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Nej tak til bur-køer

Læs mere på den engelske kampagneside:www.notinmycuppa.com

Hvis du hellere vil have en e-mail
med nyhedsbladet, kan du give
os din e-mail-adresse. Bemærk,
at du så ikke modtager den
 trykte udgave af bladet. 

TILMELD DIG PÅ
wspa.dk/ret-medlemsdata
Klik i boksen, hvor der står: 
Jeg ønsker ikke medlemsbladet
sendt med posten kun via e-mail

Få WSPA NEWS
via e-mail

WSPA arbejder for at få stoppet en ny form for malkefabrikker i England. På fabrikkerne opdrættes køer til at kun-
ne give mest muligt mælk. De bliver malket nonstop og dør tidligt på grund af infektioner. De kommer ikke på
græs, og deres yvere er fyldt med betændte mælkeknuder. I køernes korte levetid bliver de pumpet fulde af peni-
cillin. Kvaliteten af deres mælk er også dårligere end mælk fra køer, der lever et normalt liv på græs. På en malke-
fabrik er op til 500 køer stuvet sammen i små folde. Det er alt for mange på et sted, og det - kombineret med
stressen over den konstante malkning - betyder, at mange køer bliver aggressive. Det er kalvene, der først bukker
under for de frygtelige forhold og dør. Intensive malkefabrikker er et alvorligt tilbageslag for køernes velfærd.



Sammen med organisationen, GKU –
Green Korea United arbejder WSPA
for at øge opmærksomheden på de
lidelser, som bjørnene må udstå på
galdefarme. Især arbejder vi for at
udbrede kendskabet til alternativer til
bjørnegalde, og vi har lagt en stor og
vedholdende indsats i lobbyarbejdet
overfor den sydkoreanske regering. 

Ti år i bur 
Mindst 1.400 bjørne er indespærret i
små bure på de sydkoreanske farme.
De tilbringer hele deres liv i bure. Når
de er ca. 10 år gamle bliver de slag-
tet, så deres galdeblære kan fjernes.
Bjørnene lever under usædvanligt
grusomme forhold. De lever med åb-

ne sår og skader uden at få nogen
behandling. På grund af stres over
ikke at kunne følge deres naturlige
adfærd slår de hovedet mod trem-
merne og gør stor skade på sig selv. 

Industrien er helt unødvendig
Der findes et væld af effektive alter-
nativer til bjørnegalde. Der kan i dag
fremstilles en bred vifte af medicin-
ske præparater, der er syntetiske el-
ler baseret på urter - alle med sam-
me gavnlige effekt for helbredet som
produkter, der indeholder galde. Og-
så ejere af bjørnefarme har givet ud-
tryk for, at de er parate til at afvikle
produktionen, da deres indtægter er
dalende. Tusindvis af sydkoreanere

har bakket op om GKU's kampagner
og WSPA har indsamlet underskrifter
fra verden udenfor. Tiden er moden
til forandring.
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SYDKOREA

Lidelse. Bjørne i bure på
galdefarm i Vietnam.

Sortbjørne. Det er sortbjørne, der
 bliver taget som små fordi deres galde
er penge værd. 

Bjørnene lever indespærret i små bure for deres galde som
bruges i traditionel asiatisk medicin.

Nyt håb for galdebjørne 
i Sydkorea

AFVIKLING AF FARMENE

Sydkorea har nu en historisk mulighed for at iværksætte en plan for
afviklingen af bjørnefarmene. Det sker i kølvandet på et lovforslag,
der blev fremsat i parlamentet d. 15. september. 

Vi er mange der håber, at regeringen nu træffer det rette valg - at
stoppe den brutale og unødvendige industri så hurtigt som muligt. 

På www.wspa.dk har du mulighed for at deltage i 
underskriftsindsamlingen og læse sidste nyt om kampagnen.



