidligere bjørneejere følges nøje 
for at sikre, at de ikke ombestemmer 
sig og vælger at anskaffe en ny bjørn. 
Sihus ejer har fået hjælp til at oprette 
en lille butik. ”Med den udvikling, vi ser 
nu, håber vi, at vi kan få stoppet bjørne-
hundekampene, når vi når til 2015. Til 
den tid forventer vi, at der ikke længere 
er herremænd, der arrangerer bjørne-
hundekampe, og der vil derfor heller 
ikke være nogen grund til at indfange 
bjørneunger fra naturen længere,” 
siger Jan Schmidt-Burbach.
Men omkring 50 bjørne bliver stadig 
bundet til pæle og angrebet af hunde 
rundt omkring i Pakistan. WSPA og 
BRC fortsætter arbejdet for at redde 
dem, ind til de alle er kravlet gennem 
jernporten og ind til Sihu og de andre 
bjørne i Balkasar.

66 bjørne i Pakistan er 
blevet reddet af WSPA 
og BRC siden 1997



Hunde masseafl ives i nyttesløse forsøg på at kontrollere spredningen 
af rabies på Zanzibar, men med WSPA’s hjælp bekæmpes sygdommen 
nu med vacciner. WSPA arbejder for helt at stoppe masseafl ivningerne 
ved at vise, at massevaccination er både billigere og mere effektivt.

VACCINE 
BEKÆMPER 
DØDELIG 
SYGDOM
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Zanzibar er ikke det eneste sted i verden, 
hvor myndigheder og beboere prøver at vinde 
kampen mod rabies og andre sygdomme gen-
nem masseafl ivninger af hunde. Her er en 
række eksempler på, hvordan vi viser verden, 
at det er mere effektivt at bekæmpe sygdom-
me med humane løsninger som vaccination.

Med en aftale på plads med China Animal 
Disease Control Center er vi nu klar til at 
gennemføre et pilotprojekt med massevac-
cination af hunde. Projektet skal overbevise 
de kinesiske myndigheder om, at det er langt 
mere effektivt at vaccinere hunde mod rabies 
end at afl ive dem.

Den mexicanske delstat Puebla har i årevis 
holdt spredningen af rabies under kontrol ved 
hjælp af vaccinationer. På vores opfordring har 
chefen for det nationale center for rabieskontrol 
i Den Dominikanske Republik været på besøg 
i Puebla, og vi hjælper nu med at udvikle et 
lignende vaccinationsprojekt i hans hjemland.

MEXICO OG DEN 
DOMINIKANSKE REPUBLIK

KINA

Morgenen er allerede bagende hed på 
den lokale fodboldbane i Dunga Kem-
beni, da den rullende klinik kører ind på 
pladsen og parkerer. Otte hundeejere 
og 14 hunde står allerede klar til at tage 
imod klinikken – gemt godt væk i et 
skyggefyldt hjørne. Børn hænger hen 

VACCINER VERDEN OVER

over palmebladshegnet rundt om banen 
eller kigger gennem bladene for at se, 
hvad der foregår.
På bare ti minutter er klinikken pakket 
ud og klar til at udføre dagens vigtige 
arbejde: rabiesvaccinationer. Klinikken 
dækker hele Zanzibar, en lille øgruppe 

Tre hvalpe gemmer sig i trækassen. Ejeren har taget 
dem med, så de kan blive vaccineret mod rabies. 
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ZANZIBAR
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Med vores rådgivning udvikler FN’s fødevare- 
og landbrugsorganisation FAO og Indonesiens 
regering nu en plan for, hvordan rabies helt 
kan udryddes fra landet inden 2020. Som en 
del af planen støtter vi et vaccinationspro-
gram på øen Flores, hvor nogle af de mest 
voldsomme masseafl ivninger af hunde har 
fundet sted.

