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På denne tid af året er vi i fuld sving med 
at lave årsregnskab, så det er færdigt til 
generalforsamlingen i april. Det springer 
altid tydeligt i øjnene, at langt de fleste af 
vores indtægter kommer fra dyrevenner 
som dig, der støtter vores arbejde. 

Vi kan kun skabe varige forandringer for 
de mange dyr, som har brug for vores 
hjælp, ved at forpligte os med en lang-
sigtet indsats. Og det kan vi kun gøre, 
fordi vi ved, at vi kan regne med opbak-
ning fra dig og de mange andre privat-
personer, der støtter os. I er ganske en-
kelt drivkraften bag vores arbejde! 

Inde i bladet kan du læse om nogle 
af de projekter, som er blevet til virkelig-
hed takket være dig. Personligt er det 

svært for mig at sige, hvilken artikel der 
har gjort det største indtryk på mig, for 
jeg bliver dybt berørt af hvert enkelt dyrs 
skæbne. Men det gjorde ondt at læse 
om elefanterne, der i årevis har lidt helt 
forfærdeligt. Derfor er jeg utrolig tak-
nemmelig over, at vi sammen har kunnet 
hjælpe nogle af dem, så de nu er fri til  
at leve et mere naturligt liv. 

Tak fordi du beskytter dyrene.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark
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Skolebørn i hele Rumænien  
skal lære om hunde
Vi har undervist børnene på 23 skoler 
i Rumænien i at behandle hunde godt. 
Det har været så stor en succes, at vo-
res uddannelsesprogram nu skal udrulles 
til skoler over hele landet. Den nye ge-
neration af rumænere vil således lære 
om hundes behov, og om hvordan man 

er en ansvarlig hundeejer. På den lange 
bane kan det gøre en forskel for tusind-
vis af hunde. Det kan betyde, at færre 
hunde bliver brutalt behandlet af men-
nesker eller efterladt på gaden.

Forbud mod tyrefægtning 
omstødt
Den 20. oktober erklærede Spaniens 
forfatningsdomstol, at Cataloniens for-
bud mod tyrefægtning er ugyldigt. Dom-
stolen begrundede beslutningen med, 
at autonome regioner som Catalonien 
ikke kan forbyde tyrefægtning, fordi det 
i 2013 blev ophøjet til spansk kulturarv. 
Afgørelsen er et tilbageskridt i kampen 
for at få stoppet mishandlingen af tyre 
i traditionens navn. Sammen med den 
spanske befolkning lægger vi pres på 
de spanske politikere for at få dem til  
at forbyde den brutale praksis.

Vi kunne ikke gøre det uden dig

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal 
Protection Danmark

KORT NYT 
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Nyt, globalt fokus på  
dyr i katastrofer
De seneste tre år har vi lobbyet i FN for  
at sikre bedre global beskyttelse af dyr. 

I slutningen af 2016 oplevede vi et stort 
gennembrud, da FN’s medlemslande blev 
enige om at registrere, hvordan dyr på-
virkes i naturkatastrofer. Det kan betyde,  
at regeringer fremover vil inkludere dyr i  
deres katastrofeberedskabsplaner. Det vil 
både betyde, at færre dyr bliver ofre for 
katastrofen, og at færre fattige mennesker 
mister de dyr, som de ofte er helt afhæng-
ige af.

Spækhuggeren Tilikum  
har fået fred
Spækhuggeren Tilikum, der er kendt fra 
dokumentaren ”Blackfish“, døde tidligere 
på året i Seaworld, Florida. Han blev kun 
36 år gammel, mens spækhuggere i natu-
ren kan blive 60-100 år gamle. Tilikum til-
bragte størstedelen af sit liv i et lille bassin, 
der på ingen måde kunne imødekomme 
hans naturlige behov. Vi opfordrer Sea 

World til at flytte deres vilde havpattedyr 
– herunder også delfiner og søløver – til 
reservater, hvor de kan leve et mere  
naturligt liv.

FN vil forbedre landbrugs-
dyrenes forhold
FN’s Komité for Verdens Fødevaresikker-
hed vil inkludere en række banebrydende 
anbefalinger om landbrugsdyrs forhold 
i deres globale politik for dyrevelfærd. 
Gennem to år har vi presset på for, at  
FN skal sørge for bedre beskyttelse  
at landbrugsdyrene. Takket være dette  
lobbyarbejde er der nu kommet et væ-
sentligt fokus på dyrevelfærd i de anbe- 
falinger, som medlemslandene har ved-
taget.

  Tema: Håb for bjørnene
04 Slut med Mayas smertefulde dans
05 En ægte ”bjørnolog“
06 Når bjørnene skal forkæles
07 Hien blev reddet fra galdefabrik

  Tema: Et nyt liv til elefanterne
08 Elefanternes fristed
09 Sladretanterne
13 Mahouterne i BLES

14 Store fremskridt for dyrene
16 I fare for at sulte: Hjælp til de vilde dyr
17 Nu lever hundene trygt på Flores
18 Noter
19 Vores støtter skriver

Indhold

Side 08 / Tema: Et nyt liv til elefanterne Julie Middelkoop
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Bjørnen Maya blev som lille unge taget fra sin 
mor i naturen. Hun fik gennemboret sin snude for 
at få sat en næsering i. Bjørnes snuder er ekstremt 
følsomme, og siden da har hendes ejer kunnet 
kontrollere hende ved at hive hårdt i rebet i næse-
ringen.

