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World Animal Protection er en
global dyrebeskyttelsesorganisation,
der har beskyttet dyr mod vanrøgt og
mishandling i mere end 50 år. Gennem vores arbejde inspirerer vi mennesker, organisationer og regeringer
til at forbedre forholdene for verdens
dyr. Vi hjælper dyr i landbrug, hvor
millioner af dyr lider under den
intensive produktion. Vi redder dyr i
katastrofer oog arbejder forebyggende, så dyrene er beskyttet i fremtidige
katastrofer. Vi beskytter vilde dyr og
arbejder for at stoppe de omfattende
lidelser hos dyr i fangenskab.
Vi viser, at mennesker og dyr kan leve
trygt side om side i lokalsamfund.
Vi er med til at skabe positive
ændringer for dyr ved at afdække
dyremishandling og bane vejen for
bæredygtige løsninger – globalt
såvel som lokalt. Gennem FN rådgiver vi verdens regeringer om dyrevelfærd, mens vi i mere end 50 lande
er involveret i lokalt dyrebeskyttelsesarbejde. Vi ved, at dyrs liv og velfærd
er uløseligt forbundet med vores, og
derfor arbejder vi hver dag for at
skabe bedre forhold for dyr.

Bestyrelsen
Michael C. Havemann, formand
Pernille Sams
Søs Egelind
Peter Mollerup
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Flere end nogensinde før støttede
os i 2014 – tak for tilliden!
2014 har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor vi globalt opnåede nogle banebrydende resultater. Det var også året, hvor vi skiftede navn fra WSPA (World Society for the Protection
of Animals) til World Animal Protection. Jeg synes personligt, at det nye navn er mere sigende end
forkortelsen WSPA, og det fortæller klart og tydeligt, hvad vi arbejder med.
Vores navn har ændret sig, men vores formål er naturligvis det samme: At arbejde for en verden
uden dyremishandling, og hvor dyrevelfærd respekteres. Der er lang vej endnu, men hvert eneste
år gør vi en enorm forskel for millioner af dyr. De resultater opnår vi kun, fordi så mange bakker
op om vores sag og støtter vores arbejde – både økonomisk og ved at engagere sig i vores
kampagneaktiviteter.
Her i årsberetningen har vi udvalgt nogle få eksempler på vores arbejde og de resultater, som vi i
årets løb har opnået. Det er altid svært at vælge gode historier fra – og der er heldigvis mange
gode historier at vælge imellem - men vi har forsøgt at udvælge nogle relevante eksempler på de
resultater, som mange af vores danske støtter har bakket op om og hjulpet os med at opnå.
En af de helt store succeser i 2014 opnåede vi i Danmark. I efteråret startede vi en underskriftsindsamling som en del af et europæisk initiativ for at skabe bedre forhold for de millioner af herreløse
hunde i Europa. Underskriftsindsamlingen er rettet mod de danske medlemmer af Europaparlamentet
(MEP’ere). Her beder vi dem om at arbejde for, at alle hunde i Europa bliver beskyttet af en effektiv
lovgivning. Ved årets udgang havde vi allerede indsamlet over 40.000 underskrifter. Det er det
største antal underskrifter, vi nogensinde har indsamlet i den danske organisation. Vi samler fortsat
underskrifter ind her i 2015, og i løbet af første halvår vil vi overrække dem til de danske MEP’ere.
Også vores danske kampagne ”Nej til underholdning med vilde dyr” havde stor succes i Skandinavien i 2014. Vi overbeviste Albatros Travel, Lotus Travel og Apollo Rejser om at stoppe med at
tilbyde udflugter, der indeholder underholdning med vilde dyr - herunder elefantridning. Kampagnen
er en del af vores internationale indsats for at beskytte vilde dyr mod kommerciel udnyttelse. I alt har
vi overbevist 22 rejsebureauer om at stoppe med at udbyde elefantridning i deres udflugtsprogram,
og vi samarbejder på tværs af landegrænser for at overtale endnu flere rejsebureauer til at sige
nej til udnyttelsen af vilde dyr.
Tak til alle, der har støttet vores arbejde i årets løb. Det nytter! Jeg glæder mig til at opleve, hvilken
forskel vi sammen kan gøre for dyrene i 2015.
Med venlig hilsen
Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark
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Vi beskytter landbrugsdyr
”Der er mere end 600 millioner grise i Kina. De fleste af
dem står tæt klemt sammen i golde stalde. Kina har planer
om at udvide svineproduktionen, så endnu flere grise kommer til at leve på denne måde, hvis der ikke gøres noget.”
Sådan siger Rob Gregory, der er kampagnechef for vores
arbejde i Asien og Stillehavsregionen.

