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I pandemiens skygge
Nu er tiden kommet til, at vi én gang for
alle får sat en stopper for handlen med
vilde dyr. Det er ikke nok at forbyde
fødevaremarkederne. Kun et totalt forbud
kan stoppe den horrible udnyttelse af
dyrene og sikre, at verden ikke om få år
står over for endnu en krise som den, vi
har oplevet nu.

De færreste af os havde nok forudset,
hvordan verden ville blive lagt ned af
COVID-19. Coronakrisen har fyldt og fyl
der stadig rigtig meget – også for vores
arbejde i World Animal Protection.
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Mange dyr verden over har lige nu behov
for akut hjælp. Bl.a. er elefanterne i Asiens
turistindustri i fare for at sulte, da deres ejere
er afhængige af turistindtægter for at kunne
fodre deres dyr. Det gælder også de steder,
vi har hjulpet med at blive elefantvenlige.
Vi er derfor trådt til med en ekstraordinær
økonomisk indsats, ligesom vi også giver
ekstra støtte til bjørnereservatet i Rumænien,
nu hvor de besøgende udebliver.
Coronapandemien er opstået pga. menneskers udnyttelse af vilde dyr. Ikke blot
lider dyrene, når de indfanges fra naturen
eller avles under overfyldte og ofte uhygiejniske forhold. Den tætte kontakt med
mennesker skaber også grobund for spredningen af farlige vira – uanset om dyrene
sælges på fødevaremarkeder, bruges som
ingredienser i traditionel asiatisk medicin,
ender som eksotiske kæledyr eller som
underholdning i turistindustrien.
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TEMA:

Sådan
hjælper vi
elefanterne
Turister efterspørger i stigende
grad elefantvenlige oplevelser
på ferien – og det gør det lettere
for os at skabe bedre forhold for
elefanterne i turistindustrien.

Adresseændringer bedes meddelt
til World Animal Protection på
info@worldanimalprotection.dk eller
på telefon 33 93 72 12.
N
VA

Derfor har vi samlet vores mangeårige
erfaring og sat ind med en storstilet
kampagne, der skal få verdens største
økonomier, G20-landene,, til at støtte op
om et globalt forbud. Det kan du læse
mere om på bagsiden af bladet. Vi får
brug for al den hjælp, vi kan samle, men
jeg tror på, at det kan lykkes, hvis vi står
sammen om det.

Forsiden: Den 32 år gamle hunelefant
Jahn bor i elefantlejren Following
Giants i Thailand, som vi har hjulpet
med at blive elefantvenlig.
Fotos: Shutterstock

KORT NYT

Kort nyt
Slut med at spise vilde dyr i Kina
Slanger, aber og skældyr er blot et lille
udsnit af de vilde dyr, der er blevet serveret
ved middagsbordet i Kina. Men i februar
indførte Kina et permanent forbud mod at
handle med og spise vilde dyr i et forsøg
på at stoppe coronavirussen COVID-19.
Den menes nemlig at stamme fra et madmarked i Wuhan, Kina, hvor der handles
med vilde dyr. Undtagelser i loven gør det
dog fortsat muligt at bruge kropsdele fra
vilde dyr i traditionel asiatisk medicin.
Foto: Adobe Stock

Kort tid efter Shenzhens udmelding fulgte
endnu en kinesisk by, Zhuhai, trop og har
ligeledes gjort det forbudt at spise hunde og
katte. Vi håber, at endnu flere byer vil følge
det gode eksempel.

Åbent brev til WHO
Sammen med 240 andre dyreorganisationer
har vi sendt et åbent brev til Verdenssundhedsorganisationen WHO. Her beder vi
dem om at anerkende den beviste sammenhæng mellem handlen med vilde dyr
og COVID-19-sundhedskrisen. Vi beder
desuden WHO om at anbefale alle verdens
regeringer at indføre permanente forbud
mod handel med vilde dyr og brug af vilde
dyr i traditionel medicin.

Forbud mod at spise hunde og katte
Den kinesiske by Shenzhen har udvidet
det nye nationale forbud mod at spise
vilde dyr til også at gælde hunde og katte.
Byen har samtidig indført et permanent
forbud mod at avle hunde og katte såvel som vilde dyr til brug som fødevarer.

Expedia Group fortsætter med at
profitere på delfiners lidelser
I februar offentliggjorde rejsegiganten Expedia Group en ny dyrevelfærdspolitik. Her
fremgår det, at de fremover kun vil sælge
billetter til havtemaparker og akvarier, der er
anerkendt af World Association of Zoos and
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Aquariums (WAZA) og Alliance of Marine
Mammal Parks and Aquariums (AMMPA).
Men vi har dokumenteret, at 75 % af zoos
og akvarier med tilknytning til WAZA tilbyder
underholdning og fysisk interaktion med
deres dyr. Expedia Group kan derfor fortsat
tjene store penge på delfiner, der lider under
utilstrækkelige forhold i fangenskab.

En stor sejr for kyllingerne
En række store aktører i Danmark – fastfoodkæderne KFC og Sunset Boulevard,
supermarkedskæden Lidl, kaffebarskæden
Espresso House, hotelkæden Scandic,
fjerkræsproducenten Danpo og kioskkæden
7-Eleven – har valgt at udfase salget af
turbokyllingen Ross 308. Denne race er
fremavlet til at vokse unaturligt hurtigt, hvilket
kan have store helbredsmæssige konsekvenser for dyrene. Udfasningen af Ross 308 vil
forbedre livet for millioner af kyllinger.
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Ti succeser for hunde
i 10’erne

Sammen har vi sat landbrugsdyr på
EU’s agenda · Bjørnegalde udnyttes til
behandling af coronavirus

Med dyrevenlige metoder har vi bevist, at
mennesker og hunde kan leve i fredelig
sameksistens.

