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i år har jeg været i World animal protec-
tion i 25 år! 

da jeg startede på vores internationale 
kontor i London for 25 år siden, havde vi 
et andet navn (Wspa), og vi var en me-
get mindre organisation med færre an-
satte og langt færre indtægter. Ja, det 
var faktisk en meget anderledes organi-
sation, end hvad vi er i dag. 

men en ting har ikke forandret sig, og 
det er vores brændende ønske om at 
skabe en bedre tilværelse for de millioner 
af dyr verden over, som fortsat har brug 
for vores hjælp. en tilværelse fri for mis-
handling og udnyttelse.

Vi har opnået rigtig meget for rigtig mange 
dyr i løbet af de sidste 25 år. det fyl-
der mig med glæde og stolthed. men 
samtid ig er jeg opmærksom på, at der er 
meget mere at gøre. det ville jo være det 

allerbedste, hvis der ikke længere var brug 
for organisationer som vores, men det er 
desværre langt fra tilfældet.

derfor er jeg også utrolig taknemme-
lig for det engagement og den støtte, vi 
modtager fra de mange mennesker, der 
som du støtter dyrenes sag. det er kun 
med den støtte, at vi også de næste 25 
år kan gøre en stor forskel for de mange 
dyr, som er afhængige af vores indsats.

af hjertet tak.
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World animal protection danmark
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forsiden: en bjørn i Zarnesti-reser-
vatet i rumænien, som vi finansierer.

store fastfood-kæder vil give 
kyllinger bedre forhold
restaurant brands international (rbi) er 
selskabet bag blandt andet burger King. 
de meldte i foråret ud, at de vil sikre 
bedre forhold for de slagtekyllinger, der 
ender på menuen i deres restauranter i 
usa og Canada. Kyllingerne skal blandt 
andet have mere plads og mere lys, 
bedre strøelse og siddepinde. det skal 
ske inden 2024. Kort tid efter fulgte sub-
way trop og lovede bedre forhold for de 
slagtekyllinger, som kæden bruger. 

sydkorea stopper avl af bjørne på 
galdefabrikker
de nulevende bjørne på de sydkore-
anske galdefabrikker bliver de sidste af 
slagsen. bjørnene lever under elendige 
forhold i fangenskab i ti år og bliver der-
efter slagtet, så deres galdeblærer kan 

sælges og bruges i traditionel asiatisk 
medicin. men alle bjørne på fabrikkerne 
i sydkorea er nu blevet steriliseret, så der 
ikke kan avles nye bjørne ind i industrien. 
sterilisationsprogrammet er blevet ind-
ført som følge af vores 14 års indsats i 
landet, hvor vi sammen med vores lokale 
partnerorganisation, green Korea uni-
ted (gKu), har arbejdet for at få stoppet 
bjørnegaldeindustrien. 

stor konference om havmiljøet
en af verdens største konferencer om ha-
vet – our ocean-konferencen – fandt 
sted på malta i starten af oktober. det 
er et af de vigtigste fora, hvor verdens 
ledere samles for at diskutere problem-
stillinger for havmiljøet – og ikke mindst 
mulige løsninger. Vi deltog med det for-
mål at skabe opmærksomhed om pro-
blematikken med spøgelsesnet (tabt og 

et kvart århundrede  
i dyrenes tjeneste

gitte buchhave
direktør, World animal 
protection danmark

kort nYt 
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efterladt fiskegrej) i havene og om vores 
arbejde i netværket global ghost gear 
initiative, som vi er medstiftere af.

tripadvisor stopper billetsalg til 
cayman turtle centre
Verdens største rejsesite har stoppet sit bil-
letsalg til Cayman turtle Centre, hvor over 

5.000 truede havskildpadder lever i over-
fyldte, lavvandede bassiner. de dårlige
leveforhold får skildpadderne til at udvise 
unaturlig adfærd – blandt andet aggres-
sion og kannibalisme. tripadvisors beslut-
ning sender et klart budskab om, at vilde 
dyrs lidelser ikke bør være turistunderhold-
ning.

Varan-penisser sælges på nettet som 
hellige rødder
penisser fra varaner bliver solgt på inter-
netsider som amazon, ebay og etsy under 
falsk varebetegnelse. de markedsføres 
som den tantriske planterod ’Hatha Jodi’, 
der menes at bringe held. ofte bliver de 
store øgler udsat for voldsomme lidelser, 
når de fanges af krybskytter, der skærer 
deres genitalier af. For at beskytte de tru-
ede varaner har vi kontaktet alle større 
internationale online-salgssider og bedt 

dem om at fjerne varan-penisserne fra 
deres sider.

Verdens største tun-producent 
halverer brugen af kontroversiel 
fangstmetode
en ud af fem dåser tun, der sælges ver-
den over, er produceret af thai union. 
i sommer annoncerede selskabet, at de 
vil halvere brugen af Fad’er (Fish aggre-
gating devices) inden 2020. en Fad er 
en flyd ende genstand, der ligger i vand-
overfladen og tiltrækker hundredvis af  
forskellige fiskearter og andre havdyr. 
der er således store mængder bifangst 
af andre arter end tun. det er derfor 
positivt, at thai union vil overgå til mere 
bæredygtige fangstmetoder.
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ovenstående reaktioner møder man ofte, 
når emnet falder på elefanter i cirkus. men 
elefanter er vilde dyr, og de trives ikke un-
der de forhold, som et omrejsende cirkus by-
der dem.

elefanter født i fangenskab  
er også vilde
selvom en elefant er født i fangenskab, er 
den stadig et vildt dyr. elefanter er nemlig al-
drig blevet domesticerede, sådan som for ek-
sempel heste, køer og hunde er. det vil sige, 
man aldrig har avlet kontrolleret på elefanter, 
og deres adfærd er derfor ikke tilpasset  et liv i 
tæt kontakt med mennesker. 

det kræver mange generationers målret-
tet avl på dyr med særligt ønskede egen-
skaber at domesticere en gruppe af dyr. og 
selvom man har holdt elefanter i fangenskab 
i mange år – i thailand i omkring 3.000 år 
– har man typisk aldrig avlet videre på dem 
i mere end én eller to generationer. derimod 
har man hele tiden fanget nye elefantunger 
i naturen. elefanterne i danske cirkus er altså 
vilde dyr, der stadig har alle deres naturlig in-
stinkter og behov.

en stressende tilværelse
Livet i et omrejsende cirkus er stressende for 
et vildt dyr. der er høj musik, larm fra en stor 
menneskemængde og mange fremmede 
mennesker tæt på. elefanterne tilbringer 
mange timer i trange vogne og små indeluk-
ker, hvor de ikke har mulighed for at udføre 
deres naturlige adfærd eller få opfyldt deres 
komplekse, sociale behov. 

