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FARVEL TIL
FRYGTEN
Vaccinationer bekæmper rabies
og dyremishandling i Bangladesh

LÆS MERE >

INDIENS BJØRNE
SKAL ALDRIG DANSE MERE
Efter 18 års arbejde kan WSPA erklære Indiens bjørne for frie

MALKEKØER HAR BRUG FOR
MERE BESKYTTELSE I EU
Europas malkekøer har brug for mere beskyttelse

Sammen kan vi gøre en forskel
Vi har vist alle prøvet at miste modet en
gang imellem. Det er ikke anderledes
for mig. Hver dag arbejder jeg og mine
kollegaer for at redde dyr fra overgreb og
udnyttelse, men nogle gange overvældes
jeg af omfanget af problemerne.
I landbruget lever milliarder af dyr under forhold, der er så
unaturlige, at det er helt ubegribeligt, hvordan det er kommet
dertil. I de mest industrielle landbrug behandles dyrene som
produktionsmaskiner, og de har hverken adgang til frisk luft
eller plads til at bevæge sig. Mange vilde dyr ender hvert
år deres dage i fly, både eller biler, hvor de smugles til lande,
hvor de kan sælges for mange penge. De få, der overlever
rejsen, kan se frem til et liv langt væk fra deres artsfæller og
naturlige omgivelser. Samtidig bliver millioner af hunde aflivet
på grufuld vis i mislykkede forsøg på at bekæmpe sygdomme
som rabies. Jeg må nogle gange spørge mig selv, hvordan vi
nogensinde skal nå ud til alle de dyr.
Men igen og igen bliver min tvivl fejet væk af gode nyheder om store fremskridt for dyrs velfærd, som vi er med til

at skabe. For kort tid siden fik jeg nyheden om, at Indiens
bjørne nu kan leve i fred i naturen. For 18 år siden begyndte
vi vores arbejde i Indien for at få stoppet udnyttelsen af
bjørne til underholdning. Nu er alle de fangede bjørne reddet og kan leve resten af deres liv i beskyttede reservater.
Det er en kæmpe bedrift i sig selv! Men sammen med
Indiens regering har vi også sikret, at ingen bjørne vil blive
taget fra naturen i fremtiden.
Det er blot et af de mange fremskridt, vi – med din støtte
– har været med til at bringe for verdens dyr, og jeg ved, at
så længe vi aldrig giver op, vil vi kunne hjælpe mange flere
dyr i fremtiden. Selvom både du og jeg en gang imellem
kan miste modet, så ved jeg, at vi sammen kan gøre en
forskel. Det er alle de gode historier i dette blad beviser på.
God læselyst!

Gitte Buchhave
Direktør, WSPA Danmark
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Få WSPA NEWS via e-mail
Hvis du hellere vil have en
e-mail med WSPA News,
kan du tilmelde dig på
wspa.dk/ret-medlemsdata
Klik i boksen, hvor der står:
Jeg ønsker ikke medlemsbladet
sendt med posten kun via e-mail
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WSPA VIL HAVE
MALKEKØER
TILBAGE PÅ GRÆS
Mange af os tror, at malkekøer holder til på grønne græsmarker,
men virkeligheden er en helt anden. Stadig færre køer i Europa
kommer udenfor, og det går ud over deres trivsel. Derfor arbejder
WSPA for at beskytte EU’s malkekøer.

Synes du, det er forkert ...
• når malkekøer står opbundet hele året
og aldrig kommer ud på græs?
• at køer bliver presset til at levere så store
mængder mælk, at de bliver syge af det?
• når kalven bliver fjernet fra sin mor, så
snart den er født?
Det synes vi! Hjælp os med at beskytte
Europas malkekøer – skriv under på
wspa.dk/maelk

At komme ud og bevæge sig frit på
marken er afgørende for køers trivsel.

Der var en gang, hvor danske malkekøer på denne tid af året kunne se frem
til et gensyn med grønne marker og
solens stråler efter en lang vinter bag
staldens mure. Men sådan er det ikke
længere. I dag kommer mindre end hver
tredje danske malkeko ud i sommerhalvåret, og det går ud over køernes trivsel.

