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Thomas Cook dropper 
spækhuggershows
Den globale rejsekoncern Thomas Cook, 
der blandt andet ejer Spies, vil stoppe 
med at tilbyde deres kunder udflugter 
til SeaWorld i Florida og Loro Parque 
på den spanske ferieø Tenerife. Beslut-
ningen er ifølge koncernen truffet, fordi 

mere end 90 % af deres kunder har givet 
udtryk for et ønske om, at rejsearrangø-
rer tager dyrevelfærd seriøst.

FN vil mærke fiskenet
Vi har overbevist FN’s Fødevare- og 
landbrugsorganisation (FAO) om at be-
skytte dyrene i havet ved at mærke fiske-
net. Når mærkningen er implementeret, 
vil myndigheder kunne spore tabt og  
efterladt fiskegrej tilbage til ejerne. Det 
vil være med til at stoppe fiskerbåde fra 
ulovligt at efterlade deres net i havet, og 
dermed vil færre havdyr være i fare for 
at blive dræbt i nettene.

Havreservat kan give optrædende 
delfiner et nyt liv
Sammen med Action for Dolphins under-
søger vi muligheden for at lave et havre-

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal 
Protection Danmark

KORT NYT 

SHUTTERSTOCK

Jeg bliver ofte spurgt, hvilken del af ar-
bejdet for dyrene som står mit hjerte nær-
mest. Det er nærmest umuligt for mig at 
svare på. For ALLE dyr fortjener hjælp  
og beskyttelse, når de har brug for det. 

Men der har selvfølgelig gennem tiden 
været projekter, som jeg har fulgt på tæt-
tere hold end andre – for eksempel vores 
arbejde med bjørne og elefanter. Det gi-
ver en helt speciel indsigt, som gør, at jeg 
føler mig tæt knyttet til dette arbejde. 

Sådan ved jeg, at det også er for de af 
mine kollegaer, der deltager i vores kata-
strofeindsatser. Jeg har uendelig stor re-
spekt for deres arbejde, der ofte udføres 
med stor risiko for egen sikkerhed under 
helt umulige forhold. 

I rædslen over de menneskelige tab bli-
ver dyrene ofte glemt af offentligheden. 
Men aldrig af deres ejere – og aldrig 

af os. Og jeg ved fra mine kolleger i fel-
ten, hvor givende det er for dem at være 
med til at redde de mange dyr, som ek-
sempelvis er fanget af vandmasserne un-
der en oversvømmelse. De beskriver en 
tæt, tæt kontakt til dyrene. Og de ople-
ver en stor taknemmelighed fra ejerne, 
som holder meget af deres dyr, og som 
er helt afhængige af dem for egen over-
levelse. Det berører mig dybt og gør mig 
meget stolt over at være en del af vores 
organisation.

Tusind tak til dig, fordi du gør det muligt 
for os.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

En tæt, tæt kontakt til dyrene 
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servat i New South Wales, Australien.  
Action for Dolphins har et samarbejde 
med delfinariet Dolphin Marine Magic, 
som ejer de sidste fem delfiner i fangen-
skab i New South Wales. Efter mange år  
i fangenskab kan delfinerne ikke genud-
sættes i naturen. Men i et havreservat vil 
de kunne leve resten af deres liv under 
mere dyrevenlige forhold.

Et skridt i den rigtige retning for 
slagtekyllinger i Europa
KFC i Storbritannien og Irland vil samar-
bejde med os om at forbedre velfærden 
for de slagtekyllinger, der ender på me-
nuen i deres restauranter. Det er sket, efter 
at vi indsamlede over 250.000 underskrif-
ter rettet mod KFC. Vi vil nu hjælpe dem 
med at udvikle et velfærdsprogram for 
slagtekyllingerne.

Smuthuller og blandede signaler
I 2016 stoppede TripAdvisor med at 
sælge billetter til steder, hvor turister kan 
komme i fysisk kontakt med vilde dyr i  
fangenskab. Det skete, efter at vi og over 
en halv million dyrevenner lagde pres på 

dem. Men i TripAdvisors opdaterede po-
litik for dyrevelfærd tillader selskabet bil-
letsalg til dyreshows med såkaldt ’natur-
lig adfærd’. På den måde har de skabt en 
gråzone, så de fortsat kan sælge billetter 
til turistattraktioner, hvor dyrene lider.

Spøgelsesnet gavner som 
solbriller og surfboards
Hvert minut efterlades op mod et ton fiske-
grej i havene. Og hvert år bliver mere end 
136.000 hvaler, delfiner og sæler fanget 
i de efterladte fiskenet, liner og ruser. Men 
der er hjælp på vej. Tonsvis af overskyd-
ende fiskegrej fra de kolde have omkring 
Alaska havner i Lemvig hos virksomheden 
Plastix. Plastix har specialiseret sig i at gen-
anvende fiskegrej, der siden bliver til nye 
produkter – fra solbriller og surfboards til 
vaskemiddel-emballage.

CC BYSA 3.0 (VIA WIKIMEDIA)
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Indtil for nylig kunne man ride på elefanterne 
i Happy Elephant Care Valley. Men med 
hjælp fra en lang række af de store spillere i 
rejsebranchen har vi overbevist lejren om at 
blive elefantvenlig.

Fri til bare at være elefanter
Traditionelt er elefanterne blevet trænet med 

barske metoder. Men ved elefantvenlige at-
traktioner er turisterne på sikker afstand af 
elefanterne, og der er derfor ikke behov for 
de hårde metoder.

I Happy Elephant Care Valley vil elefan-
terne fremover være fri til at vandre omkring 
i dalen, svømme og mudderbade. Og turi-
sterne kan se dem nyde livet på sikker afstand.

Thailandsk 
elefantlejr  
ændrer kurs
Vi hjælper Happy Elephant Care Valley i  
Chiang Mai med at give dyrene et bedre  
liv og blive en elefantvenlig turistattraktion.

