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Endnu et år i skyggen af
COVID-19
Hvem ville have troet, at corona stadig
påvirker vores liv så meget efter halvandet
år? Selvom vi er i fuldt sving med vaccineringerne, skal vi nok være forberedte på,
at der går en rum tid, inden verden igen
minder om den, vi kendte før pandemien.

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark
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Forsiden: Elefanterne nyder livet i
den elefantvenlige lejr ChangChill
i Thailand.

Rejserestriktioner – nu på andet år –
betyder, at situationen stadig er yderst
kritisk for de elefant- og bjørnereservater,
vi støtter økonomisk. De er afhængige af
indtægter fra besøgende, og uden turister
kan de ikke generere nok indtægter til
selv de mest nødvendige ting som foder
og pleje til dyrene.
Derfor har vi hen over vinteren igangsat en nødindsamling til fordel for de
asiatiske elefanter og bjørnene i Libeartyreservatet i Rumænien. Takket være en
rigtig god respons har vi nu mulighed for
at yde endnu større økonomisk støtte til
de kriseramte reservater. Det er vigtigt
for at sikre, at dyrene fortsat trives. Men
også for at reservaterne kan overleve
krisen, således at turisterne, når de vender
tilbage til f.eks. Thailand, har mulighed for
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at vælge et elefantvenligt reservat og ikke
en af de traditionelle lejre, som stadig
tilbyder ridning og shows.
Når turismen for alvor kommer i omdrejninger igen, håber vi, at endnu flere rejsearrangører vil vælge de steder fra, som
tilbyder underholdning med vilde dyr. Det
arbejder vi rigtig meget på i øjeblikket.
Det er nu, vi har muligheden for sammen
at skabe en mere dyrevenlig turistindustri
uden elefantridning, delfinarier og
orangutangshows… bare for at nævne
nogle få eksempler. Der er et stykke vej
endnu, men jeg tror på, at vi kan skabe
momentum. Sammen.
Tak fordi du har været der for dyrene i
denne svære tid.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

KORT NYT

KORT
NYT
Forbud mod kommerciel delfinavl
Regeringen i New South Wales (NSW)
i Australien har vedtaget et forbud mod
import af og kommerciel avl på delfiner.
Den nye forordning skal sikre, at delfinunderholdning kommer til at høre fortiden til i
delstaten. Vores australske kontor og støtter
har igennem flere år lagt pres på politikerne
for at få stoppet udnyttelsen af delfiner. Sea
World i delstaten Queensland er nu den
eneste delfinpark i Australien, der fortsætter
med at avle på delfiner i fangenskab.

Kinesiske læger beskytter vilde dyr
Traditionel asiatisk medicin er populært i
Kina, hvor produkter med bl.a. bjørnegalde,
tigerknogler og skæl fra skældyr menes at
kunne afhjælpe en lang række onder. Forbrugerne får mange af deres informationer
fra læger, der er specialiseret i traditionel
medicin. Sidste år lykkedes det os at overbevise 313 kinesiske læger om at stoppe
med at anbefale eller udskrive medicin og
helseprodukter, der indeholder kropsdele fra
vilde dyr.

Hver eneste butik endte med at måtte overgive deres varer og betale en bøde på op
til 5.000 dollars.

Banker understøtter fældning
af regnskov
I en ny rapport har vi afsløret, at danske
banker sammen med Europas største pengeinstitutter understøtter afbrænding og rydning af de brasilianske regnskove. Danske
Bank har de seneste fem år investeret tæt på
3 mia. kr. i firmaer, der er involveret i afskovning. Sydbank har investeret lidt over 1 mia.
kroner og Bankinvest 373 mio. kr. Afskovningen sker for at skaffe jord til sojaproduktion
– primært til dyrefoder – eller græsmarker til
kødkvæg.
Bjørnegalde beslaglagt i New York
Over for politiet i New York City har vi
fremlagt beviser for, at mindst 10 butikker i
Chinatown i New York City solgte ulovlige
produkter med bjørnegalde. Det fik politiet
til at sætte ind med en undercover-indsats
for at gribe butiksejerne på fersk gerning.
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TEMA: CORONAHJÆLP TIL BJØRNE OG ELEFANTER
Elefantridning

Delfinshows

VIDSTE DU ...

En livline til bjørne
og elefanter

Desmerkattefabrikker

Optrædende aber

Vandreture med løver

Tigerselfies

… at 150 KR. kan betale for
nok frugt og grønt til at fodre
en ELEFANT EN DAG eller
EN BJØRN I EN UGE?

Sammen med vores støtter har vi betalt for foder, medicin
og løn til de ansatte i en række dyrevenlige fristeder under
coronakrisen.
Bjørneparker

Slangetæmmere

Havskildpadder i
fangenskab

Krokodillefarme

I over et år har COVID-19-pandemien holdt
verden i sit jerngreb, og den internationale
turisme har været sat på pause. Det er gået
hårdt ud over bjørnereservatet Libearty i
Rumænien og de elefantvenlige lejre og
reservater i Sydøstasien. Fra den ene dag til
den anden kom der ikke flere besøgende, og
dermed mistede stederne deres indtægter.

Bjørnene og elefanterne disse steder er reddet fra et liv med udnyttelse og mishandling
i fangenskab. Men nu risikerede de at sulte.
I sidste ende kunne reservaterne være nødt
til helt at lukke – og så ville dyrene miste det
gode liv, de endelig havde fået efter mange
års lidelser.