Fordi elefanter er vilde dyr, er der altid en ri-
siko for, at de reagerer uforudsigeligt. derfor 
bliver optrædende elefanter typisk trænet med 
hårde metoder for at sikre, at de er under mest 
mulig kontrol. af hensyn til publikums sikkerhed 
er domptøren nødt til at vide, at elefanten altid 
adlyder – også i stressende situationer.

tiden er inde til et forbud
Lande som rumænien, malta, Cypern, Hol-
land, belgien, grækenland og slovenien 
har allerede forbudt elefanter og andre vilde 
dyr i cirkus, mens danmark halter bagefter. 
Vi indsamler derfor underskrifter for at på-
virke de danske politikere til også herhjemme 
at indføre et forbud mod elefanter og andre 
vilde dyr i cirkus. o

cirkuselefanter er ikke 
noget at klappe af
”Jamen, elefanterne ser da ud til at have det 
sjovt.” ”elefanter hører med til den rigtige 
cirkusoplevelse.” eller ”elefanter i cirkus har 
aldrig været vant til andet.”

Vilde dyr som elefanter hører 
ikke til i underholdningsindu-
strien. Vi har i flere år haft fo-
kus på vilde dyr, der udnyttes 
til turistunderholdning i for ek-
sempel thailand. men det ville 
være hyklerisk at pege fingre 
ad, hvordan dyrene bliver be-
handlet i udlandet, hvis vi ikke 
også ser på, hvad der sker i 
danmark.

herhjemme optræder vilde dyr 
også for et betalende publi-
kum – nemlig i cirkus. og pro-
blematikken er den samme. dy-
rene lever under forhold, der 
på ingen måde tager hensyn 
deres naturlige behov og in-
stinkter.

underholdning med vilde dyr 
bør forbydes, uanset hvor det 
foregår. Vi mener derfor, at 
der bør indføres et forbud mod 
elefanter og andre vilde dyr i 
danske cirkus. o

Vi mener

tema:
elefanter i 
underholdningsindustrien

elefanter i cirkus trænes til at vise tricks, der er unaturlige 
for dem og kan slide på deres krop.

Cirkuselefanter
er IKKE noget at klappe af

støt kampen: 
skriv under på worldanimal-
protection.dk/cirkuselefanter 
og fortæl politikerne, at ele-
fanter hører til i naturen –  
ikke i manegen.

shutterstock
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cirkuselefanter er ikke 
noget at klappe af

blikket jeg aldrig glemmer
”Flere gange ser jeg direkte ind i rambolines øjne. og hvad jeg ser 
der, vil blive hos mig resten af mit liv.” Læs en personlig beretning fra 
et besøg i et dansk cirkus.

sådan burde ramboline have levet: på den afrikanske savanne sammen med sine artsfæller.

som redaktør i World animal protection dan-
mark læser jeg mange historier om dyrs lidel-
ser. men da en kollega og jeg med research 
for øje besøgte et af de danske cirkus, der 
stadig har elefanter, oplevede jeg en trist dy-
reskæbne helt tæt på. dette er min person-
lige oplevelse fra Cirkus trapez.

den ensomme elefant
”ramboline kommer hele vejen fra afrika!” 
sådan præsenterer sprechstallmeisteren ele-
fanten for publikum. og imens snører mit 
hjerte sig sammen ved tanken om, at rambo-
line blot var en unge, da hun blev taget fra 
sin mor. 

en elefantunge er helt afhængig af sin 
mor, indtil den er mindst 4-5 år. derefter hjæl-
per moren den i flere år efterfølgende, og en 
hunelefant bliver hos sin flok resten af livet. 
det er derfor en ekstrem voldsom oplevelse 
for en elefantunge at blive taget fra moren, 
og mange af ungerne udvikler symptomer 
på posttraumatisk stresssyndrom. 

et liv som pauseklovn
allerede i pausen er ramboline på arbejde. 
publikum kan nemlig betale for at ride på 
hende, og det er populært. ramboline arbej-
der hele pausen igennem, og hun har op til 
fire børn og voksne på ryggen ad gangen. 
den lille manege er godt proppet, for der er 
også to kameler, en lang kø af publikum og 
smilende forældre, der tager billeder. adskil-
lige gange vægrer ramboline sig og forsøger 
at stoppe op. men hver gang driver domp-
tøren hende videre ved at stikke til hende med 
sin lange stav og hive hende i øret. 

Flere gange ser jeg direkte ind i ramboli-
nes øjne. og hvad jeg ser der, vil blive hos 
mig resten af mit liv. så dødt og opgivende 
et blik fuldstændig blottet for håb har jeg 
aldrig før set. Jeg må kæmpe hårdt for at 
holde tårerne tilbage.

popmusik og klapsalver 
efter pausen skal ramboline optræde. nu er 
jeg ikke længere tæt nok på til at se hendes 

blik. men jeg ser en elefant, der udfører den 
ene unaturlige adfærd efter den anden, som 
at stå på to ben og dreje rundt om sig selv 
på en lille skammel. alt sammen akkompag-
neret af larmende musik og høje bifald fra 
menneskemængden rundt om manegen. 
al den viden jeg har om, hvor stressende 
den slags er for et vildt dyr, farer rundt i ho-
vedet på mig. det er en stor lettelse, da ram-
boline endelig kan forlade teltet.

en fremtid uden cirkuselefanter?
som barn så jeg også elefanter i cirkus, og 
jeg husker, hvor spændende det var. men 
med den viden jeg har i dag, ville jeg hel-
lere have været oplevelsen foruden. Jeg hå-
ber, at det i nær fremtid kun vil være muligt at 
opleve elefanter og andre vilde dyr på deres 
egne præmisser – og det vil det aldrig være 
i et cirkus. o

istock. bY gettY images

…

af sonja ordell Johannessen
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elefanter glemmer aldrig
”rid på en elefant.” “Vær mahout for en dag.” 
som turist i asien bliver man ofte bombarderet 
med reklamer for elefantunderholdning. 