”De engelske landmænd fortalte, hvordan deres store stalde
med løsdrift gør det lettere at passe dyrene. Søerne har god
plads til at bevæge sig rundt på, og de kan bygge reder i
halmen og være sammen med deres smågrise på en naturlig
måde. Det gør, at søerne er langt mindre syge end tidligere,
hvor de var fikseret i små bokse.”

Derfor inviterede vi i 2014 en række af de største kinesiske
svineproducenter til England. Her besøgte de flere store svinelandbrug, der har dyrevelfærd i højsædet, og som samtidig er
økonomisk profitable.

”Mange af de kinesiske svineproducenter, som besøgte de
engelske stalde, har allerede vist interesse for at samarbejde med
os om at lave pilotprojekter med løsdrift,” slutter Rob Gregory.
Grise fra et engelsk svinelandbrug med fokus på dyrevelfærd

Udvalgte indsatser i 2014
• Ved at samarbejde med fødevarevirksomheder kan vi forbedre forholdene for milliarder af produktionsdyr. Derfor
indgik vi i 2014 samarbejder med verdens førende fødevarebrand Nestlé, med brasilianske BRF, der er en af
verdens største svine- og fjerkræproducenter, og med
Betagro Group, Thailands andenstørste svine- og fjerkræproducent. Alle tre virksomheder har forpligtet sig til at sikre
bedre velfærd for dyrene hos deres producenter og leverandører. Samarbejdet med Nestlé har blandt andet mundet
ud i, at virksomheden ikke længere vil købe produkter,
der stammer fra burhøns, fikserede søer, tremmekalve eller
kvæg, der er blevet afhornet, halekuperet eller kastreret
uden bedøvelse. BRF har indledt en udfasning af fiksering af
drægtige søer blandt alle deres leverandører. Og Betagro
Group vil kræve af sine leverandører, at de forbedrer forholdene for deres fjerkræ.

Det vil vi:
Vi vil forbedre forholdene for de
milliarder af landbrugsdyr, der lever
under frygtelige forhold verden over.
Alt for mange landbrugsdyr har knap
nok plads til at bevæge sig og ser
aldrig dagens lys.

Det gør vi:
Vi kæmper for bedre dyrebeskyttelseslovgivning og rådgiver regeringer,
fødevarevirksomheder og landbruget
om god dyrevelfærd for produktionsdyr.

• I Kina arbejder vi for at påvirke myndigheder og svineproducenter til at sætte fokus på dyrevelfærd i svineproduktionen frem for at udvide produktionen med store, intensive
systemer. I de intensive systemer er grisene indespærret i
små båse og ser aldrig dagens lys. I november 2014
arrangerede vi et besøg i England for nogle af Kinas største
svineproducenter. Til sammen er disse producenter årligt
ansvarlige for mere end 15 millioner grise. Under besøget
i England viste vi dem rundt på en række store svinelandbrug, hvor dyrevelfærd og indtjening går hånd i hånd. Flere
af producenterne udtrykte interesse for at indføre lignende systemer. Vi fortsætter vores samarbejde med disse
virksomheder for at hjælpe dem med at indføre mere dyrevenlige løsninger på deres landbrug i Kina.
• Vi arbejder kontinuerligt for at få sat fokus på dyrevelfærd
i FN, og i 2014 inkluderede FN for første gang eksplicit
dyrevelfærd i en mellemstatslig aftale. Det skete, da de
125 lande i FN’s Komité for Verdens Fødevaresikkerhed
blev enige om 10 principper for ansvarlige investeringer
i landbrug. Principperne skal være rettesnor for alle fremtidige investeringer i landbrug. I Princip 8 står der, at der
skal redegøres for, hvordan en given investering påvirker
dyrevelfærden, da dyrevelfærd er afgørende for fødevaresikkerheden og kvaliteten af fødevarerne. Principperne er
efterfølgende blevet godkendt på FN’s generalforsamling.
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Vi beskytter gade- og
familiedyr
”Jeg elsker Zorro. Det er mit ansvar at beskytte ham og
sørge for, at han er sund og rask.” Det siger den 25-årige
kok Donna fra Filippinerne om sin hund Zorro. Zorro er
bare en af de mange hunde, som vi har rabiesvaccineret
på vores gratis klinik i Caintas-kommunen i Manila-området.
I Filippinerne holder mange mennesker hunde, som vi holder
katte i Danmark – det vil sige, at de løber løse rundt på gaden
i løbet af dagen. Af frygt for at hundene skal sprede rabies,
har myndighederne ad flere omgange gennemført omfattende
masseaflivninger af alle løse hunde – også selvom de fleste har
en ejer.
Der er altså god grund til at lade sin hund vaccinere, og der
har da også helt fra starten været travlt på klinikken. Folk står
gerne i kø med deres hunde for at få dem rabiesvaccineret.
Når en hund bliver vaccineret, giver vi den et rødt halsbånd
på, der viser, at den har fået sin første vaccine.
Vi har i løbet af 2014 vaccineret så mange hunde i Caintas,
at der er skabt en effektiv barriere mod rabies. Der er nu
så mange sunde, immune hunde, at det kan forhindre spredningen af den dødelige sygdom. Dermed har myndighederne
ikke nogen grund til at sætte ind med flere omkostningstunge
masseaflivninger.