Når bjørneunger som Maya trænes til at op-
træde, bliver de tvunget til at stå på en metal-
plade med brændende kul under. Det glohede 
metal får ungerne til at rejse sig på bagbenene 
og løfte poterne i et forsøg på at undgå smerten: 
De ”danser“.

Endelig overgav Mayas ejer hende
Nu er mareridtet heldigvis slut for Maya. Efter 
lang tids dialog er det lykkedes vores pakistanske 
partnerorganisation Bioresource Research Cen-
tre (BRC) at overtale Mayas ejer til at overgive 

hende til bjørnereservatet, vi finansierer i Pakistan. 
Ejeren levede af at trække Maya gennem 

landsbyer og lade hende optræde. Nu har BRC 
hjulpet ham med åbne en lille butik, så han stadig 
kan forsørge sin kone og tre børn. Til gengæld 
har han skrevet under på, at han aldrig vil an-
skaffe sig en ny bjørn.

Et nyt, godt liv
Lige nu er Maya i reservatets karantæneområde, 
hvor hun får nærende mad og al den pleje, hun 
har brug for. Om kort tid kan hun slutte sig til  
de andre bjørne i det store reservatområde.

I det beskyttede reservat kan Maya og de  
andre bjørne udleve deres naturlige instinkter  
som at klatre, svømme og søge efter mad.  
Det er ren terapi for dem. o

Det er slut med Mayas 
smertefulde dans
Gode nyheder fra Pakistan: Vi har reddet danse-
bjørnen Maya, der i årevis er blevet tvunget til at 
optræde for publikum. Nu venter der hende et nyt  
liv i bjørnereservatet.

Frihed. Det burde alle bjørne 
have. Friheden til at leve i natu-
ren, hvor de hører hjemme.  
Friheden til at følge deres  
naturlige instinkter.

Det er ren dyremishandling, 
når mennesker tager bjørnene 
fra naturen og tvinger dem til 
at leve et unaturligt liv i fang-
enskab.

Takket være vores trofaste støt-
ter redder vi mange bjørne fra 
et usselt liv i lænker eller bag 
tremmer.  

Efter alt det, de har gennem-
gået, kan de aldrig vende  
tilbage til den vilde natur.  
Men i vores reservater har  
de friheden til at klatre i  
træer, svømme, lege og gå  
i hi om vinteren.  o

Vi mener

TEMA:
HÅB FOR BJØRNENE

Maya var meget afkræftet, da hun ankom til reservatet. Men hun livede op, da dyrlægerne fjernede hendes næsering.

Vidste du?
• Siden 1997 har vi reddet  

90 bjørne i Pakistan
• I 2016 reddede vi otte 

bjørne fra bjørne-hunde-
kampe og/eller et liv  
som dansebjørne

• Hver dag spiser bjørnene  
i Balkasar-reservatet 80  
kg mad

• Der er over tre gange  
så mange hunbjørne som  
hanbjørne i reservatet

• Seks fastansatte medarbej-
dere i reservatet passer på 
bjørnene.
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Madeeha Manzoor er zoolog – men hun 
beskriver ofte leende sig selv som bjørnolog. 
Madeeha arbejder for vores pakistanske part-
nerorganisation Bioresource Research Centre 
(BRC). Hun har viet sit liv til at sætte en stop-
per for de brutale bjørne-hundekampe i Paki-
stan og til at give bjørnene et nyt og bedre liv.

”Den smukkeste del af mit arbejde er at 
være sammen med reservatets bjørne,“ smiler 
hun.

Fra 1.000 til syv kampe om året
Da vi startede vores samarbejde med BRC i 
1997, blev der afholdt omkring 1.000 kampe 

om året. Sidste år blev der kun gennemført 
syv kampe.

”Da jeg startede i dette job for 12 år  
siden, føltes det tit som katten efter musen  
at opspore bjørne-hundekampene og  
stoppe dem. Dengang var det nærmest  
umuligt at forestille sig, at vi ville nå så  
tæt på målet, som vi er i dag,“ fortæller  
Madeeha.

”Jeg kan se, at vores kultur ændrer sig.  
Og ikke kun blandt de unge. Også ældre 
mennesker er nu mere bevidste om, at vi skal 
beskytte vores vilde dyr, og at dyr kan føle 
smerte.“

Bjørnene giver ny energi
To gange om måneden besøger Madeeha 
bjørnereservatet i Balkasar. ”Jeg får ny 
energi, når jeg ser de glade bjørne, der  
trives og leger. Og ikke mindst når jeg 
ser nye bjørne ankomme og få livsgnisten  
tilbage.“

Madeeha har en særlig besked til vores 
støtter: ”I er langt væk fra vores land – men 
hver dag kan vi mærke jeres opbakning.  
Vi kunne ikke redde alle disse bjørne uden  
jeres hjælp.“ o

En ægte ”bjørnolog“
”Jeg tænker faktisk ikke på det som et job, men som min passion“. Mød 
Madeeha, der synes, at hun har verdens bedste job: At redde bjørne i Pakistan.

Madeeha elsker at se de reddede bjørne, når 
de første gang træder ud i reservatet.

Der var glæde og 
god stemning på  
vores Facebook-

side, da vi delte den gode 
nyhed om Maya. 

Mette Nedergaard 
JAAAA!!!!!!! 
Så langt så godt! 

Dejligt at vide hun er på vej 
mod det gode i livet! Men ja, 
så mangler vi resten 

Mette Pedersen 
God ide at give manden noget an-
det at leve af, så han ikke bare anskaf-

fer sig en ny. Man må jo nok erkende, at det er 
folks nød, der tit skubber dem til at udføre gru-
somheder. Jeg skal ikke forsvare dyremishand-
ling på nogen måde. Men motivet bag kan jo 
godt være forskelligt.