Elefanter bør leve i naturen, 
hvor de hører til. 

Realiteten er dog, at omkring 
3.000 elefanter lige nu lever 
i fangenskab i turistindustrien 
i Asien – og de fleste af dem 
ville ikke kunne genudsættes i 
naturen.

Derfor mener vi, at den bedste 
løsning er at hjælpe de mange 
elefantlejre med at blive ele
fantvenlige steder, hvor dyrene 
kan leve et mere frit og natur
ligt liv. Og som turister bør vi 
vælge elefantridning og shows 
fra og i stedet besøge de steder, 
hvor elefanterne får lov til bare 
at være elefanter.

Vi mener

Hvis man skal 
dømme ud fra  
kommentarerne  

på vores Facebookside, er 
der stor opbakning til elefant
venlige turistattraktioner. 

Kirsten Middelboe 
Det går lidt i den rigtige 

retning  små skridt er FREM-
GANG ❤ ❤

Charlotte Kromann Raun 
Fantastisk nyhed, elefanterne 

fortjener virkelig deres “frihed” uden 
folk på ryggen. Vil bestemt be-
søge en dyrevenlig elefantlejr næ-
ste gang vi kommer til jeres skønne 
land    

Mette Nedergaard 
Endelig sker der noget 

godt for vores medskabninger. ❤ 

Der er lang vej hjem, men dette er 
en positiv udvikling!!! Så kære tu-
rister, hav hjertet med når du vil se 
vilde dyr i udlandet 

Følg os på Facebook.com/
WorldAnimalProtection
Danmark

TEMA: FARVEL
TIL ELEFANT
UNDERHOLDNING



WORLD ANIMAL PROTECTION | OKTOBER 2018 5

I lejre med elefantridning og -shows bruger 
mahoutterne – elefantførerne – jernkroge  
og stokke til at kontrollere deres elefanter. 
Sam tidig er mahoutterne tvunget til at pres - 
se deres elefanter til det yderste.

”Mange mahoutter ved godt, at deres ele-
fanter er stressede og tager psykisk skade af 
at blive kørt så hårdt, og det er de kede af. 
Men ofte kan de ikke se andre muligheder,” 
fortæller Sarah Blaine, der er grundlægger af 
Mahouts Elephant Foundation, et af de ele-
fantvenlige projekter, vi støtter.

Ved de elefantvenlige steder lærer mahout-
terne at styre elefanterne uden at bruge magt. 
Og elefanterne er lettere at arbejde med, fordi 
de er glade og afslappede.

Ægte elefantadfærd
Når mahoutter begynder at arbejde ved et 
elefantvenligt sted, bliver de i starten ofte for-
skrækkede, fordi elefanterne bevæger sig 
hurtigt omkring og laver mange lyde, når de 
kommunikerer med hinanden. Det forklarer 
Katherine Connor, grundlægger af reservatet 
BLES, som vi støtter.

”Mahoutterne er vant til altid at kontrollere 
deres elefanter og holde dem passive. Så de 
ved faktisk ikke, hvordan elefanter naturligt op-
fører sig. I elefantlejrene er mahoutterne hele ti-
den nervøse for, at elefanterne gør noget, der 
kan skade en turist,” siger Katherine.

Når turisterne ikke er i fysisk kontakt med 
elefanterne, er dyrene ikke nødt til at være un-

der konstant kontrol. I stedet kan de besøg-
ende opleve elefanterne gøre, hvad de har 
lyst til – hvad enten det er at græsse, dække 
sig med mudder eller socialisere med de  
andre elefanter. 

Dét er et godt elefantliv. o

Farvel til elefantunderholdning
Der er god grund til at glæde sig over det lille, men voksende antal 
elefantvenlige turistattraktioner i Asien. Her er der hverken elefantridning, 
tvang eller straf. Det kan du læse mere om i dette tema.

…

Læs rapporten
Læs vores rapport om 
elefanterne i Asiens turistindustri: 
bit.ly/elefantturisme

Den to år gamle unge Pongao er  
født i Happy Elephant Care Valley.

Overgangen sker gradvist over nogle  
måneder indtil starten af 2019.

På vej mod elefantvenlig turisme
Vores samarbejde med Happy Elephant 
Care Valley startede efter et møde med de 
thailandske elefantlejre i 2017. Her præsente-
rede vi en forretningsmodel, som lejrene kan 
bruge, hvis de vil omlægge sig til elefantven-
lige attraktioner.

Mødet havde vi arrangeret i samarbejde 
med en række store rejseselskaber. De kunne 
fortælle lejrene om den stigende efterspørg-
sel på elefantvenlige oplevelser, de oplever 
blandt deres kunder. 

Vores internationale direktør, Steve McIvor, 
siger: ”Happy Elephant Care Valley vil fun-
gere som et eksempel på et sted, hvor turister 
kan opleve elefanter leve frit og naturligt som 
del af en flok. Det vil vise, at der er et marked 
for elefantvenlige oplevelser, hvor dyrene ikke 
tvinges til at interagere med mennesker.” o

TEMA: FARVEL
TIL ELEFANT
UNDERHOLDNING
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Elefanternes dal

…

Jeg har set elefanter i Thailands turistin-
dustri stå lænket på rad og række i korte 
kæder. Jeg har set elefanter stå under 
den bagende sol uden hverken vand el-
ler skygge. Og jeg har set elefanter blive 
slået med skarpe jernkroge for at få dem 
til at lystre. 

Derfor var det fantastisk at besøge 
Elephant Valley Thailand, som vi i World 
Animal Protection har støttet økonomisk.

Den bedste kur mod stress
Roen var noget af det første, der slog mig. 

Alle elefanterne gik og græssede i mindre 
grupper blandt frodige, grønne træer.