Uden støtten fra World Animal Protection ville vi ikke have overlevet! Den
er bogstaveligt talt livsnødvendig for
os. Kun med hjælp fra den fortsatte
støtte her i 2021 kan vi blive ved med
at give vores elefanter et godt liv."
Jemma Bulllock
Elephant Valley Project, Thailand

Derfor trådte vi til med hjælp fra mange af
vores gavmilde støtter, der har givet ekstra
bidrag for at beskytte bjørnene og elefanterne under krisen.

08/05/18 15.11

I over et år har vi stået uden besøgende og dermed uden indtægter. Hvis
det ikke havde været for jeres støtte,
ville vi have været nødt til at dreje
nøglen om. Så ville elefanterne være
endt i skovhugstindustrien, eller
de ville have sultet."

Vi var nødt til helt at lukke i tre
måneder, og der kommer stadig langt
færre besøgende end normalt. To
af de bjørne, vi reddede i 2020, har
helbredsproblemer, der kræver dyr
medicin. Vi kunne ganske enkelt ikke
have overlevet uden støtten fra jer."

Charae Sangkaow
Following Giants, Thailand

Paula Ciotlos
Libearty, Rumænien
Foto: AMP

TAK til alle jer, der har støttet.

Verden er langt fra tilbage til normale tilstande endnu, og der er derfor stadig hårdt
brug for støtte. Vi fortsætter med at hjælpe
bjørne- og elefantreservaterne resten af året,
indtil turisterne for alvor vender tilbage.

e
Tre e Top s Ele pha nt Res erv

Nam Gaew
Den 51 år gamle hunelefant Nam Gaew
har en gammel skade i det ene forben. Den
stammer fra hendes tid i en elefantridningslejr, hvor hun blev slået med en skarp krog.
På trods af at såret blev betændt og smertefuldt, blev Nam Gaew tvunget til at fortsætte
med at bære rundt på turister.

Foto: Tree Tops
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Hos Tree Tops renser Nam Gaews mahout
hver dag såret og smører det med en sølvholdig creme og gurkemejepulver, som har
helende egenskaber.
Nam Gaew har adopteret stedets yngste
elefant, den 10 år gamle Fah Sai. De to er
helt uadskillelige, som var de mor og datter.
Når Nam Gaew får behandlet sit sår, deler
de en kurv med bananer.

Læs om flere af de
elefanter, der har fået hjælp:

Reddet fra at sulte

bit.ly/glade-elefanter

Heldigvis ved elefanterne ikke, at pandemien truede deres gode liv.
Med vores støtters hjælp har de kunnet leve lige så frit og ubekymret som altid.
ep ha nt Sa nc tu ar y
Bu rm an d Em ily’s El

Mae Kam og Mae Dok
Siden Mae Kam og Mae Dok første
gang mødte hinanden, har de været
bedste veninder. De er dog begge
meget lækkersultne og prøver ofte at
skubbe hinanden væk fra de bedste
stykker mad.
Foto: Burm and Emily's Elephant Sanctuary

På et tidspunkt begyndte de at blive
rigtigt uvenner, så nu bliver de holdt
adskilt om natten.

Det fungerer rigtig godt, for de hygger sig sammen i løbet af dagen,
og om natten har de så hver deres
private område, hvor de ikke behøver
at dele foder.
Til gengæld forsøger de nu at
overtale deres mahout til at dele, når
han har lækre snacks. De kan nemlig
lugte det, når han spiser sød frugt
som mango eller bananer.

THAILAND

San ctu ary
Kin dre d Spi rit Ele pha nt

Gen Thong
I 2021 støtter vi følgende elefantvenlige fristeder under coronakrisen:
THAILAND: Burm and
Emily’s Elephant Sanctuary
· ChangChill · Following
Giants · Kindred Spirit
Elephant Sanctuary
· Mahouts Elephant
Foundation · Somboon
Legacy Foundation · Tree
Tops Elephant Reserve
CAMBODIA: Elephant
Valley Project
LAOS: Mandalao Elephant
Conservation
NEPAL: Tiger Tops

Den unge elefant Gen Thong er kun otte
år. Han er blevet reddet fra en elefantridningslejr, hvor han på tragisk vis mistede
sin mor, da han var to år gammel. Moren
stod bundet til et træ, da et hvepsebo
faldt ned og ramte hende i hovedet. Hun
kunne ikke undslippe de rasende hvepse
og døde af deres mange stik.
Nu har Gen Thong fået et godt liv i
Kindred Spirit-reservatet. I efteråret måtte
han dog akut køres til et elefanthospital
pga. tarmproblemer. Heldigvis kom han
sig hurtigt, og efter tre dage var han klar
til at vende tilbage til skoven, hvor han
nyder livet sammen med sin bror Dodo.

Foto: Kindred Spirit Elephant Sanctuary
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TEMA: CORONAHJÆLP TIL BJØRNE OG ELEFANTER
Elefantridning

Delfinshows

Mød to af de bjørne, som kan fortsætte deres trygge
tilværelse takket være vores støtter.

Desmerkattefabrikker

Optrædende aber

Fra cirkus og zoo til
et godt bjørneliv

Vandreture med løver

Tigerselfies

Bjørneparker

Slangetæmmere

Havskildpadder i
fangenskab

Krokodillefarme

Blandt de nyeste beboere i
bjørnereservatet i Rumænien
er Alisa og Timka. I årevis
blev de udnyttet som avlsmaskiner i en ukrainsk zoo.
Nu kan de endelig boltre
sig i naturskønne omgivelser.
08/05/18 15.11

I 27 lange år levede den blinde hunbjørn
Alisa i fangenskab. Først blev hun med brutale metoder tvunget til at optræde i et omrejsende cirkus. Siden kom hun til en nedslidt
zoologisk have i Ukraine. Her fik hun selskab
af hanbjørnen Timka, der havde tilbragt 19
ud af sine 20 år i fangenskab.
Bjørnene blev holdt i et lille bur uden mulighed for at udtrykke deres naturlige instinkter.
De fik foder af dårlig kvalitet, og derfor er
Timkas tænder i dag i meget dårlig forfatning.