Over 55.000 mennesker verden over
dør hvert år af rabies, efter at være
blevet bidt af en rabiessmittet hund.
Ferieøen Bali, kendt for sit dejlige
 klima og paradisstrande, er et af de
steder i verden, hvor der er stor
 risiko for at blive smittet med rabies.
Som konsekvens har myndighederne
på Bali taget alle midler i brug, i et
forsøg på at udrydde rabies hos de
omkring 460.000 hunde, der lever på

øen. Desværre har metoderne hver-
ken været effektive eller dyrevenlige.
Efter et udbrud af rabies i 2008 på-
begyndte myndighederne en syste-
matisk aflivning af alle hunde, der
måtte befinde sig på gaden - ved
hjælp af strykninforgiftning. 

Dårligt for dyr, mennesker 
og turisme
Forgiftningen af hundene var ikke

kun frygtelig dyremishandling. Lokal-
befolkningen, såvel som de mange
turister, var forfærdede over denne
inhumane aflivningsmetode. Og
 paradoksalt nok løste forgiftningen
heller ikke problemet med rabies -
smitte. Til trods for færre hunde på
gaden, vedblev kontakten mellem de
øvrige hunde, så smitten kunne fort-
sætte uforhindret. Bali blev genstand
for dårlig presseomtale, lokalbefolk-
ningen var frustreret, og tusindvis af
hunde led en forfærdelig død.

Global støtte til lokal kamp
Sammen med vores partner på Bali –
BAWA – har WSPA i årevis arbejdet
hårdt på at få iværksat og gennem-
ført vaccinationsprogrammer for at
udrydde rabies på en dyrevenlig og
effektiv måde. Med direkte støtte fra
WSPA’s bidragsydere, indledte vi i
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Balis hunde
går en lysere

fremtid i møde

BAWA. Dyrlæge Erne fra WSPA’s
medlemsorganisation BAWA gør en
vaccine klar.

BALI

Ferieparadiset Bali var indtil for nyligt ikke noget paradis for hunde. 100.000 hunde har lidt
 frygtelige smerter og en langsom død efter at være blevet forgiftet. Men takket være din støtte
og vores fælles målrettede indsats går hundene på Bali nu en lysere fremtid i møde. WSPA’s
massevaccinering sikrer god dyrevelfærd og kan udrydde rabies en gang for alle. 



 december 2009 vores første vaccina-
tionskampagne, hvor godt 40.000
hunde blev vaccineret i regionen
 Gianyar. Resultatet var slående; an-
tallet af mennesker, der blev bidt af
hunde faldt over 50 % sammenlignet
med Balis øvrige otte distrikter. Men
dette var kun begyndelsen. Over de
næste måneder udførte WSPA og
BAWA en omfattende kampagne,
hvor myndigheder blev lobbyeret,
 lokalbefolkningen informeret og alle
kræfter blev taget i brug for at få
gennemført en aftale om et vaccina-
tionsprogram for hele øen.

Historisk aftale om vaccinering 
Den 21. september i år lykkedes det
endelig. Balis regering har underskre-
vet en aftale, der indebærer, at næ-
sten 400.000 hunde vil blive vaccine-
ret. Dette er første skridt på vejen
mod at udrydde rabies inden 2012.
WSPA har lavet vaccinationspro-
grammet i samarbejde med Balis
 regering, der vil blive ansvarlig for
 arbejdet efter projektets første fase.
Regeringen skal sørge for, at et til-
strækkeligt antal hunde - mindst 70
% af hele øens hundebestand - bli-
ver vaccineret, og at denne tilstand
bliver opretholdt hvert år, indtil øen
kan erklære sig rabiesfri. 

Guvernøren for Bali udtrykte sin
glæde over vaccinationsprogrammet
ved den officielle underskriftscere-
moni: ’’Befolkningen på Bali lever i
harmoni med deres dyr og ønsker
 ikke, at dyrene bliver slået ihjel, men
vi har ikke haft andre muligheder i
vores kamp mod rabies. Takket være
det internationale samfund kan vi nu
beskytte vores mennesker og vores
dyr med humane metoder”.
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Stryknin. Hunden er netop
død af strykninforgiftning, og
myndighederne er i gang med
at få den væk fra gaden.