NOTER:

SIDE 18-19
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TEMA: ELEFANTER

Vi mener
En elefant er et vildt dyr,
og vilde dyr hører til i
naturen – ikke i fangenskab som underholdning for turister. Klarere
kan vi nok ikke fremsætte vores holdning.
Men vi kan desværre
ikke afvikle al elefant
underholdning fra
én dag til en anden.
Derfor mener vi, at der
skal findes realistiske
og samtidig dyre
venlige løsninger for
de elefanter, der lige
nu lever i turistindustrien
– og for deres ejere, for
hvem elefanterne er et
levebrød.
IKONER.indd 1

Den nuværende
generation af elefanter
bør være den sidste,
der lever i fangenskab.
I fremtiden får de maje
stætiske dyr forhåbentlig lov til at forblive vilde. Det, mener vi, er et
realistisk mål, hvis vi alle
– turister, rejsebranchen
og organisationer som
vores – går sammen
om at nå det.

STOP
4
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Hvad er forskellen på et elefantreservat og en elefantvenlig
lejr? Og hvordan ved man, om elefantudflugten går til et sted,
hvor dyrene behandles godt?
Der er sket en forandring i elefantindustrien.
I elefant-mekkaet Chiang Mai i Thailand støder
man nu konstant på ord som ”økoturisme” og
”reservat”. Desværre afspejler de ofte ikke
virkeligheden. Hvis turister får lov til at bade
med eller ride på elefanterne, er de store dyr
nødt til at være under streng kontrol – og det
sker ved hjælp af hård træning. De får ikke
lov til at følge deres egen, naturlige rytme og
bliver konstant tvunget til at interagere med
fremmede mennesker.
De smukke ord er et udtryk for, at flere og
flere turister ønsker at besøge steder, hvor dyrene har det godt. Heldigvis. Det gør det lettere
for os at overbevise elefantlejre om at skabe
bedre forhold for deres dyr.

”Overgangslejre” som ChangChill og
Following Giants, der med vores hjælp er
blevet elefantvenlige, sikrer, at ejerne fortsat
kan forsørge sig. Og elefanterne, der efter
mange år i fangenskab ikke kan klare sig i
naturen, får her et værdigt liv.
De ægte reservater har naturligvis de allerbedste forhold næst efter den fri natur. De er
typisk langt større end overgangslejrene, for
her har man helt fra begyndelsen haft fokus
på at give elefanterne rigeligt plads til at følge
deres naturlige instinkter. Derfor støtter vi også
flere af disse reservater.
Men der er ganske enkelt ikke nok reservater
til, at alle elefanter fra turistindustrien kan flyttes
dertil. Så hvis vi skal ændre elefantindustrien, er
overgangen fra traditionelle til elefantvenlige
lejre en vigtig del af løsningen.

På elefanternes præmisser
Der opstod mange bevægende øjeblikke, da Gitte Buchhave, direktør i World Animal
Protection Danmark, besøgte to af de elefantfristeder, vi har støttet i Asien. Det fortæller
hun om her.
ChangChill
Vores tur starter i Chang Mai i det nordlige
Thailand. Vi sætter os op i en ladvogn og
kører halvanden time gennem små, traditionelle landsbyer og et idyllisk bjerglandskab.
Det sidste stykke går vi ad naturlige trapper
gennem rismarker, indtil vi er fremme ved
ChangChill – stedet, der kan prale af at
være den første traditionelle elefantlejr i
Thailand, der blev elefantvenlig.

Maler sig selv med mudder
Ad de samme stier gennem skoven hvor turister tidligere red på elefanterne, følger vi nu
efter dyrene og ser, hvordan de opfører sig,
når de er fri til at gøre, hvad de har lyst til.
Det er en helt unik mulighed for at opleve
naturlig elefantadfærd.
Elefanterne udstøder små grynt og andre
lyde, og en af de store hunelefanter lægger
sig ned i en mudderpøl og gnider ryggen
mod jorden. En anden kaster mudder op
langs siden af sin mægtige krop. Det ligner
malerklatter i lysebrune nuancer, der lidt
efter lidt dækker det grå lærred, som er den
velvoksne elefantkrop.
Min kollega Dee Kenyon har hjulpet
ChangChill med at blive elefantvenlig.
Hun peger på mudderbadet som et klart
tegn på elefanttrivsel. ”I en traditionel elefantlejr får de færreste elefanter lov til at dække
deres hud med mudder. For det kræver tid,
som måske ikke passer ind i forhold til lejrens
tilbud om elefantvask og andre aktiviteter.
Men mudderbadet er vigtigt, for det beskytter elefanterne mod solens stråler,” siger hun.
Elefanterne genopdager deres
naturlige adfærd
Jeg taler også med Supakorn Tananseth, der ejer ChangChill. Det er meget
rørende at høre ham tale om, hvor langt
mere knyttet han er blevet til elefanterne, efter at lejren har lagt kursen om.

”Hver dag kan jeg og mahoutterne se en
forskel på elefanterne sammenlignet med
dengang, vi tog lænkerne af dem. De er
ikke længere underernærede, mærkerne fra
sadlerne er blevet mindre, huden pænere,
de trompeterer, og deres ører blafrer,”
fortæller han mig.
Nogle af elefanterne er længere tid end
andre om at vænne sig til det mere naturlige
liv, de fører nu. Den dag, jeg besøger
ChangChill, tager den sidste af elefanterne
for første gang et mudderbad. Tidligere var
hun sikkert blevet straffet, hvis hun havde
prøvet på det. Det gør mig varm om hjertet
at vide, at jeg, mine kollegaer og alle vores
mange støtter har været med til at gøre
dette bevægende øjeblik muligt.