Mange af hans tænder er desuden knækkede, fordi han af stress og frustration bed i
burets tremmer.
Igennem årene brugte zooen Alisa og Timka
som avlsmaskiner. Gang på gang skulle de
producere nye unger – kun for at få dem taget fra sig. Ingen ved, hvor ungerne er i dag.

En helt ny verden
I slutningen af 2020 blev Alisa og Timka
reddet af organisationen LAEO og bragt til
bjørnereservatet Libearty i Zarnesti, Rumænien, som havde sagt ja til at tage imod dem.
Da de to bjørne vågnede efter den lange
rejse, åbenbarede en helt ny verden sig for
dem. De var omgivet af store egetræer med
gyldent løv, liflige dufte fra skoven og kølige
vandhuller, de kunne bade i. Under poterne
mærkede de eftergivende muld og græs i
stedet for hård cement. De rullede sig lykkeligt
i de visne blade og gravede i den bløde jord.
Bjørneparret stortrives nu i deres nye hjem.

Se den
livsbekræftende
video
... af Alisa og Timkas
ankomst til reservatet:

bit.ly/alisa-timka

Alisa og Timka nyder livet i bjørnereservatet.

Det giver altid god stemning på vores
der bliver reddet fra en ussel skæbne.
Astrid Andersen
Deres taknemlighed kender ingen
grænse. Stor respekt for jer der
hjælper dyr i nød

-side, når vi kan fortælle om dyr,

Else Marie Øland
Jeg elsker de skønne bjørne, og
de skal leve i naturen – ingen
andre steder.

facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark
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Jane Christensen
Hvor er det dejligt at se
noget godt! En dårlig historie
med en "happy ending"! Alt
for sjældent! Tak for alt det
gode arbejde I gør!

Rekonstruktion:

Starten på et venskab
Coronakrisen er muligvis det bedste, der er hændt elefanten Thongsuk.
Hun har nu fået et nyt liv – og en ny ven.
1

Following
Giants
var oprindeligt en elefantridningslejr, som vi har
hjulpet med at blive
elefantvenlig.

Thongsuk er en 40 år gammel hunelefant, der i årevis levede i en elefantridningslejr. Men da COVID-19 ramte,
lukkede lejren. Thongsuks ejer måtte nu
bruge hende til skovhugst, men havde
svært ved at tjene nok til at fodre hende.

2
Den elefantvenlige
lejr ligger i et smukt
naturområde på øen

Koh Lanta
i Thailand.

I Following Giants tilbringer
elefanterne dagene med at udforske
skoven og bare

3

være elefanter.

I Following Giants havde elefanten
Jahn kort tid forinden mistet sin
gode elefantven Sow, der var død
af alderdom. Jahn udstødte ofte
klagende lyde og virkede ensom.
Men det var ikke til at vide, hvad
hun ville sige til Thongsuk.

4

5
Heldigvis blev Thongsuk taget godt
imod af Jahn. De to elefanter tilbringer hver dag sammen og virker
glade for hinandens selskab.

Den elefantvenlige lejr Following Giants tilbød
at tage imod Thongsuk. Ejeren transporterede
hende til lejren og skrev under på, at hun
fremover ikke skal bruges til elefantridning.

Following Giants ejer
var oprindeligt bekymret for, om han havde
råd til at tage sig af
en ekstra elefant. Men
da han hørte, at vi vil
fortsætte vores støtte
i 2021, sagde han
ja. Og det er der vist
ingen tvivl om, at Jahn
og Thongsuk sætter
pris på.

Alle fotos: Following Giants
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TEMA: DELFINUNDERHOLDNING

COVID-19 satte turismen på pause:

Vi mener
Mens turister morer sig
under delfinshows og
ler, når de tager en
selfie med en delfin, har
delfinerne ikke noget at
smile af.
Tiden er inde til at gøre
op med den forældede
måde, vi behandler
delfiner på. De er ikke
til for vores fornøjelses
skyld, men skal behandles med respekt – og
det indebærer, at de får
lov til at leve frit i havet,
hvor de hører til.
Lad os skabe en bedre
fremtid, hvor delfiner og
andre vilde dyr ikke udnyttes i turistindustrien.

DER LEVER

OVER

DELFINER
i fangenskab
i delﬁnarier og
havtemaparker.

Nu har vi chancen
for at gøre det bedre
Delfinen er en af de vilde dyrearter, der i stor stil bliver udnyttet
i turistindustrien.
Coronapandemien har i over et år spændt
ben for den globale turisme. Den tvungne
pause er en mulighed for at reflektere over,
hvordan vi skaber en fremtid uden dyremishandling.

HVALVENLIGT OMRÅDE
i Spanien

”Alle – regeringer, rejsebranchen og turister
– bør gøre deres for at sikre, at vi fremover
beskytter delfiner og andre vilde dyr. Sammen kan vi gøre denne generation af delfiner
i fangenskab til den sidste,” mener Gitte
Buchhave, direktør i World Animal Protection
Danmark.
Delfiners behov kan aldrig til fulde mødes
i fangenskab, og mange får mavesår eller
udviser tvangspræget adfærd pga. stress,
frustration og mistrivsel.
Vi opfordrer turister til at vælge delfinunderholdning fra. Samtidig fortsætter vi indsatsen
for at få rejseselskaber verden over til at
droppe udflugter til delfinarier. Budskabet
er klart: Stop med at udnytte vilde dyr –
turistindustrien skal ændres til det bedre.