Halsbånd der vokser
I praksis består vaccinationspro-
grammet af små hold af dyrlæger og
medhjælpere, der metodisk vaccine-
rer hunde i landsby efter landsby.
Hundeejere kommer selv med deres
hunde, og de herreløse hunde fan-
ges med et net. Når hundene er ble-
vet vaccineret, får de et orange hals-
bånd på, der viser, at de ikke længe-
re kan smitte. Hvalpe får et særligt
halsbånd på, der automatisk udvider
sig, når hvalpen vokser. 

Fra Bali til resten af verden
WSPA’s næste skridt er at sørge for,
at vaccinationsprogrammer bliver
normen ved rabiesudbrud verden
over. Med støtte fra vores mange
 bidragydere, håber vi at færdiggøre
projektet på Bali i løbet af de næste
par år. Vores erfaringer fra Bali kan
 bruges til at udføre vaccinationspro-
grammer i andre dele af verden, der
også er ramt af rabies.  

Denne hvalp 
er netop blevet 

vaccineret og får 
orange halsbånd på,
der viser at hunden
 ikke udgør nogen

smittefare.



Vi sørger for, at der oprettes lagre til foder og vand. Vi hjælper med at genforene dyr med deres ejere,
vi forstærker læskure og bygger diger. Sammen med myndighederne i katastroferamte lande laver vi
øvelser, der tester beredskabet, så alle ved, hvad deres rolle er, når en katastrofe rammer. 

Hjælp til katastroferamte 
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WSPA hjælper og redder dyr, der er akut ramt af katastrofer. Sammen med lokale, sikrer vi
varige løsninger, der betyder, at folk er langt bedre rustet næste gang katastrofen rammer. 

HER KAN DU LÆSE OM NOGET AF DET HJÆLPEARBEJDE 

WSPA HAR LAVET I 2010

Haiti

Peru

BOLIVIA

I regionen El Chaco i Bolivia har man haft den tørre-
ste sommer i 20 år. Vi har indtil videre leveret vand til
omkring 14.000 dyr for at redde dem fra at tørste
ihjel. Tre lastbiler fyldt med i alt 45.000 liter vand
kommer ud til kvægejere mindst to gange dagligt.

CHILE

I februar blev Chile ramt af jordskælv med epicenter i havet ud for kysten.
Jordskælvet målte 8,8 på Richterskalaen og der blev udsendt tsunami-varsel.
Beboere tæt på kysten flygtede derfor til lejre længere inde i landet. Mange tog
deres dyr med til lejren og WSPA sikrede foder og dyrlægehjælp. 

PERU

I januar blev der erklæret undtagelses-
tilstand i Peru. Flere provinser var ble-
vet ramt af voldsomme regnskyl, der
medførte mudderskred og oversvøm-
melse af marker og byer. WSPA hjalp
530 kæledyr tilbage til deres lykkelige
ejere og 4.684 landbrugsdyr med
 foder og dyrlægehjælp. 

HAITI

Efter det frygtelige jordskælv, der ramte Haiti i januar
måned gik WSPA sammen med 19 internationale og
lokale dyrebeskyttelsesorganisationer for at sikre
størst mulig hjælp. Over 30.000 dyr er blev hjulpet.



   lande KATASTROFER
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Pakistan

Mongoliet

FIJI

En tropisk cyklon hærgede Fiji i marts og ef-
terlod 26.000 personer uden hjem. Tavenui,
den tredje største ø i ø-gruppen, blev hår-
dest ramt. WSPA hjalp med at genopbygge
infrastruktur til transport af øens landbrugs-
dyr og sørgede for byggematerialer, vacciner
og dyrlægehjælp. 