Inge Camilla Pedersen
Åh så dejligt . Nu er 
hun i de bedste hæn-

der og jeg håber hun får lov at 
opleve at der findes kærlighed i 
denne kolde verden.  et fantastisk 
arbejde i gør for dyrene …
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Når bjørnene  
skal forkæles
Der er ikke meget, bjørnene i Balkasar-reservatet  
i Pakistan elsker mere, end når det er ”roti-tid“. 

Tero rejser sig på bagbenene, 
når han fanger færten af ny-
bagt roti-brød. Roti er et fladt 
brød, som de ansatte i reser-
vatet bager af hvedemel, for-
skellige typer korn, kød, pul-
vermælk, frø, linser og særlige 
vitamintilskud. Når brødet  
bages på varme stege-
plader, spreder duften sig  
i reservatet.

Hver tredje dag får bjørnene  
roti-brød som en ekstra lækker-
bisken. Det er et godt supplement 
til frugt og grøntsager. Bjørnene 
har typisk fået for lidt eller det for-
kerte at spise hos deres tidligere 
ejere. Det har givet flere af dem 
varige helbredsproblemer. Nogle 
af bjørnene er blevet blinde på 
grund af fejlernæring.

TEMA:
HÅB FOR BJØRNENE

Tak
fordi du hjælper 
os med at give 
bjørnene i Bal -
kasar et værdigt 
bjørneliv.

…
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Rekonstruktion

Hien blev reddet 
fra galdefabrik  
i Vietnam 
Bjørnen Hien fik i årevis ulovligt 
tappet sin galde. Det afslørede 
vores vietnamesiske partner-
organisation, og Hien får 
nu et nyt liv i et reservat.

I Asien lever op mod 20.000 
bjørne i fangenskab på bjørne-
galdefabrikker. Her får de tap-
pet deres galde, som bruges 
i traditionel asiatisk medicin. 
Det er meget smertefuldt for 
bjørnene.

Det er i dag ulovligt at tappe 
galde fra bjørne i Vietnam,  
men der sker stadig i det skjulte. 
Vores lokale partner Education 
for Nature Vietnam (ENV)  
afslører ulovlige galdefabrikker 
og alarmerer politiet.

En rig familie har i ni år holdt 
bjørnen Hien indespærret for at 
tappe hendes galde. Hien har 
knap nok plads til at vende sig i 
sit lille bur, og hun er fyldt med 
sår og bare pletter i pelsen.

Da ENV opdager Hien, under-
retter de myndighederne, så 
hun kan bliver konfiskeret. Red-
ningsfolkene bruger frugt og 
honning til at lokke Hien op i 
deres lastbil. 

Her ankommer Hien til Soc Son 
Rescue Centre. Resten af sit liv 
kan hun leve beskyttet i dette  
reservat. Endelig får hun mulig-
hed for at bevæge sig frit om-
kring, klatre og bade.

Når bjørnene hører lyden af trillebøren og kan indsnuse duften af brødene, går de 
målrettet ned mod hegnet fra alle hjørner af det store reservat. 

Gahar smider entusiastisk brødene over hegnet. ”Det bedste ved mit job er, at jeg får 
lov til at fodre de smukkeste skabninger i hele verden,” siger han. 

19 år gamle Reech er en af de første til at snuppe et roti-brød. I næsten seks år blev  
Reech tvunget til at kæmpe i brutale bjørne-hundekampe. Men i 2012 lykkedes det 
os at redde ham, og siden da har han levet trygt i reservatet. …
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Elefanternes  
fristedVi mener, at vilde dyr som 

elefanter hører til i naturen – 
ikke i et dyreshow eller på an-
den måde som underholdning 
for turister. Der bør helt sættes 
en stopper for underholdning 
med vilde dyr, og dyr i naturen 
skal beskyttes, så de kan for-
blive der. 

Elefanter, der blev taget fra de-
res mødre som små unger og 
har levet hele deres liv sammen 
med mennesker, kan ikke klare 
sig selv i den fri natur. Derfor er  
det vigtigt at sørge for løsninger, 
så de kan leve et så naturligt liv 
som muligt, samtidig med at der 
bliver passet på dem resten af 
deres liv.

Det er også vigtigt at sikre en 
ny levevej for de mennesker, 
der lever af at lade deres ele-
fanter optræde eller bære  
rundt på turister. Hvis ejerne 
står tilbage uden mulighed for 
at forsørge sig, er der alt for 
stor risiko for, at de anskaffer 
sig en ny elefant.

I vores øjne er det en god løs-
ning at omdanne lejre, hvor ele-
fanter for eksempel bliver ud-
lejet til rideture, til en slags re-
servater med fokus på dyrenes 
naturlige behov. Her vil turis- 
ter kunne opleve elefanterne  
i mere naturlige omgivelser, 
men uden at være i fysisk kon-
takt med dem. Elefantejerne  
har på den måde stadig en  
indtægt. Og elefanterne får  
et langt bedre liv. 

Dét mener vi er en bæredygtig 
løsning. 

Vi mener

De er blevet pint og plaget, udnyttet og mishandlet. 
Men i BLES-reservatet kan elefanterne endelig følge 
deres naturlige instinkter.

TEMA:
ET NYT LIV TIL 
ELEFANTERNE

I det nordlige Thailand ligger der et stort ele-
fantreservat. 300 hektar bananplantager, enge, 
åbne marker, floder og frugttræer udgør Boon 
Lott’s Elephant Sanctuary (BLES). Her er elefan-
terne frie til at vandre omkring og græsse frede-
ligt sammen med deres artsfæller. 