Mandalao
Fra Thailand går turen videre til Laos. Her
skal vi besøge elefantreservatet Mandalao,
der ligger tæt på den gamle kongeby Luang
Prabang. Mellem flaskegrønne bjergrygge
og svajende palmer er reservatet placeret
ved en flod, der dovent glider gennem det
frodige landskab. Jeg er fuldstændig betaget
– det er de smukkeste omgivelser, jeg nogensinde har set.
Som i ChangChill kan vi her tage del i elefanternes ”skovtur” ved at følge dem, når de
vandrer gennem det fortryllende landskab.
Det er hele tiden elefanterne, der sætter tempoet, og igen føler jeg det som et stort privilegium at få lov til at observere de tonstunge
kæmper følge deres egen dagsorden.

Gitte Buchhave var ét stort smil under besøget i Mandalao.
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Slut med at knække elefanterne
Elefanterne i Mandalao kommer fra turist- og
skovhugstindustrien, og flere af dem er født
i fangenskab. Men fordi elefanten aldrig er
blevet domesticeret som f.eks. hesten, har
elefanter født i fangenskab stadig deres vilde
instinkter. Ganske vist er de i årevis blevet
undertrykt, men når elefanterne kommer til
Mandalao, begynder instinkterne at vågne.
Elefanter, der udnyttes som arbejdsdyr
og i turistunderholdning, bliver som unger
mentalt nedbrudt med hårdhændet træning
for at gøre dem føjelige. Derfor er det
fantastisk at se den tre år gamle uvorne
elefantunge Kit, der bor i Mandalao. Kit er
ikke blevet ”knækket” med isolation, sult eller
hårde slag – og det ses i hans gavtyveblik. Jeg mærker et brændende ønske om,
at alle elefantunger en dag om ikke alt
for længe vil leve i den fri natur og være
lige så frække og utæmmede som Kit.

Vandreture med løver

Tigerselfies

Vandreture med løver

Tigerselfies

Bjørneparker

Slangetæmmere

Bjørneparker

Slangetæmmere
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VIDSTE DU ...
• På trods af at elefanter
i Thailand er blevet
brugt som arbejdsdyr i
næsten 3.000 år, er de
aldrig blevet domesticeret – dvs. at elefanten
stadig er et vildt dyr.

forudsætningen for, at reelle fristeder for
elefanter kan eksistere i en verden, hvor en
babyelefant kan sælges til Kina for flere
hundredtusinder dollars.
Mandalao er blevet det populære valg
blandt turister i Luang Prabang, og det
bemærkes. ”Vores naboer et stykke nede ad
vejen er en elefantlejr. De har netop annonceret, at de dropper elefantridning og kæder
i den kommende sæson,” fortæller medstifteren af Mandalao, Michael Vogler, mig,
før det er tid til at forlade dette lille stykke
paradis. Mandalao viser således vejen til en
fremtid, hvor dyrevelfærd er selve varen.

På udkig efter en
elefantvenlig oplevelse?

08/05/18 15.11

Mandalao viser vejen
Forhåbentlig nærmer vi os dette mål. Vi kan
bevidne en voksende efterspørgsel fra turister på elefantvenlige oplevelser – og det er

Læs mere på:

changchill.com og
mandalaotours.com

• Elefanter i naturen
bruger 12-18 timer
om dagen på at spise
græs, rødder, bark og
planter. Hver dag indtager de 150 - 300 kg
føde.
• Asiatiske elefanters
hjemmeområder i
naturen er på mellem
15 og 30 km2, og
de går hver dag op
til 10 km gennem tæt
regnskov i deres søgen
efter mad.

Elefantungen Kit med sin mor. Billedet er fra da Kit var omkring et år.
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Midt i det bakkede landskab uden for Luang Prabang finder man elefantparadiset Mandalao.

Besøget i Mandalao reddede hele turen
Det var ikke meningen, at det unge danske par Mikkel og Patricia skulle bruge over
1.300 kr. på at se på elefanter. Alligevel endte de i elefantreservatet Mandalao i Laos.
Og det fortrød de ikke.
Mikkel og Patricias rundrejse i Indokina startede i Luang Prabang i Laos. ”Vi havde nogle
ret uheldige første dage med bl.a. dårlig
mave. Så vi håbede på en optur, inden vi
skulle videre til Vietnam,” fortæller Mikkel.
Valget faldt på Mandalao – også selvom
turen er dyrere end andre besøg i elefantlejre
ved Luang Prabang. ”Men de andre tilbud
lokkede med elefantridning, og det var vi slet
ikke interesserede i,” fastslår parret.
Mandalao ligger en halv times kørsel
fra Luang Prabang omgivet af bjerge klædt
i tropisk vegetation. Som det første fik de
besøgende en introduktion til elefanterne og
deres liv før og efter Mandalao. ”Elefanterne har haft en hård baggrund, da de
kommer fra elefantridning og arbejdslejre.
Derfor har de f.eks. ødelagte ører, dybe ar i
huden eller mangler hår for enden af halen,”
fortæller Mikkel.

Tæt på, på afstand
Størstedelen af besøget var tilrettelagt som
en vandretur i skoven. Elefanterne fulgtes af
deres mahoutter, mens den lille gruppe besøgende gik lidt i forvejen. Stoppede elefanterne op for at spise, klø sig op ad et træ eller
pjaske med vand, stoppede gruppen også.
”Tanken om at vi skulle helt tæt på var i
første omgang lidt skræmmende. Elefanter er
jo meget store, og i Mandalao bevæger de
sig frit uden kæder og hegn,” siger Mikkel og
Patricia, der heldigvis oplevede, at elefanterne virkede rolige, glade og harmoniske.
Når Patricia og Mikkel skal opsummere
oplevelsen, lyder det: ”Det bedste ved
besøget var at opleve elefanterne på deres
egne præmisser i trygge rammer, omgivet af
ildsjæle med stor kærlighed til de smukke dyr.
Besøget endte med at redde vores ophold
i Laos.”