…

Hvad mange turister ikke ved er, at elefan-
terne bliver mishandlet. Vores nye rapport har 
undersøgt forholdene for 2.923 af de over 
3.000 elefanter, der lever i turistindustrien i 
asien. 

elefantungerne tages fra deres mødre i en 
ung alder og holdes fastlænket og isoleret. 
de bliver slået med spidse jernkroge og ofte 

nægtet søvn, mad og vand, indtil de er så 
mentalt nedbrudte, at de underkaster sig ele-
fantførerens vilje.

”det er næsten ikke til at bære, hvor brutalt 
elefanterne bliver behandlet, og hvor dårlige 
forhold de lever under,” siger dyrlæge og 
ph.d. Jan schmidt burbach. Jan er vores eks-
pert i vilde dyr og forfatter af rapporten. o

Vores støtter på facebook er 
ikke i tvivl: elefanter skal ikke 
mishandles og udnyttes, blot 
for at underholde turister.

ulla højen 
det er så afskyeligt. 
Jeg kæmper altid  

på dyrenes side. andre  
levende væsener er ikke et  
forbrugsgode.

monia Jensen 
og jeg ser stadig folk på min venne-
liste her på Fb, der på deres ferier 

rundt om i verden tager del i dyremishandling. 
For ikke at tale om at støtte cirkus herhjemme. 
For helvede, vi ved jo efterhånden, at det ikke er 
så lyserødt, som vi gerne så det var. det er vilde 
dyr, de skal ikke pines og plages for at under-
holde dumme mennesker!

lise friis 
Hvordan kan antallet af 
elefanter i turistindustrien 

være voksende?? 
bliver folk virkelig aldrig klogere 
end at tage til den slags???
stakkels smukke, kloge, fantasti-
ske dyr  mit hjerte bløder for 
jer     

læs mere 
du kan finde ud af mere om ele-
fanternes forhold i den forkortede, 
digitale udgave af vores rapport: 
bit.ly/zarnesti

skriv under 
Vis turistindustrien, at mange turi-
ster kræver elefantvenlige oplevel-
ser på ferien: worldanimalprotec-
tion.dk/elefanter-glemmer-aldrig

tema:
elefanter i 
underholdningsindustrien

Ved 96% af de steder, der tilbyder elefant-
ride ture med sadler på, eller hvor elefanterne 
optræder i shows, lever elefanterne under 
ekstremt dårlige forhold. 

af elefanterne i asiens turistindustri har 
symptomer på posttraumatisk stresssyndrom.

74 % 

antallet af elefanter i 
fangenskab i thailand 
er steget med 30 % 

på kun fem år. 

30% 

Vidste du?
selvom der avles på  

elefanter i fangenskab,  
er de fleste af elefanterne  

i turistindustrien taget  
fra naturen.

Vidste du?
når elefanterne ikke un-
derholder turister, står 
de fleste af dem konstant 
lænket – for det meste 
med kæder, der ikke er 
mere end tre meter lange. 
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”Jeg vil hjælpe din familie, elefanterne”
en elefantunge satte uudslettelige spor i Katherine Connors hjerte. 
takket være denne unge findes der i dag et sted, hvor mishandlede 
elefanter i thailand kan få et nyt liv.

tak
til alle jer, der har bakket 
op om vores arbejde for 
at hjælpe elefanterne i 
turistindustrien. takket være 
jer kan vi blandt andet 
støtte bles, så de reddede 
elefanter endelig kan 
opleve et ægte elefantliv.

”da boon Lott døde i mine arme, gav jeg ham et løfte. 
Jeg ville fortælle verden om ham, så han ikke bare blev 
en statistik … endnu en død elefantunge i thailand. og 
jeg lovede, at jeg ville hjælpe hans familie, elefanterne.”

For enden af en skjult grusvej i nordthailand ligger 
der er fristed for elefanter, der er blevet reddet fra tu-
ristindustrien. boon Lott’s elephant sanctuary (bLes) er 
grundlagt af englænderen Katherine Connor.

reservatet er opkaldt efter den for tidligt fødte ele-
fantunge boon Lott. For 14 år siden købte Katherine 
boon Lott, for at han kunne få lov til at blive hos sin 
mor. ellers ville ejeren have solgt den lille unge til an-
den side og adskilt ham fra moren. desværre døde 

boon Lott senere efter at have brækket et ben. men 
hans død og mishandlingen af elefanterne i thailands 
turistindustri inspirerede Katherine til at grundlægge 
bLes.

”Jeg kom til thailand for at se elefanter. men jeg 
blev dybt ulykkelig over at opleve, hvor dårligt elefan-
terne havde det alle de steder, som guidebøgerne an-
befalede. elefanterne var tydeligt stressede, og mange 
var udsultede. de led på grund af turismen.”

i det daglige driver Katherine nu bLes. samtidig rej-
ser hun rundt over hele thailand for at forhandle med 
elefantejere om at overdrage deres elefanter til reserva-
tet og for at redde elefanter i nød. o

For nylig indgik vi et samarbejde med tui 
Care Foundation om at hjælpe elefanter i tu-
ristindustrien. sammen vil vi inden 2020 have 
beskyttet op mod 1.500 elefanter i sydasien.

Fonden vil hjælpe os med at fremme dy-
revenlige alternativer til elefantridning og 

-shows. det kan for eksempel være reservater, 
hvor elefanterne lever i naturlige omgivelser. 
Her kan turister få mulighed for at opleve ele-
fanter, uden at dyrene lider under det.