Elefanter i naturen spiser hver dag op 
til 10 % af deres kropsvægt i græs og 
planter. De bruger derfor det meste af 
dagen på at gå rundt og græsse. Det 
kan de ikke i elefantlejrene. Her bliver de 
i stedet fodret med sukkerrør og ananas-
blade, som har et højt sukkerindhold og 
giver dem mere koncentreret energi.

Men når elefanterne ikke kan bruge 
mange timer på at spise, stiger deres 
stressniveau. Så i Elephant Valley skal de 

som noget af det første lære at bevæge 
sig rundt og græsse. 

Nu må elefanterne igen opføre sig 
som elefanter
I elefantlejrene bliver elefanterne typisk 
straffet for at udvise naturlig adfærd. For 
eksempel må de ikke mudder- og støv-
bade, for så er de beskidte, når turi-
sterne skal ride på dem. En af de ansatte 
i Elephant Valley fortalte mig, hvordan de 
kastede mudder på en ny elefant. Pludse-
lig gik der et lys op for elefanten, og så 

I Elephant Valley Thailand lærer elefanter fra turist- og 
skovhugstindustrien at leve som vilde dyr igen. Læs den 
personlige beretning fra et besøg hos de glade elefanter.
 
Af Sonja Ordell Johannessen, redaktør i World Animal Protection Danmark 

TEMA: FARVEL
TIL ELEFANT
UNDERHOLDNING
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I foråret lykkedes det os 
endelig at overbevise  
de danske politikere  
om, at elefanter i cirkus 
hører fortiden til. 
”Vi er lykkelige på vegne af de vilde dyr, som i 
årevis er blevet dresseret til at optræde i cirkusare-
naer langt væk fra deres naturlige miljø. Det er en 
sejr for dyrevelfærden, og det er en sejr for ved-
holdenheden,” siger Gitte Buchhave, direktør i 
World Animal Protection Danmark.

Et nyt hjem for pensionerede cirkuselefanter
I mange europæiske lande er cirkuselefanter alle-
rede forbudt. Dermed er der hårdt brug for et fri-
sted for de pensionerede elefanter. De har i årevis 
levet på alt for lidt plads og været udsat for stress 
og larm. Nu fortjener de en fredelig tilværelse, hvor 
de kan få lov til at følge deres naturlige instinkter. 

Vi støtter derfor Europas første elefantreservat, 
der bliver bygget i et stort naturområde i Frankrig. 
Elephant Haven, som stedet hedder, forventer at 
være klar til at tage imod de første elefanter i star-
ten af 2019. o

Tak
til alle jer over 50.000 danskere,  
der hjalp os ved at bakke op med  
jeres underskrift.

Se video fra besøget i Elephant  
Valley Thailand: bit.ly/ElefantDal

Slut med 
elefanter i 
dansk cirkus

Mahouts Elephant 
Foundation
Ved en afsidesliggende 
landsby i Thailand kan 
elefanter, der tidligere 
blev udnyttet i turistindu-
strien, nu boltre sig på 
flere hundrede kvadrat-
kilometer regnskov. Her 
kan turister opleve ele-
fanterne leve et tæt på 
naturligt liv.

Mandalao
MandaLao Elephant 
Conservation er det 
første elefantreservat i 
Laos, hvor de besøg-
ende ikke kan ride på 
elefanterne. I stedet  
kan elefanterne frit  
bevæge sig omkring 
i regnskov en, lege og 
svømme i floden.

Boon Lott’s Elephant 
Sanctuary (BLES)
Elefantreservatet BLES 
i Nordthailand er et fri-
sted for reddede ele-
fanter. I det store, frod-
ige naturområde er det 
elefanterne, der sætter 
dagsordenen; her får  
de endelig lov til at følge 
deres naturlige instinkter.

Andre elefantvenlige steder, vi støtter

begyndte den begejstret selv at kaste 
mudder på ryggen.

I naturen opfatter elefanter lyn som 
et faresignal, der får dem til at søge til-
flugt under træer. Men i turistindustrien 
er de blevet så vant til blitzende kame-
raer, at de ikke reagerer på lyn. Derfor 
må elefanterne i starten guides hen  
til træerne, når det lyner, indtil de  
begynder selv at søge ly.

En fremtid som vilde elefanter?
I Elephant Valley har de en smuk am-
bition: De vil forsøge at rehabilitere 

elefanterne, så de en dag kan leve 
som vilde elefanter i et beskyttet natur-
område. Jeg håber inderligt, at det  
lykkes for dem – sikke en sejr for de 
majestætiske dyr! 

Men selv hvis det ikke lykkes, er 
der ingen tvivl om, at elefanterne i 
Elephant Valley nyder deres nye liv. o
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Skal det være en prioritet at 
hjælpe dyrene, når verden 
bliver ramt af tyfoner, jord
skælv, oversvømmelser og 
andre naturkatastrofer? 

Ja, det mener vi, at det skal.

Både for dyrenes egen skyld, 
så de ikke skal lide og dø 
af sult, tørst, sygdomme el
ler skader efter katastrofen. 
Men også for at sikre deres 
ejere en fremtid.

En milliard af verdens fattig
ste er nemlig afhængige af 
deres dyr for at forsørge sig. 
Størstedelen af dem lever i 
verdens mest katastroferamte 
områder. Dyrene er deres 
kilde til mad og indtægt, og 
de er arbejds og transport
dyr. Så ved at hjælpe dyrene, 
hjælper vi også mennesker.

Vi mener
Det er ikke dyrene, der stjæler overskrifter, når 
naturkatastrofer hærger. Verdens øjne er naturligt nok 
rettet mod de menneskelige ofre. Men tusindvis af dyr 
lider også, og det sætter vi fokus på i dette tema.
Vi arbejder for, at dyrene bliver husket, når kata-
strofen rammer. Vores katastrofeteam rykker ud 
med akut dyrlægebehandling, foder og vand. 
Og vi arbejder for at få regeringer og myndig-
heder til at lave beredskabsplaner, der beskyt-
ter dyrene i fremtidige naturkatastrofer. 