Patricia og Mikkel fortryder ikke et sekund, at de
endte med at besøge elefanterne i Mandalao.
WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2020
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Se videoen om
elefanterne Jahn og Chok:

Eco Tourism Koh Lanta var en traditionel
elefantlejr, hvor turisterne kunne ride på og
bade med elefanterne. Det er slut nu, hvor
vi har hjulpet lejren med at genåbne som
Following Giants.

Farvel til tunge sadler, slid og slæb
Tidligere fik lejrens to elefanter, Jahn og
Chok, hver morgen tunge sadler på ryggen.
Derefter stod de lænket, indtil turisterne
meldte deres ankomst, uden ly for den bagende sol, regn eller blæst. Hver dag blev de
tvunget til i timevis at bære turisterne gennem
regnskoven på lange, udmattende ture.

08/05/18 15.11

bit.ly/Jahn-Chok

Men den 31. oktober 2019 gav Jahn og
Chok turisterne deres allersidste ridetur.
Nu har den 55 år gamle Sow og den
28-årige Tanwa sluttet sig til Jahn og Chok,
og snart ankommer endnu en elefant til
Following Giants.

Elefanterne sætter tempoet
I stedet for at komme i fysisk kontakt med
elefanterne kan de besøgende nu se dem
leve et langt mere naturligt liv. Hovedaktiviteten er en gåtur gennem regnskoven,
hvor man følger efter elefanterne på sikker
afstand. En guide fortæller om elefanter og
deres naturlige adfærd og udpeger samtidig
andre vilde dyr, man støder på undervejs.
Elefanterne kan selv vælge, hvornår de vil
stoppe op for at græsse eller spise lækre
planter. De kan interagere med hinanden,
tage mudderbad eller rulle sig i støvet – helt
i deres eget tempo.
Med steder som Following Giants og
ChangChill kan vi vise resten af elefantindustrien, at det er muligt at behandle elefanterne godt uden at miste turistindtægterne.

Jahn nyder, at hun nu kan tage en dukkert, når hun
har lyst.

Blandt vores
-følgere var der bred enighed om, at man som turist har et
ansvar for ikke at støtte elefantridning og andre typer underholdning med vilde dyr.
Birgitte Gundersen
Sådan pragtfuldt
Så mangler vi bare alle de
andre dyr der bliver pint for
at kunne tilfredsstille
alle turisterne
Tak for jer
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Lisa Jensen
Ung og dum har jeg selv
engang for mange år siden
redet på en Elefant i Thailand. Med min viden fra i
dag glæder jeg mig ikke
mere over mine fotos fra
dengang.

Pia Pedersen
Sgu også synd, det andet
forstår jeg ikke turister ikke
kan se.

Et smugkig ind elefanternes private verden:

Som gæst til
elefanternes
fest
Sådan kan et besøg i
Following Giants opleves.
Danske Michelle og Ole
besøgte stedet, kort tid efter
at dets elefanter fik et langt
friere liv.
Da Michelle og hendes mand Ole i starten
af året tog til Thailand, stod elefantridning
ikke på agendaen. ”Vi red på elefanter
tilbage i 2006, for dengang vidste vi ikke
bedre. Men det ville vi aldrig gøre nu,”
fastslår Michelle, der er en af World Animal
Protection Danmarks støtter.
”Men på hotellet på Koh Lanta blev mine
øjne fanget af en brochure med et elefantfoto på forsiden – for den havde World
Animal Protections logo på! Så måtte jeg
jo se nærmere på den og kunne læse om
Following Giants. Jeg tænkte, at det måtte
vi opleve.”

Naturlig adfærd dukker frem
Michelle og Ole ankom til Following Giants
sammen med en mindre gruppe turister.
Besøget indledtes med en kort introduktion, hvor de hørte lidt om elefanterne, og
hvorfor lejren er blevet elefantvenlig. ”Det
var lidt sjovt, for lige da de var færdige
med at fortælle, kom en af elefanterne forbi
og svingede med snablen – ligesom for at
understrege, hvad det hele handlede om,”
siger Michelle med smil i stemmen.
Den lille gruppe blev guidet gennem
det smukke skovområde – og pludselig
kom en hanelefant drønende efter dem.

”Guiden sagde, at vi skulle træde til side og
lade ham passere. Hvis det ikke havde været
for de andre i gruppen, ville det have føltes
som at gå rundt i den fri natur og tilfældigt
støde på en elefant.”
Kort efter nåede de til et vandløb, hvor en
hunelefant boblede rundt ude i vandet, mens
en anden spulede sig med vand.
”Guiden fortalte, at elefanterne begynder
at udvise mere naturlig adfærd, efterhånden
som de vænner sig til deres nye frihed og
bliver trygge. F.eks. var den ene hunelefant
først lige begyndt at sprøjte vand på sig selv
med snablen. Det havde hun ikke gjort før,”
fortæller Michelle og fortsætter:
”At se elefanterne leve naturligt er en helt
anden oplevelse, end når de bliver dirigeret
til at gøre bestemte ting. F.eks. var det sjovt
at se hanelefanten Chok, der var ude at
bade. Først kunne han næsten ikke få sin
store bagdel op af vandhullet, og bagefter
gnubbede han ballerne op ad et træ, så
det gyngede og næsten var ved at knække.
Til sidst kastede han jord på ryggen og så
mægtig tilfreds ud.”

En skærende kontrast
Fordi Michelle tidligere har prøvet elefantridning, kunne hun tydeligt se kontrasten mellem
dét liv og det i Following Giants. ”På rideturen
råbte elefantførerne hele tiden ad dyrene.
Her blev der ikke råbt, og elefanterne var ikke
stressede. De skulle ikke gøre noget for os
– vi kunne bare nyde at se dem følge deres
egen rytme. ”
På turen frem og tilbage til Following Giants
kørte Michelles gruppe forbi nogle elefanter
med sadler på, der stod og ventede på næste hold turister. ”Man kunne ikke lade være
med at håbe, at de også kunne komme over
i den gode park,” siger Michelle.