Foto: NOAA / Adam Li

Et havområde ved Tenerife-La Gomera
har som det første i Europa fået status
som Whale Heritage Site: En akkreditering af destinationer, hvor man
på ansvarlig og bæredygtig vis kan
se delfiner og andre hvaler i naturen.
Vi støtter ordningen, der er udviklet af
World Cetacean Alliance.

Se videoen: bit.ly/hvalvenlig

Da vi delte fortællingen om delfinen Makaiko på
vores
-side, blev den naturligt nok mødt med
tristhed. Men vores følgere havde respekt for Lorena
López’ mission.
Rikke Andersen
Der skal meget mere fokus på
det!!! Skønt at høre at der var
en som fik øjnene op!

Christian
Ved sådan nogenlunde hvem
hun er, hvor længe har hun
egentlig gjort det efterhånden?
En ting er sikkert, det er at jeg
har respekt for hende

facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark
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Ex-delfintræner afslører:

Delfinen Makaiko
tragiske liv
og død
Lorena og Makaiko.

Af Lorena Kya López
Makaiko blev født i 1996 i havet
ved Taiji, Japan. Han levede i en stor
familiefolk og udforskede Stillehavets
rev. Men en dag nærmede larmende
motorbåde sig flokken, og tunge net
begyndte at falde ned over delfinerne.
Mens vandet blev rødt af blod, og delfinerne omkring ham blev dræbt, blev
Makaiko trukket op af vandet.

VIDSTE DU ...
Der er mindst

336

delﬁnarier i 54 lande
over hele verden.
Den første tid i fangenskab
Makaiko og hans søster Kumiko blev
transporteret på bårer til et lille bassin
fyldt med kemikalier. Først efter nogle
dage blev de fodret. De mennesker, der
kastede døde fisk til dem, forsøgte at
lære dem tricks, og Makaiko og Kumiko
fik kun mad, hvis de lystrede.
Efter 10 måneder blev Makaiko og
Kumiko hevet op af vandet og anbragt
i en transportkasse. De blev smurt ind
i en creme, der beskyttede deres hud
mod at tørre ud, men samtidig forhindrede huden i at ånde. Makaiko begyndte
at bløde, men intet blev gjort for at
dulme hans smerter. 56 timer senere
ankom delfinerne til Mexico.

En dagligdag med sult og smerter
I delfinparken Six Flags i Mexico City
levede Makaiko og Kumiko i et lillebitte

bassin sammen med to andre delfiner.
Jeg var en af dem, der passede dem.
Kumiko blev deprimeret og døde efter
kort tid. Senere blev Makaiko og de andre delfiner transporteret til en delfinpark
på øen Isla Mujeres. Turen tog over 16
timer, og dyrene blødte ved ankomsten.
Jeg var flyttet med, og i timevis hver
dag trænede vi delfinerne til at udføre
tricks. Hvis de ikke gjorde, hvad vi bad
dem om, fik de ikke noget at spise. Jeg
kom altid tilbage sent om aftenen og
gav dem ekstra fisk, så de ikke skulle
sulte. Delfinerne fik svamp, irriteret hud
og solskoldninger, fordi vandet var for
varmt og solen for hård.
Til sidst forsøgte jeg og nogle andre at
få delfinerne overført til et havreservat.
Men delfinparken blev advaret om, at
regeringen ville konfiskere dyrene, og
det gav dem tid nok til at flytte delfinerne til et lovligt internat. Jeg blev fyret
pga. min involvering.

Ikke ’god nok’ til at underholde
Efter to måneder blev de andre
delfiner overført til en delfinpark
på en caribisk ø. Men Makaiko
havde ry for at være en ’dum’
delfin, der ikke lystrede
kommandoer, så han blev
ladt alene tilbage. Han blev
mere og mere ængstelig og
begyndte at slå hovedet mod bassinsiderne.
Til sidst reddede regeringen Makaiko.
Han kom til en organisation kaldet
Aqua World, og jeg og en anden blev
ansat til at rehabilitere ham. Det tog
os 12 måneder.

Herefter blev Makaiko flyttet til Dolphin
Discovery på Isla Mujeres, hvor han
tilbragte de sidste fire år af sit liv i et lille
havbassin. Han blev kun fodret i forbindelse med sine daglige shows, og det
må have været frygtelig kedeligt at vise
de samme tricks dag ud og dag ind.

Makaikos sidste dage
Da en tropisk storm i 2005 ramte Isla
Mujeres, blev Makaiko midlertidigt
evakueret. Da han efterfølgende blev
flyttet tilbage til sit bassin, var vandet stadig meget oprørt. Makaiko blev viklet
ind i nogle net og kunne ikke komme
fri. Ingen lagde mærke til det, så han
druknede i nettene.
Ingen delfiner bør lide samme
triste skæbne som Makaiko.
Derfor kæmper jeg nu for
at gøre en ende på delfinindustrien.

STOP

Se vores dokumentar
’Fooled by a Smile’
hvor blandt andre
Lorena Lopez fortæller om
de løgne, delfinindustrien
fodrer de besøgende med:

bit.ly/delfindoku
WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2021
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Delfiner lever
i flokke på alt
fra nogle få dyr
til 30 delfiner
eller flere.

10
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TEMA: DELFINUNDERHOLDNING
PÅSTAND: Delfiner i fangenskab

trives og er glade.