Fra 2007 til 2012 gennemførte vi massevac-
cinationer i Sri Lankas hovedstad Colombo 
og fi k samtidig overbevist myndighederne om 
ikke længere at afl ive hundene i forsøg på at 
bekæmpe rabies. Siden er antallet af rabies-
tilfælde hos hunde faldet fra 40 til tre om året. 

Regeringen på Bali og FN’s fødevare- og 
landbrugsorganisation FAO fortsætter masse-
vaccinationerne på øen, efter vi har været
med til at mindske udbredelsen af rabies med 
35 procent siden 2010.

BANGLADESH
49.000 hunde er blevet vaccineret mod rabies 
i det nordlige Bangladesh, og vi er nu ved at 
rådgive myndighederne om, hvordan de kan 
udbrede vaccinationsprogrammet til andre 
dele af landet.

BALIINDONESIEN SRI LANKA

Sammen med sine to 
søskende er denne hvalp 
nu beskyttet mod rabies.

ud for Tanzanias kyst, som sidste år blev 
ramt af to dødsfald forårsaget af rabies. 
Klinikken har til opgave at vaccinere 
øgruppens hunde mod rabies og under-
vise beboerne i, hvordan de undgår at 
blive smittet med den dødelige sygdom. 
Men desværre masseafl iver myndig-
hederne også hunde på øerne i forsøg 
på at få sygdomme under kontrol. Derfor 
støtter WSPA et vaccinationsprojekt på 
øerne, som blandt andet gør det muligt 
for mobilklinikken at besøge Dunga 
Kembeni denne morgen.

En enkelt sprøjte 
beskytter både hund

og ejer mod rabies.
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Beskyttelse af mennesker og dyr
Klinikkens syv medarbejdere arbejder 
sikkert og hurtigt, når de kalder den ene 
hund til sig efter den anden. Dagens 
patienter er bestemt ikke vant til at blive 
holdt fast, og deres bjæf og hyl smitter 
hurtigt til køen af hunde, der stadig 
venter på deres vaccinationer. Men så 
snart hundene slippes igen, løber de 
glade derfra med logrende haler.
Sahale på 12 og Hamid på 13 har taget 
deres vagthunde Macho Maameni og 
Jike med, men de ved ikke helt, hvorfor 
de er her. De har bare fået besked om 
at gå herned med de to store og stærke 
hunde, som de knap nok kan holde styr 
på. Mens hundene bliver vaccineret, 
forklarer WSPA’s programchef i Afrika 
Nick de Souza drengene, hvor alvorlig 
en sygdom rabies er, og hvor vigtige 
vaccinationerne er for at beskytte både 
hunde og mennesker.

Vaccine det stærkeste middel
Når de sidste hunde i Dunga Kembeni 
er vaccineret, fortsætter mobilklinikken 
til distriktet Ndijani Mseweni, hvor fl ere 
hundeejere også står klar til at tage imod 
klinikken. Holdet er i fuld gang med at 
vaccinere de første hunde, da en mand 

kommer cyklende ind på pladsen med en 
stor trækasse på bagagebæreret. Nede i 
kassen ligger tre små hvalpe på kun fi re 
måneder. Manden på cyklen forklarer 
stolt, at han har købt hundene, så de kan 
beskytte hans gård. Forsigtigt løfter han 
hvalpene en ad gangen og holder dem 
helt stille, mens de får deres vacciner, og 
han lægger dem tilbage i kassen, uden 
at de siger en lyd.
Mens hvalpene og deres ejer cykler væk, 
ankommer en fl ok noget mere larmende 
patienter. Femten nervøse hunde og de-
res ejer kommer løbende ind på pladsen 
og får alle de ventende hunde i bevægel-
se. Ingen kommer op at slås, men alle 
hundene skal lige se hinanden an på 
pladsen. Der bliver snuset til og kigget 
nøje på de nyankomne.
På få timer har vaccinationsholdet be-
handlet 122 hunde og informeret deres 
ejere om, hvordan de undgår at blive 
smittet med rabies. Det arbejde vil fort-
sætte i de kommende år, hvor WSPA vil 
støtte Zanzibars regering i dens forsøg 
på at udrydde rabies gennem masse-
vaccination.
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En sulten hund får endelig mad efter 
oversvømmelserne i Argentina i april.