Vores mål er at få flere turister til at efter-
spørge elefantvenlige attraktioner. på den 

måde kan vi nedbringe efterspørgslen på de 
attraktioner, hvor dyrene bliver mishandlet. 
som en del af arbejdet vil vi hjælpe eksiste-
rende elefantattraktioner med at ændre kurs 
og give deres elefanter bedre forhold.  o

et bedre liv for 1.500 elefanter i asien

tema:
elefanter i 
underholdningsindustrien

Katherine Connor har viet 
sit liv til elefanterne.

elefanterne i bLes 
nyder livet.
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25 års kamp 
for bjørnene

bjørne er vilde dyr, og vilde dyr 
hører til i naturen. så kort kan 
det siges. 

så let er det desværre ikke at 
sørge for, at ingen bjørne lever 
i fangenskab. i rumænien nær-
mer vi os dog målet efter 12 års 
lang, sej kamp. her har vi be-
friet tæt på 100 bjørne fra deres 
små, rustne bure og gnavende 
lænker. fra et liv med mishand-
ling og vanrøgt.

men mange andre steder i ver-
den er der stadig bjørne, som 
vansmægter bag tremmer. der 
er ingen undskyldning for at 
behandle disse store, impone-
rende dyr så usselt, og vores 
mål er ikke nået, før alle bjørne 
kan leve et værdigt bjørneliv.

Vi mener

i år kan gitte buchhave, direktør for World animal 
protection danmark, fejre 25 års jubilæum. i alle de 
år har bjørnene haft en særlig plads i hendes hjerte 
– og tidligere på året fik hun chancen for at besøge 
bjørnene i rumænien. Her fortæller hun om besøget 
og om sine 25 år i organisationen.

når man er engageret i dyrebeskyttelse, er det 
svært at vælge ét område, som man synes er det 
vigtigste – det kan man faktisk ikke, for alle dyr 
fortjener jo et godt liv. men vilde dyr, der bliver 
udnyttet til underholdning, står mig særligt nær, 
fordi jeg med egne øjne har set den frygtelige 
mishandling, som dansebjørne bliver udsat for. 

i mine meget unge dage var jeg rejseleder i 
grækenland og tyrkiet. der så jeg bjørne stå i 
vejkanten med kæder gennem snuden og vente 

på at optræde for turister. det skar mig i hjertet 
at se de majestætiske dyr blive udnyttet på den 
måde. derfor var det meget specielt for mig se-
nere at være med til at stoppe det.

Jeg var der, da de første bjørne blev reddet
Vores arbejde med at redde mishandlede bjørne 
var lige ved rigtigt at begynde, da jeg startede på 
vores internationale kontor for 25 år siden. Få må-
neder efter min ansættelse reddede vi de første 

tema:
på besøg i 
bJørnereserVatet

Vind bog om 
bjørnereservatet 
bogen 'bear sanctuary' om 
Zarnesti-reservatet er skrevet 
af vores bjørneekspert Vic-
tor watkins. Victor har i mere 
end 25 år arbejdet med at 
beskytte bjørne. 

Vi udlodder nu 10 eksempla-
rer af bogen. hvis du vil del-
tage i lodtrækningen, skal 
du inden den 15. november 
2017 gå ind på worldsanimal-
protection.dk/vind-bog. 
Vinderne får direkte besked.
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…

mød
ciere
i modsætning til de fleste af bjørnene i Zarne-
sti-reservatet er Ciere ikke reddet fra fangen-
skab. Hun kom dertil, efter at hun juleaften 
2015 blev set vandrende rundt inde i en by. 
politiet blev tilkaldt, og de bedøvede og fan-
gede hende.

desværre kunne Ciere ikke slippes løs i 
den fri natur igen. Hun var blevet for vant 
til mennesker og havde fundet ud af, at det 
er let at finde mad i byens skraldespande. 
sandsynligvis ville hun blive ved med at søge 
tilbage til byen, og der risikerede hun at blive 
skudt. i stedet blev hun bragt til reservatet. 

det virker Ciere nu ikke til at være ked af. 
Hun trives godt i det store, fredfyldte skovom-
råde.

til at starte med levede Ciere i et mindre 
indelukke sammen med ina, en bjørn der er 
reddet fra en nedslidt zoologisk have. ina 
var traumatiseret efter at have tilbragt mange 
år i et lille bur, og hun var utryg ved andre 
bjørne. men den milde og sensitive Ciere vi-
ste sig at være den helt rette ”støttebjørn”. 
Hun hjalp ina med at vænne sig til de nye 
omgivelser og til at være sammen med sine 
artsfæller.

nu boltrer Ciere sig i det meste af det 
store reservat. Hun nyder tydeligvis roen om-
kring sig, mens hun hviler sig eller spiser af 
det saftige græs. o

dansebjørne i grækenland og gav dem 
et nyt liv i et reservat, vi havde bygget. 
det fyldte mig med en utrolig stolthed. 

passionen for bjørnene har jeg ta-
get med mig – også da jeg startede 
det danske kontor i 1997. og de før-
ste mange danske støtter sluttede sig til 
os netop for at hjælpe bjørnene. så det 
er takket være bjørnene, at vi er den or-
ganisation, vi er i dag, der også kan 
hjælpe mange andre dyr. 

en af de lykkeligste dage i mit liv
midt i 90’erne besøgte jeg vores reservat 
i tyrkiet, og det var en stor oplevelse. så 
jeg så frem at besøge Zarnesti-reservatet 
i rumænien sammen med vores nye be-
styrelsesformand, pernille sams. Jeg ken-
der jo de enkelte bjørnes navne og de-
res frygtelige skæbner fra de fortællinger, 
vi gennem årene har modtaget. og jeg 
ved, at de i dag har det godt i reservatet. 
alligevel var jeg helt uforberedt på, hvor-
dan det var at opleve det selv.

Jeg kan uden overdrivelse sige, at det 
var en af lykkeligste dage i mit liv. Jeg 
havde kun været der en time, før jeg alle-
rede havde grædt to gange, så rørt var 
jeg. det var fuldstændig overvældende 
at se bjørnene midt i de fantastiske om-
givelser, hvor de kan leve trygt resten af 
deres liv.

nogle af bjørnene har været inde-
spærret i rustne bure, før de kom til reser-
vatet, andre har siddet i lænker uden for 
benzintanke og restauranter. de har le-
vet de mest usle liv – men nu udstråler 

de ren glæde. Jeg så dem bade, rulle 
sig i græsset og nyde livet i fulde drag.

et godt bjørneliv – takket være jer
Jeg kom hjem fuld af taknemmelighed 
over for alle jer i danmark, der har støt-
tet os trofast igennem årene. Hver gang 
vi har bedt om støtte til at redde flere 
bjørne, fodre bjørnene i reservatet og 
alt det andet, der koster rigtig mange 
penge – så har i svaret velvilligt. det er 
jer, der giver bjørnene dette helt fantasti-
ske bjørneliv. 