FALSK: Delfiner i fangenskab kan
FALSK

Sandt eller falsk?
Vi tager et tjek på nogle af myterne om delﬁnindustrien.

PÅSTAND: Delfiner i fangenskab

er ikke længere vilde.

ikke få afløb for deres artsspecifikke
adfærd, men blot svømme i uendelige
cirkler. Kedsomhed, frustration og
stress gør nogle delfiner aggressive
over for hinanden, mens andre begynder at skade sig selv. F.eks. sliber
de deres tænder ned ved at tygge i
tremmer og bassinvægge.
De unaturlige forhold gør ofte delfinerne syge, og de fleste delfinarier giver
rutinemæssigt deres dyr antibiotika
mod mavesår og infektioner. Delfinerne udsættes for klor og alt for
meget sollys i de lavvandede, sterile
bassiner.

PÅSTAND: Delfinarier tilbyder

naturlige forhold.

PÅSTAND: Delfinarier er vigtige

for artsbevarelse.

Foto: Mandurah Cruises

Foto: Mandurah Cruises

FALSK: Delfiner er vilde dyr, selv

hvis de er født i fangenskab. En art
er først domesticeret efter mange
generationers selektiv avl, hvor man
vælger avlsdyr efter særligt ønskede
træk. Det giver genetiske ændringer i
dyrenes udseende og adfærd, så de
adskiller sig fra deres vilde artsfæller.
Dette er ikke sket for delfiner. Delfiner
i fangenskab har altså helt de samme
behov som deres artsfæller i havet.
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FALSK: I naturen svømmer delfiner

op til 100 km om dagen i et hav fyldt
med andre dyr, planter og uendelig
variation. I fangenskab er de begrænset til bassiner, der i gennemsnit er
200.000 gange mindre end deres
naturlige hjemmeområder.
I naturen lever delfiner i store familiegrupper. I fangenskab sammensættes
delfinerne i kunstige grupper, og
ungerne tages fra deres mødre i for
ung en alder.

FALSK: De fleste delfinarter er ikke
truede og har ikke brug for artsbevarelse. De seneste 50 år er færre
end 40 delfiner fra delfinarier blevet
genudsat i den fri natur, og det er
højst usandsynligt, at delfiner født i fangenskab nogensinde vil blive sat ud
i det fri. Delfiner holdes i fangenskab,
fordi der er penge i det – ikke for at
beskytte arten.

DYREBARE DYR

Dygtige delfiner
Delfiner kan genkende sig selv i et spejl, bruge redskaber
og endda lære tegnsprog. Lær mere om de intelligente
havpattedyr.

Forskellige delﬁnarter har
forskellig levetid.

ØRESVIN bliver
op til

30 år,

mens SPÆKHUGGERE
lever længst med op til
i naturen.

80 år

De fleste af verdens 42 delfinarter lever i
havene, men enkelte arter lever i ferskvand.
Verdens største delfin, spækhuggeren, kan
veje op til 10 tons og blive op til 10 meter
lang. Den mindste delfinart, Hectors delfin,
bliver kun op til 1,2 meter.
Delfiner er kraftfulde dyr. Nogle arter kan
svømme op til 50 km/t, og de dykker
jævnligt ned til 55 meter på jagt efter fisk,
blæksprutter og krebsdyr. Øresvin – den
nok mest kendte delfinart – kan springe op
til 5 meter op fra vandet. Ingen ved præcist, hvorfor de gør det. Måske for at rense
kroppen for parasitter eller for at se, hvad
der sker over overfladen – eller måske bare,
fordi det er sjovt.

VIDSTE DU ...
ØRESVIN er den delﬁnart,
der oftest BRUGES TIL
UNDERHOLDNING
i turistindustrien.
Kvikke hoveder
Delfiner kommunikerer bl.a. ved hjælp af knirke-, klik- og fløjtelyde. Hver delfin har sit eget
unikke fløjt, der fungerer som en slags navn.
De høje kliklyde bruger delfinerne til ekkolokalisering, der hjælper dem med at navigere
og finde føde. Når klikkene rammer f.eks.
sten, havplanter eller fisk, springer lydene
tilbage som ekkoer og fortæller delfinerne,
hvor de befinder sig.
Øresvin kan genkende sig selv i et spejl,
fra de kun er syv måneder gamle. Det kan
menneskebørn først i toårsalderen. Forskere
har desuden dokumenteret, at voksne delfi-

Foto: Mandurah Cruises

ner kan forstå menneskelige sætninger og
ordkombinationer i samme grad som unge
menneskebørn. Delfiner har også lært simpelt
tegnsprog.
Der findes eksempler på, at delfiner bruger
redskaber. I Shark Bay i Vestaustralien putter
delfiner havsvampe på deres næb for at
beskytte dem mod skarpe sten, når de søger
efter fisk.

Familie og
venner
I naturen
bliver
Øresvin parrer sig typisk første gang, når
løver
op
til
de er 5-7 år gamle. De er drægtige i ca.
12 måneder og føder omgivet af de andre
flokmedlemmer, der beskytter mor og unge
mod rovdyr. Ungerne
dier hos deres mor i
år gamle
omkring tre år og bliver sammen med hende
i flere år for at lære af hende.

15 -16

Delfiner er kendt for at knytte tætte bånd, og
alle delfinerne i en flok hjælper hinanden. De
samarbejder om at jage og passe på deres
unger – og ikke mindst nyder de hinandens
selskab.

En delﬁnfloks

territorium
er i gennemsnit
omkring 100 km2,
men nogle er helt op til

400 km2.