Elefanterne kommer fra turistindustrien, hvor de 
blev tvunget til at bære rundt på turister eller op-
træde i shows. Andre kommer fra den ulovlige skov-
hugstindustri, hvor de har slæbt tunge træstammer.

At tæmme en elefant
Elefanter er aldrig blevet domesticerede, som for 
eksempel heste og hunde er. Når et dyr bliver 

domesticeret, ændrer det sig både fysisk og i ad-
færd gennem mange generationers selektiv avl. 
Dyret tilpasser sig rent genetisk til livet med men-
nesker. 

De fleste elefanter i fangenskab er blevet taget 
fra naturen som unger. Man har kun avlet på ele-
fanter i fangenskab i en eller to generationer. Der-
for har elefanter stadig alle deres naturlige instink-
ter. For at gøre dem føjelige nok til at lystre men-
nesker tager man ungerne fra deres mødre i en 
meget ung alder og isolerer, sulter og slår dem. 

Mahouterne (elefantførerne) kontrollerer ele-
fanterne med skarpe kroge, der kan bore sig 
gennem deres tykke hud. Når elefanterne ikke 
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…

Sladretanterne
Tre hunelefanter har fået tilnavnet ”sladre-tanterne“ 
af de ansatte i BLES-reservatet. 
De tre sladretanter er uadskillelige. Ofte hører 
man dem kommunikere med hinanden med for-
skellige lyde – særligt når der er en hanelefant 
i nærheden! Wassana, Pang Dow og Lotus, 
som sladretanterne hedder, gør alting sammen: 
Spiser, sover og leger. 

Når man ser de tre sammen, er det tyde-
ligt, hvor vigtigt det er for elefanters trivsel at 
knytte sociale bånd til deres artsfæller. I fang-
enskab har de færreste elefanter den mulig-
hed. De står ofte lænket, når de ikke arbejder, 

og kan derfor ikke interagere med hinanden el-
ler bruge deres komplekse sprog til at kommu-
nikere. 

Elefanternes sprog består af både lyde, krops-
signaler og berøring; for eksempel gnubber de 
sig mod hinanden eller rører hinanden med de-
res snabler, ører, stødtænder, fødder og haler.

De ansatte i BLES ved ikke altid, hvad slad-
retanterne fortæller hinanden – men der er in-
gen tvivl om, at de nyder hinandens selskab i 
den lille ”venindeflok”. o

Sladretanterne tilbringer al deres tid sammen.

Vidste du?
• Der lever mellem 38.500-52.500 

asiatiske elefanter i naturen
• Omkring 16.000 asiatiske elefan-

ter lever i fangenskab verden over
• I naturen lever elefanter i flokke  

eller familiegrupper på op til 20 
elefanter

• Flokkene består typisk af en ma-
triark, andre voksne hunelefanter, 
unger og yngre elefanter

• Hanelefanter lever ofte for sig 
selv, men kan i kortere perioder 
slutte sig til en gruppe hunner  
eller danne en midlertidig gruppe 
sammen med andre hanner

• En elefant spiser hver dag  
150-300 kg planter og frugter

• Elefanten er en truet dyreart

Vidste du?
• Elefanter har været brugt som  

arbejdsdyr i Thailand i over 
4.000 år, men er aldrig blevet  
domesticerede – de er derfor  
stadig vilde dyr med vilde dyrs  
instinkter

• I 2010 var der kun 2.500 ele-
fanter tilbage i naturen i Thailand

• Samme år blev 1.300 elefanter 
holdt i fangenskab i Thailand  
for at blive brugt til elefantridning 
eller -shows

• I 2010 vurderede man, at 75 % 
af de elefanter, der blev brugt til 
at underholde turister i Thailand, 
var taget fra naturen

Vidste du?
• BLES blev grundlagt af briten  

Katherine Connor i 2006 og  
åbnede officielt i 2007

• Siden 2006 har BLES reddet  
27 elefanter

• P.t. lever der 14 elefanter i  
reservatet

• Ni af elefanterne er hunner,  
og fem er hanner

• Der er plads til 20 elefanter i  
reservatet, men BLES forsøger  
konstant at opkøbe mere land  
for at få plads til flere elefanter

• BLES redder også andre dyr, 
så der lever både hunde, katte, 
fugle, grise, høns, køer, skildpad-
der, makak-aber og en krokodille 
i reservatet

arbejder, står de typisk lænket eller i små ind-
hegninger.

Endelig et godt elefantliv
De elefanter, der har været udnyttet til turistun-
derholdning eller som arbejdsdyr, kan ikke 
vende tilbage til den fri natur. Men i BLES kan 
de leve et værdigt liv.

Om dagen kan elefanterne gå hvorhen de 
vil i det store reservat, mens de ansatte holder 
øje med dem. Men lige nu er elefanterne nødt 

til at være lænket om natten. Ellers kan de van-
dre ud på de marker, der omgiver reservatet. 
Hvis de ødelægger afgrøderne, vil bønderne 
ikke tøve med at forgifte eller skyde dem.

Lænkerne er 20 meter lange, så elefanterne 
kan bevæge sig omkring og være sammen 
med deres venneflok. Men de fortjener et liv 
helt fri fra lænker. 