MONGOLIET

Usædvanligt hård kulde medførte døden for ikke mindre end otte
millioner dyr i perioden januar til maj måned. Over en tredjedel af
befolkningen i Mongoliet er dybt afhængige af deres dyr for at
overleve, og de mange millioner døde dyr har haft store omkost-
ninger for hele landet. WSPA sørgede for mælkepulver til mange
tusinder af dyr i de tre af de hårdest ramte områder. 

PAKISTAN

De største oversvømmelser i 80 år medførte at flere hundredtusinde dyr
druknede eller blev alvorligt skadede og 20 millioner mennesker blev
drevet fra deres hjem. I samarbejde med frivillige fra landbrugsuniversi-
tetet UVAS i Lahore, Punjab fordelte vi flere hundrede tons foder. 



Tiden inden genudsættelsen
Teamet fra Lola brugte mange måne-
der på at finde det bedst egnede og
sikreste område. Dernæst blev der
brugt lang tid på at forberede de
chimpanser, som teamet vurderede,
var klar til at blive genudsat. WSPA’s
direktør for kontoret i Afrika er dyr -
læge og fulgte chimpanserne hele
 vejen ud til området. Den dag i dag
er det indimellem stadig nødvendigt
med dyrlægehjælp til chimpanserne

for at sikre deres sundhed og over -
levelse. 

Til dagligt bliver flokken fulgt af
såkaldte naturspejdere. Det er perso-
ner, der er uddannet i at spore chim-
panserne. De rapporterer tilbage til
dyrlægerne fra Lola Ya Bonobo om
hvordan de spiser, hvordan de opfø-
rer sig som gruppe og hvilke område
de vandrer i. Naturspejdernes til -
stedeværelse betyder også, at
 krybskytter holder sig væk. 
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Blot fire uger efter genudsættelsen
fødte den 24-årige og ældste hun-
chimpanse i gruppen en unge.
 Hunchimpansen, som personalet i
Lola Ya Bonobo kalder for Etumbe,
levede et trist liv inden hun kom til
reservatet. Hun boede indespærret i
et lille bur, hvor hun sjældent blev
fodret og på intet tidspunkt blev tilset
af en dyrlæge. 

’’Uden Lola Ya Bonobo, ville
Etumbe være død af sult. Nu kan vi
se hende leve et godt liv med hen-
des lille unge. Ungen opfører sig
fuldstændigt som en chimpanse skal
– svinger sig i træerne og søger efter
mad. Den har de bedste betingelser i
naturen,” siger Claudine Andre,
grundlæggeren af Lola Ya Bonobo-
reservatet.   

Med hjælp fra Aage V. Jensen Charity Foundation, blev en gruppe på ni dværgchimpanser i
2009 genudsat i naturen efter deres ophold i Lola Ya Bonobo-reservatet. De lever nu i et stort
naturom råde, hvor de hver dag bliver bedre og bedre til at bo alene i naturen, uden hjælp fra
mennesker. Dværgchimpansen er en truet dyreart, der er kun få tilbage og de lever spredt,
 hvilket besværliggør reproduktionen. Ved at genudsætte chimpansen i naturen håber WSPA at
skabe de bedste betingelser for bevarelse af arten. 

Frihed. En genudsat
dværgchimpanse nyder
sine nye omgivelser.

Transport. Dværgchimpanserne
transporteres til det naturområde, 

hvor de skal genudsættes.

Tilbage hvor de hører til 

CONGO

Lola Ya Bonobo huser i øjeblikket
62 dværgchimpanser. De fleste af
dem er reddet fra krybskytter og
bragt til reservatet som unger, efter
deres mødre er blevet skudt for at
blive solgt som bush meat. Det er
målet for WSPA at sørge for, at så
mange af disse sjældne chimpan-
ser som muligt kommer tilbage til
naturen. Kun det kan sikre deres
overlevelse. 