Foto: Andy Rouse/naturepl.com
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Marsvin i fangenskab i Danmark

Marsvin kan dykke ned til

400 meters dybde
og svømme op til
300 meter i minuttet.

Marsvin er en beskyttet art. Alligevel har Fjord&Bælt siden 1995 fået tilladelse af Miljøstyrelsen til at dispensere fra loven og tage marsvin ind, der er endt som bifangst i fiskeres bundgarn.
I 24 år har marsvinet Freja været holdt fanget i Fjord&Bælts lille havnebassin. Igennem
årene har hun haft selskab af skiftende
artsfæller, der nu alle er døde. I efteråret fik
hun igen nye fæller i bassinet: De helt unge
marsvin Saga og Eskild. Begge var blevet
fanget i danske fiskeres bundgarn og sendt
til Fjord&Bælt. Her vil de ligesom Freja blive
trænet og fremvist for betalende gæster og
samtidig blive brugt som forsøgsdyr.

Marsvinet Freja fremvises i Fjord&Bælt.

Farvel til friheden i havet
”Det er dybt problematisk, at Fjord&Bælt har
fået tilladelse til at tage to unge marsvin fra
naturen. Fjord&Bælts tilladelse gør Danmark
til et af de få lande i verden – måske det
eneste – hvor det er lovligt at tilbageholde
marsvin, der er blevet bifanget, selvom
dyrene kan sættes ud i naturen igen,” siger
Stephanie Kruuse Klausen, kampagne medarbejder i World Animal Protection
Danmark.
Fjord&Bælts lille bassin i Kerteminde Havn
er ikke større end et knappenålshoved
sammenlignet med det areal, dyrene lever
på i naturen. Med andre ord kan Saga og
Eskild på ingen måde få opfyldt alle deres
naturlige behov.
14

Vi er uenige med ministeren
Derfor forsøger vi at råbe de ansvarlige
politikere og myndigheder op og har bl.a.
opfordret miljøministeren til at stoppe med at
give dispensation til Fjord&Bælt. Ministerens
svar var, at det er nødvendigt at indfange
vilde marsvin for at bruge dem til forskning.
Ellers kan man ikke opnå den ønskede viden
til gavn for artsbevarelse af marsvin i det fri.

Vi kæmper videre
Siden november sidste år har vi indsamlet
underskrifter fra vores støtter for at få stoppet
udnyttelsen af marsvinene. Vi har kæmpet
for at få genudsat Saga og Eskild, mens de
endnu havde levet i fangenskab kort nok tid
til, at de kunne klare sig i naturen. Desværre
er det nu omkring et halvt år senere knap så
realistisk, at de kan genudsættes.

”Vi er ganske enkelt ikke enige med ministeren. Denne viden kan og bør opnås ved
at studere marsvin i naturen eller reddede
dyr, der pga. kvæstelser eller andre forhold
ikke kan genudsættes i havet. Det sender
et uheldigt signal, når man tillader, at dyr
af en beskyttet art bliver fjernet fra naturen
– individer, som ellers ville kunne leve et
langt og velfungerende liv i det fri – særligt
når der findes alternative løsninger,” mener
Stephanie Kruuse Klausen.

Men vi fortsætter kampen for at sikre, at der
fremover ikke vil blive givet flere tilladelser til
at tilbageholde marsvin i fangenskab, når de
kan genudsættes i naturen.

En STOR TAK til jer,
der har bakket op med
jeres underskrift.

Flere steder i Danmark kan du være heldig at opleve vores hjemlige hval.
KORTET VISER SÆRLIGT GODE STEDER AT SPOTTE MARSVIN.

SKAGERRAK

KATTEGAT

NORDSØEN

Nordlige Lillebælt mellem
Middelfart og Fredericia
(’Tragten’) • Farvandet
nord for Fyn • Sejrøbugten
Farvandet omkring Læsø •
Fyns Hoved, Romsø • Gjerrild
Klint • Gasklint • Strib
Nordstrand • Røjle Klint •
Gildbjerghoved v. Gilleleje •
Heatherhill v. Helsinge
ØRESUND

LILLEBÆLT
VADEHAVET

STOREBÆLT

ØSTERSØEN

Landbrugsdyr i bure
på EU’s dagsorden
Det er et langt træk at få hjulene til at rulle i EU. Det europæiske borgerinitiativ, vi lancerede i 2018, har nu været
i høring i EU, og snart træffes en beslutning om, hvorvidt
landbrugsdyrene skal ud af burene.
Uværdigt. Det er måske det bedste ord
til at beskrive livet for de over 300 mio.
grise, høns, kalve, gæs, ænder og kaniner i
Europas industrielle landbrug, der lever klemt
inde bag tremmer i små bure.
I september 2018 startede vi sammen med
en lang række andre organisationer det
europæiske borgerinitiativ ’End the Cage
Age’ – ’Ud af buret’. I løbet af et år føjede
tæt på 1,4 mio. EU-borgere deres underskrift
til initiativet, hvis formål er at få stoppet nogle
af de mest inhumane metoder i landbruget:
Nemlig brugen af bure og fastspænding
af dyr.
Det store antal underskrifter forpligtede EU
til at behandle sagen. Her i foråret kom den
i høring i Europa-Parlamentet, og umiddelbart op til dette føjede 10 af Europas
førende fødevarekoncerner – herunder Aldi,

8 ud af 10
europæiske søer
er fastlåst i farebokse
i ugevis, når de skal
fare (føde), og indtil
pattegrisene er fravænnet.

Nestlé, Unilever og IKEA – deres stemme
til vores. Det samme gjorde 142 internationale forskere med ekspertise i landbrug og
dyrevelfærd.