”Vi er vidner til en stærkt bekymrende udvikling i mælkeindustrien
i Europa. Det er på ingen måde
naturligt for en ko at gå indenfor
hele året, men alligevel er det
der, vi er på vej hen. Det er helt
afgørende for køers trivsel at komme ud og bevæge sig og græsse
om sommeren,” siger Pernille
Fraas Johnsen, kampagnechef i
WSPA Danmark. Hun tilføjer:

”Udviklingen går så stærkt, at
vi er nødt til at gøre noget nu.
Det er på tide, at vi minder os
selv og hinanden om, at køer
ikke er produktionsmaskiner,
men levende væsner. Det er
vores ansvar at give dyr i landbruget et ordentligt liv.”

EU skaber rammerne
Mens der blandt andet findes særlig
lovgivning for beskyttelse af kyllinger
og grise i EU, findes der ingen EU-lovgivning, der beskytter de omkring 23 millioner køer, der leverer mælk til Europas
mælkeindustri. Den manglende lovgivning betyder, at velfærden for malkekøer varierer markant fra land til land.

”Det er EU, der skaber rammerne
for dyrevelfærd i hele unionen.
I Danmark betyder den manglende
beskyttelse, at malkekøerne ikke
kommer på græs. I andre lande
står de opbundet i staldene og
kan knap nok bevæge sig. Hvis vi
skal forbedre velfærden for alle
Europas malkekøer, er vi nødt til at
få indført en fælles EU-lovgivning
på området,” siger Pernille Fraas
Johnsen.
Lad den billige mælk stå
Sammen med is-firmaet Ben & Jerry’s
og organisationen Compassion in World
Farming arbejder WSPA for at få indført
fælles velfærdskrav for EU’s malkekøer.
Blandt kravene er, at alle malkekøer
skal på græs i sommerhalvåret. For at få
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politikerne til at lytte indsamler vi underskrifter i hele EU. Læs mere og støt
køerne på wspa.dk/maelk.
”Men vi kan ikke bare sidde og vente på,
at EU indfører nye regler,” siger Pernille
Fraas Johnsen. Hun opfordrer derfor alle
danskere til at vise deres støtte til malkekøerne hver eneste dag.

”Med de valg, vi tager, når vi køber
ind, kan vi vise både politikere og
mælkeindustrien, at vi mener, at
køer hører hjemme på marken. Lad
den billige mælk stå og køb i stedet økologisk. I Danmark er økologisk mælk nemlig det eneste valg,
vi har, hvor vi som forbrugere kan
føle os helt sikre på, at køerne har
været på græs i sommerhalvåret,”
siger Pernille Fraas Johnsen.

MARTS 2013 3

BANGLADESH

BANGLADESH VACCINERER
SIG UD AF FRYGTEN
Forældre har i mange år skullet leve med frygten for, at deres søn eller datter ville blive
bidt af en hund og smittet med den dødbringende sygdom rabies. Samtidig har hundeejere
frygtet, at deres hunde ville blive forgiftet og smidt på lossepladsen i myndighedernes
mislykkede forsøg på at stoppe sygdommen. Men nu kan forældre og hundeejere i Bangladesh
vinke farvel til frygten.

Nayou Abdul løfter forsigtigt Jack op.
Nayou er ni, og Jack er hans hund på
tre måneder. Jack ligger roligt i Nayous
arme, mens en sprøjte sender vaccine
ind i hans lille krop. En vaccine som
både vil beskytte Jack og Nayou mod
den dødbringende sygdom rabies. Men
for Nayou handler vaccinen om mere
end sygdomsbeskyttelse.

”Jack er ikke min første hund. Før
ham havde jeg Tommy, som var en
dejlig hund. Han var mild og loyal,
og så passede han altid på mig.
Vi var tit på eventyr sammen. Men
en dag var han pludselig væk. Det
er et år siden nu,” fortæller Nayou
Abdul.