Derfor vil vi finansiere to store nat-indhegninger. 
Så vil elefanterne trygt kunne bade, lege og søge 
efter lækre planter at spise. Også om natten. o
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…

Hunelefanten og  
hendes unge nyder  
livet der, hvor de 

hører til: I naturen.
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Da Wassana blev reddet, havde hun et stort, smertende hul i sin 
ene fod, fordi hun havde trådt på en landmine. Alligevel blev hun 
stadig tvunget til at bære rundt på turister i højsæsonen og slæbe 
træstammer resten af tiden. Hver eneste skridt var en lidelse for 
hende, og hun bevægede sig meget langsomt. Det fik hendes ejer 
til at slå hende med en stav med en skarp krog, der lavede dybe, 
blødende sår i hendes hoved.

Katherine Connor, grundlæggeren af BLES, rejste penge til at 
købe Wassana og bragte hende til reservatet. Her vasker og ren-
ser de ansatte såret i hendes fod hver dag, og hun får en special-
lavet sok og støvle på, der beskytter såret. På den måde kan hun 
vandre rundt i reservatet med de andre elefanter og lege i vandhul-
lerne, selvom såret måske aldrig heler 100 %. 

Nu udstråler Wassana glæde, og hver dag ”synger” hun så højt 
med melodiske lyde, at alle i hele reservatet kan høre hende. o

Pang Dow blev som lille unge taget fra sin mor og tvunget til at gå 
mange kilometer langs trafikerede veje, mens hendes ejer tiggede. 
Senere blev hun solgt til en lejr, hvor hun i timevis hver dag bar turi-
ster rundt i junglen. Siden blev hun igen solgt videre – denne gang 
for at blive brugt til illegal skovhugst.

På et tidspunkt brækkede Pang Dow sin ankel – sandsynligvis 
mens hun blev tvangsparret. Man kan få mange penge for en ele-
fantunge, og hunelefanter bliver derfor fastlænket i små indeluk-
ker, hvor hanelefanter parrer dem.  Pang Dow blev med hårde slag 
tvunget til at arbejde, inden bruddet på anklen var helet. I dag er 
hendes fod misdannet, og hun halter kraftigt. 

Nu er over 20 års mishandling endelig slut for Pang Dow. Og 
hun har vist sig at have en beslutsomhed uden lige. De ansatte  
troede, at hun altid ville være hæmmet af sit handicap, men i dag 
er hun den første til at bestige de højeste bakker i reservatet. o

Tante 1: 
Wassana

Tante 2:  
Pang DowSokken og støvlen holder Wassanas skadede fod tør og ren.

Trods sit handicap går Pang Dow gerne forrest, når elefanterne begiver sig ud i reservatet.

…

149726_World_Animal_Protection_magasin _1_17.indd   12 06/03/17   13.25



WORLD ANIMAL PROTECTION | MARTS 2017 13

Lotus bar i årevis turister rundt på anstrengende ture i stejlt terræn. Til 
sidst udviklede hun fodbylder, og hendes fødder hævede så meget 
op, at hun var nødt til at gå på siderne af fødderne. Elefantførerne 
slog hende hårdt på anklerne for at få hende til at bevæge sig hurti-
gere, men det gav hende dybe sår, der kun gjorde betændelsen og 
hævelserne værre. 

Da Lotus ikke længere var til nogen nytte for sine ejere, blev hun  
tøjret med en 80 cm kort lænke ved vejsiden. Her stod hun dag ud  
og dag ind på et lille stykke beton. Hun fik kun noget at spise, når en  
bilist ind imellem stoppede og gav hende en agurk eller et stykke frugt. 

Da BLES hørte om Lotus, tøvede de ikke med at hente hende.  
Og i reservatet lever Lotus op til sit navn og er blomstret op. Hun  
er begejstret for alt ved sit nye liv – særligt maden! Hun har spist  
papaya- og banantræer, bambusbuske, grøntsagsbede, ananas-
planter … ja, selv reservatets juletræ. o

I BLES er der én mahout for hver elefant. Mahouterne i 
BLES bruger dyrevenlige metoder til at håndtere elefan-
terne og behandler dem med mildhed og respekt. 

Flere af mahouterne har selv kontaktet BLES for at sælge 
deres elefant og har valgt at blive i reservatet for at hjælpe 
med at passe den. De har ofte haft elefanten i mange år 
og holder meget af den. De vil gerne give elefanten et 
bedre liv og selv finde en ny og bedre levevej. o

Tante 3:  
Lotus

Mahouterne  
i BLES

TEMA:
ET NYT LIV TIL 
ELEFANTERNE

Jeg elsker alt ved Moo.  
Vi har været sammen 
meget længe, og vi er 
som brødre. Moo hjælper 
mig og passer på mig.
Phi Juke, mahout hos BLES

Trods sit handicap går Pang Dow gerne forrest, når elefanterne begiver sig ud i reservatet.

Lotus nyder livet sammen med sine to bedste venner, og hun bliver smukkere dag for dag.
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Store 
fremskridt  
for dyrene
Takket være dig, der støtter os, kan vi hvert 
år hjælpe millioner af dyr over hele verden. 
Her er nogle få, udvalgte eksempler på 
den forskel, din støtte gør for dyrene.

Tak
fordi du hjælper os med at give 
dyrene et liv fri for mishandling 
og udnyttelse. Sammen kan vi 
gøre en stor forskel. 

1.000.000
rabiesvaccinationer af hunde.

Gade- og familiedyr
I 2016 nåede vi op på 1 million rabiesvac-
cinationer af hunde. Vaccinationerne beskyt-
ter ikke kun hundene mod den dødbring-
ende sygdom, men også mod de masse-
aflivninger, som mennesker ofte griber til,  
for at forhindre rabiesudbrud.