Det hjælper ikke blot dyrene, men er også 
med til at hjælpe lokalsamfundene på fode igen.

”Hvert år bliver verden ramt af omkring 350 
naturkatastrofer som vulkanudbrud, tørke og 
ekstrem kulde. Og selvfølgelig skal vi gøre alt, 

hvad der står i vores magt for de berørte men-
nesker. Men disse mennesker lever ofte i sam-
fund, der er totalt afhængige af dyrene for de-
res egen overlevelse,” siger Gitte Buchhave,  
direktør i World Animal Protection Danmark.

Derfor giver det mening for os at arbejde 
sammen med humanitære nødhjælpsorgani-
sationer. Vi har igennem flere år haft et samar-
bejde med Røde Kors, der har set værdien i  
at hjælpe dyrene for menneskenes skyld. o

Katastrofens glemte ofre

Se video: Sådan hjalp  
vores katastrofeteam dyr 
og ejere i Mongoliet  
under en kuldekatastrofe: 
bit.ly/katastrofeteam

Når katastrofen rammer, vil mennesker redde deres 
dyr næst efter familien. Det viste en stor undersøgelse, 
vi lavede i 2014 – og det blev bekræftet af vores 
oplevelser i Costa Rica i sommer.
Ville du forsøge at redde din hund eller kat, hvis 
Danmark blev hærget af en naturkatastrofe? Det 
vil de fleste af os nok svare ja til. Vi ser vores kæ-
ledyr som højt skattede familiemedlemmer – og 
det samme gør indbyggerne i Costa Rica.

Da landet i sommer blev ramt af voldsomme 
oversvømmelser, kæmpede de lokale beboere 
for at redde deres dyr. Både deres høns, heste 
og køer, som for mange er hele deres livsgrund-

lag – men også deres hunde og katte. Kæle-
dyrene er en trøst og støtte for deres ejere, som 
ville blive dybt ulykkelige, hvis dyrene ikke over-
levede. Sammen med ansatte fra Costa Ricas 
dyrebeskyttelsesmyndighed (SENASA) sørgede 
vi for akut dyrlægebehandling og foder til over 
16.000 af de mest udsatte dyr, herunder om-
kring 1.500 hunde og katte.  o

Vi hjalp Costa 
Ricas kæledyr

TEMA: 
KATASTROFENS 
GLEMTE OFRE
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…

Mange sygdomme spreder sig hurtigt blandt dyrene i 
kølvandet på katastrofer. Det er derfor vigtigt ikke kun at 
behandle dem for akutte skader, men også at vaccinere 
dem og give dem mineral- og vitamintilskud, så de kan 
stå imod smittefaren.

Vores dyrlæge Sergio Vásquez undersøger en hvalp. Mange 
ejere kæmpede for at finde mad nok til deres dyr efter over-
svømmelserne. Nogle var nødt til at fodre deres hunde med 
kokosnødder, som var det eneste spiselige, de kunne finde.

Santos Pedro Beteta er 75 år gammel og har syv hunde – på 
billedet er han sammen med Bobo. Da vandet pludselig steg 
voldsomt, var Santos Pedros første tanke at redde sine dyr. Han 
fortæller: ”Jeg satte alle mine hunde op på sengen og holdt og 
krammede dem. Pludselig var de alligevel i vandet, så jeg hev 
dem op på sengen igen og tørrede dem med en t-shirt.”

Babocha er en anden af Santos Pedros hunde. Santos Pedros 
naboer hentede ham og hans kæledyr i en båd, så de kunne 
slippe fri af vandmasserne. Desværre druknede en af kattene.  
Det er han dybt ulykkelig over. “Han var meget smuk, og jeg  
elskede ham. Han fulgte mig altid rundt og var meget kælen.”

Katten her hedder Mila og tilhører Juan Carlos Fuentes. 
Han sagde: ”Det, I gør for dyrene og for os, deres ejere, 
er en velsignelse. Jeg takker jer af hele mit hjerte.”

Vi har siden 1964  
hjulpet over 8 millioner  
dyr i 265 katastrofer

40 mio.
Over 40 millioner dyr bliver hvert 
år ramt af naturkatastrofer

1 MIO. 1 MIO.

1 MIO. 1 MIO.

1 MIO. 1 MIO.

1 MIO. 1 MIO.
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…

En ung mand  
venter på at få 

dyrlægehjælp til sin 
hund, Lucia, efter 
vulkanudbruddet  

i Guatemala i  
juni 2018.
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…

I starten af året hærgede cyklonen Ava den afrikanske ø og ødelagde 
en stor del af regnskoven. Det gjorde lemurerne og de andre vilde dyr 
sårbare og udsatte – og dermed lettere for mennesker at fange. 

Madagaskar har et unikt økosystem med mange 
arter, der ikke findes andre steder. Desværre bliver 
landet ofte ramt af naturkatastrofer.

Mange af øens fattige indbyggere mistede alt 
i cyklonen Ava, og nogle af dem kunne nu blive 
fristet til at indfange og sælge de udryddelses-
truede lemurer. Der ses en tydelig sammenhæng 
mellem naturkatastrofer i fattige lande og øget  
illegal handel med vilde dyr.

Vi besøgte derfor Vakong-reservatet, hvor 
mange af træerne var blevet ødelagt, så dyrene 
havde svært ved at skjule sig og finde mad. Vi sør-
gede for foder til lemurerne og sikrede os, at dy-
rene vil blive sat ud i beskyttede områder. o

Mad til lemurerne 
på Madagaskar

Den brune lemur lever på Madagaskar og 
Mayotte. Den er på størrelse med en huskat.

Den sort-hvide vari lever kun på Madagaskar. 
Tidligere blev der drevet rovdrift på den, fordi 
dens smukke, tykke pels var meget eftertragtet.