Nayou og hans forældre ledte efter
Tommy, og de kunne ikke forstå, hvor
han var blevet af.
”Men så fik jeg at vide, at de havde
været forbi for at slå hunde ihjel. De må
have taget Tommy med. Jeg var så ked
af det, og jeg græd rigtig meget. Han var
jo bare en gammel hund, og han gjorde
aldrig nogen noget.”
Vejen til tryghed
I samarbejde med myndighederne i
Bangladesh vaccinerer WSPA store
dele af landets hundebestand mod
rabies. Rabies – eller hundegalskab,
som sygdommen også kaldes – er en
dødbringende sygdom, som spredes
gennem hundebid, og massevaccination er den eneste effektive metode til
at bekæmpe sygdommen. Men ind til
for nylig forsøgte myndighederne i

Bangladesh – ligesom i mange andre
lande – at stoppe spredningen af sygdommen ved at slå tusindvis af hunde
ihjel. Ved at vise lande som Bangladesh,
at vacciner helt kan udrydde rabies, er
vi med til at stoppe masseaflivninger og
redder dermed millioner af hunde fra en
pinefuld død.

”Jeg synes, det er en rigtig god ide
at vaccinere hundene. Jeg vil gerne
have, at Jack skal kunne være tryg,
og det gælder jo også andre hunde.
Jeg har hørt om rabies, og jeg ved,
at det er rigtig slemt, så det er godt,
at mennesker og hunde og hvalpe
kan være beskyttet,” siger Nayou
Abdul.
En rigtig god ting
Jack er blot en af titusinder af hunde,
som er blevet vaccineret i Bangladesh i
løbet af det seneste år. Ligesom Nayou
Abdul er mange bangladeshere glade for
hunde, og de vil gerne være med til at
stoppe masseaflivningerne.
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”Jeg hadede at se hundene blive fanget i
store gribetænger og forgiftet. Jeg kunne
se, at mændene, som var nødt til at gøre
det, ikke kunne lide deres job, men de
fortalte os, at det var nødvendigt for at
beskytte os. Jeg vidste slet ikke, at man
kunne få sygdomme fra hunde. Hvis det
arbejde, I gør her, kan beskytte hunde og
mennesker, så er det en rigtig god ting,”
siger Shaon på 11 år.
Niårige Nayou Abdul har
allerede mistet én hund, så han
passer godt på Jack og har fået
ham vaccineret mod rabies.
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Shaon fortæller, at han ikke må få en
hund for sine forældre, men han har
alligevel to hvalpe med hen til vores
vaccinationshold. De lever uden for hans
hus, og han giver dem mad, og de følger
ham alle vegne. Hvalpene bliver vaccineret, og Shaon lover at hente deres mor,
så også hun kan blive vaccineret.
© WSPA/Mahmud

Dødbringende symptomer
Tiger på tre år venter på at blive vaccineret. Han er blevet bragt til vaccinationsholdet af sin ejer Raja Muhammad Miah.
Raja er godt klar over, hvor vigtigt det er,
at hunde vaccineres mod rabies, for han
arbejder på et lokalt hospital.
”Der har været perioder, hvor rabies har
været et stort problem her i området, og
mange smittede er blevet bragt til hospitalet. For det meste var det for sent, og vi
kunne ikke gøre noget for at redde dem,”
siger Raja Muhammad Miah.
Rabies skyldes en virus, som angriber
og ødelægger væv i hjernen. Når symptomerne som feber, opkast og lammelser

Hald Uddin har haft hund, siden han var en lille dreng, og han mener ikke, at
det er i orden at slå hunde ihjel i forsøg på at stoppe spredningen af rabies.

først viser sig, er det for sent at behandle
sygdommen, og Raja Muhammad Mia
har derfor set mange dø af rabies.
”Det er en frygtelig måde at dø på, og
nogle gange har dødsfaldene ført til,
at mange hunde er blevet slået ihjel i
forsøg på at stoppe sygdommen. Men
det løste aldrig problemet, og det var
frygteligt at se på,” siger han.

”Jeg har set hunde blive slået ihjel, og
vi fik at vide, at det var for at stoppe
rabies og andre sygdomme. Det var
forfærdeligt, og jeg var rystet over
at se, hvordan hundene led. Hunde
har også ret til at leve. Det gør ikke
nogen forskel, at det er dyr,” siger
han og tilføjer:
”Jeg har altid haft hund, helt siden jeg
var en dreng, og det vil jeg have, så
længe jeg lever.”

Det er Hald Uddin enig i. Ved sin side
har han sin hund Michael.