Udvalgte indsatser i 2014
Det vil vi:
Vi vil beskytte hunde over alt i verden
mod brutale masseaflivninger og sikre
dem bedre levevilkår.

Det gør vi:
Vi hjælper regeringer og myndigheder
med at indføre humane og effektive løsninger til at håndtere deres hundebestande frem for at aflive hundene.

• I 2013 vaccinerede vi 192.482 hunde mod rabies i seks
forskellige lande. Mange steder i verden frygter man, at
hunde spreder rabies, og det fører ofte til masseaflivninger,
hvor hundene under store lidelser eksempelvis bliver forgiftet,
gasset eller tæsket ihjel med køller. Men masseaflivningerne
stopper ikke spredningen af rabies. Den eneste effektive
metode til at udrydde rabies er at vaccinere hundene. Hvis
mindst 70 % af hundene i et område er vaccineret, er der
nok immune hunde til at forhindre sygdommen i at sprede
sig. Når vi vaccinerer hunde rundt omkring i verden, beskytter vi dem samtidig mod masseaflivninger.
• I Danmark indledte vi i 2014 en kampagne mod de brutale
hundedrab i Europa, hvor tusindvis af herreløse hunde hver
dag er i fare for at blive slået ihjel med brutale metoder.
Hundene fodres med mad fyldt med glasskår, smides leven-
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Donna og hendes hund Zorro

de i skraldespanden eller indfanges og gasses, fordi de ses
som en pestilens. I mange lande er der ikke nogen lovgivning, der beskytter hundene. Vi startede en underskriftsindsamling på siden stophundedrab.dk, og ved årets udgang
havde vi samlet mere end 40.000 underskrifter ind. Underskrifterne vil vi bruge til at overbevise de danske medlemmer
af Europa-Parlamentet om at arbejde for, at alle hunde i
Europa er beskyttet af en effektiv lovgivning.
• I Rumænien fortsatte vi i 2014 vores arbejde med at rådgive
myndighederne om, hvordan de bedst håndterer problemet
med landets herreløse hunde uden at ty til masseaflivninger.
Den rumænske regering har blandt andet bedt om vores
hjælp til at udvikle en national handlingsplan for håndtering
af landets gadehunde. I løbet af året sponserede vi des-

uden en mobil klinik, der steriliserede, kastrerede og vaccinerede 640 hunde. Der var både tale om herreløse hunde,
der lever på gaden, og hunde hvis ejere ikke har råd til at
betale for dyrlægehjælp.
• 28.690 hunde blev rabiesvaccineret i Filippinerne i 2014.
De filippinske myndigheder har af frygt for rabies flere
gange beordret indfangning og aflivning af de hunde, der
løber løse rundt på gader og stræder – også selvom de
fleste af dem er helt almindelige familiehunde. Vi brugte
vores succeshistorier med rabiesvaccinationer andre steder
i verden til at overbevise myndighederne om at stoppe aflivningerne og i stedet lade os vaccinere hundene. På den
vaccinationsklinik, vi har oprettet i Manila, kan de lokale
hundeejere gratis få vaccineret deres hunde mod rabies.
9

Vilde elefanter i en nationalpark i Sri Lanka

Det vil vi:
Vi vil stoppe drab, indfangelse og
mishandling af vilde dyr. Vores mål
er, at vilde dyr forbliver i naturen,
hvor de hører til.