I årets løb vaccinerede vi blandt andet 
omkring 80.000 hunde i Makuena-distrik-
tet i Kenya. Syv ud af ti hunde er nu vacci-
nerede. Det er nok immune hunde til, at ra-
bies helt dør ud. Tidligere greb myndighed-
erne ofte til masseaflivninger i et forsøg på 
at slå sygdommen ned. Det skete typisk 
med smertefulde metoder, for eksempel 
langsomt virkende giftindsprøjtninger. An-
dre gange blev lokalbefolkningen så gre-
bet af panik, når de så familiemedlemmer 
dø af rabies, at de i desperation selv slog 
hundene ihjel.

Vi har hjulpet den kenyanske regering 
med at udvikle en national politik for hånd-
tering af rabies og vaccinationer af hunde 
– og vi kan se, hvilken forskel det gør. 
Hund ene i mange områder kan nu trygt 
løbe frit omkring uden at være i fare for  
at blive dræbt, og hundeejere skal ikke 
længere frygte for deres hundes liv.

… i 2017 fortsætter vi arbejdet for at be-
skytte hunde ved at vaccinere dem mod  
rabies. Vi vil blandt andet sætte ind i Sierra 
Leone, hvor tusindvis af hunde har brug for 
vores beskyttelse. o

I vores video kan de se flere af 
de dyr, du har været med til at 
hjælpe i 2016. bit.ly/dyr2016
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Katastroferamte dyr
I 2016 satte vi ind med akut hjælp til over  
600.000 dyr, der blev ramt af naturkata-
strofer. Med forebyggende arbejde hjalp 
vi yderligere over 265.000 dyr, der var 
bedre beskyttet, da katastrofen ramte.

I alt rykkede vi ud til 10 katastrofer i 10 
lande. Blandt andet satte vi ind med akut 
hjælp til 80.000 dyr, der blev ramt af vold-
somme tyfoner i Filippinerne. På øen Luzon, 
hvor tyfonerne ramte, var der mange køer 
og vandbøfler. Mange familier holdt også 
ænder, høns og geder, og mange havde 
hunde og katte som kæledyr. Tusindvis  
af disse dyr havde hårdt brug for dyr-
lægebehandling, og vores dyrlæger  
arbejdede også hårdt for at forhindre  
udbrud af de sygdomme, der ofte spreder 
sig i køl vandet på naturkatastrofer.

Millioner af mennesker i det tyfonramte 
område er helt afhængige af deres dyr. 
Dyrene giver dem mad på bordet, holder 
vagt over deres ejendom og er deres  
tro faste følgesvende. Så ved at hjælpe  
dyrene hjalp vi også deres ejere.

… i 2017 står vi fortsat parat til at rykke ud 
med kort varsel, når orkaner, oversvømmel-
ser, jordskælv og andre katastrofer rammer 
rundt omkring i verden. Og vi arbejder for 
at få dyrene inkluderet i de udsatte landes 
katastrofeberedskaber. o

Landbrugsdyr
I 2016 satte vi fokus på slagtekyllingernes 
forhold. Vi samlede underskrifter ind for at 
få fastfood-giganterne til at tage ansvar for 
velfærden hos de kyllinger, der ender på 
menukortet. 

Tæt på 300.000 dyrevenner bakkede 
op om vores underskriftsindsamling, og det 
har fået den globale fastfood-kæde Nan-
do’s til at sige ja til at mødes med os for at 
diskutere kyllingernes forhold. Og den store, 
amerikanske café-kæde Panera Bread vil 
efter dialog med os fremover benytte kyl-
linger, der vokser langsommere, har mere 
plads, dagslys og mulighed for at udføre 
naturlig adfærd. Det samme vil de interna-
tionale fødevarevirksomheder Compass 
Group og Aramark. 

Det er rigtig godt nyt for kyllingerne, og 
vi håber, at KFC og andre af de store fast-
food-kæder følger trop.

… i 2017 kæmper vi videre for at give slagte-
kyllingerne og andre landbrugsdyr et bedre 
liv. Blandt andet vil vi starte projekter i Kina, 
der skal forbedre forholdene for millioner af 
grise. o

Vilde dyr
I 2016 nåede vi op på over 100 danske 
og internationale rejseselskaber, der er 
stoppet med at markedsføre elefantridning 
og –shows i deres udflugtsprogrammer. Og 
med underskrifter fra 558.000 dyrevenner 
fik vi verdens største rejsesite, TripAdvisor, til 
at lytte. De har nu forpligtet sig til at stoppe 
med at sælge billetter til steder, hvor turist-
erne kan komme i fysisk kontakt med vilde 
eller truede dyr. 

I årets løb oplevede vi også store gen-
nembrud i kampen for at beskytte hvaler, 
sæler og andre havpattedyr mod at blive 
fanget i tabt eller efterladt fiskegrej – de 
såkaldte spøgelsesnet. Vi er medstiftere 
af Global Ghost Gear Initiative (GGGI), 
der arbejder for at løse problemet med 
spøgelsesnettene. I løbet af året igang-
satte GGGI et nyt projekt i FN-regi. Det 
skal sikre, at alt fiskeriudstyr bliver mærket. 
På den måde kan man spore, hvor udsty-
ret kommer fra. Fiskere kan finde fiskegrej, 
de har tabt ved et uheld, og de kan blive 
afskrækket fra bevidst at efterlade udstyr i 
havene. 

… i 2017 fortsætter vi kampen for at 
stoppe udnyttelsen af vilde dyr i turistindu-
strien, hvor elefanter, tigre, aber og delfiner 
mishandles for at få dem til at underholde 
turister. Og vi arbejder videre for at be-
skytte dyrene i havet. o

558.000
dyrevenner bakkede op.

