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World Animal Protection er en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har beskyttet dyr mod udnyttelse 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 landbruget, hvor millioner af dyr lider under den intensive produktion. Vi redder dyr i katastrofer og arbejder forebyggende, så dyrene er beskyttet i fremtidige katastrofer. Vi beskytter vilde dyr og arbejder for, at de kan leve frit i naturen, hvor de hører
til. Og vi viser, at mennesker og dyr kan leve trygt side om side i lokalsamfund.
Vi er med til at skabe positive forandringer for dyr ved at eksponere dyremishandling og bane vejen for bæredygtige løsninger
– globalt såvel som lokalt. Vi samarbejder med FN og rådgiver verdens regeringer om dyrevelfærd, mens vi i mere end 50 lande er
involveret i lokalt dyrebeskyttelsesarbejde.
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Tak for den
store opbakning i 2015
I 2015 var der flere end nogensinde før, der støttede os. Det betyder, at vi har mulighed for at opnå endnu bedre resultater for dyrene. Tusind tak til alle vores støtter, som
gør det muligt for os at hjælpe så mange dyr.
Det er ikke kun den økonomiske støtte, som er så vigtig for os. Det er også opbakningen
til vores kampagner, der i høj grad har været medvirkende til vores succeser i 2015.
Et godt eksempel på dette er, at store charterselskaber som Spies og Star Tour stoppede med at tilbyde deres kunder elefantridning og -shows. Globalt skrev 250.000
dyrevenner under på vores protest rettet mod rejsebranchen. Med denne opbakning gik
vi i dialog med rejseselskaberne, og mere end 80 selskaber havde ved årets udgang
valgt en mere dyrevenlig linje.
I 2015 stod det klarere end nogensinde, at Facebook er et fantastisk redskab til at nå
ud til mange mennesker. Da vi fortalte om den brutale Toro de Jubilo-festival i Spanien,
hvor levende tyre får sat ild i hornene, nåede opslaget ud til mere end 1,3 millioner
personer på Facebook. Det medvirkede i høj grad til, at hele 45.000 danskere var
blandt de 130.000 mennesker, der protesterede mod festivalen. Et andet eksempel er
vores kampagne ”Stop hundedrab”, som kørte i hele 2015. Ved årets udgang havde
mere end 86.000 danske hundevenner skrevet under – og en meget stor del af dem
havde hørt om kampagnen via Facebook.
Vi sætter stor pris på enhver form for støtte til vores arbejde – hvad enten der er tale om
økonomisk støtte, en underskrift eller delinger af vores opslag på Facebook. Tusind tak
til alle, der har hjulpet dyrene i løbet af året. Det betyder alverden.

Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

Bestyrelsen
Michael Christiani Havemann, formand
Peter Mollerup, næstformand
Søs Egelind
Pernille Sams

5

© World Animal Protection/i.c.productions]

Disse fritgående høns bor på Rabbit River Farms i Canada

Udvalgte indsatser i 2015
• Vi rådgiver Nestlé om, hvordan de kan forbedre forholdene
for milliarder af landbrugsdyr. Det fik i 2015 virksomheden
til at annoncere et stop for buræg i alle deres produkter i
USA. Buræggene vil gradvist blive udfaset fra Nestlés
produkter frem til 2020. Nestlé bruger hvert år over 9.000
tons æg i USA, så beslutningen vil forbedre livet for mange
millioner høns. Vi har desuden gennem hele året hjulpet
Nestlé med at indføre dyrevelfærdsstandarder hos virksomhedens leverandører, hvor det skal være slut med fikserede
søer, tremmekalve og kvæg, der afhornes eller kastreres
uden bedøvelse.
• I 2015 fortsatte vi også vores samarbejde med BRF – en
af verdens største fødevarevirksomheder – om at skabe
bedre forhold for de hundredetusinder af grise og 1,6 milliarder slagtekyllinger, der indgår i virksomhedens produktion.
6

• I Kina indgik vi i 2015 et samarbejde med to store svineproducenter, der hvert år producerer omkring 300.000
grise. Begge selskaber vil i 2016 opstarte pilotprojekter
med bedre forhold for søer, så de får mere plads og ikke
holdes i små farebokse. Pilotprojekterne skal senere bredes
ud til flere producenter med det formål at udvikle en ”kinesisk
løsning”. Denne løsning vil vi bruge til at skubbe på for at
skabe bedre forhold for grisene i Kina generelt.
• Efter pres fra 30.000 af vores støtter i USA forpligtede
Panera Bread sig i 2015 til at droppe buræg. Panera Bread
er en kæde i USA med 1.800 cafeer, der hvert år til sammen bruger 120 millioner æg fra 400.000 høns. Brugen
af buræg skal udfases over fem år, så i 2020 vil der ikke
længere være høns, der lider i små bure for at producereæg til Panera Breads cafeer.