Kattalemuren, som udelukkende lever på Madagaskar, har næsten ikke ændret sig siden dinosaurernes tid.

TEMA: 
KATASTROFENS 
GLEMTE OFRE
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Rekonstruktion

Vulkanudbrud  
i Filippinerne
Tusindvis af dyr var i fare, 
da Filippinernes mest aktive 
vulkan gik i udbrud. Vi rykkede 
hurtigt ud for at hjælpe de 
nødstedte dyr. 

Filippinernes mest aktive vulkan, 
Mayon, går i udbrud i januar 
2018. Regeringen evakuerer  
beboerne i en radius af otte  
kilometer – men folk er tvunget 
til at efterlade deres dyr.

Mange husdyr og kæledyr har 
fået forbrændinger, og andre 
har skader efter at have ind
åndet eller indtaget aske. Vores  
katastrofeteam tager derfor til 
landet for at hjælpe dyrene.

Teamet evakuerer køer, bøfler, 
hunde og andre dyr og giver dem 
foder, vitaminer og dyrlægebe
handling. Dyrene får også medi
cin, så de er beskyttet mod infek
tioner og de sygdomme, der ofte 
følger i kølvandet på katastrofer.

Det er farligt for dyr at spise 
græs, der er dækket af vulkansk 
aske. Derfor uddeler myndig
hederne foderkoncentrat – men 
dyrene vil ikke spise det. Vi til
føjer melasse (sukkermasse) 
til koncentratet, så det smager 
bedre, og dyrene vil spise.

Med vores indsats får omkring 
2.000 dyr akut hjælp efter  
vulkanudbruddet, så de kan 
overleve katastrofen.

Kvæg, grise, heste og høns var bare nogle 
af de dyr, der kæmpede for at overleve, 
da Volcán de Fuego gik i udbrud i juni.

Vulkanudbruddet i Guatemala 
skabte en flod af rødglødende 
lava og tykke røgskyer, der dæk-
kede himlen. Hele landsbyer blev 
begravet i vulkansk aske og mud-
der. Mange af de lokale beboere 
tog deres dyr med sig og flygtede 
til nødhjælpslejre. Tusindvis af andre 
dyr var efterladt alene tilbage. 

Vores indsatsleder Gerado Huer-
tas fortalte fra katastrofezonen: 
”Lige nu er vores vigtigste opgave  
at hjælpe de dyr, der er i fare for  
at dø, fordi de er sårede, mangler 
mad og vand, eller risikerer at blive 
ramt af sygdomme.”

I alt hjalp vi mere end 200 familier 
og 22.000 dyr. o

Vulkan truede 
tusindvis af dyr  
i Guatemala

Vores dyrlæge Sergio Vásquez fodrer  
hoppen Reina.

Sergio Vásquez behandler et sår  
på hundens hals.

En lokal beboer redder sin hund, da vulkanen går i udbrud.

AP Photo / Luis Soto
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MØD 
BJØRNENE

I april i år lykkedes det at redde fire bjørne i Pakistan fra et 
liv, hvor de blev tvunget til at optræde som dansebjørne eller 
kæmpe i bjørne-hundekampe. Har du lyst til at møde dem?

Vores pakistanske partnerorganisation, 
Bioresource Research Centre (BRC), over-
beviste ejerne om at overgive deres bjørne 
til det beskyttede reservat, vi finansierer 

i landet. BRC hjalp ejerne med at starte 
hver deres lille butik, så de fortsat kunne 
forsørge sig. Til gengæld skrev de under 
på aldrig at anskaffe sig en ny bjørn. o

Camilla
Tre år gamle Camilla er ved at lære at nyde livet igen. Da hun ankom til reservatet, var 
hun svag og undervægtig, hendes pels var filtret, og hun var aggressiv. Camillas ejer 
havde brugt hende til bjørne-hundekampe, hvor hun blev bundet fast og angrebet af 
kamptrænede hunde.

”Det var svært at overbevise Camillas ejer om at overgive hende til os,” fortæller  
Madeeha Manzoor, der er zoolog hos BRC. ”Det krævede lang tid at få ham til at for-
stå, hvor megen smerte og frygt Camilla led under kampene.”

Camilla har allerede forladt karantæneområdet og boltrer sig nu i det store, natur-
skønne reservatområde.

Suzi
Med sine 116 kg er Suzi den største af de bjørne, der blev reddet i april. Og bortset  
fra at hun har skab, er hun også den, der er ved bedst helbred.

Suzi er omkring seks år gammel. Hendes ejer brugte hende som dansebjørn. Og 
selvom Suzi var den eneste indtægtskilde for ham og hans familie, var han ivrig efter  
at finde en anden levevej.

”Da Suzi ankom, bedøvede vi hende og fjernede rebene i hendes snude og rundt 
om halsen. Da hun vågnede, var hun helt tydeligt lettet over, at rebene ikke længere gav 
hende smerter. Hun er en livlig og glad bjørn, der er vild med mad,” siger Madeeha.
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Emma
Emma på tre år var ekstremt tynd og vejede kun 40 kg, da hun ankom til reservatet.  
Det er alt for lidt for hendes alder. 

Som unge blev Emma taget fra naturen og lærte at ”danse”. Den brutale træning  
kan blandt andet bestå i, at bjørneungen bliver tvunget til at stå på en gloende varm  
metalplade med brændende kul under, mens træneren spiller på et instrument.

Emma befinder sig stadig i reservatets karantæneområde. ”Hun er en skøn bjørn – 
glad og venlig. Selvom hun er underernæret, virker hun rolig og afslappet,” fortæller  
Madeeha.

Darcy
Da seks år gamle Darcy ankom, var reservatets ansatte chokerede over hendes tilstand. 
”Hendes hoved var opsvulmet, hendes ben var skadet, og hun havde sår, der var fyldt 
med maddiker. Vores dyrlæger bedøvede hende og rensede sårene,” forklarer Madeeha.