World Society for the Protection of Animals

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

edderbu
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Hver dag står dyr over hele verden over for endeløse lidelser.
Deres fremtid ser sort og trist ud, fyldt med udnyttelse og mishandling.
Vi er taknemmelige for, at du er her for dem nu. Og måske vil du også
være der for dem i fremtiden? De har brug for dig.
Betænk dyrene i dit testamente
Overvejer du at betænke verdens dyr i dit testamente? Vi vil meget
gerne hjælpe og rådgive dig om, hvordan du kan efterlade en gave,
der sikrer dyrene et godt liv langt ind i fremtiden.
Bestil en folder ved at sende en e-mail til info@wspa.dk
eller ring til os på 3393 7212 for mere information.

A
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Mange tak.
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ISRAEL
LONDON

EN DAG I
LOUISE MORRIS’ LIV

© ENV

Politiet i Londons lufthavne skal ikke kun holde udkig efter ulovlige stoffer og mennesker
uden indrejsepapirerne i orden. Mistænkelige kufferter tjekkes også for døde såvel som
levende dyr som fugle, krybdyr og tigerunger. London er nemlig et centralt knudepunkt for
den illegale handel med vilde dyr, og WSPA samarbejder med Londons politi for at bekæmpe
handlen, der hvert år rammer millioner af dyr. Her fortæller kriminalbetjent Louise Morris
om en helt almindelig arbejdsdag i afdelingen for vilde dyr i Londons politi.

Asiatisk medicin er populært i
England, men ofte indeholder
medicinen ulovlige ingredienser
fra vilde dyr som for eksempel
bjørnegalde.

Kl. 6.45 Jeg står i toget på vej ind til
vores kontor i Vauxhall i London. Jeg
er ikke den eneste, der er kommet tidligt
af sted her til morgen, så der er ingen
ledige siddepladser. Jeg har kun arbejdet i afdelingen for vilde dyr i et par
måneder, så jobbet er stadig nyt, men
det er min interesse for dyreliv ikke.
Jeg har læst miljøvidenskab og har altid
gerne villet arbejde med dyrebeskyttelse.

Før jeg skiftede til min nuværende afdeling, arbejdede jeg både med almindeligt politiarbejde og lavede en del arbejde
for at beskytte dyr i og omkring London.
Jeg har blandt andet været involveret i
sager mod folk, som havde forgiftet vilde
ræve og jagtet harer på ulovlig vis, og
jeg har været med til at beskytte flagermus og afsløre salg af ulovlige produkter
med ingredienser fra dyr. En sag, jeg
aldrig glemmer, drejede sig om en antikvitetshandel, som forsøgte at sælge
et skind fra en sneleopard. Sælgeren
påstod, at skindet var antikt, men han
kunne ikke bevise det. Jeg beslaglagde
skindet og fik det undersøgt af en ekspert, som fastslog, at skindet var nyt.
Sneleoparden er tæt på udryddelse og
må derfor hverken slås ihjel eller sælges.
Sælgeren fik sin straf, og sagen var med
til at understrege, hvor vigtigt det er, at
vi i politiet har ressourcer til at sætte ind
mod den illegale handel med vilde dyr.
Kl. 8.00 Jeg er endelig fremme på kontoret, og jeg hilser på min chef, som
allerede er kommet. Han har været
leder af afdelingen siden 2009, og hans
ansvar er stort. London er centrum for
den globale illegale handel med vilde
dyr, som løber op i mange millioner
kroner hvert år. Takket være vores samarbejde med WSPA har afdelingen både
kunnet ansætte mig og to civile ansatte,
som laver undersøgelser og hjælper
med det administrative.
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3.

Blandt de 30.000 genstande, som politiet i London har beslaglagt siden 1995,
er et tre meter langt isbjørneskind, to udstoppede tigerunger, elfenben, horn fra
næsehorn og pels, der stammer fra udryddelsestruede dyr.

Millioner af dyr berøres hvert år af illegal
handel med vilde dyr. London er centrum for
handlen, og WSPA samarbejder derfor med
Londons politi for at stoppe den.