Det gør vi:
Vi arbejder for at stoppe udnyttelsen
og mishandlingen af vilde dyr via
strammere lovgivning og ved at mindske
efterspørgslen på vilde dyr via oplysningskampagner.
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• Verdens dyreste kaffe, Kopi Luwak, laves på bønner, som
er delvist fordøjet af desmerkatte. Traditionelt blev desmerkattenes efterladenskaber indsamlet fra naturen. Men i dag
bliver tusindvis af desmerkatte indfanget til ’fabrikker’, hvor
de fodres med kaffebønner. Her lever de under usle forhold.
I 2014 besluttede UTZ Certified – verdens førende mærkningsordning for bæredygtig kaffe – at de ikke længere vil
certificere kaffeproducenter, der bruger desmerkatte i fangenskab. Kort tid efter fulgte The Sustainable Agriculture Network (SAN) trop. SAN, som er ansvarlig for bl.a. Rainforest
Alliances standarder, tillader nu ikke længere kaffeproduktion fra desmerkatte i fangenskab i Indonesien. Både UTZ
Certified og SAN traf beslutningen efter dialog med os.

Vi beskytter vilde dyr
”Vi har fået rigtig mange positive reaktioner fra vores
rejseledere, efter at vi ikke længere tilbyder vores gæster
underholdning med vilde dyr. Mange af dem har med
egne øjne set dyr blive behandlet dårligt, så de er glade
for, at vi ikke støtter det,” siger Cæcilie Willumsgaard, der
er CSR-Manager i Albatros Travel.
I oktober 2014 stoppede Albatros Travel med at udbyde udflugter og arrangementer, hvor vilde dyr underholder turister.
Beslutningen traf de efter længere tids dialog med os. Cæcilie
Willumsgaard fortæller, at da Albatros gennemgik deres rejseprogram, var elefantridning det mest markante problem.

• Hundredtusinder af vilde dyr lider over hele verden i underholdningens navn. Dyrene mishandles fysisk og psykisk for at
få dem til at optræde, bære rundt på mennesker eller lade
sig klappe. De lever ofte under kummerlige forhold og har
sjældent mulighed for at følge deres naturlige adfærd og
instinkter. Vores kampagne ”Stop underholdning med vilde
dyr” fik i 2014 opbakning fra berømtheder som Ricky
Gervais og Sharon Osbourne, der delte vores budskab om,
at dyrene lider for at underholde turister. Over 473.000
mennesker fik kendskab til dyrenes forhold, ved at vores
støtter delte vores video om elefantridning. Videoen viser,
hvordan elefanter mishandles, for at mennesker kan ride på
dem. Kampanen vandt guldprisen i kategorien ”Bedste dyrevelfærdsinitiativ” ved det prestigefulde World Responsible
Tourism Awards.

”Elefantridning var med i flere af vores rejser. Nogle af vores
gæster har undret sig over, hvorfor de ikke skal ride på elefanter,
når de kan se, at andre turister gør det. Men så forklarer rejselederne gæsterne, at vi ikke vil støtte en industri, hvor vilde dyr
bliver udnyttet. Og det kan de godt forstå.”
Når man rejser med Albatros Travel, kan man stadig opleve
vilde dyr – men på dyrenes præmisser og i deres rette element.
Albatros tilbyder for eksempel natursafarier i Sydafrika, ture til
Galapagos-øerne og krydstogter, hvor man kan opleve hvaler.