Jeg er helt overrasket over, at jeg 
har været i samme organisation i 25 år. 
men jeg føler ikke, at mit arbejde med 
at beskytte bjørnene og de mange an-
dre dyr er færdigt, så jeg fortsætter, lige 
så længe jeg kan blive ved med at gøre 
en forskel.

den sidste bjørn er ikke reddet endnu 
– men jeg håber, at jeg vil være her til at 
opleve det, når det sker. o
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Jimmy levede i 11 år 
i et lille bur bag en 

fabrik. i 2012 blev han 
reddet og bragt til 
Zarnesti-reservatet. 
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… tema:
på besøg i 
bJørnereserVatet

reservatet ligger i en afsidesliggende del af Karpaterbjergene. der falder et tykt lag sne om vinteren, og sidste år sneede den lille vej op til reservatet flere gange til.  
Heldigvis har reservatet en sneplov, så de ansatte kunne komme rundt og fodre og se til bjørnene.

bjørnene har huler, men de tilbringer ikke nødvendigvis hele vinteren i dem. ”mange af 
bjørnene går ikke i ægte hi, altså en lang, ubrudt, dyb søvn,” fortæller vores bjørneekspert 
Victor Watkins. ”de vågner ved høje lyde, eller fordi de er sultne. de ansatte sørger for, 
at der altid ligger mad til dem.”

i naturen lever brune bjørne alene, men i reservatet er mange af bjørnene blevet 
venner, og de elsker at lege med hinanden – også om vinteren. ”de fleste af bjør-
nene har levet i fangenskab det meste af deres liv, så de opfører sig anderledes end 
bjørne i den fri natur,” fortæller Victor Watkins.
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bim er den ene part af søskende-duoen bim og bam, der blev fundet forladt i skoven, da de var 
helt små unger. de to brødre klarede deres første vinter godt og syntes, at det var sjovt at lege 
brydeleg i sneen. Hvis de ikke går i hi i år, kan de ansatte snart se dem tumle i sneen igen.

tema:
på besøg i 
bJørnereserVatet

en vinter uden hi
sommeren er den mest aktive tid for 
både bjørne og mennesker i Zarnesti. 
men det er ikke alle bjørnene, der går 
i hi om vinteren. så selvom den kolde 
tid nærmer sig, er der stadig masser  
af liv i reservatet.

rekonstruktion

et nyt liv til 
bjørnene fra 
verdens mest 
triste zoo 
det så sort ud for bjørnene i en 
armensk zoo, da ejeren forsvandt, 
og dyrene måtte sulte. men det 
endte heldigvis godt, og bjørnene 
trives nu i Zarnesti-reservatet. 

siden de var unger, har masha 
og grisha levet i to bittesmå 
bure i en armensk mini-zoo, som 
medierne har døbt "verdens 
mest triste zoo". burene står tæt 
på hinanden, men bjørnene kan 
ikke komme i nærkontakt. 

den oligark, der oprindeligt 
byggede zoo’en, havde gjort 
sig usynlig og gør intet for at 
sørge for dyrene. bjørnene og 
de andre dyr sulter og får ikke 
dyrlægebehandling.

forskellige dyrevelfærdsorgani-
sationer og privatpersoner sam-
arbejder om at hjælpe dyrene. 
alle zoo’ens dyr bliver red-
det, og masha og grisha bliver 
bragt til Zarnesti-reservatet.

masha er den første til at udfor-
ske sine nye omgivelser. lidt se-
nere følger grisha efter. han 
klatrer lidt op i et træ og tager 
sit livs første bad i et af vand-
hullerne.

i zoo'en kunne masha og 
grisha kun høre og lugte hinan-
den. men nu er de ved at lære 
hinanden rigtigt at kende, og 
de er begyndt at lege sammen. 
endelig er de fri til at nyde et 
godt og trygt bjørneliv.

roger allen

roger allen

amp

amp

bjørne, der lever i kolde klimaer, får om vinteren vand ved at slikke på is og sne. i reservatet er 
der 16 vandhuller, og når de fryser til, spiser bjørnene isen. men de bruger også isen som lege-
tøj. ”Jeg har set mange af bjørnene samle et stykke is op og bære rundt på det og lege med det. 
bjørne er gode til at finde ting at lege med,” siger Victor Watkins.

149727_World_Animal_Protection_magasin _2_17_VERSION_1.indd   13 05/10/17   11.59



14

Hvert år behandler vores lokale partneror-
ganisation save the dogs omkring 2.000 
hunde, katte og andre dyr på deres dyrlæge-
klink i byen Cernavoda i rumænien. mange 
af patienterne på klinikken er herreløse hunde 
og katte, som ingen andre hjælper. 

desværre er klinikken flere gange blevet 
oversvømmet, og store dele af bygningen er 
nu ubeboelig. der er hverken plads til en rønt-
genmaskine eller mulighed for at isolere dyr 
med smitsomme sygdomme.

hunden davids historie
to år gamle david er en af de herreløse 
hunde, der har fået hjælp på klinikken. Han 
var kommet slemt til skade med sit venstre for-
ben – formentlig var han blevet ramt af en bil. 
Han havde sandsynligvis gået med skaden i 
lang tid og lidt store smerter. 

dyrlægerne undersøgte david grundigt, og 
på trods af smerterne var han meget tillidsfuld. 
det blev besluttet at amputere den nederste 
del af benet. desværre vidste dyrlægerne ikke 
nok om skadens præcise omfang, fordi de ikke 
havde en røntgenmaskine. en måned efter ope-
rationen gik der betændelse i benet, og dyrlæ-
gerne var nødt til at amputere resten af det.

der var ikke plads til, at david kunne 
komme sig i et fredeligt rum. Han var nødt til 
at sidde i et bur foran klinikken, hvor der hele 
tiden gik fremmede mennesker og hunde 
forbi. det var meget stressende for ham, og 
han er nu på vagt over for mennesker. det vil 
gøre det sværere for save the dogs at finde 
en familie til ham, så de ansatte giver ham 
masser af kontakt og omsorg og prøver at 
nedbringe hans stress over for mennesker.