Kl. 10.00 Noget af det bedste ved mit
arbejde er, at der sker noget nyt hver
dag. Jeg har allerede snakket med en
række mennesker, som har ringet ind
for at få information om dyr generelt,
eller som har villet anmelde formodede
lovovertrædelser i forbindelse med
dyrelivet i deres lokalområde. Vi er dybt
afhængige af, at befolkningen holder
øjne og ører åbne og fortæller os om det,
hvis der foregår noget, der ikke burde
finde sted. Jeg er derfor altid glad for
at snakke med dem, der ringer til os.
I vores afdeling dækker vi både de
sager, som har at gøre med den internationale handel med vilde dyr, og de
sager, som omhandler dyrelivet i og
omkring London. I dag fik jeg for eksempel et opkald fra en kvinde, som havde
et spørgsmål til nogle fugle, der bygger
rede i hendes lokalområde. Hun var
bange for, at et byggeri i nærheden vil
forstyrre fuglene. Jeg har bedt en betjent
fra hendes lokalområde om at tage ud
og tale med hende og undersøge sagen
nærmere.

beslaglagt de pågældende produkter
og har rådgivet butiksejeren om, hvilke
produkter han har lov til at sælge. I
sidste uge vandt vi en sag mod en butik,
der solgte ulovlige produkter. Ejeren fik
en bøde på 171.000 kroner.

uvelkomne gæster hos nogle, og de udsættes derfor ofte for ulovlige forsøg på
at komme af med dem.
Kl. 13.00 Afhøringen er nu slut, og vi
har givet vedkommende en advarsel.
Han var meget ked af beskyldningerne
mod ham, og han påstod, at han ikke
var klar over, at han havde gjort noget
ulovligt.
Kl. 14.00 Vi er tilbage på kontoret i
Vauxhall, hvor vi skal i gang med et afdelingsmøde. I sidste uge gennemførte
vi en ransagning af en butik med traditionel asiatisk medicin. Siden 1995 har
Londons politi haft særlig fokus på den
type butikker for at stoppe salg af udryddelsestruede dyrearter. Asiatisk medicin
er blevet et populært alternativ til vestlig
medicin, men desværre indeholder det
ofte rester af vilde dyr som for eksempel
bjørnegalde eller tigerknogler. I denne
omgang fandt vi ingen medicin med
dyrerester, men vi fandt nogle produkter,
der indeholdt ulovlige planter. Vi har

Kl. 15.00 En af de mindre spændende
sider af mit job er papirarbejdet. For et
par uger siden ransagede vi en pelshandel i det nordlige London, og det
er på tide, at jeg får lavet en rapport.
Vi fandt ikke noget af det, vi havde forventet som for eksempel ulovlig pels
fra udryddelsestruede dyr. Til gengæld
fandt vi en række ulovlige skaller fra
skildpadder og havskildpadder. Ejeren
anede ikke, at skallerne var ulovlige, så
vi forklarede hende, hvad der er lovligt,
og hvad der ikke er, og vi beslaglagde
skallerne.
Kl. 16.00 Jeg pakker sammen og krydser fingre for, at der er en siddeplads til
mig på toget hjem.

© Christopher Ratcliffe/WSPA

Kl. 12.00 Jeg hjælper en kollega med
en sag om en grævlingegrav på en
privat grund, som er blevet forstyrret.
Vi er netop ankommet til en politistation
i London, hvor vi skal afhøre en person
i sagen. Min kollega har allerede besøgt
grunden og har taget en række billeder
som bevismateriale. Grævlingen har
været beskyttet i England siden 1992,
og det gælder både dyrene og deres
bosteder. Men grævlingerne kan være
Denne udstoppede tigerunge
vurderes at være omkring ti
dage gammel. Tigerungen er
beslaglagt af Londons politi.
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INDIEN

Se en video
om vores arbejde
for at redde
Indiens dansebjørne
wspa.dk/bjoernevideo

DANSEN ER
ENDELIG SLUT FOR
INDIENS BJØRNE
Efter 18 års kamp for at redde Indiens dansebjørne fra udnyttelse og lidelse kan
WSPA og Indiens regering nu fejre, at målet er nået. De tidligere dansebjørne
lever trygge liv i reservater, mens deres tidligere ejere nu tjener penge på lovlige
måder. Samtidig skal en handlingsplan sikre, at ingen bjørne i fremtiden bliver
taget fra naturen. Følg arbejdet fra 1995 til nu og se, hvordan vi gjorde det.