Sergio Vazquez er en af 
de dyrlæger, WSPA sender 
ud for at hjælpe dyr i 
katastrofeområder.

EN DAG 
I SERGIO 
VAZQUEZ’ 
LIV



ARGENTINA

Kl. 7.00  Det er min tredje dag i Ar-
gentina, og jeg er på vej fra mit hotel i 
Buenos Aires til La Plata. Jeg er træt, 
for jeg sad længe oppe i går for at skrive 
og sende rapporter om gårsdagens 
arbejde og lave arbejdsplaner for i dag. 
Det glemmer man lidt, men der er faktisk 
meget papirarbejde i forbindelse med 
en indsats som denne, for vi er nødt til 
at dokumentere alt, hvad vi ser og laver, 
så vi har den viden, når vi skal beslutte, 
hvordan vi fremover vil hjælpe menne-
sker og dyr i området.
Jeg kigger ud ad vinduet fra passager-
sædet, mens min chauffør, Martin, sidder 
ved siden af. Det ene øjeblik kører vi 
forbi store luksuslejligheder, det næste 
øjeblik ligger der fattige små landsbyer 
langs vejen, og så er der pludselig ikke 
andet en store græsmarker med køer og 
heste og den fantastiske La Plata-fl od 
langs landevejen.

8.00  Sammen med min kollega Cinthya 
mødes jeg med holdene fra de to lokale 
organisationer CONALMA og FABA, som 
vi kender godt fra før. I alt er vi 20 per-
soner, der vil være på arbejde i La Plata 
i dag. Vi er en god blanding af dyrlæger, 
veterinærstuderende og frivillige.

9.00  Hver dag starter med en fælles 
orientering, så alle ved, hvad de skal.
I orienteringen er der fokus på både det 
praktiske arbejde med at yde hjælp til 
dyrene og på folks personlige sikkerhed
og sundhed. Vi kan jo ikke yde den 
hjælp, dyrene har brug for, hvis vi selv 
kommer til skade eller bliver syge.

9.30  Vi deler os i to hold og kører i hver 
vores retning til de to områder, vi skal 
nå i dag. Bagagerummene er fyldt med 
foder og medicin til dyrene, og FABA har 
også en hel mobilklinik, vi har med os. 
Når vi kører af sted, slår det mig, hvor 
mange børn og hunde, der leger i de be-
skidte og våde gader. Børnene lyser op, 
så snart de ser mobilklinikken komme 

Da oversvømmelser ramte Buenos Aires og La Plata i Argentina i april, blev 54 mennesker dræbt, og 
4.000 var tvunget til at forlade deres hjem. Tilbage var tusindvis af dyr – heriblandt mange kæledyr
– efterladt alene med sult, skader og sygdomme. Sammen med resten af nødhjælpsholdet fra WSPA 
blev dyrlæge Sergio Vazquez sendt af sted for at hjælpe. Her fortæller han om en af dagene efter 
katastrofen i Argentina.

rundt om hjørnet. De ved, at vi kommer 
for at hjælpe dyrene, og folk samles 
omkring vores biler med deres dyr. Der 
er både heste, katte, hunde og kyllinger, 
der har brug for behandling eller mad.

13.00  Vandet har bragt sygdomme med 
sig, som gør dyrene syge, og nogle af 
sygdommene kan også smitte menne-
sker. Derfor arbejder vi først og fremmest 
for at få givet medicin og vaccinationer 
til dyrene, så de syge kan få det bedre, 
og de raske bliver beskyttet mod smitten. 
Beboerne i området er dybt afhængige af 
deres dyr for at kunne komme rundt og 
for at kunne gøre deres arbejde. De fl e-
ste lever af at indsamle skrald og sælge 
det til genbrug. De er fattige og har ikke 
råd til en bil, så det er hestene, der bærer 
det indsamlede skrald, og er hestene 
syge, kan de ikke tjene nogen penge.