• Vi har de seneste år arbejdet på at få gennemført en mere
dyrevenlig turisme i rejsebranchen. I 2014 valgte tre rejsebureauer i Skandinavien – Apollo Rejser, Albatros Travel
og Lotus Travel – efter dialog med os at stoppe med at
tilbyde underholdning med vilde dyr i deres udflugtsprogrammer. I stedet tilbyder rejsebureauerne deres gæster
forskellige muligheder for at opleve vilde dyr i deres naturlige omgivelser. Med beslutningen om at stoppe med at
tilbyde underholdning med vilde dyr sender Apollo Rejser,
Albatros Travel og Lotus Travel et tydeligt signal: At man i
rejsebranchen bør tage ansvar og sikre, at man bidrager
positivt til de lokalsamfund, man sender gæster til – også
når det gælder den måde, dyr bliver behandlet på.
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Vi beskytter bjørne
I efteråret 2014 trådte hunbjørnen Terra og hendes unge
Pluto for første gang ud i de smukke naturomgivelser i
bjørnereservatet i Rumænien. Indtil da havde Terra sammen med sine to unger levet i små, rustne bure i en nedslidt
zoologisk have.
”Zoo’en var ikke interesseret i at frigive bjørnene. De ville tjene
penge på Terra og hendes unger og forlangte penge for at
overdrage dem. De prøvede endda at sælge bjørnene via
avisannoncer,” fortæller vores bjørneekspert Victor Watkins.
Til sidst fik mediedækning og pres fra lokale myndigheder dog

Terra og Pluto i reservatet i Rumænien

zoo’en til at overdrage Terra og Pluto til vores lokale partnerorganisation. Desværre var Terras anden unge ikke længere
sammen med dem. Sandsynligvis er den blevet solgt.
Da Terra og Pluto første gang trådte ud i reservatet, blev de
lidt forskrækkede over de fremmede omgivelser. Men de begyndte snart at undersøge deres nye hjem. De gyldne efterårsblade, den regnvåde jord og de tætte buske lignede ikke
noget andet, de før havde set. I dag nyder Terra og Pluto at
have masser af plads at lege på, træer at klatre i og vandhuller at bade i.

Det vil vi:
Vi vil stoppe mishandlingen af bjørne
i fangenskab og forhindre, at flere
bjørne bliver indfanget fra naturen.

Det gør vi:
Vi redder bjørne fra usle forhold i
fangenskab og giver dem et nyt liv i
reservater, og vi påvirker regeringer og
lokalbefolkninger til at beskytte bjørnene.

Udvalgte indsatser i 2014
• I Pakistan fortsatte vi i 2014 arbejdet for at sætte en stopper for den grusomme tradition med bjørne-hundekampe.
I kampene bliver bjørnene bundet fast og angrebet af
kamptrænede hunde som underholdning for publikum på
for eksempel markeder. Vi nærmer os målet om helt at få
stoppet kampene. I 2014 blev der kun planlagt seks
arrangementer med kampe, og i kraft af vores samarbejde
med det lokale politi lykkedes det at stoppe fire af arrangementerne, så kun to af dem blev gennemført. En stor del
af succesen skyldes, at det er lykkedes os at få fremtrædende personer i lokalsamfundene til at støtte op om sagen.
I 2014 sagde 1.342 moskeer ja til at tage afstand fra
bjørne-hundekampe i fredagsbønnen, og budskabet nåede
dermed potentielt ud til 200.000 mennesker. 42 indflydelsesrige landejere gav desuden tilsagn om ikke længere at
arrangere kampe.
• I 2014 reddede vi 11 bjørne fra de blodige bjørnehundekampe i Pakistan. Desværre døde fire af bjørnene
få måneder efter, at de blev reddet. En af dem blev bidt
af en giftslange, to døde på grund af de skader, de havde
pådraget sig i kampene, og den sidste døde af lungesvigt
og væskeansamlinger i kroppen – et resultat af det hårde
liv, den havde levet. Men de fire bjørne nåede trods alt at
opleve nogle trygge måneder i Balkasar-reservatet, som vi
finansierer. Her bor de andre reddede bjørne nu trygt og
sikkert og kan lære igen at leve et mere naturligt bjørneliv.