1992

1997

2000

2004-2007

WSPA indleder kampagnen
Libearty, og det bliver starten
på vores arbejde for at redde
verdens bjørne fra mishandling
og udnyttelse. Siden har vi
blandt andet været med til at
stoppe udnyttelsen af bjørne til
underholdning i Grækenland
og Tyrkiet.

Undersøgelsen, som bliver foretaget af den indiske organisation
Wildlife SOS, finder 1200 dansende bjørne i Indiens gader, og
størstedelen er i turistområder
som Agra i nærheden af den populære turistattraktion Taj Mahal.
Mange af bjørnene er blinde
eller lider af andre helbredsproblemer som følge af dårlig kost
og de reb, der er trukket gennem
huller i deres næser eller ganer.
Undersøgelsen viser også, at
omkring 100 bjørneunger bliver
taget fra naturen og solgt som
dansebjørne hvert år. Mange af
bjørneungerne dør af misrøgt
og dehydrering, før de når at
blive solgt videre. Der er ikke kun
tale om omfattende mishandling,
men Indiens sorte læbebjørne er
også i fare for udryddelse.

Hvis vi vil redde bjørnene, må
vi først finde et sted, hvor de
kan være, for de vil ikke kunne
klare sig i naturen. Det lykkes os
i samarbejde med Wildlife SOS
at overbevise den indiske regering om, at de skal give os et
stykke land i nærheden af Agra,
så vi kan bygge et bjørnereservat. Takket være den store støtte
fra mennesker og organisationer
verden over, lykkes det os at
begynde byggeriet af reservatet.

Med blandt andet store reklameplakater arbejder vi for at skabe
opmærksomhed om problemet
med dansebjørne. Vi opfordrer
turister til ikke at lade sig underholde af dansebjørnene og ikke
at give penge til bjørnenes ejere.
Sammen med organisationen
Wildlife Trust of India presser vi
desuden på for at få regeringen
til at tage loven mod dansebjørne alvorligt og beskytte vilde
bjørne mod krybskytter.

1995
Vi modtager mange henvendelser fra folk, som har set bjørne
i Indien blive udnyttet til underholdning for at få penge fra
turister. Derfor finansierer vi en
undersøgelse, som skal kortlægge, hvor mange såkaldte
dansebjørne der er i Indien.

”Selvom det også den
gang var ulovligt at udnytte
bjørne på denne måde i
Indien, var situationen helt
forfærdelig. Loven blev hverken håndhævet eller taget
særlig seriøst. Der var ingen
steder at gøre af bjørnene,
hvis man konfiskerede dem
fra deres ejere, og på et
tids punkt havde regeringsrepræsentanter endda en
dansebjørn med til Paris i
forbindelse med en udstilling. Noget måtte gøres for
at tage fat på problemet,”
fortæller rådgiver i WSPA
Victor Watkins.
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2002
I slutningen af året står reservatet klart til at tage imod de første
beboere. Reservatet er ejet
og drevet af Wildlife SOS, og
de har siden udvidet reservatet,
så det i dag er verdens største
reservat for læbebjørne.

”Jeg ville ønske, at WSPA’s
støtter kunne være sammen
med os, hver gang vi befrier
en bjørn fra dens reb, så
de kunne se, når bjørnene
endelig får den pleje og
behandling, de har brug for.
Deres gavmildhed har gjort,
at vi har kunnet opnå enormt
meget,” siger Aniruddha
Mookerjee, som er direktør
for Wildlife Trust of India.
© WSPA/Iris Souza

Ejerne fik kontrol over deres bjørne
ved at trække reb gennem smertefulde sår i bjørnenes næser eller
ganer. Nu er alle Indiens bjørne fri.
“Sig nej til dansebjørne,” lyder opfordringen på denne reklameplakat
rettet mod turister på vejen fra Dehli
til turistområdet Agra.
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For få år siden blev mange bjørne taget
fra naturen og udnyttet som dansebjørne
i Indien, men nu er det slut, og Indiens
regering sætter hårdt ind mod krybskytteri.

pta

Kishor Gu

2006

2008

2009

2012

Vi begynder at tilbyde bjørneejere hjælp til at finde nye lovlige måder at tjene penge på,
hvis de til gengæld overdrager
deres bjørne til os. Det går mange med til, og det har været med
til at give deres familier, som
ofte levede som nomader, en
mere stabil indkomst og et fast
sted at bo, så deres børn har
kunnet komme i skole. Fra 2006
til slutningen af 2012 overgiver
51 bjørneejere deres bjørne til
os og begynder i stedet et nyt
liv som blandt andet landmænd
eller cykeltaxachauffører.