Fotos: Ole Richardsen

Det er en fascinerende
oplevelse at få et indblik i
elefanternes naturlige liv.

Hun var glad for at se, at Following Giants
virkede velbesøgt. ”Thaierne er jo ikke onde
mennesker, men de er fattige, og derfor går
de for langt i deres udnyttelse af dyrene for
at tjene penge. Så elefantejerne skal se,
at det kan betale sig at give dyrene bedre
forhold,” mener Michelle, der håber, at
elefantridning med tiden helt forsvinder.

Fotos: Ole Richardsen

Michelle tænker stadig med begejstring tilbage på
besøget i Following Giants.

Alle pengene værd
Turen til Following Giants var lidt dyrere end
de andre elefantudflugter på Koh Lanta –
men alle pengene værd, ifølge Michelle.
”Det var en vild oplevelse. Og når man er
med til at støtte et godt formål, er det fedt
med egne øjne at se, at der virkelig sker noget. Jeg har anbefalet udflugten til alle venner
og familiemedlemmer, der skal til Thailand.”

Læs mere på
Following Giants hjemmeside:

followinggiants.net
WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2020
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Efter en svømmetur
nyder Chok at gnubbe
sig mod et træ. Chok
lever i Following Giants
i Thailand.

WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2020
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TEMA: ELEFANTER
Elefantridning

Delfinshows

En rørende genforening

Desmerkattefabrikker

Optrædende aber

Vandreture med løver

Tigerselfies

Rekonstruktion: Hunelefanten Jahn var stresset og nervøs efter hele sit liv at være
blevet udnyttet til elefantridning. Nu har hun fået et mere naturligt liv – og er blevet
genforenet med sin bedste elefantven.
Bjørneparker

Slangetæmmere

Havskildpadder i
fangenskab

Krokodillefarme

1

Asiatiske elefanter lever i

familieflokke.

Jahn er 32 år. De sid
ste 10 år har hun
levet i elefantlejren
Eco Tourism Koh Lanta.
Hver dag får hun en
tung saddel på og
bærer op til fire turister
ad gangen gennem
regnskoven.

T ypisk er der ca. 20 hunner
og unge elefanter i en flok.

2

08/05/18 15.11

Elefanter i naturen kan blive op til

70 år gamle.

Når Jahn ikke bliver
brugt til rideture, står
hun lænket til stedet. Det
har ført til tvangspræget
adfærd, hvor hun svajer
frem og tilbage og hiver
i sin kæde – et tydeligt
tegn på stress.

I fangenskab lever de typisk ikke lige så længe.

Elefantlejre og -reservater er også ramt af coronakrisen
De elefantvenlige lejre og reservater er afhængige af indtægter fra besøgende for at kunne tage sig af
deres dyr. De er derfor blevet hårdt ramt af C
 OVID-19, der har holdt folk hjemme. Derfor er vi trådt til med
ekstraordinær støtte til ni elefantvenlige lejre og reservater i Sydøstasien.
Thailand: Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES) • Burm and Emily’s Elephant Sanctuary • ChangChill
• Elephant Valley Thailand (EVT) • Following Giants • Mahout Elephant Foundation • Cambodia:
Elephant Valley Project (EVP) • Nepal: Tiger Tops Tharu Lodge • Laos: Mandalao

Vi hjælper med foder, vitamintilskud og medicin til elefanterne samt stedernes løbende udgifter.
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3

Nu er Eco Tourism Koh Lanta blevet til det
elefantvenlige Following Giants. Den nye
frihed har gjort Jahn mere afslappet. Hun
føler sig endelig tryg sammen med han
elefanten Chok, som hun tidligere var
nervøs over for.

Når elefanter har mulighed for det, bader
de hver dag, og mange elefanter

elsker at svømme.
4
Da den 55 år gamle hun
elefant Sow flytter ind i
Following Giants, er gen
synsglæden stor mellem
hende og Jahn. De to har
kendt hinanden i 30 år, da
de har arbejdet sammen i
forskellige elefantlejre.

5

Jahn og Sow nyder helt tydeligt
hinandens selskab. De rører
ofte ved hinanden og udstøder
glade lyde. I Following Giants
er de fri til at tilbringe lige så
megen tid sammen, som de
ønsker.

I naturen passer
elefantmødre på
deres unger i op til

4-5 år,

og de hjælper de unge
elefanter i flere år derefter.

WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2020
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LILLE TEMA: HUNDE

Ti succeser for hunde i 10’erne
Hvert år bliver op mod 10 mio. hunde brutalt dræbt – ofte i et misforstået forsøg på at
stoppe rabies. Men med dyrevenlige metoder har vi bevist, at mennesker og hunde kan
leve i fredelig sameksistens.
Her er et lille udpluk af vores succeser for hunde fra det seneste årti. Vi har:

1. Vaccineret over én million hunde
Vi har vaccineret over 1,6 mio. hunde i
18 lande på tre kontinenter. Det har reddet
utallige mennesker såvel som hunde fra at
dø af rabies – helt uden nyttesløse aflivninger af hunde.

2. Undervist tusindvis af hundeejere
I 16 lande – og på otte forskellige sprog
– har vi udrullet uddannelses- og oplysningsprogrammer om ansvarligt hundehold, og om
hvordan man undgår at blive bidt af hunde.
Vi har desuden udviklet app’en Barkyard
med information om, hvordan man bedst
passer på sin hund, og hvor brugerne kan
registrere, når de har fået deres kæledyr vaccineret og steriliseret/kastreret. Vi har endda
udgivet en børnebog i Kina, der handler om
hundevelfærd.