300.000
dyrevenner skrev under.

80.000
dyr blev hjulpet i Filippinerne.
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I fare for at sulte: 

Vi hjælper vilde dyr i Las Pumas
Dyrene i reservatet Las Pumas var i overhængende 
fare for at sulte, da en orkan satte en stopper for 
turistindtægterne. Vi har givet reservatet penge til 
at fodre dyrene.

Da en orkan ramte Costa Rica i november 
2016, faldt antallet af turister drastisk i de 
hærgede områder. Det gik hårdt udover re-
servatet Las Pumas, der er hjem for store kat-
tedyr, aber, fugle og andre vilde dyr. Da tu-
ristindtægterne forsvandt, havde reserva-
tet ikke råd til at købe mad til dyrene. Vi har 
derfor givet Las Pumas penge til at fodre dy-
rene, indtil turisterne vender tilbage. 

Et af dyrene i reservatet er pumaen 
Bruno, som du kan se på billedet herover. 

Da han var en lille unge, dræbte krybskyt-
ter hans mor og solgte ham til indehaveren 
af en turistattraktion. Brunos nye ejer vidste 
dog ikke, at den nuttede unge ville vokse sig 
så stor, så han sagde snart ja til at overlade 
Bruno til Las Pumas. Desværre er Bruno blevet 
for afhængig af mennesker til at kunne klare 
sig i naturen. Men i reservatet kan han klatre  
i træer, lege og bade i sit vandhul. o

Pumaen Bruno hviler sig i skyggen.
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Frygten for rabies har tidligere fået myndig-
hederne på Flores til at beordre masseafliv-
ninger af hundene. Men hundedrab stopper 
ikke den dødbringende sygdom – det gør 
kun vaccinationer.

Vi har i samarbejde med FN’s fødevare- og 
landbrugsorganisation (FAO) hjulpet myndig-
hederne med at udrulle et stort vaccinations-
program på Flores. For nylig besøgte vi øen 
for at se, hvilken forskel vaccinationerne har 
gjort. Overalt blev vi mødt med gode historier 
om hunde, der nu lever trygt og beskyttet. o

Glade hundeejere og deres firbenede følgesvende tog godt imod  
os, da vi besøgte den indonesiske ø Flores. Vi har tidligere vaccineret 
øens hunde, der nu ikke længere er i fare for at blive brutalt dræbt.

Nu lever hundene  
trygt på Flores

Fire år gamle Seto leger med familiens hvalpe. 
Faren Laurensius fortæller, at myndighederne tid-
ligere har været forbi for at aflive hans hunde – 
men Laurensius nægtede at udlevere dem. Og nu 
behøver han ikke længere at frygte for deres liv.

Trisna kæler med familiens 
hund Boli. Familien havde  
tidligere en hund, der blev 
dræbt under masseaflivning-
erne. Det var et hårdt slag 
for familien, men nu, hvor 
hundene kan blive vaccine-
ret, turde de igen anskaffe 
sig en hund. 
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AMP

DoGood: Sælg dine 
brugte ting og lad 
dyrene få pengene
Med DoGood-app’en kan du støtte dyrene, når du alligevel 
skal have ryddet ud i gemmerne.

Det er nemt og hurtigt at sætte dine ting til salg på Do-
Good. Du vælger selv, hvilken velgørende organisation der 
skal modtage pengene, når din vare er solgt. Hvis du vælger 
World Animal Protection, går pengene til vores arbejde med 
at beskytte dyr over hele verden.

Gratis – alle pengene går til World Animal Protection
DoGood-app’en er gratis at downloade og bruge, og 
vi betaler ikke noget gebyr for at modtage pengene  
fra dit salg. Hele det ubeskårede beløb går altså til  
os. App’en er udviklet af frivillige og ulønnede kræfter.

Sådan gør du
Hent DoGood via AppStore på din iPhone. Når du har  
downloadet app’en, logger du ind med dit Facebook-login.

Lige nu findes DoGood kun til iPhone. Folkene bag app’en 
håber dog på også snart at kunne tilbyde den på Android.

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

Du kan beskytte dyrene 
i mange år frem
Vi er meget taknemmelige, når nogen be-
tænker vores arbejde for dyrene i deres te-
stamente. Enhver arv, uanset størrelsen, gør 
en forskel.

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

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

Vil du se flotte dyrebilleder og læse gode hi sto-
rier om nogle af de mange dyr, du er med til  
at hjælpe? Så følg vores nye Instagram-profil.

Find os på Instagram under navnet:  
@worldanimalprotectiondk–eller gå 
ind på instagram.com/worldanimal
protection.dk

Husk at du også kan følge vores  
arbejde på Facebook. Du finder os  
på facebook.com/WorldAnimal 
ProtectionDanmark

Følg os på 
Instagram 

Din arv – dyrenes fremtid
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Hej World Animal Protection
Jeg kan da næsten ikke tro mine egne 
øjne, at World Animal Protection i sin nye 
kalender har bragt et billede af en næb-
trimmet høne?

Mange hilsner
Lilian Bak, månedlig bidragsyder

Kære Lillian
Tak for din henvendelse.

Vi er naturligvis ikke fortalere for næbtrim-
ning. 

Hønen på billedet er fra Rabbit River 
Farms, en økologisk ægproduktion i Canada. 
Her har hønsene mulighed for at udføre na-
turlig adfærd, idet de har siddepinde, forede 
redekasser og god mulighed for at rode og 
skrabe i tyk halm og strøelse. Hver dag kom-
mer de udenfor, hvor de har et seks hektar 
stort areal at bevæge sig rundt på. 