Darcys ejer og hans familie levede af at lade hende optræde som dansebjørn. Men 
de ville gerne finde en bedre måde at tjene penge på. Derfor overgav de Darcy til BRC, 
og hun er nu ved at komme sig i karantæneområdet. ”Hun er rolig og tilfreds, og hun  
elsker sukkerrør og roti-brød,” siger Madeeha.

På vores Facebook
side var der masser 
af ’er, fordi bjør

nene er blevet reddet – men 
også megen vrede over, at  
tusindvis af andre bjørne  
stadig lider på galdefabrikker.

Grethe Ring 
Så skønt at høre, ved det  

er en hård kamp I kæmper, og det  
tager tid ... Keep up going. Jeg har 
støttet jer hver måned siden I første 
gang viste os dette dyrplageri af 
bjørne på galdefabrikker

Inger Brandstrup
De stakler der er tilbage. Hå-

ber de andre også kan reddes og få 
et godt liv efter alt det, de har været 
igennem. Det SKAL forbydes 😡

Maria Nielsen
Åhhh hvor dejligt!!! Alle 

dyr fortjener det bedste liv!!!!

13 år. Så lang tid sad de fem bjørne i deres 
bittesmå, usle bure. De blev udsat for enorme 
smerter og psykisk mishandling. De blev sultet 
og fik ikke nok at drikke. Alt sammen for at de 
jævnligt kunne få tappet deres galde, som er 
en ingrediens i traditionel asiatisk medicin.

Med støtte fra os og i samarbejde med 
lokale myndigheder lykkedes det vores viet-

namesiske partnerorganisation, Education 
for Nature Vietnam (ENV), at overtale eje-
ren af den pågældende galdefabrik til at  
frigive bjørnene.

Nu har bjørnene fået et nyt hjem i et  
reservat drevet af Animals Asia. Her kan  
de endelig leve et godt bjørneliv. o

Reddet fra bjørnegaldeindustrien: 

Mareridtet er slut
Vi har hjulpet med at redde fem bjørne fra en 
bjørnegaldefabrik i Vietnam. De har i årevis levet 
under frygtelige forhold, men nu får de et nyt liv.

To af bjørnene i deres bure, før de blev reddet. 
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Fotoudstilling: 

Turismens 
grimme 
bagside

Meterhøje fotostater viste de absurde situati-
oner, hvor vilde dyr optræder som underhold-
ningsrekvisitter i turistindustrien. Samtidig bar 
billederne en tekst om de vilde dyrs liv uden 
for rampelyset for at få endnu flere danskere til 
at fravælge shows med vilde dyr på ferien. o

For at udbrede kend-
skabet til den omfat-
tende mishandling af 
vilde dyr i turistindustrien 
indtog vi i sommer nogle 
af Københavns mest 
centrale pladser med en 
fotoudstilling om emnet.

På udstillingen kunne man tage en selfie foran et billede 
af tre elefanter i naturlige omgivelser. Her poserer nogle 
af de ansatte i World Animal Protection Danmark med 
de smukke dyr.

Efter først at have stået på Højbro Plads flyttede foto-
udstillingen videre til Kongens Nytorv.

Flere danskere tager afstand fra 
underholdning med vilde dyr

Andelen af danskere, der tager afstand fra 
shows med vilde dyr er steget fra 2014 til 
2018. Samtidig er der flere danskere, der 
aldrig har oplevet et show med vilde dyr. 
Det viser en rundspørge, som YouGov har 
foretaget for os. 

”Vi har i årevis informeret i tv-reklamer 
og på sociale medier. Vi har krævet af  
rejsebureauerne, at de tager stilling til de 
udflugter, de udbyder. Og vi har påvirket 
Instagram til at skride ind over for selfies 
med vilde dyr. Så for mig at se er der en 
klar overensstemmelse mellem vores kam-
pagner og holdningsændringen blandt 
danskerne,” siger Gitte Buchhave, direktør  
i World Animal Protection Danmark.

Flere er imod elefantridning
I dag finder to ud af tre danskere det uac-
ceptabelt at se for eksempel et show med 
aber på ferien. For fire år siden gjaldt det 
kun for fire ud af ti danskere.

Samme tendens ses, når det gælder en 
af danskernes tidligere yndlingsbeskæftigel-
ser på ferien til Thailand. Fire ud af ti dan-
skere fandt elefantridning acceptabelt i 
2014. Fire år senere gælder det kun hver 
femte dansker.

”Vi kan selvfølgelig glæde os over, at 
vores oplysningsindsats virker. Men det er 
stadig hver femte dansker, som ikke har  
indset, at hele industrien omkring elefant-
ridning er baseret på mishandling af dy-
rene. Det er ikke tilfredsstillende, og derfor 
skal vi også have overbevist den sidste  
femtedel,” mener Gitte. 

Der er stadig brug for vores indsats
Selvom tallene viser, at flere danskere kend-
 er til mishandlingen af vilde dyr i turist-
industrien, er der stadig en del, der lader  
sig underholde af vilde dyr.
• Halvdelen af voksne danskere, der har 

været på ferie i udlandet, har set shows 
med vilde dyr mindst én gang.

• Flest danskere har set shows med hen-
holdsvis delfiner, søløver og papegøjer.

• 22 % af danskerne kunne godt tænke 
sig at prøve at ride på en elefant, hvis 
de fik muligheden.

• 36 % af de voksne danskere vil gerne 
besøge et delfinshow. o

Kilde: YouGov for World Animal Protection, 2014 & 2018

Fra delfinshows til elefantridning: Danskerne fra-
vælger i stigende grad underholdning med vilde 
dyr på ferien. Det viser en ny YouGov-undersø-
gelse. Men vi skal have overbevist endnu flere.
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 Kampagne: Ud af buret

Landbrugsdyrenes lidelser 
skal stoppes i hele EU

Omkring tre ud af fire af verdens avlssøer le-
ver i bittesmå metalbokse, hvor de hverken 
kan vende sig, rode med trynen eller være 
sammen med andre grise. Jacqueline Mills, 
der leder vores arbejde med grise, forklarer, 
at mange søer bliver kronisk deprimerede. 