4. Mere end halveret rabiestilfældene
Vores effektive vaccinationsprogrammer i
Bali i Indonesien og Colombo i Sri Lanka har
ført til en nedgang i antallet af rabiestilfælde
blandt hunde med hhv. 75 % og 50 %.
Balis regering har indvilliget i jævnligt at
vaccinere øens hunde for at forhindre rabies
i at vende tilbage.
I Colombo har myndighederne droppet
de brutale metoder, de tidligere brugte til at
nedbringe antallet af herreløse hunde.

VIDSTE DU ...
• Over hele verden er der omkring
700 mio. hunde.
• Ca. 400 mio. af verdens hunde
strejfer frit rundt. En del af disse er
herreløse, andre har ejere.
• Hvis man vaccinerer mindst 70 %
af hundene i et område, opnår
man flok-immunitet, hvilket skaber
en barriere mod rabies.
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3. Bragt 64 lande sammen om at beskytte
hunde
Vi har overbevist både Den Afrikanske Union
(AU) og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) om at indføre
planer for rabiesbekæmpelse, der inkluderer
massevaccinationer af hunde og dyrevenlige
metoder til at kontrollere hundebestandene.

5. Reddet hunde i Rumænien
Med hjælp fra en stor underskriftsindsamling
har vi overbevist den rumænske by Constanta om at stoppe de brutale masseaflivninger
af byens herreløse hunde.
Vi har desuden været med til at finansiere
en dyrlægeklinik og rehabiliteringscenter
for herreløse, syge og sårede hunde i byen
Cernavoda.

10. Overbevist verden om, at det er
vigtigt at beskytte hunde
Gennem vores samarbejde med Global
Alliance for Rabies Control (GARC) og
International Companion Animal Management Coalition (ICAM) har vi ændret den
måde, det globale samfund forholder sig til
rabiesbekæmpelse på. Bl.a. har vi overbevist
Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
om, at vores dyrevenlige metoder er vejen til
at udrydde den dødbringende sygdom.

6. Skabt forandringer i Kenya og Sierra
Leone
I Kenya og Sierra Leone har vi beskyttet
hundredtusinder af hunde mod at blive aflivet
med smertefulde metoder.
Den kenyanske regering har nu kopieret
vores vaccinationsprojekt og indført det flere
steder i landet.
I Sierra Leone støtter vi fortsat regeringens
strategi for rabiesbekæmpelse. Og vi uddanner lærere i ansvarligt hundehold, samt
hvordan man undgår at blive bidt af hunde,
så de kan inddrage denne viden i deres
undervisning.

7. Stoppet hundemishandling i Filippinerne
I samarbejde med lokale partnerorganisa
tioner har vi fået ’tambucho’ forbudt. Tambucho var en brutal praksis, hvor uafhentede
hunde på internater blev gasset til døde med
udstødningsgas.

8. Hjulpet hunde til den store guldmedalje
I 2016 overbeviste vi arrangørerne af de
olympiske lege i Rio om at beskytte såvel
vilde dyr som hunde og katte, der holdt til
ved de olympiske stadioner.
Vi underviste det tilknyttede personale, så
de lærte at håndtere dyrene med humane
metoder. Det førte til, at mere end 200 hunde
og katte fik dyrlægebehandling, blev vaccineret, steriliseret eller kastreret og fik nye hjem.

9. Gennemført succesfuld kampagne med
røde halsbånd
Fra 2011-2016 samarbejdede vi med
regeringerne i Bangladesh, Kina, Indonesien, Filippinerne og Zanzibar om ’røde
halsbånd’-kampagnen. De røde halsbånd
markerede, at en hund var blevet vaccineret
mod rabies. Det sikrede de vaccinerede
hunde mod brutale masseaflivninger.

Mange af vores støtter
har hjerter, der banker for
hundene.
Annelise Marten
Rigtigt godt arbejde, tak til jer alle
sammen.

Kirsten Bøttger
Tør ikke tænke tanken til ende, hvis
ikke det var for jer WAP'er. I gør et
kæmpe arbejde på flere fronter for et
bedre liv for tusindvis af dyr. Derfor
er det en stor glæde at støtte jeres
arbejde (fast beløb eller i akutte
situationer – og gerne begge dele).

Jan Nielsen
Vi skal også lukke de danske
hundefabrikker

WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2020
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SENESTE OPDATERINGER

Sammen har vi sat landbrugsdyr på EU’s agenda
Europæiske dyrevenner
har talt: Landbrugs
dyrene skal ud af burene.
Med langt over 1 mio.
gyldige underskrifter har
vi nået det magiske antal,
der tvinger EU til at tage
spørgsmålet op.
Kan helt almindelige europæere kræve,
at EU-Kommissionen behandler et bestemt
spørgsmål? Svaret er ja – hvis kravet har
form af et såkaldt europæisk borgerinitiativ, som har opbakning fra mindst 1 mio.
EU-borgere.
Og den gode nyhed er, at med det
europæiske borgerinitiativ ’End the Cage
Age’ – ’Ud af buret’ – har vi været med til at
sikre, at landbrugsdyrene kommer på EU’s
dagsorden. Det er i dén grad tiltrængt, for
tæt på 370 mio. landbrugsdyr i EU tilbringer
deres liv buret inde under helt uacceptable
forhold.

En foreløbig sejr
Sammen med de andre organisationer bag
borgerinitiativet indsamlede vi mere end
1,6 mio. underskrifter. Nogle underskrifter
blev erklæret ugyldige pga. manglende
eller forkerte oplysninger, men allerede
inden de sidste underskrifter var gennemgået, var vi nået langt over de påkrævede
1 mio. gyldige underskrifter. Af de mere
end 65.000 danske underskrifter er over
49.000 godkendt.