I Canada kan økologiske høns være næb-
trimmede. Selvom vi ville foretrække, at høn-
sene ikke fik trimmet deres næb, kan vi i dia-
logen med nordamerikanske ægproducen-
ter bruge Rabbit River Farms som et eksem-
pel på, at det er muligt at køre en økonomisk 
rentabel ægproduktion med fokus på dyre-
velfærd.

Vi tror på, at vi kan forbedre livet for flest  
mulige landbrugsdyr ved gradvist at forbedre 
deres forhold. Det betyder, at dyrene måske 
ikke altid lever under det, vi kan kalde idealfor-
holdene – men bedre end de typisk gør i den 
intensive produktion. Skridt for skridt kan vi på 
denne måde skabe bedre velfærd for dyrene. 

Du har naturligvis en pointe i, at det kan 
give et forkert billede af idealstandarden for 
dyrevelfærd at vise en næbtrimmet høne i vo-
res kalender. Vi ønskede at vise en høne, der 
i høj grad lever et liv, der opfylder dens natur-
lige behov – men vi tager din henvendelse til 
efterretning.

Med venlig hilsen
Simon, World Animal Protection

Hej! 
Jeg skal et smut til Thailand her om 3 
ugers tid. Min kæreste og jeg interesserer 
os for dyr og kunne derfor godt tænke os 
at komme ud på nogle udflugter, hvor man 
kan opleve dem. Vi elsker dyr og vil der-
for ikke støtte dyremishandling. 

Har I forslag til, hvor vi kan tage hen  
til nationalparker/reservater m.m., hvor  
vi ved, at dyrene har det godt? Vi skal  
til den sydlige del af Thailand, så det er 
deromkring. 

Håber I kan hjælpe. 

Mvh. Stine :-)

Kære Stine
Tak for din henvendelse. Vi er glade for, at 
du tager kontakt til os i forbindelse med jeres 
rejse til Thailand.

I forhold til jeres destination i Thailand 
(den sydlige del) må jeg desværre skuffe dig 
i forhold til dyrenes forhold. Netop den syd-
lige del er særligt turistet, og af samme årsag 
er der dukket "reservater/nationalparker" op 
til stor glæde for turistindustrien. Der er des-
værre ingen af de steder, vi kender til i dette 
område, som opretholder en god nok stan-
dard for dyrevelfærd– særligt ikke når det 
gælder større dyr som elefanter.

Hvis I ønsker at opleve et reservat/en  
dyrepark i Thailand, der med sikkerhed be-
handler deres dyr korrekt, skal I til det nord-
lige Thailand (nord for Bangkok). Her kan 
jeg komme med forslag til steder, hvis du  
ønsker det. Dog vil det være noget af en  
udflugt i forhold til jeres destination.

Jeg beklager, at jeg ikke kan hjælpe dig. 
Men der foregår desværre en del mishand-
ling og udnyttelse af adskillige dyrearter i 
specielt de turistede områder af Thailand.

Jeg ønsker dig en rigtig god rejse.

Med venlig hilsen 
Simon, World Animal Protection

Vi har siden modtaget en opdatering fra 
Stine efter hendes tur til Thailand:
Til info så har alle de udflugter, som vi har kig-
get på, og som går til Khao Sok National-
park, inkluderet elefantridning. Vi valgte at 
tage på udflugt til nationalparken, men måtte 
vente den time, det tog, og skulle ikke betale 
for elefantridningen. Og jeg fortrød ikke et se-
kund. 

Stakkels elefanter. Man kan bare se, at de 
mangler gnisten i øjnene. 

Guiden blev ved med at overtale og 
bruge argumenter som "det har vi altid gjort" 
og "det belaster ikke elefanten". Men jeg 
blev ved med at sige til mig selv: "Hvis elefan-
ten havde et valg. Hvad ville den så vælge? 
At være fri eller at blive taget fra forældrene, 
gå rundt med mennesker på sin ryg, råbt ad 
og stukket til med skarpe pinde hver dag,  
måske resten af sit liv”.

Det kan se så idyllisk ud, og turisterne  
morer sig så meget med det. Men jeg tror 
ikke på, at det er elefantens behov, og derfor 
synes jeg virkelig, at man bør tænke sig om 
en ekstra gang, før man sætter sig op på  
ryggen af elefanten.

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.

Følg bjørnene på webcam
Nu kan du følge med i livet hos 
bjørnene i Zarnesti-reservatet i Ru-
mænien. Der er blevet sat et live 
webcam op, så du kan se bjørnene 
lege, spise og bare være bjørne.

I sagens natur kan vi ikke garan-
tere dig ”bjørne-action”, hver gang 

du går ind for at se med. Kameraet 
viser et begrænset område, så der vil 
ikke altid være bjørne i billedet. Men 
du kan spole et godt stykke tilbage 
i live-optagelsen, og så skulle der 
være en god chance for at se nogle 
af reservatets pelsede beboere.

Din arv – dyrenes fremtid

Se med 
fra reservatet på 
bit.ly/zarnesti
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Tid og sted
Generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel, 
Vesterbrogade 23-29, 1620 København V 
med start kl 17.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens  
 virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Søs Egelind er på valg)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2018
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 
den 11. april 2017 på info@worldanimalprotection.dk 
eller telefon 3393 7212.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal
1160 København K
info@worldanimalprotection.dk

Vi afholder generalforsamling torsdag den 20. april 
2017 i København. Vi opfordrer alle medlemmer  
og bidragsydere til at møde op.

Generalforsamling 2017
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