”De bider i ståltremmerne i ren frustration. 
De er avlet til at føde det ene kuld hurtigvok-
sende grise efter det andet. De er konstant 
sultne, fordi de kun får en lille portion højkon-
centratfoder, der ikke giver nogen mætheds-
følelse. Det er utrolig trist at se sultne søer tom-
gangstygge, indtil de får fråde om munden.”

Vi arbejder for at overbevise en række af 
verdens førende svineproducenter om at tage 

søerne ud af boksene. I stedet skal søerne 
holdes i løsdrift og have halm eller andet ro-
demateriale at beskæftige sig med. o

Mere end 300 millioner landbrugsdyr i EU 
er indespærrede i små bure hele deres liv. 
Det er kaniner, høns, gæs, ænder, vagtler og 
grise. Nogle kan ikke vende sig, nogle kan 
ikke ligge eller stå udstrakt. De er enten isole-
rede fra deres artsfæller eller klemt sammen 
under klaustrofobiske forhold. Mange af dy-
rene bliver syge eller invaliderede, og utallige 
dør, inden de bliver til billigt burkød på for-
brugernes tallerkener. 

Det er i landbruget, at allerflest dyr lider – 
uden at nogen ser det.

Sammen kan vi få EU til at lytte
Derfor har vi valgt at gå sammen med over 

100 andre organisationer i  
EU om det europæiske borger-
initiativ End the Cage Age, 
der kræver et forbud mod 
bure til landbrugsdyr i hele 
EU. Når én million borgere  

i EU har underskrevet et borgerinitiativ, er 
Kommissionen forpligtet til at tage sagen op.

Vi har samtidig opfordret de danske med-
lemmer af EU-parlamentet til at gribe initiati-
vet. Danmark er i en god position til at føre 
an. Danske forbrugere har sammen med de-
tailhandlen stort set sagt nej til buræg. Gen-
nem mærkningsordninger, lovgivning og afta-
ler er vi langsomt ved at forbedre forholdene 

i svineproduktionen, hvor søerne er løse en 
større del af tiden end tidligere.

Andre lande er også i gang på forskellige 
områder. Men det tager meget lang tid, hvis 
alle lande skal lovgive enkeltvist. Der er brug 
for et forbud mod bure til landbrugsdyr i hele 
EU på én gang. o

Skriv under: 
Vær med til at give landbrugsdyrene  
et leveværdigt liv: Skriv under på  
worldanimalprotection.dk/udafburet

Sådan hjælper vi søer 
over hele verden

Vores arbejde skaber resultater: 

• BRF er Brasiliens største svineprodu-
cent og blandt top 10 svineprodu-
center på verdensplan. De har for-
pligtet sig til at gruppeopstalde alle 
deres avlssøer inden 2026.

• Den thailandske svineproducent  
Betagro Group (Betagro) er blandt 
top 20 svineproducenter på ver-
densplan. De vil udfase al brug af 
drægtigheds- og farebokse inden 
2027. 

• Zhejiang Qinglian Food Company 
Ltd (Qinglian) har som den første  
kinesiske virksomhed forpligtet sig til 
at udfase drægtighedsbokse. Qing-
lian har 7.000 avlssøer, der hvert år 
føder 200.000 grise.

• Guangdong DEXING Food 
Company Ltd (DEXING) er en  
foregangsvirksomhed inden 
for gruppeopstaldning i Kina. 
DEXINGs 10.000 avlssøer lever 
primært i fællesbokse.

Vi viser nogle af verdens førende svineproducenter, 
hvordan bedre velfærd for grisene og indtjening  
kan gå hånd i hånd.

Vi ser dem ikke, fordi de er dømt til et liv bag tremmer. De kommer aldrig ud. 
De kan ikke bevæge sig rundt. De er berøvet enhver frihed.

END THE 
CAGE AGE
It’s time to evolve 
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Få flere nyheder om de dyr, du hjælper

Din arv – dyrenes fremtid
AMP

Bjørnene Christi og Lydia levede i 
mere end 20 år under kummerlige 
forhold bag en restaurant i Rumæ-
nien. Nu har de i stedet fået et godt 
bjørneliv i et af de reservater, vi støt-
ter. 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 na-
turkatastrofer.  

Du kan beskytte dyrene 
i mange år frem
Vi er meget taknemmelige, når no-
gen betænker vores arbejde for dy-
rene i deres testamente. Enhver arv, 
uanset størrelsen, gør en forskel.

Bestil vores arvefolder
I arvefolderen kan du læse om, hvor-
dan du laver et testamente. Bestil 
folderen på worldanimalprotec
tion.dk/arv  ved at kontakte os på 
arv@worldanimalprotection.dk 
eller ved at ringe til 3393 7212. o

Vidste du?
Vi er fritaget for at be-
tale arveafgift, så hele 
beløbet går til vores 
arbejde for at hjælpe 
dyrene. Og du kan  
betænke os i dit testa-
mente, uden at arven 
til dine øvrige arvinger 
ændres.

Vil du have flere nyheder om vores ar-
bejde og de mange dyr, du er med til at 
beskytte? Så tilmeld dig vores e-nyheds-
brev, der kommer cirka en gang om  
måneden. 

I nyhedsmailen kan du læse om vores 
projekter rundt omkring i verden, og du  
er en af de første til at få den gode  
nyhed, når vi har succes med at redde 
dyr i nød. o

Tilmeld dig på worldanimalprotection.
dk/nyhedsbrev

Træk din 
støtte fra 
i skat
Husk at du kan få skattefra-
drag for den støtte, du gi-
ver os i løbet af året (op til 
15.900 kr. i 2018). Vi ind-
beretter automatisk din støtte 
til SKAT, hvis vi har dit CPR-
nummer

Du kan registreret dit CPR-num-
mer på worldanimalprotec
tion.dk/fradrag.