Sammen med Wildlife Trust of
India introducerer vi konceptet
dyrevelfærd i landsbyer i Indien.
Ved hjælp af gadeteater og spil
oplyser vi om den mishandling,
dansebjørne er udsat for, og vi
forklarer, hvilken trussel det er
for bjørnebestanden, at bjørneunger tages fra naturen.

816 skovansatte og frivillige i
fire indiske stater uddannes til
at stoppe krybskytteri. Det fører
blandt andet til, at seks krybskytter bliver pågrebet og retsforfulgt
i staten Orissa i 2011.

I november offentliggør den
indiske regering en handlingsplan, som skal beskytte vilde
bjørne i naturen. Målet er at
undgå, at nye bjørne bliver taget
fra naturen og udnyttet som
dansebjørne. Handlingsplanen
er resultatet af et tæt samarbejde mellem blandt andre regeringen, WSPA og Wildlife Trust
of India.

”Det er svært at tjene nok
penge til familien. Nogle
dage tjente jeg mere på min
bjørn Reech, end jeg gør
med mine taxaer, men jeg
ved, at jeg kan blive arresteret for at holde en bjørn, og
for første gang nogensinde
går mine børn i skole. Jeg
er stolt over at kunne give
dem det,” siger Mohammad
Sovarti, som tidligere tjente
penge på at få sin bjørn til
at danse for penge.
© WTI

Mohammad Sovartis datter på 10 år,
Tamanna, er glad for, at hendes far
har givet sin bjørn fra sig og i stedet
kører cykeltaxa for at tjene penge.
Det betyder nemlig, at hun nu kan
gå i skole.

2010
En ny optælling viser til vores
store glæde, at der kun er 10-15
dansebjørne tilbage i Indien.

”Det er enormt vigtigt for
Indiens bjørne og for os.
Endelig ser det ud til, at den
grusomme tradition med
dansebjørne i Indien stopper
for bestandig,” siger Gitte
Buchhave, direktør for WSPA
Danmark.

© WTI

© WTI

To bjørneunger, som ville være
endt som dansebjørne, hvis de ikke
var blevet opdaget og konfiskeret i
forbindelse med en aktion i Orissa
i 2011.
© WTI

Gennem gadeteater lærer befolkningen i Indiens landsbyer om dyrevelfærd, og om hvorfor bjørne hører
hjemme i naturen og ikke bør udnyttes som dansebjørne.

2013
Næsten 400 bjørne, reddet fra
livet som dansebjørne, lever i
reservater drevet af den indiske
regering og organisationerne
Wildlife SOS, International Animal Rescue og Free the Bears.
Her får de den pleje, deres
fysiske og mentale skader har
brug for. Forhåbentlig tilhører
de alle den sidste generation af
dansebjørne i Indien.

© WSPA/Iris Souza

En tidligere dansebjørn hviler sig i
et cementrør i et bjørnereservat.
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EN VERDEN
TIL FORSKEL
Landbruget står bag nogle af de største overgreb på dyr verden
over, og især industrielle landbrug fører til de mest alvorlige dyrevelfærdsproblemer. Op mod 60 milliarder dyr lever i disse unaturlige,
intensive produktionssystemer, og mange af dem udsættes dagligt
for stress og sygdomme. Her er et udsnit af de projekter, vi er
involverede i for at gøre en forskel for verdens landbrugsdyr.

Australien

Canada og USA

Kenya

Hvert år sendes millioner af australske
køer og får på skibe til udlandet for at
blive slagtet. Rejserne er lange og pinefulde for de mange dyr, og ofte bliver de
udsat for en langsommelig og smertefuld slagtning, når de kommer frem. Vi
mener, at Australien i stedet skal slagte
dyrene på australsk grund, hvor dyrene
er sikret en mere human aflivning.
Herefter kan kødet fryses og transporteres til udlandet. Ind til videre støtter
næsten 200.000 australiere og mange
centrale politikere vores kampagne for
Australiens slagtedyr.