Hvad lyder dommen?
Når dette magasin udkommer, har EU-Kommissionen måske allerede besluttet, om der
skal igangsættes en lovgivningsproces for
at forbyde bure i landbruget. Inden redaktionens afslutning så vi gode tegn på, at det
ville ske – i hvert fald i et vist omfang.
Meget afhænger af, hvor stort pres der
bliver lagt på politikerne. Der er mange
interesser på spil, og penge fra landbrugets
interesseorganisationer påvirker lovgivningen. Vi taler dyrenes sag på vegne af alle
jer, der har skrevet under. Det er takket være
jer, at det nu er blevet en politisk mulighed at
få et forbud mod bure til landbrugsdyr.

I Danmark tilbringer
avlssøerne

op til en femtedel
af deres voksne liv
fikseret mellem

HÅRDE
METALTREMMER.

TAK på dyrenes vegne.

Kæmp for en ny retning for landbruget
Danmarks 1 mio. avlssøer bliver presset til det yderste
for hvert år at kunne levere 32 mio. grise.
De fleste af søerne holdes fikseret en stor del af deres liv. De kan
knap bevæge sig og kan ikke tage
sig naturligt af deres pattegrise.

Hjælp os med at overbevise politikerne
om, at der er brug for en ny retning.
Jo flere vi står sammen, jo større chance har vi for at sætte en dagsorden.

Skriv under på stoplandmisbruget.dk

WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2021
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Vi har
• vaccineret og steriliseret ca.
2 mio. hunde i 23 lande.
• kørt uddannelsesprogrammer,
der har lært børn og voksne
i 34 lande om ansvarligt dyrehold, og hvordan man undgår
hundebid.
• hjulpet 27 regeringer med at
træne lokale myndigheder i dyrevenlig håndtering af hunde samt
udvikle lovgivning for ansvarligt
dyrehold.

En af de mange hunde, vi har vaccineret i Kenya.

En status på vores arbejde for:

• overbevist Den Afrikanske Union
(AU) om at udvikle en ny politik
for dyresundhed. Inden 2025 vil
55 afrikanske lande bekæmpe
rabies med vaccinationer i stedet
for masseaflivninger, hvilket vil
komme 100 mio. hunde til gavn.

Verdens hunde
I over 30 år har vi ført an i arbejdet for at beskytte
verdens 700 mio. hunde.
I mange lande anses hunde som en
smittekilde til særligt rabies. Hvert år
bliver op mod

10 mio.
hunde

brutalt aflivet i et
forsøg på at stoppe
sygdomsudbrud.
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Vi har i årtier samarbejdet med regeringer,
lokalsamfund og organisationer om at beskytte hundene, bl.a. ved at vaccinere dem.
Hvis mindst 70 % af hundene i et område
er vaccineret, skaber det flokimmunitet, så
rabies overført fra hunde helt kan udryddes.
Arbejdet med at vaccinere hunde er nu
mange steder blevet lokalt forankret. Det
er den bedste måde at sikre, at vaccinationsprogrammerne bliver videreført.
Ellers er der en risiko for, at de pågældende
lande griber til masseaflivninger igen, når vi
har trukket os ud.

Alt sammen med
hjælp fra vores
støtter.
Vi bygger videre på det solide fundament,
vi har lagt, ved at støtte lokale samarbejdspartnere og ved at tilbyde vores ekspertise
og rådgivning, hvor der er brug for den.

En status på vores arbejde for:

Katastroferamte
dyr
I mere end et halvt århundrede har vi beskyttet dyr og
deres ejere, når katastrofen rammer.

Over
40 mio.
dyr
bliver hvert år ramt af
katastrofer som orkaner,
oversvømmelser og jordskælv.
De bliver dræbt, skadet
eller fordrevet, og mange
dør efterfølgende af sult og
sygdomme. Når dyrene dør,
mister deres ejere ofte hele
deres livsgrundlag.

Efter voldsomme oversvømmelser i Indien i sommeren 2020 støttede vi mobile dyrlægeklinikker, der
behandlede tæt på 20.000 dyr.

Vi har
• beskyttet mere end 8 mio. dyr.
• rykket ud til over 250 katastrofer i over 80 lande.
• samarbejdet med FN og Internationale Røde Kors og
Røde Halvmåne (IFRC) om at hjælpe dyr under naturkatastrofer.

Takket være vores støtter.

I over 55 år har vi hjulpet dyr og deres
ejere under og efter naturkatastrofer.
Samtidig har vi hjulpet regeringer,
myndigheder og lokale organisationer
med at indtænke dyrene i forebyggende
indsatser
Gennem årene har vi uddannet
mange lokale frontlinje-medarbejdere
i katastroferamte lande, så de er godt
klædt på til at tage sig af dyrene. De befinder sig allerede i landet og kan derfor
være hurtigt på pletten.
De globale klimaforandringer er skyld
i hyppigere og voldsommere naturkatastrofer. Vi fortsætter derfor med at
hjælpe regeringer i de oftest ramte lande
med at udvikle beredskabsplaner, hvor
dyrene er inkluderet. Og vi støtter lokale
organisationer, der rykker akut ud for at
redde nødstedte dyr.

WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2021
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SMÅT OG GODT

Så galt stod det til, da vi
undersøgte elefanterne i 2019:

Sejr for 20 syge
elefanter ved Amer Fort
Ved Amer Fort i Indien er syge og stressede elefanter i årevis
blevet tvunget til at bære rundt på turister i bagende hede.
Nu har regeringen lyttet til vores protester.