• I Asien holdes op mod 200.000 bjørne indespærret på
galdefabrikker. Bjørnene lever under usle forhold og lider
store smerter, når de får tappet deres galde via huller i
maven eller ved at få stukket kanyler ind i kroppen. I 2014
lykkedes det os at få gjort en ende på bjørnegaldeturismen
i Halong Bay i Vietnam. Halong Bay er en populær turistdestination, og mange turister har besøgt to fabrikker for at
købe bjørnegalde, der er en ingrediens i traditionel asiatisk
medicin. Efter at have overvåget fabrikkerne kunne vores
lokale partnerorganisation overbringe beviser for de ulovlige aktiviteter til myndighederne. Myndighederne lukkede
derefter for al salg af bjørnegalde fra fabrikkerne. Vores
partnerorganisation indgår nu i en arbejdsgruppe sammen
med ministeriet for skovbeskyttelse, miljøpolitiet og provinsregeringen. Arbejdsgruppen skal forhindre turister i at
besøge bjørnegaldefabrikker og beskytte bjørne mod at
blive udnyttet for deres galdes skyld. Det langsigtede mål
er at genhuse de 80 bjørne, der lever på fabrikkerne.
• Vi reddede fem bjørne fra et sølle liv i fangenskab i
Rumænien i 2014. Fire af dem levede i små, golde bure i
nedslidte zoologiske haver, mens den sidste var en vild
bjørn i fare for at blive skudt, fordi den stjal mad fra et hotel
og private boliger. I dag lever de et naturligt bjørneliv i
Zarnesti-reservatet, som vi finansierer. I reservatet har bjørnene masser af plads til udleve deres naturlige bjørneadfærd:
De har træer at klatre i, vandhuller at svømme i, og de kan
lede efter bær og andre delikatesser i de smukke naturomgivelser.
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Vi beskytter
katastroferamte dyr
”Gamle dyr overlever sjældent en naturkatastrofe,” fortæller vores katastrofehjælpsmedarbejder Scott Cantin.
”De bukker ofte under for de sygdomme og skader, der
følger i kølvandet på katastrofen.”
Scott Cantin var sammen med sit team på pletten, da en række
vulkanudbrud i slutningen af 2014 dækkede store dele af øen
Fogo i lava og aske. Fogo er en del af øgruppen Kap Verde
ud for Afrikas vestkyst.
Et af de mange dyr, som fik hjælp af vores team, var et muldyr
ved navn Muldyr. Muldyr var 25 år gammel og havde ikke de
bedste chancer for at overleve. Men hans ejer, Maria Andrar,

kæmpede for at holde ham i live. Hun havde tidligere brugt
ham som lastdyr, men de seneste år havde han ”bare været
hendes ven,” fortalte hun.
Det stod ikke godt til med Muldyr, da vores dyrlæge undersøgte ham. Han havde store bare pletter og sår på grund af skab,
og en sky af fluer summede om hans hoved. Han stampede
med sine hove for at jage dem væk, men han var helt tydeligt
træt og så plaget og elendig ud.
Vi gav Muldyr ormekur og sprøjtede hans sår med desinfektionsmiddel og medicin mod skab. Det satte gang i helingsprocessen og holdt fluerne væk. Nu kan Muldyr nyde sine sidste
år sammen med Maria Andrar.

Udvalgte indsatser i 2014
• 2014 markerede 50-året for vores første katastrofeindsats.
I 2014 hjalp vi over 200.000 dyr, der blev ramt af katastrofer. Mere end 180.000 dyr fik akut hjælp af vores
katastrofehjælpsteams, der satte ind i fem forskellige lande,
mens 30.000 dyr fik hjælp via vores langsigtede, forebyggende arbejde. Omkring en milliard mennesker verden over
er afhængige af deres dyr som kilde til mad og til en indkomst, så når vi hjælper dyrene, hjælper vi også deres ejere.
Derfor samarbejder vi med Internationalt Røde Kors om at
indtænke dyrene i de humanitære indsatser i forbindelse
med katastrofer.
• 5 mio. dyr var i fare, efter at voldsomme oversvømmelser
ramte Balkan i 2014. Vi indgik et samarbejde med Serbiens
veterinære myndigheder om at vaccinere 75.000 får.
De vaccinerede får fungerede som en immun barriere, der
beskyttede yderligere 2 mio. dyr mod de sygdomme, der
ellers hurtigt ville kunne sprede sig. Vi uddelte derudover
pakker med medicin, ormekur og vitamin- og mineraltilskud
til 22 lokale dyrlæger, så de kunne behandle 11.000 køer,
får, svin, hunde og andre dyr, der havde været fanget i
vandmasserne. Vores dyrlæger tog sig desuden af 5.000
køer, der havde akut brug for behandling.
• I slutningen af 2014 blev Filippinerne ramt af tyfonen
Hagupit. Det fremkaldte minder om Haiyan, den mest øde14