15.15  Det er især børn, der kommer til 
os med deres dyr. Nogle af dem græder, 
når de fortæller os, at deres kæledyr er 
blevet væk i oversvømmelserne. Det er 
tydeligt, hvor meget det betyder at have 
sine dyr hos sig, når man står i en krise. 
At miste et kæledyr, som er en del af 
familien, gør katastrofen endnu værre, 
mens overlevende dyr kan være en vir-
kelig god støtte midt i katastrofen.

18.00  Sent på eftermiddagen kommer 
der en gruppe mennesker fra området El 
Carmen, som gerne vil have vores hjælp. 
De fortæller os, at deres hoppe Luna er 
hårdt såret efter at være sluppet væk fra 
en gruppe tyve. Hestens ejer tror, at den 
blev stjålet for at blive slagtet og spist. 
Luna har fået dybe knivstik nær sit hjerte 
og i en sene. Vi er nødt til at skynde os, 
hvis vi skal nå at redde hende. Frivillige 
fra CONALMA transporterer Luna til et 
dyreklinik på universitetet i La Plata, og 
vi betaler for behandlingen og medici-
nen. Lunas ejere takker os, når vi tager 
derfra. De er lykkelige over, at Luna har 
fået hjælp og ser ud til at overleve.

19.00  Solen er på vej ned, og jeg må 
tilbage til Buenos Aires. Martin og jeg 
snakker om dagen, som både har været 
hård og god. Jeg sidder med en følelse 
af, at vi allerede har gjort rigtig meget 
for at hjælpe dyrene i området, og det 
hjælper også de mennesker, som holder 
af dyrene og er afhængige af dem. Jeg 
er træt, men glæder mig allerede til de 
næste dage, hvor arbejdet fortsætter. I 
løbet af de kommende dage regner vi 
med at nå ud med behandling, foder og 
vacciner til omkring 800 heste og 1.300 
katte og hunde. Men først skal jeg hjem 
og skrive rapport over dagens arbejde.

I katastrofeområder samarbejder vi med lokale 
organisationer. Her er det organisationen FABA, 
der pakker sin mobile klinik ud efter oversvøm-
melserne i Argentina i april.

Børnene er de første til at dukke op, når 
Sergio Vazquez og hans kollegaer besøger 
katastroferamte områder.
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MEXICO Mere end en million skolebøger med fokus på dyre-

velfærd bliver nu brugt af lærere i grundskolerne i Mexico. Samtidig 

har lærere og forældre modtaget undervisning i, hvorfor dyrevel-

færd bør være en central del af børns uddannelse. Det er resultatet 

af et samarbejde, vi har haft med lokalregeringen i delstaten Puebla

og organisationen Fundacion Educacion por la Experiencia.

VIETNAM Sidste år besluttede skolemyndighederne i Vietnams 

hovedstad Hanoi at indføre vores undervisningsmaterialer i skoler-

nes undervisningsplaner. Hvert år kommer 32 nye lærere, fi re ud-

dannelsesspecialister og fi re skoleledere med i projektet, og vores 

mål er at få vores undervisningsmaterialer indført i alle 6.-9.-klasser 

i byens 29 distrikter inden midten af 2016.

EN 
VERDEN 
TIL 
FORSKEL
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Oplysning og viden er helt afgørende for, at mennesker kan ændre deres adfærd og gøre verden til et bedre 
sted for dyr. Derfor er uddannelse en helt central del af vores arbejde. Her kan du læse en række eksempler på, 
hvordan vi med din hjælp har fået dyrevelfærd med i uddannelser i nogle af verdens fattigste lande.