Søer bør have mulighed for at være gode mødre for deres smågrise – ikke holdes fastspændt i farebøjler.

”Det er en foreløbig sejr for dyrene og for
demokratiet. Et borgerinitiativ med så massiv
og historisk høj opbakning må gøre indtryk
på Europas politikere. Nu må de gengælde
det folkelige opråb og lovgive dyrene ud
af burene,” siger Esben Sloth, kampagne
ansvarlig i World Animal Protection
Danmark.

Europæere vil have dyrevelfærd
Et forbud mod bure til landbrugsdyr vil
forbedre livet for de over 10 mio. søer, der
holdes fastspændt i drægtighedsbokse eller
farebøjler. For de 210 mio. læggehøner,
der tilbringer hele livet i mikroskopiske bure.

For de 120 mio. kaniner, der holdes så
tæt klemt sammen, at de oftest hverken kan
sidde oprejst eller ligge udstrakt. Og for
millioner af kalve, gæs, ænder og vagtler.
’Ud af buret’ er det kun femte forslag ud
af mere end 80, der har fået mere end 1
mio. gyldige underskrifter. Det viser med al
tydelighed, at europæerne ønsker politisk
handling, når det gælder landbrugsdyrs
forhold.
”Kigger man på de fire vellykkede initiativer, er der grund til forsigtig optimisme, for
initiativerne fører til lov- og politikændringer.
Det vil dette borgerinitiativ også,” slutter
Esben Sloth.

Tak til alle jer, der bakkede op med jeres underskrift.
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Bjørnegalde udnyttes til
behandling af coronavirus
Midt i coronakrisen anbefalede kinesiske sundhedsmyndigheder traditionel medicin med bjørnegalde til behandling af COVID-19. Det er problematisk, både af
hensyn til dyrene og folkesundheden.
I marts offentliggjorde de kinesiske sundhedsmyndigheder en liste med præparater
til behandling af COVID-19. Her kunne
man finde den traditionelle medicin Tan Re
Quing, der bl.a. indeholder bjørnegalde.
”Det er både tragisk og ironisk, at man
anbefaler at bruge traditionel asiatisk
medicin med ingredienser fra et vildt dyr
til behandling af COVID-19, når man
samtidig ved, at coronapandemien stammer
fra omgang med vilde dyr,” siger Gitte
Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.
Omkring 24.000 bjørne lever i små bure
på bjørnegaldefabrikker i Asien. Det burde
få alarmklokkerne til at ringe, mener Gitte
Buchhave: ”Undersøgelser viser, at 60 %
af de smitsomme sygdomme, mennesker
i dag døjer med, stammer direkte fra dyr
– heraf 70 % fra vilde dyr. Det er derfor
dybt bekymrende, at det fortsat er tilladt at
bruge ingredienser fra vilde dyr i traditionel
asiatisk medicin.”

Også bjørnegalde i makeup og vin
Bjørnegalde anvendes også i produkter
som tandpasta, kosmetik, shampoo og alkohol. Den store efterspørgsel er skyld i, at
så mange bjørne lider på galdefabrikkerne,
hvor de får tappet deres galde under store
smerter.
”Det er en frygtelig industri, som overhovedet ikke burde eksistere. Vi har intet imod
brug af traditionel medicin med planter og
urter, men den bør ikke indeholde vilde
dyr,” fastslår Gitte Buchhave.
Der findes ingen beviser for, at bjørnegalde skulle kunne kurere COVID-19 – og
der findes plantebaserede alternativer til det
aktive stof i galden.

Forbud bør udvides
Vi har på det kraftigste opfordret den
kinesiske regering til at trække sin anbefaling
af medicinen med bjørnegalde tilbage.
Samtidig arbejder vi for et globalt forbud
mod handel med vilde dyr, så de hverken
ender som kæledyr, turistunderholdning,
fødevarer eller ingredienser i traditionel
asiatisk medicin.

Foto: GKU/World Animal Protection

Bjørnegalde anvendes i en lang række produkter og tillægges helbredende virkning.

Læs vores nye
rapport om
handlen med bjørnegalde:

bit.ly/bjørnegalde

Fakta
• I traditionel asiatisk medicin anses
bjørnegalde som en form for
universalmiddel mod alverdens
dårligdomme – bl.a. maveonder
og nyresygdomme.
• Alene i Kina udgør bjørnegalde
industrien en værdi af næsten

To kinesiske medicinal
virksomheder dropper
bjørnegalde
Bjørnegalde, skæl fra skældyr og tiger
knogler er bare nogle få eksempler på
ingredienser i traditionel asiatisk medicin.
Vores dialog med to førende kinesiske
medicinalvirksomheder – Zhejang Asen
Pharm Co. Ltd og WuXi Biologics – har
ført til, at de stopper med at producere og
sælge medicin og helseprodukter, der inde
holder dele af vilde dyr. Vi forventer snart
at få flere virksomheder til at følge efter.

milliarder
kroner

En bjørn på en galdefabrik i Kina.
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NOTER

KFC Danmark dropper turbokyllinger
Livet vil blive væsentligt bedre for de kyllinger, som bruges i menuerne hos fastfoodkæden KFC i Danmark. Det danske
KFC har nemlig underskrevet initiativet ’Better Chicken Commitment’, hvor virksomheder offentligt forpligter sig til at
forbedre forholdene for slagtekyllinger.
KFC Danmark slutter sig dermed til fastfoodgigantens kontorer i UK, Irland, Holland,
Belgien, Sverige og Tyskland, der allerede
sidste år skrev under. Det skete i kølvandet
på, at vi i slutningen af 2018 overrakte KFC
mere end en halv million underskrifter og
krævede større velfærd for kædens kyllinger.
KFC i disse syv europæiske lande vil inden
2026 stoppe med at bruge kyllinger, der

er avlet til at vokse unaturligt hurtigt, da det
blandt andet kan resultere i smertefulde
hjerte-, lunge- og knogleproblemer. Samtidig
får kyllingerne mere plads, mere naturligt lys
samt beskæftigelsesmateriale som for eksempel halmballer, som de kan hakke og rode i.
Vi håber, at KFC’s udmelding vil få andre
fastfoodkæder i Danmark til at følge trop og
hæve deres standarder for dyrevelfærd.