10 elefanter havde tuberkulose
• 62 havde blodsygdomme •
19 var blinde • De ﬂeste var
underernærede • Alle 102 havde
fodskader

Vi har igennem længere tid lagt pres på
delstatsregeringen i Rajasthan i Indien for
at få dem til at udfase elefantridning ved
Amer Fort, hvor 102 elefanter er blevet holdt
under helt uacceptable forhold. Tæt på
100.000 dyrevenner skrev under på vores
protest, herunder omkring 14.500 danskere.
Nu har myndighederne endelig gjort noget
for elefanterne. I kølvandet på en officiel
veterinærundersøgelse må de 20 mest
alvorligt syge elefanter nu ikke længere
bruges til elefantridning.
Vi har lobbyet for helt at få udfaset elefantridningen. Som et første skridt har
Rajasthans regering indført, at turister får
tilbudt elektriske køretøjer efter kl. 11, hvor
der ikke er flere elefantrideture. Hvis alt går
efter planen, vil elefantridning gradvist blive
udfaset helt.

Foto: Amy Jones / Moving Animals

TAK til alle jer, der skrev under for at hjælpe elefanterne ved Amer Fort.

Vi fortsætter dialogen med regeringen.
Vores mål er at få alle elefanterne fjernet fra
rideturene, og at ejerne overdrager deres
dyr til reservater e.l.

Nyt globalt talerør for verdens dyr
På den sidste dag af
2020 stiftede vi sammen
med 18 andre dyreorganisationer World
Federation for Animals:
Et internationalt netværk,
der skal sætte dyrebeskyttelse på den internationale
politiske dagsorden.
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Blandt de øvrige stiftende medlemmer er
både nationale organisationer som Dyrenes
Beskyttelse og Djurens Ratt samt internationale organisationer som Compassion
in World Farming og FOUR PAWS.
Som international dyrebeskyttelsesorganisation skaber vi allerede
resultater for dyr over hele verden.
I 1971 fik vi rådgivende status i
FN, og her har vi siden 2013 haft
højeste rådgivende status. Det vil
dog give en yderligere fordel at
tale med en samlet, global stemme.

Med World Federation for Animals
får dyrene en forenet repræsentation i
FN-systemet, og det kan give os endnu
større slagkraft end tidligere.

LÆS
MERE PÅ:

wfa.org

Poesi fra en støtte
Et lille digt til livet og

vores dyr!

den er kold.
Solen skinner, men vin
, den er som et skjold.
Godt frakken er varm
enes smertefulde liv
Må vi værne om bjørn
e: Bare giv! Giv!
og med hjerterne sig

Karen Rostok Esbensen

en verden så gold,
Det hjælper os selv i
meget kun sold.
i menneskenes liv er
e rige facetter
Lad os favne de mang
r, så livet letter!
og hver dag give gave
! At tænde et lys!
Fra hjertet en tanke
ds indre gys.
At være til stede tro
od sol og måne.
Ja, slå armene ud im
åne.
ng, så vi dem kan sk
Send dyrene en skilli
al Protection
Støtter du World Anim
ET!
SÅ STØTTER DU LIV
de dyr!
en
ng
For verdens træ

Karin Rostok
Esbensen blev så
inspireret af vores
arbejde for at
hjælpe dyr i nød,
at hun har skrevet
et digt om det og
sendt til os. Det
blev vi glade
for, og vi håber,
at det også
kan give vores
læsere et smil
på læben.

Følg med i vores arbejde
for dyrene
Vil du have flere nyheder om vores
arbejde og de mange dyr, du er med
til at beskytte? Så tilmeld dig vores
nyhedsmail, der kommer ca. hver
tredje uge.
Her kan du bl.a. læse om vores
indsatser for dyrene, om aktuelle
kampagner og som en af de
første få de gode nyheder, når
vi redder dyr i nød.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside:
www.worldanimalprotection.dk/nyhedsmail

Tre hurtige til:

Silas Holst
Danser, skuespiller og sanger Silas
Holst er en af de kendte, der bakker
op om vores arbejde.
1. Hvad er dit forhold til dyr?

Jeg elsker dyr. Dyrs kærlighed er ukompliceret. De er loyale og tålmodige. Jeg
har haft hund det meste af mit liv. Og de
har været nogle af mine bedste venner.

2. Hvorfor bakker du op om World

Animal Protection?
Jeg er vokset op med tv-reklamerne fra
World Animal Protection, og de sidder
fast i mit hoved. Jeg har altid haft et
kæmpe hjerte for dyr, og tanken om
at kunne give nogle dyr en hjælpende
hånd ’igen’ gør mig lykkelig.

3. Kan du dele en sød historie om et

kæledyr?
Jeg er ’medejer’ af et rescuecenter for
hunde i Alanya, Second Home Dogs.
Et sted, hvor vi tager gadehunde ind,
hjælper og behandler dem og forsøger
at give dem et nyt hjem. Hver gang
jeg er der, bliver jeg lykkelig helt ned i
maven. Og når jeg har mine børn med
derned, får jeg næsten tårer i øjnene af
at se den fælles glæde, der er mellem
dyr og mennesker.

FØLG SILAS PÅ INSTAGRAM

@silasholst
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BESØG VORES FANSHOP
shop.worldanimalprotection.dk

Nyt til dig, der
støtter dyrene
Vi har igennem længere tid oplevet stor efterspørgsel
på produkter, der viser, at man støtter World Animal
Protection og dyrene.
Derfor har vi nu oprettet en lille ’fanshop’ med varer, som kan være med til
skabe synlighed om den gode sag.

Var det noget med f.eks. et mundbind eller måske et gavebevis til
en dyreven? Så besøg vores shop på
shop.worldanimalprotection.dk