LOLA YA BONOBO
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Da WSPA startede kampagnen for Indiens dansebjørne i 1995 var der over 1.000 bjørne, som blev
tvunget til at danse for at underholde turister. Takket været en målrettet indsats er underholdning
med dansebjørne nu næsten helt forbi i Indien. Det er ikke længere en accepteret turistattraktion, 
og det er kun i afsidesliggende landområder, bjørnene stadig bliver brugt til underholdning på  lokale
markeder. Vores seneste undersøgelser viser at tallet nu er nede på ca. 30 bjørne. Takket  været
 vores bidragsydere, er vi ganske tæt målet. Vi fortsætter vores arbejde til der ikke er flere danse -
bjørne tilbage. WSPA hjælper ejerne med at finde en ny levevej. For eksempel har vi lånt  penge til
ejere, så de kan købe en traktor, starte en lille butik eller andet, der betyder at de med  glæde giver
deres bjørn til den indiske skov- og naturstyrelse, der sørger for at bjørnen bliver plejet og får et nyt
liv i et beskyttet naturområde. 

WSPA’s uddannelsesprogram ”De første skridt til bedre dyrevelfærd” er en
 integreret del af undervisningen i 16 lande rundt om i verden. Programmet er
nu også blevet implementeret i Indien, hvor 16 lærere fra otte skoler i New
 Delhi har lært, hvordan de kan integrere dyrevelfærd i undervisningen af de 
5- til 6-årige. WSPA planlægger at udvide programmet til flere skoler i Indien. 

Uddannelse
En helt afgørende del af genudsæt-
telsen er uddannelse og oplysning
til de ca. 10.000 mennesker, der bor
op ad det 20.000 hektar store
 område, hvor dværgchimpanserne
nu lever. De skal hjælpe med at
passe på chimpanserne og forstå,
hvorfor det er vigtigt, at de får lov 
til at leve i fred. Oplysningsarbejdet
har været en succes, og de om-
kringliggende landsbyer er blevet

meget engageret i arbejdet med
chimpanserne. 

Mange lokale er blevet ansat som
naturspejdere. De fleste indbyggere i
Congo lever i dyb fattigdom uden
mulighed for at ændre deres situa-
tion. Gennemsnitslevetiden er 46 år
og 83 % af indbyggere har blot gået
i skole i meget få år. Derfor kan det
være svært at forstå, hvorfor man
skal bekymre sig om Congos chim-
panser, når man selv lever under

umenneskeligt hårde vilkår. Ved at
 involvere de landsbyer, der omgiver
området og ved at hjælpe og støtte
dem i de ting, der betyder noget for
dem, er det lykkedes WSPA at få
stor og loyal opbakning til genud-
sættelsen. 

Før genudsættelsesprojektet
manglede mange skoler tavler og
borde, men personalet på Lola Ya
Bonobo har hjulpet med at sikre me-
re end 80.000 kr. årligt til skolerne. 

Næste genudsættelse
Den første genudsættelse er gået så
godt, at vi planlægger at udsætte
næste gruppe på omkring 10 chim-
panser i starten af 2011. Der er
blandt andet tale om den 12-årige
Nioki og hendes fire måneder gamle
unge samt den 13-årige Tembo. De
gennemgår alle et grundigt sund-
hedstjek og bliver vaccineret mod
forskellige sygdomme, så de har de
bedste betingelser for at overleve i
naturen. 

HOLLAND FORBYDER MINKPELS

Et lovforslag om at forbyde minkpels er under behandling i det hollandske parlament. Holland er den andenstørste
minkavler i EU – Danmark er den største. Lovforslaget skal stadig vedtages, men alt tyder på at det går igennem.
Holland har allerede forbudt rævefarme. 