Livet er ikke let for Nordamerikas æglæggende høner. Mere end 300 millioner høns lever under helt uacceptable forhold, hvor op til otte høner
lever sammen i små bure. De har
knap nok plads til at vende sig, og
det er umuligt for dem at slå vingerne
ud. I Canada og USA arbejder WSPA
for at forbedre forholdene for hønsene.

I vores arbejde for at overbevise politikere og landmænd om, at det er muligt
både at tjene penge og give landbrugsdyr et godt liv, fremviser vi de mange
gode eksempler på, hvordan det kan
gøres. LELBREN-projektet i Kenya er
et af de gode eksempler. LELBREN er et
kooperativ bestående af mælkebønder,
som samarbejder om at producere mere
mælk, forbedre deres indtjening, forbedre
fødevaresikkerheden i deres områder og
samtidig sikre god sundhed og velfærd
for deres dyr. Det kan mange andre landmænd lære meget af.

Læs mere på choosecagefree.org.

Du kan læse mere og støtte kampagnen
på humanechain.org.au.

© AMIEU
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© WSPA/Gideon Mendel

Europa
Over 23 millioner køer leverer dagligt
mælk til forbrugere i og uden for Europa,
men de står uden beskyttelse. Der findes
nemlig ingen krav til malkekøers velfærd
i Europa, men det arbejder vi for at lave
om på. Blandt andet kræver vi, at alle
køer får ret til at komme ud på græs.
For eksempel holdes syv ud af ti danske
malkekøer indenfor hele året.
Du kan følge med i og skrive under på
kampagnen på wspa.dk/maelk.

Indien

Brasilien

Indonesien

Sidste år ramte voldsomme oversvømmelser Assam i Indien, og områdets
mange landbrugsdyr blev hårdt ramt.
Vi var med til at give behandling og foder
til næsten 60.000 dyr som blandt andet
kvæg, svin og geder. På den måde er vi
ikke bare med til at redde dyrene fra sult,
sygdomme og død, men vi er også med
til at hjælpe de mange mennesker, som
er afhængige af dyrene for at overleve.

I juni 2012 mødtes ledere fra hele verden i Rio for at diskutere, hvordan vi
skaber en bæredygtig fremtid for vores
planet. Vi var med til topmødet i FN og
havde på forhånd sikret, at landbrugsdyrene var med på dagsordenen. Da
topmødet var slut, og FN-landene kunne
præsentere deres endelige dokument,
stod det klart, at landbrugsdyrs velfærd
anses som et vigtigt led i fremtidens
bæredygtige og sunde landbrugsproduktion. Nu arbejder vi for at sikre, at
ingen glemmer løftet fra topmødet i Rio.

Igen og igen har hemmelige optagelser
og undersøgelser afsløret, at slagterier
i Indonesien bruger helt uacceptable
metoder i deres slagtning af kvæg.
Det vil vi være med til at stoppe, og vi
har derfor indgået en treårig aftale med
Indonesiens dyrlægeforening, så slagtningerne i fremtiden kan foregå på
human vis. Tidligere har vi undervist
slagterimedarbejdere i Brasilien og Kina
i humane slagtemetoder og har dermed
været med til at skåne omkring en halv
milliard dyr fra en smertefuld død.
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Generalforsamling 2013
WSPA afholder ordinær generalforsamling mandag 22. april 2013 i
København. Vi opfordrer alle medlemmer og bidragydere til at møde op.
Tid og sted
Generalforsamlingen finder sted i Tårnrummet i Nikolaj Kunsthal,
Nikolaj Plads 10, 1067 København K (Nikolaj Kirke), fra kl. 17.00.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab
4. Valg til bestyrelsen (Søs Egelind er på valg og genopstiller)
5. Valg af revisor
6. Eventuelle forslag og meddelelser
Herefter vil der være en uformel reception.
Tilmelding skal ske til foreningens sekretariat senest 15. april 2013 på
info@wspa.dk eller på telefon 3393 7212.
Forslag fra medlemmer til afstemning på generalforsamlingen sendes skriftligt til bestyrelsen på info@wspa.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle ændringer af programmet vil blive slået op på wspa.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
WSPA Danmark
Amagertorv 29, 2. sal
1160 København K
info@wspa.dk

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