mange hunde og katte vil få 
hjælp på ny klinik
Vi er nu med til at finansiere en ny klinik, der 
ligger højt oppe i bakkerne, så den ikke ri-
sikerer at blive oversvømmet. Klinikken er 
over 800 kvadratmeter stor – mere end fem 
gange så stor som den gamle klinik. Her vil 
dyrlægerne kunne give hunde som david 
langt bedre betingelser. de er både en 
røntgenmaskine og afskærmede rum, hvor 
dyrene kan komme sig i fred og ro. o

ny dyrlægeklink for 
herreløse dyr i rumænien
Hunden david ville være død, hvis han ikke havde fået hjælp af vores 
rumænske partnerorganisation. med en ny klink vil langt flere gadehunde 
og -katte få livsnødvendig dyrlægebehandling.

dyrlægerne var nødt til at amputere davids ben 
for at redde hans liv.

saVe the dogs

hundene i sierra leone skal beskyttes mod rabies
i sierra Leone er der kun fire dyrlæger, og ra-
bies er en stor trussel mod både hunde og 
mennesker. Frygten for den dødbringende 
sygdom kan få lokalbefolkningen til i panik at 
dræbe hundene med brutale metoder.

med støtte fra gavmilde dyrevenner har vi 
dette efterår lanceret et pilotprojekt med rabi-
esvaccinationer i Freetown, sierra Leones ho-
vedstad. 

”Vores hovedfokus har været at vaccinere 
hundene og give dem basal dyrlægebe-
handling. men vi har også kastreret og steri-

liseret en del af hundene. Vi har samtidig op-
lært 26 personer fra de lokale myndigheder 
i, hvordan de selv kan køre projektet videre.” 
det fortæller emily mudoga, der leder vores 
arbejde med hunde i afrika. 

”til december vil vi have evalueret projek-
tets succes. Vi forventer, at det vil blive brugt 
som et godt eksempel af regeringen, så de 
opretter lignende projekter over hele landet.” 

Vi samarbejder med regeringen frem til 
2020 for at bistå dem med at få bugt med 
rabiestruslen og hjælpe landets hunde. o

Vi er med til at finansiere en  
ny klinik, der er mere end fem 
gang større end den gamle.
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hanne thomsen 
det kunne vores 
egne landbrugs-

dyr også godt bruge.

ulla-britt marcussen
Jamen hvis bare nogle få grise får et bedre liv er det da 
også et godt sted at starte. det betyder da en verden 

til forskel for lige den enkelte gris der får et lidt bedre liv. Håber 
så at det er med til at kineserne begynder at ændre holdning til 
dyr. alt skal jo starte et sted, så glædeligt at i har fået det igen-
nem. tak for det. World animal protection kæmper jo en daglig 
kamp for at alle dyr får et bedre liv. sådanne holdninger/skikke 
til dyr de har haft i generationer tager altså lang tid at ændre.

Yrsa m nielsen 
så mangler vi 
danmark og  

ellers alle de andre 
lande, og ligeledes 
bedre transport for  
aLLe dyr.

over halvdelen af alle verdens grise lever 
i Kina. efterspørgslen på svinekød har fået 
mange af landets fødevareleverandører til at 
tænke i billigt kød og se stort på dyrevelfærd. 
de fleste af grisene i den industrielle produk-
tion lider derfor hver eneste dag, og søerne 
tilbringer ofte det meste af deres liv i små 
drægtighedsbokse.

det vil vi have lavet om på. millioner af 
grise i Kina vil nu få bedre forhold takket 
være en aftale, vi har indgået med da bei 
nong, en af Kinas førende landbrugsprodu-
center, og international Cooperation Commit-
tee of animal Welfare (iCCaW).

mere plads til søer og unge grise 
da bei nong har startet et pilotprojekt med 

bedre velfærd for grisene i deres produktion. 
blandt andet vil søer og unge grise få mere 
plads, behageligt underlag og mulighed for 
at udføre naturlig adfærd. allerede fra næste 
år skal grisene i større dele af da bei nongs 
produktion have samme, forbedrede forhold.

da bei nong lige nu har 60.000 søer, 
der producerer op mod en million grise. be-
slutningen om at give dyrene bedre forhold 
vil ændre livet for millioner af grise, når virk-
somheden samtidig tager hul på deres ambi-
tiøse udvidelsesplaner.

sundere grise giver sundere  
kød til forbrugerne
”bedre dyrevelfærd mindsker ikke bare dy-
renes lidelser. det giver også sundere dyr, 

sundere mad til forbrugerne og bæredygtig 
vækst for landmænd og producenter.” det 
mener Zhao Zhonghua, der er direktør for 
World animal protection Kina.

det giver god forretningsmæssig mening at 
tænke i dyrevelfærd, for de kinesiske forbru-
gere kræver i stigende grad produkter fra dyr, 
der har levet under ordentlige forhold.

i 2016 foretog vi en meningsmåling blandt 
kineserne. den viste, at to tredjedele var vil-
lige til at betale mere for svinekød fra dyr, der 
havde haft det godt. af de adspurgte sva-
rede 90 %, at de ville være villige til at æn-
dre deres indkøbsvaner for at købe kød fra 
grise, der havde levet et bedre liv. o

bedre forhold for grise i kina
søerne skal ud af de små drægtighedsbokse, og grisene skal have  
bedre mulighed for at udføre deres naturlige adfærd. det er en del  
af en banebrydende aftale, vi har indgået i Kina.

på facebook var der 
enighed om, at alle 
dyr i verdens land-
brugsproduktion skal 
have et bedre liv.

er villige til at ændre deres ind-
købsvaner for at købe kød fra 
grise, der har  levet et bedre liv.