KORT NYT

DYREVELFÆRD PÅ SKEMAET I INDIEN

HÅB OM AT INDISKE BJØRNE SNART HAR DANSET DEN SIDSTE DANS

En ung dværgchimpanse i
Lola Ya Bonobo-reservatet.

© Lola Ya Bonobo
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I august måned blev Pakistan ramt af
den største oversvømmelse i 80 år.
Voldsomme regnskyl betød, at store
dele af den nordvestlige del af
 Pakistan blev oversvømmet. Millioner
af mennesker har mistet alt. Deres
hjem, deres familie og deres arbejds-
dyr. 

Tragedien ramte også vores bjør-
nereservat i Kund Park. Kund Park er
placeret mellem Indus- og Kabulflo-
derne i Nordvestpakistan - epicentret
for oversvømmelsen. Da Kund Park
blev opført, blev der lavet en bered-
skabsplan i tilfælde af oversvømmel-
ser, men her var der tale om så vold-
somme regnskyl, at vandstanden
med rasende hastighed steg med
over 18 meter. Det gik så hurtigt, at
personalet på Kund Park ikke kunne
nå at flytte bjørnene væk. Fakhar-i–
Abbas - der er ansvarlig for arbejdet
med bjørne og bjørnereservaterne i

Pakistan - og hans team fulgte be-
redskabsplanen til punkt og prikke
og gjorde alt hvad de kunne for at
flytte bjørnene i sikkerhed til højt
 placerede områder i Kund Park.
 Teamet blev i seks timer efter områ-
det var erklæret i undtagelsestilstand
og udsatte sig selv for stor fare. Til
sidst måtte de evakuere og forlade
området af hensyn til deres egen
 sikkerhed. 

Eftersøgning og redning
Så snart vandstanden faldt tog
 Fakhar og hans personale tilbage til

Kund Park for at søge efter bjørnene.
De fortsatte i timevis. De fandt tre
bjørne i live, men efter flere dages
 eftersøgning måtte de give op og
 erkende, at 20 af deres elskede
 bjørne var druknet. Bjørnene i reser-
vatet var i forvejen i svækket tilstand
på grund af den frygtelige behand -
ling, de har været udsat for  næsten
hele deres liv og selvom bjørne kan
svømme, har de store vand masser
været for meget for dem. 

WSPA kan ikke andet end at
 være Fakhar og hans team dybt tak-
nemmelige. De kæmpede og gjorde

PAKISTAN Store skader. Vandet har trukket sig tilbage
igen og personalet ser på skaderne.

I august måned blev Pakistan
ramt af den største oversvøm-
melse i 80 år. Voldsomme
regnskyl betød, at store dele af
den nordvestlige del af Paki-
stan blev oversvømmet. Millio-
ner af mennesker har mistet
alt. Deres hjem, deres familie
og deres arbejdsdyr. 

Oversvømmelse med
 katastrofale følger for
Kund Park-reservatet

Oversvømmelserne, da de var på sit højeste.
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alt hvad de kunne for at redde bjør-
nene. De satte deres eget liv i anden
række i et forsøg på at redde de
bjørne, der har haft et så hårdt liv og
nu endelig kunne få nogle gode år i
reservatet. De, der arbejdede på
Kund Park, blev også personligt be-
rørt af oversvømmelserne og miste-
de deres hjem, men det stoppede
dem ikke i at lede efter de bjørne,
som de havde dedikeret så stor del
af deres liv til. 

Blandt de døde bjørne er bjørne
som WSPA’s støttere kender godt:
STAR: Reddet kort tid inden over-
svømmelserne.
LAILAH: Blev reddet fra bjørne-hun-
dekampe i 2008 og WSPA har tidli-
gere omtalt hende i medlemsblade
og breve om bjørnehunde-kampe.  
RUSTAM: Var en af de ældste bjørne
i reservatet, der i 2001 blev reddet 
af WSPA’s bjørneekspert Victor 
Watkins.
DEWA: Blev konfiskeret fra krybskyt-
ter i 2009 og var kun fem måneder
gammel da hun ankom til reservatet 

i 2009. Dewa ankom til reservatet
sammen med hendes bror Babu.
 BABU overlevede oversvømmelser-
ne og bor nu i det nye reservat i Bal-
kasar. 