KINA Kinas uddannelsesministerium har meddelt, at dyrevelfærd 

og dyrebeskyttelse bliver en fast del af pensummet for veterinærstu-

derende. Beslutningen er resultatet af et længere samarbejde, vi har 

haft med den kinesiske dyrlægeforening, og vi vil nu indlevere vores 

forslag til en kinesisk skolebog om dyrevelfærd, som regeringen skal 

godkende senere på året.

THAILAND Sammen med myndighederne i Thailands hovedstad 

Bangkok har vi uddannet 19 lærere i grundkoncepterne inden for 

dyrevelfærd, så de kan lære deres elever om, hvordan de passer 

godt på dyr. 53 nye lærere er nu i gang med den samme uddan-

nelse.



COLUMBIA Vores undervisningsmaterialer henvendt til højere 

læreanstalter, Advanced Concepts in Animal Welfare, støttes nu af 

to centrale aktører inden for veterinæruddannelserne i Columbia og 

resten af Syd- og Mellemamerika. Vi forventer, at deres opbakning 

vil gøre det muligt for os at overbevise endnu fl ere uddannelses-

institutioner om, at de skal bruge vores materialer og inkludere 

dyrevelfærd i pensummet.
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VERDEN

INDIEN I de seneste 12 måneder har 130 lærere i den sydlige del

af Indiens hovedstad Delhi fået undervisning i, hvordan man lærer

elever om dyrevelfærd. Undervisningen betyder, at tusindvis af elever

vil lære om dyrevelfærd i de kommende år, og vores erfaring fra

lignende projekter fortæller os, at de vil tage deres nye viden med

hjem til deres familier, hvor den vil gavne tusindvis af dyr.

UGANDA Dyrevelfærd er nu på pensummet for veterinærsyge-

plejersker på Busitema University i det østlige Uganda, og de ny-

uddannede veterinærsygeplejersker forventes at kunne gøre en stor 

forskel for de mange landbrugsdyr i det fattige og afsidesliggende 

område.

WEB Gennem hjemmesiden animalmosaic.org er vi med til at 

sprede viden om dyrevelfærd i den internationale akademiske

verden. Hjemmesiden er fyldt med nyheder, debatter og forskning 

om dyrevelfærd, som er rettet mod professionelle, som arbejder 

med dyr og dyrevelfærd i deres hverdag.
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SÅDAN TRÆKKER DU 
DIN STØTTE FRA I SKAT
Er du klar over, at du kan trække din støtte til dyrene fra i skat? 
Alle bidrag op til 14.500 kr. er fradragsberettigede, men det kræver, 
at vi har dit cpr-nummer.  Du kan sende os dit cpr-nummer i en 
e-mail til info@wspa.dk eller ringe til os på 33 93 72 12, og så 
indberetter vi automatisk dit bidrag til SKAT. Vi oplyser naturligvis 
ikke dit cpr-nummer til andre.

GIV BLADET VIDERE 
TIL ANDRE
Når du er færdig med at læse bladet, kan 
du give det videre til venner og bekendte. 
Eller lægge det i venteværelset hos lægen, 
tandlægen eller hos frisøren. Så er du 
med til at udbrede viden om dyr og 
vores arbejde for at beskytte dem.

WSPA DENGANG OG NU
Da tusindvis af dyr var i fare efter et vulkanudbrud på den caribiske ø Montserrat 
i 1996, trådte vores nødhjælpseksperter til for at hjælpe og koordinere indsatsen. 
At redde katastroferamte dyr og hjælpe med at forebygge fremtidige katastrofer 
er stadig en central del af WSPA’s arbejde i dag. I 2012 var vi med til at give mad, 
medicin og anden hjælp til over 137.000 dyr i katastrofer, mens vores forebyggel-
sesarbejde var med til at beskytte over 343.000 dyr i områder, som er særligt 
udsatte for katastrofer.