90% 
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Ville du tage en selfie med et dovendyr?
i den frodige, sydafrikanske regnskov lever dovendyrene normalt et fredeligt 
og uforstyrret liv. men de har fået en ny fjende: turistindustrien.
machito er en dovendyrsunge. Han burde 
have levet uforstyrret i amazonas-regnskoven 
hele sit liv. i stedet er han nu på en vildtpleje-
station. Ved ankomsten var hans krop dækket 
af blå mærker og sår efter et reb, der havde 
været bundet rundt om hans arme. Han kan 
ikke længere bruge sin venstre arm ordentligt, 
og hans lange negle, som dovendyr bruger 
som tæer, er knækkede. 

machito blev udsat for denne brutale be-
handling, fordi han skulle være rekvisit på en 
turistselfies.

lette ofre for mennesker
dovendyr har tilpasset sig et liv i trækronerne 
og kommer kun sjældent ned på jorden. de-
res fordøjelse er langsom, og de bevæger sig 
derfor meget langsomt og sover helt op til 18 
timer i døgnet. dovendyrenes langsomme be-
vægelser er faktisk en fordel for dem, fordi det 
gør det sværere for rovdyr at få øje dem. til 
gengæld er de lette ofre for mennesker. 

turistindustrien bagside
Vi har netop udgivet en ny rapport om den 
voksende trend med at udnytte vilde dyr til 
turistunderholdning i brasilien og peru. både 
pattedyr, krybdyr, hajer, fugle og frøer – hvoraf 
mange er truede dyrearter – bliver fanget i 
skoven, og turister betaler derefter for at komme 

tæt på dyrene og tage selfies med dem. 
det er ekstremt stressende for dovendyr at 

blive fjernet fra deres hjem i skoven og dag 
efter dag blive brugt som rekvisitter på tu-
ristfotos. Vores undersøgelse peger på, at 
mange dovendyr sandsynligvis dør inden for 
seks måneder, efter at de er taget til fange.

sådan vil vi hjælpe dovendyrene
Vi vil lægge pres på regeringerne i brasilien 
og peru for at hjælpe dovendyrene og de an-
dre regnskovsdyr. og vi vil oplyse rejsebu-

reauer og turister om, hvad dyrene udsættes 
for, så de ikke hopper på bølgen af selfies 
med vilde dyr. o

skriv under 
– og sig ja til, at du kun vil tage dyre -
venlige selfies: worldanimalprotection.dk/
dyrevenlige-selfies

machito sover i en kurv fyldt med bløde tæpper, der skal repræsentere varmen og beskyttelsen fra hans mor. en dovendyrsmor og hendes unge i naturen.

w
da

bro
w

ka
, kVa

n
g

 @
bird

explo
rers.co

m

et dovendyr bliver brugt som rekvisit på turistselfies i byen manaus i brasilien.  
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på vores generalforsamling i april 2017 tiltrådte 
pernille sams som ny formand i bestyrelsen.

"Jeg er utrolig glad for min nye rolle som 
bestyrelsesformand for World animal protec-
tion danmark. det ligger mig meget på sinde, 
at dyr skal have et godt liv og behandles 

med respekt. Jeg er stolt af at stå i spidsen for 
organisationens arbejde for at beskytte dyr 
over hele verden," siger pernille sams.

pernille sams er ejendomsmægler og jurist, 
har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og 
har tidligere siddet i Folketinget. i dag driver 

hun sit ejendomsmæglerfirma med speciale i 
liebhaverejendomme, som er kendt blandt  
andet fra tV 2-programmet 'Liebhaverne'.

"det er mit håb, at vi kan blive endnu mere 
synlige og få endnu flere til at støtte op om  
arbejdet, så vi kan hjælpe endnu flere dyr."

Vil du have flere nyheder om vores arbejde og de 
mange dyr, du er med til at redde? så tilmeld dig 
vores e-nyhedsbrev, der kommer cirka en gang 
om måneden. i nyhedsmailen kan du læse om vo-
res projekter rundt omkring i verden, og du er den 
første til at få den gode nyhed, når vi har succes 
med at redde dyr i nød.

tilmeld dig på worldanimalprotection.dk/
nyhedsbrev

Vær den første til at få de 
gode nyheder om dyrene

168.000 underskrifter skal 
hjælpe fantanele-bjørnene
Vi har indsamlet over 168.000 un-
derskrifter i protest mod, at mindst 
fem bjørne lever under elendige for-
hold i byen Fantanele i det vestlige ru-
mænien. en mand holder bjørnene 
inde spærret i små bure ved sit hjem, 
selvom det er ulovligt. Her står de dag 
efter dag låst inde bag rustne tremmer, 
der hverken beskytter dem mod sol el-
ler regn. manden lukker ikke nogen 
ind på sin ejendom, og vi ved derfor 
ikke præcist, hvor mange bjørne han 
har. 

Vi er i dialog med de rumænske 
myndigheder og presser på for, at de 
konfiskerer bjørnene, sådan som lo-

ven kræver. det er en længerevarende 
proces, men vi fortsætter med at ar-
bejde frem mod målet om at give de 
fem bjørne et nyt og godt liv i det bjør-
nereservat, vi finansierer i landet.
en stor tak til alle jer, der har skrevet 
under.

» Jeg er stolt af 
at stå i spidsen for 
organisationens 
arbejde for at 

beskytte dyr over 
hele verden.«

pernille sams

pernille sams ny formand
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hej world animal protection
Jeg har altid være fascineret af tigre, og 
jeg står nu og skal til thailand, hvor jeg 
har hørt, at man kan se dem. men jeg har 
googlet lidt og kan læse mig frem til, at 
tigrene er dopede med sløvende midler. 
det vil jeg ikke støtte!

men er der noget sted i thailand, hvor 
der arbejdes seriøst med tigre og med 
ordnede forhold for dyrene? eller er der 
andre muligheder for at opleve vilde dyr?

mvh. martin

Hej martin
tak for din henvendelse.

Vi er ikke bekendt med nogen parker i 
thailand, der behandler deres tigre på en 
måde, så det kan forsvares ud fra grundlæg-
gende normer for dyrevelfærd.

tigre er fra naturens side sky dyr. i dyrepar-
ker med tigre, hvor der tages hensyn til tigre-
nes naturlige adfærd og instinkter, er der der-
for stor sandsynlighed for, at besøgende turi-
ster slet ikke får tigrene at se. af samme årsag 
kan du være sikker på, at de mange steder 
i thailand, hvor turister kan komme i nærkon-
takt med og klappe tigre, ikke opfylder tigre-
nes naturlige behov.

til gengæld er der efterhånden kommet 
flere reservater og redningscentre i thailand, 
hvor du kan opleve elefanter, der lever under 
gode forhold – for eksempel elephant na-
ture park (elephantnaturepark.org) og boon 
Lott elephant sanctuary (blesele.org), som vi 
støtter. 