På vegne af dyrene vil vi gerne 
sige mange tak for din støtte.

Husk at du også kan følge vores  
arbejde på Facebook. Du finder  
os på facebook.com/WorldAnimal 
ProtectionDanmark
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Hej World Animal Protection
Vi er på ferie i Thailand og har mødt en 
del hunde på gaden. De fleste virker til 
at have det godt – de ikke tynde og vir
ker glade. Dog mødte vi en hund, som kun 
går på tre ben og halter afsted. Udover at 
den ikke kan gå på det sidste ben, så vir
ker den glad. Men den har det selvfølge
lig ikke godt. Så derfor vil vi høre, hvad vi 
kan gøre for at hjælpe den, og om der er 
noget at gøre? 

Mvh. to meget dyreglade personer. 
– Chalotte og Mads  

Kære Chalotte og Mads
Tusind tak for jeres mail og engagement i  
dyrenes velfærd. 

I Thailand har man traditionelt en lidt an-
den måde at holde hund på end herhjemme. 
En del hunde får lov til at strejfe frit omkring, 
men har et sted at gå hen, hvor de bliver fod-
ret. Derfor oplever man, som I gør det, at hun-
dene ikke er alt for tynde. Det samme er må-
ske gældende for hunden med de tre ben. 

Hvis I mener, at hunden har brug for akut 
hjælp, kan I forsøge at rette henvendelse til 
en lokal dyrlæge, et internat eller en lokal 
organisation. Nu ved jeg ikke, hvor I befin-
der jer, men på worldanimal.net/directory/
searchwan-directory kan I søge på dyreor-

ganisationer i Thailand. Måske findes der et 
sted i nærheden, som I kan rette henvendelse 
til. Ellers prøv at spørge på jeres hotel.Endnu 
engang tak for jeres mail og fortsat god ferie. 

Med venlig hilsen
Michelle

Vi fik dette svar tilbage fra Chalotte:
Hej Michelle – tak for dit svar. Vi snakkede 
med ejeren, og hunden havde været til dyr-
læge flere gange. Der var ikke mere, der 
kunne gøres, og de passer godt på den.  
Den var blevet kørt over for mange år siden

Kære World Animal Protection
Jeg er netop hjemvendt efter en uges  
ferie i Egypten. Her så jeg mange kame
ler, både inde i byerne og ude i ørkenen. 
Disse blev udbudt til ridning/trækture.

Vi snakkede meget om, hvordan dyrene 
havde det og måtte begge tilstå, at vi ikke 
vidste nok om kameler til at se, om de tri
vedes eller mistrivedes. Vi havde begge 
lyst til en ridetur ude i ørkenen, men grun
det vores manglende viden omkring dy
rene valgte vi ikke at gøre det. 

Jeg vil derfor høre jer, hvad jeres hold
ning er til det?  

Venlig hilsen
Tiffannie

Kære Tiffannie
Tak for din mail og gode spørgsmål.

Kameler anses i dag som en domesticeret 
dyreart som f.eks. heste (med undtagelse af 
en sjælden kamelart i naturen). Det betyder 

blandt andet, at man ikke skal nedbryde dem 
mentalt for at få dem til at lystre og vænne sig 
til mennesker, sådan som man gør med vilde 
dyr som f.eks. elefanter.

 Men selvom kameler er domesticerede, er 
det ikke ensbetydende med, at de har gode 
livsvilkår. Der er nogle ting, man skal være 
opmærksom på:
• Nogle kameler kommer i brug som trans-

portdyr, længe før de er færdigudviklede 
i deres knogler, hvilket forkorter deres leve-
tid pga. skader i knoglerne. 

• Nogle steder bruges der mundkurve til  
kamelerne for at undgå, at de bider i  
frustration. 

• Nogle bruger også reb gennem næsen 
eller endda gennem kæben for at styre 
dem, hvilket naturligvis er meget smerte-
fuldt for dyrene. 

• Og så er der selvfølgelig spørgsmålet om, 
hvorvidt de får adgang til nok mad, vand 
og skygge.

Nogle af ovenstående problemer kan være 
svære at få øje på som "menigmand". Det er 
derfor vigtigt at holde øje og evt. spørge ind til 
de forhold, dyrene lever under, som f.eks. hvor-
dan man håndterer dyrene, hvordan dyrene 
generelt ser ud/deres helbredstilstand, og om 
dyrene har adgang til skygge, mad og vand.   

Så som udgangspunkt er menneskers in-
terageren med kameler ikke et problem i sig 
selv, men man skal altid være opmærksom 
på levevilkårene for dyrene. 

 Jeg håber, at dette kan give dig lidt afkla-
ring. 

 
Med venlig hilsen
Michelle

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

Brug 57 minutter på: 
worldanimalprotection.dk/minmening

 Læserundersøgelse:
 Giv din mening

Fortæl os hvad du synes om 
World Animal Protection, vores 
arbejde og om magasinet – 
ønsker, ris og ros. Vi sætter 
stor pris på din hjælp!
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Hjælp dyrene 
og få vores 
flotte kalender
Støt med 150 kr. og få vores 
kalender for 2019. 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 mis-
handlede 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

Bjørnene i Zarnesti-reservatet i Rumænien, som vi finansierer, er reddet efter mange års fangenskab 

i små bure. Det er derfor ikke dem alle, der kan finde ud af at gå i hi om vinteren. I stedet leger de i 

sneen og bruger isen som legetøj.
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26 2. juledag

December

I sommeren 2018 reddede vi syv vildkatte – fire servaler, to karakaler og en savannah-kat – fra en mand 

i Buffalo, USA, der angiveligt ville sælge dem illegalt som kæledyr. Kattene bor nu trygt i reservater. 
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