Tak til alle jer, der bakkede op om vores underskrifts
indsamling mod KFC. I har været med til at sikre et
bedre liv for mange millioner kyllinger.

Cirkuselefanternes nye hjem
Nu er ventetiden endelig forbi for de tidligere cirkuselefanter Ramboline, Djungla, Jenny og Lara. Knuthenborg Safaripark har sat alle kræfter ind på at give dem de bedst mulige forhold i deres nye hjem.
Efter pres fra os og andre organisationer –
og de underskrifter, vi indsamlede fra omkring
50.000 danske dyrevenner – besluttede
de danske politikere i 2018 at forbyde
elefanter og andre vilde dyr i danske cirkus.

I august 2019 blev loven en realitet, og
kort efter blev det besluttet, at de fire elefanter skulle til Knuthenborg.
Det nye elefantanlæg er et 14 hektar stort
areal – svarende til 28 fodboldbaner –
med både slette, sø og sandgrav. Her får
elefanterne rig mulighed for at følge deres
naturlige instinkter. Dyrepasserne vil sørge
for at berige deres daglige liv, blandt andet
ved at sprede deres foder ud over området,
så elefanterne selv skal finde det – ligesom
de i naturen ville bruge mange timer hver
dag på at finde føde.
Ved redaktionens afslutning er der ved
at blive lagt sidste hånd på elefantanlægget, som efter planen står klar til indflytning
1. juni i år.
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Se
videoen
af elefanternes nye hjem

bit.ly/elefanthjem
Tak til Knuthenborg Safaripark og
Dyrenes Beskyttelse for lån
af video.

Tak til alle jer, der skrev
under og dermed var med
til at hjælpe elefanterne ud
af manegen.

Din arv – dyrenes fremtid
Bjørnene Hansel og Gretel er bror og søster. De første to år af deres liv var
de spærret inde i små, mørke og beskidte bure i en rumænsk zoo. Nu er
tremmerne byttet ud med et godt bjørneliv i et af de reservater, vi støtter.
Hvert år hjælper vi tusindvis af dyr som
Hansel og Gretel. Vi stopper dyremishand
ling og skaber bedre forhold for vilde dyr,
landbrugsdyr, hunde samt dyr, der rammes
af naturkatastrofer.

Du kan beskytte dyrene i mange år
Vi er meget taknemmelige, når nogen
betænker vores arbejde for dyrene i deres
testamente. Enhver arv, uanset størrelsen,
gør en forskel.

BESTIL VORES ARVEFOLDER

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

... at vi er fritaget for at betale arve
afgift, så hele beløbet går til vores
arbejde for at hjælpe dyrene? Og
at du kan betænke os i dit testa
mente, uden at arven til dine øvrige
arvinger ændres?

Testamente:
Nemt og gratis
På testaviva.dk kan du nemt og
sikkert oprette et juridisk gyldigt
testamente – og hvis du begunstiger os i testamentet, betaler vi helt
automatisk for oprettelsen.
Der er mange gode grunde til at give
noget godt videre til dyrene – og det
behøver ikke at gå ud over arven til dine
øvrige arvinger. Kontakt Laura Mortensen
på arv@worldanimalprotection.dk eller
3393 7212, hvis du vil høre mere om fordelene ved at betænke os i dit testamente.

Hjemmearbejde med firbenet
opbakning
Mens coronapandemien lukkede det meste af Danmark ned, arbejdede
vi videre for dyrene.
Mange af os på det danske kontor kan heldigvis udføre det meste af vores arbejde
hjemmefra – og det var vores firbenede familiemedlemmer umådeligt begejstrede for.
Her er nogle udvalgte snapshots af de søde snuder, der hyggede sig med at være
blevet ”kontordyr” hjemme i stuerne.

Laura sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål om arv og testamente.

Læs mere på
testaviva.dk
WORL D AN IMAL PROTEC TION | J U N I 2020
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Stop den globale handel
med vilde dyr. For altid.
Den globale handel med vilde dyr er skyld i, at millioner af dyr lider over hele
verden. Og samtidig er den til fare for folkesundheden.
Vilde dyr hører til i naturen. De er
ikke fødevarer, der skal ende på mid
dagsbordet. Deres kropsdele er ikke
mirakelmidler, der skal bruges i traditionel
asiatisk medicin. De er ikke født til et liv
som kæledyr under unaturlige forhold.
Og de er ikke klovne eller fotorekvisitter,
der skal underholde turister.
Menneskers tætte omgang med
vilde dyr kan skabe pandemier som
COVID-19. 60 % af de nye, smitsomme
sygdomme, som mennesker i dag

Colin Watts / imagefactory.co

 øjer med, stammer fra dyr – heraf 70 %
d
fra vilde dyr. Ved at stoppe den globale
handel med vilde dyr passer vi ikke bare
på dyrene, men også på os selv.
Til november mødes G20, der består af
verdens største økonomier, heriblandt EU.
Her har vi en unik chance for én gang for
alle at sikre, at der bliver gjort en ende på
den hensynsløse udnyttelse af vilde dyr.
Hjælp os med at få G20-landene til
at bakke op om et globalt forbud mod
handel med vilde dyr.
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Lad os ikke vente, til den
næste globale pandemi
bryder ud.
Tiden til at handle er NU.

Skriv under på:
bit.ly/stop‑handlen