Vær opmærksom på, at der er steder, der kal-
der sig 'sanctuary' eller 'rescue centre', uden 
at det har hold i de virkelige forhold for dy-
rene. det er altid en god idé at undersøge 
forholdene på forhånd.
 Jeg håber, at du får en rigtig god rejse. 

med venlig hilsen
simon, World animal protection

kære dyrevenner
Vi er en familie på fire (mor, far, dreng 
på 4 år, pige på 3 år). Vi er i gang med 
at planlægge en 2-3 ugers ferie til vinter.  
Vi har tænkt sri lanka eller thailand, men 
intet er fast endnu. 

da vi rejser med mindre børn, vil vi 
gerne give dem nogle oplevelser med dyr 
– de/vi er store dyrevenner. men ... vi vil 
ikke støtte op om dyremishandling og er 
derfor i tvivl om, hvor vi kan finde steder 
med nationalparker og rehabiliteringscen-
tre, hvor dyrene har det godt (så godt som 
de nu kan på et rehabiliteringscenter). 

Vi er bevidste om ikke at besøge dyre-
shows, tage billeder med vilde dyr osv.

Jeg håber, at i kan hjælpe med nogle 
ideer til rejsemål/oplevelser, der henvender 
sig til den alder, vores børn har (fx er safari 
ikke en mulighed, da de ikke kan være stille 
i 5-6 timer, mens vi venter i en bil). 

på forhånd 1.000 tak for hjælpen. 

mvh. silas (4 år), millie (3 år), claus og 
pernille (og siv – et "gadekryds" på 12 år 
– der dog ikke skal med på ferien, men 
forkæles hos mormor/morfar)

Kære dyrevenlige familie
tak for jeres henvendelse. det er godt at høre, 
at i tænker på dyrenes velfærd, når i tager på 
ferie. 

det lyder som om, at i har godt styr på 
”grundreglerne”, det vil sige at undgå steder, 

hvor man kan klappe, ride på eller tage selfies 
med vilde dyr, eller hvor vilde dyr optræder.

der er et lille, men voksende antal steder i 
asien, hvor elefanter lever under forhold, der 
tager hensyn til dyrenes naturlige behov, og 
hvor de bliver behandlet godt.

i thailand:
boon Lott elephant sanctuary
burm and emily’s elephant sanctuary
elephant Haven
elephant nature park
global Vision international Huay pakoot pro-
ject
golden triangle asian elephant Foundation
mahouts elephant Foundation
Wildlife Friends Foundation thailand

i sri lanka:
elephant transit Home

i cambodia:
elephant Valley
mondulkiri sanctuary

i laos:
elephant Conservation

i nepal:
tiger tops tharu Lodge

Jeg håber, at i kan få passet et besøg ved et 
af disse steder ind i jeres rejseplaner.

med venlig hilsen sonja,  
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 gerne de henvendelser, vi får.

hvis du har spørgsmål, kan du skrive 
til os på info@worldanimalprotection.
dk. Vi bringer ikke din henvendelse 
her i bladet uden din tilladelse.

underskrifter overrakt til den spanske ambassade
den 13. juli overrakte vi over 160.000 under-
skrifter til den spanske ambassade. det skete 
i protest mod den dyremishandling, der finder 
sted under spanske festivaler og i tyrefægt-
ningsarenaer. Her bliver op mod 60.000 tyre 
og andre dyr hvert år slået, sparket, spiddet 
af lanser eller på andre måder mishandlet i 
traditionens navn.

Hovedparten af spanierne mener ikke læn-
gere, at festivaler, hvor dyr mishandles, er 

spor festlige. en undersøgelse blandt spa-
niere mellem 16-65 år viser, at kun 19 pro-
cent støtter op om den type traditioner. 

med underskrifterne vil vi vise de span-
ske politikere, at modstanden mod dyrplageri 
i traditionens navn vokser – både i og uden 
for spanien.

tak til alle jer, der har skrevet under.

149727_World_Animal_Protection_magasin _2_17_VERSION_1.indd   19 05/10/17   12.00



D
K0016/1017

Hjælp dyrene 
og få vores 
flotte kalender
Støt med 150 kr. og få vores 
kalender for 2018. Her finder 
du nogle af de mange skønne 
dyr, du er med til at beskytte.

Tak fordi du redder dyrene
Det er kun takket være dyrevenner som dig, at vi hvert år kan 
hjælpe tusindvis af dyr verden over. Du giver mishandlede 
bjørne et trygt liv i vores reservater. Du sørger for, at hunde bliver 
vaccineret, så mennesker ikke dræber dem af frygt for rabies. 
Du beskytter elefanter og andre vilde dyr, så de kan leve frit i 
naturen, hvor de hører til.

Støt med 150 kr. og få en kalender
Nu får du som en af de første mulighed for at bestille vores flotte 
vægkalender. Når du giver et bidrag til dyrene på mindst 150 kr., 
sender vi dig kalenderen som tak. 

Bestil kalenderen på worldanimalprotection.dk/kalender

Vi har ofte behov for akut hjælp til dyrene, og her kan dit ekstra 
bidrag gøre en stor forskel.

En hvalp i Sierra Leone venter på at blive vaccineret mod rabies. Hvert år bliver tusindvis af hunde 

brutalt dræbt, fordi mennesker frygter, at de spreder rabies. Ved at vaccinere hundene, redder vi 

både menneske- og hundeliv.

M T O T F L S29 30 31 01 02 03 0405 06 07 08 09 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 01 0203 04 05 06 07 08 09

November

151779_Kalender.indd   12

05/10/17   11.49

Hvert år bliver tusindvis af havskildpadder og andre dyr som delfiner, sæler og søløver fanget i 

efterladt fiskegrej, der driver rundt i verdenshavene. Vi arbejder for at beskytte dyrene, så de ikke

bliver fanget i de farlige net. 
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