læggende tyfon i Filippinernes historie, der ramte landet et
år tidligere. Efter Haiyans hærgen i 2013 satte vi ind med et
stort forebyggende arbejde for at sørge for, at dyrene var
bedre sikret, næste gang katastrofen ramte. Og da Hagupit
ramte landet i 2014 kunne vi se, at de tyfonsikre stalde og
læskure havde effekt. Der var dog stadig over 15.000 køer,
bøfler, får og geder på øen Masbate, der havde hårdt brug
for hjælp. Vi uddelte foder og medicin og behandlede
dyrene på øen. Masbate er en af de fattigste provinser i
Filippinerne, og størstedelen af lokalbefolkningen er helt
afhængig af landbrug og deres landbrugsdyr. Deres afgrøder var ødelagt af tyfonen, så de havde kun dyrene tilbage til at sikre deres overlevelse.
• I øgruppen Kap Verde var tusindvis af dyr truet, da en række
vulkanudbrud i slutningen af 2014 dækkede store dele af
øen Fogo i lava og aske. Beboerne i de ramte områder
blev evakueret til sikrere steder på øen. Det lykkedes en del
af dem at få deres dyr med sig, men de områder, de blev
evakueret til, var varme og tørre og uden meget græs eller
anden føde til dyrene. Vores katastrofehjælpsteam leverede
foder til omkring 2.400 dyr, der var i akut fare for at sulte.
Efterfølgende sørgede vi for mad til dyrene i to måneder,
indtil de lokale myndigheder selv kunne tage sig af dem.
Vores dyrlæger behandlede syge og skadede dyr, og vi
leverede medicin til 20.100 dyr, så de ikke bukkede under
for stress og sygdomme.

Vores dyrlæge behandler muldyret Muldyr

Det vil vi:

Det gør vi:

Vi vil hjælpe de millioner af dyr, der
hvert år bliver ramt af katastrofer, og
beskytte dyr over hele verden, så de
er bedre sikret i fremtidige katastrofesituationer.

Vi sætter ind med akut hjælp til dyr
og deres ejere i katastrofer, og vi
rådgiver regeringer, organisationer
og lokalsamfund om at indtænke
dyrene i katastrofeplaner.

Arbejdsdyr

FN

Flere æsler i
Palæstina får hjælp

Globale politikker
hjælper dyr

I Palæstina slider arbejdsæsler, -heste og -muldyr hver dag i
mange timer med tung oppakning. Solen er bagende varm,
og ofte får dyrene hverken tilstrækkelig vand, skygge eller hvile.
Mange af arbejdsdyrene bliver angrebet af parasitter eller
får andre sygdomme, og de får tryksår fra dårligt tilpassede
sadler og seletøj. Vi sørger for dyrlægebehandling af syge
og skadede dyr og underviser lokalbefolkningen i, hvordan
de kan passe bedre på dyrene.

I 2015 vil FN vedtage centrale modeller for tre forskellige områder: Risikonedsættelse ved katastrofer, bæredygtig udvikling
samt klimaforandringer. Disse modeller kommer til at have
indflydelse på globale, regionale og nationale politikker i de
kommende 15 år. Vi har i løbet af 2014 deltaget i forhandlingerne om de tre centrale modeller, og derfor indeholder
udkastet til aftalen en række af vores nøglemålsætninger inden
for vores fire primære arbejdsområder:

• I løbet af året nåede vores lokale partnerorganisation,
Palestine Wildlife Society (PWLS), ud til syv nye lokalsamfund, hvor de har uddannet lokale kontaktpersoner. Kontaktpersonerne udbreder viden til resten af lokalsamfundet om,
hvordan æsler, muldyr og heste skal behandles. Der er nu
uddannet i alt 23 kontaktpersoner i 19 lokalsamfund.

• Landbrugsdyr: FN’s mål om at stoppe hungersnød skal nås
ved en omlægning til bæredygtigt landbrug. Der vil være
fokus på at støtte mindre landmænd samt på at sikre landbrug og landbrugsdyr mod katastrofer.