De to øvrige, heldige overlevende
er den tre år gamle MALU, der kom
til Kund Park i 2006, reddet fra illegal
handel med bjørne og SOHRAB, der
er en to år gammel sortbjørn, der
havde levet i fred og ro i Kund Park-
reservatet siden 2007.

Tabet er stort for personalet, som

har arbejdet med bjørnene i flere år.
Eneste trøst er visheden om, at
 bjørnene levede i trygge omgivelser
den sidste del af deres liv - reddet
fra en fortid med kampe mod træne-
de hunde. 

Alle de overlevende bjørne be -
finder sig nu i det nye reservat i
 Balkasar, der heldigvis stod tilstræk-
keligt klart til at modtage dem. Der
skal de bo sammen med de bjørne
som WSPA fremover vil redde fra
bjørne-hundekampe. 

Overlever. Sohab, en af de
overlevende bjørne fra Kund
Park nyder livet i Balkasar.

I december sidste år bad WSPA om din støtte, så vi
kunne bygge et nyt bjørnereservat til de bjørne der sta-
dig udnyttes i bjørnehunde-kampe. Heldigvis indsamle-
de vi nok midler og kunne starte på byggeriet med det
samme. Derfor var reservatet også tilstrækkeligt
 etableret til at tage imod de tre bjørne fra Kund Park-
 reservatet, da det blev oversvømmet. Balkasar ligger
langt væk fra de områder, der blev oversvømmet og 
er tre gange større end Kund Park var. Balkasar ligger 
i et dejligt naturområde med træer, små søer, højt 

græs og meget andet, der gør det til et egnet, rekreativt
område for bjørne. Der er masser af plads til de
 resterende 65-70 bjørne, som stadig bruges i bjørne-
hundekampe, og som har et bedre liv i vente. 

Den 1. november 2010 var den officielle åbningsdag
for reservatet. WSPA er nu i kontakt med ejerne af
 bjørne for at få dem til at opgive deres bjørne og finde
en anden levevej, så bjørnene kan tilbringe resten af
 deres liv i Balkasar-reservatet. I november reddede vi
bjørnen Chowti. Læs mere på www.wspa.dk.

Balkasar-reservatet er nu officielt åbnet



De mange år, WSPA har arbejdet for at forbedre dyrs forhold har
vist, at det betaler sig at blive ved. Som du kan læse i dette blad er
antallet af dansebjørne i Indien stærkt reduceret, Bali har åbnet for
vaccinering i stedet for massedrab på gadehunde, og WSPA arbej-
der for at redde de sidste bjørne, der bliver brugt i bjørnehunde-
kampe. Så vi giver ikke op. Vi ved, at vores arbejde kan lykkes,
men det er kun med støtte og opbakning fra dig. 

Mange vælger at skrive WSPA ind i deres testamente. Det kan
være rart at tænke på, at når man ikke selv er mere, så gør man
stadig en forskel for den organisation, man har fulgt gennem årer-
ne. 

Der er forskellige muligheder, hvis du vil betænke en organisa-
tion i dit testemente. WSPA anbefaler at du kontakter en advokat til
at udfærdige testamentet, så du er sikker på at alt bliver som du
ønsker det. WSPA er fritaget for arveafgift til staten.

Giv bladet
 videre til andre 
Når du er færdig med at læse, kan
du give bladet videre til venner og
bekendte. Eller lægge det i vente-
værelset hos lægen, tandlægen
 eller måske frisøren. Så er du med
til at udbrede viden om dyr og
 dyrebeskyttelsesarbejdet. 

Du kan være med til 
at sikre WSPA’s arbejde 

i fremtiden