• 12.076 æsler, muldyr og heste blev i 2014 behandlet på
PWLS’ mobile klinik. Klinikken kører hver uge rundt i de 19
lokalsamfund, hvor vi er til stede, og behandler arbejdsdyr,
der lider af alt fra hedeslag til halthed eller tryksår. Klinikkens
medarbejdere lærer samtidig ejerne, hvordan de bedst
tager sig af deres dyr, og ejerne får udleveret førstehjælpskasser til at behandle mindre sår og skader.
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• Gade- og familiedyr: Der er indgået en aftale om at udrydde rabies inden 2030.
• Vilde dyr: Verdenssamfundet har forpligtet sig til i væsentligt
omfang at nedbringe mængden af affald, der smides og
tabes i havene, hvor havdyr vikles ind i det og dør, samt til
at sætte en stopper for krybskytteri og handel med vilde dyr.
• Katastroferamte dyr: I den internationale strategi for risikonedsættelse ved katastrofer der skal igangsættes efter 2015,
vil en af hovedprioriteterne være at beskytte landbrugs- og
arbejdsdyr, der rammes af katastrofer.

2014 i hurtige tal
Vi mindedes

Vi reddede

Vi fjernede

4.000.000
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150

Vi hjalp

Vi overtalte

Vi vaccinerede

77.000.000

75.000

dyr, som er det antal, vi har hjulpet i
vores 50 år med katastrofehjælpsarbejde

landbrugsdyr ved at undervise slagterimedarbejdere i Brasilien i dyrevenlige
slagtemetoder

bjørne fra et forfærdeligt liv i fangenskab i Pakistan og Rumænien

forbrugere i USA og Canada til
at skrive under på, at de ikke vil
købe buræg

km fiskenet fra Storbritanniens strande,
så dyr ikke skal blive fanget i dem

90.000

hunde i Kina mod rabies
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Økonomi og
organisationsudvikling
I 2014 oplevede vi fortsat en stor opbakning til vores arbejde
blandt danskerne. Vores indtægter steg fra 45,7 millioner kr.
til 48,4 millioner kr. Den største del af indtægterne stammer
fra de 46.921 private bidragsydere, der i 2014 støttede vores
arbejde økonomisk. I 2014 så vi en stigning i indtægterne fra
testamentariske gaver og fonde.
Også på Facebook kunne vi i 2014 se, at interessen for vores
arbejde er voksende. Antallet af mennesker, der følger vores
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Facebook-side, steg fra lige under 38.000 følgere ved udgangen af 2013 til tæt på 60.000 følgere ved udgangen af
2014. De mange følgere er med til at sprede budskabet
om, at dyr skal beskyttes, når de deler og liker vores opslag.
Med vores støtter i ryggen kan vi fortsætte arbejdet med at
beskytte verdens dyr – et arbejde, vi kun kan udføre i så
mange lande og med så stor succes på grund af den stærke
opbakning, vi oplever.

Vi vil gerne takke
alle vores bidragsydere,
som er med til at forbedre
dyrs liv verden over.

Sådan bruger vi vores penge
Projekter, oplysning og kampagner
Indtægtsgivende aktiviteter
Administration
Nyhedsblade m.v.

72%
1%
11%
Udover individuelle bidrag og momskompensation mv.
modtog vi i 2014 støtte fra følgende fonde:
Toyota-Fonden:			
Lund Fonden			
Fonden af 24. december 2008:		
Fru Ellen Bremerdals Fond til hjælp for
hjemløse katte og andre vildtlevende dyr: 		
Fabrikant Mads Clausens Fond:		
Frimodt-Heineke Fonden:		

16%

kr.		25.000
kr. 10.000
kr. 250.000
kr. 100.000
kr. 10.000
kr.		 25.000
Personale og lønninger

I løbet af 2014 har vi haft 18 medarbejdere ansat:
• Direktør
• Økonomi- og administrationschef
• Fundraisingchef
• 4 fundraisere
• Databasemanager
• Online-kommunikationsansvarlig
• Web-koordinator
• Pressemedarbejder
• Kommunikationsmedarbejder
• 3 kampagne- og programmedarbejdere
• 2 medlemsservicemedarbejdere
• Administrationsmedarbejder

Indtægter
(mio.kroner)
kroner)
Indtægter (mio.
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De samlede lønningsudgifter udgjorde 7.746.433* kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde 724.876 * kr.

2014
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Vi gør verden
til et bedre
sted for dyr
Tidligere hed vi WSPA