Landbrugsdyr

Alle dyr bør
have plads, lys og luft
Landbrugsdyr som høns, grise og køer lever under forfærdelige forhold, der skader dem både fysisk og psykisk. Og problemet bliver
hele tiden større. I 2050 vil der blive produceret dobbelt så mange
landbrugsdyr, som der blev i år 2000. Lige nu indgår der 70 milliarder landbrugsdyr i fødevareproduktionen, for at vi kan få kød, mælk
og æg på middagsbordet. To tredjedele af disse dyr har knap nok
plads til at bevæge sig og ser aldrig dagens lys.
Vi samarbejder med regeringer og virksomheder for at forbedre landbrugsdyrenes
forhold, og vi arbejder på at åbne forbrugernes øjne for den skæbne, dyrene udsættes for. På den måde kan vi sammen skabe løsninger, der sikrer landbrugsdyr
et bedre liv.

Nestlé dropper buræg i USA
”Tæt på 300 mio. høns i USA lever i små, tomme bure, hvor hver høne har mindre
plads, end hvad der svarer til størrelsen på en iPad. Hønsene kan ikke strække deres
vinger eller bevæge sig frit.”
”Nestlé tager et ansvarligt valg, når det gælder deres brug af æg, og det vil forbedre livet for millioner af høns.”
- Martin Cooke, international chef for virksomhedssamarbejder i World Animal
Protection
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Gade- og familiedyr

Hunde og mennesker
kan leve sammen i harmoni
Der er omkring 700 millioner hunde i verden. Mange af dem er
herreløse eller løber frit i gader og stræder, selvom de har en ejer.
Mange steder anser folk hundene som en pestilens og som en
smittekilde til sygdomme som rabies. Det kan føre til brutale masseaflivninger, hvor hundene for eksempel forgiftes, gasses eller slås
ihjel med køller.
Men masseaflivninger løser ikke problemet med syge hunde, der smitter mennesker.
Ved systematisk at vaccinere, sterilisere og kastrere hundene gør vi hundebestandene
sundere og nedbringer antallet af uønskede hvalpe. Dermed udgør hundene ikke
længere nogen fare for mennesker. Gennem samarbejder med regeringer, lokalsamfund og internationale organisationer har vi bevist, at problemet med gadehunde
kan håndteres yderst effektivt med vores dyrevenlige metoder.

Rabiesvaccinationer beskytter hundene i Afrika
”Det er helt fantastisk, hvad vi har opnået på Zanzibar siden år 2000. Vi startede
med en konfliktsituation. Det var praktisk talt en del af den lokale kultur ikke at kunne
lide hunde, og folk var meget bange for rabies. Mennesker og hunde var en slags
fjender.”
”Nu er mennesker og hunde i stedet blevet knyttet tæt sammen, og det ville få
alvorlige følger, hvis der var en, der prøvede at skade en anden persons hund.”
- Emily Mudoga, kampagneleder for World Animal Protections arbejde med
hunde i Afrika
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Hvalpen her er en af de mange hunde, vi har vaccineret på Zanzibar, Tanzania

Udvalgte indsatser i 2015
• I Danmark fortsatte vi i 2015 kampagnen ”Stop hundedrab”
mod de mange brutale aflivninger af herreløse hunde i
Europa. Ved årets udgang havde vi indsamlet over 86.000
underskrifter fra danske hundevenner. Hundene bliver ofte
aflivet med unødigt brutale metoder: De fodres med mad
med glasskår i, smides levende i containere eller indfanges
og gasses. Det vil vi havde stoppet ved hjælp af effektiv
lovgivning, der beskytter hundene. Vi har for nylig overrakt
de nu over 110.000 underskrifter til de danske medlemmer
af EU-Parlamentet og bedt dem om at arbejde for at beskytte hundene. Kampagnen er en del af det større arbejde,
vi laver i Europa for at beskytte hunde.
• I løbet af 2015 vaccinerede vi 300.000 hunde mod rabies
i fem forskellige lande. Et af de steder, hvor vi har haft stor
succes, er Bangladesh. 70 % af alle hundene i landet er nu
vaccineret, og det skaber en barriere af immune hunde, der
forhindrer sygdommen i at sprede sig. Det har fået flere
lokale myndigheder og sundhedsministeriet til at tilkendegive, at de ikke længere vil aflive hundene.

• Næsten halvdelen af alle rabiesdødsfald blandt mennesker
finder sted i Afrika. I mange afrikanske lande har frygten for
den dødbringende sygdom ført til masseaflivninger af
hundene, eksempelvis ved at stene dem eller slå dem ihjel
med macheter eller køller. På Zanzibar i Tanzania har vi
siden 2013 vaccineret hundene. De er nu alle beskyttet
mod rabies, og i 2015 blev der ikke rapporteret et eneste
rabiestilfælde, hverken blandt mennesker eller hunde.
Succesen fra Zanzibar har vi videreført til et pilotprojekt i
Kenya, hvor vi i 2015 vaccinerede over 16.000 hunde.
• Vores mange succeser med rabiesvaccinationer af hunde
har medført, at der i slutningen af 2015 blev vedtaget en
international plan for at udrydde rabies inden 2030 ved
hjælp af vores metoder. Bag planen står Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO).
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Vilde dyr

Udvalgte indsatser i 2015
• I 2015 havde vi et fantastisk gennembrud med vores
kampagne mod underholdning med vilde dyr. Vi nåede
globalt op på næsten 250.000 underskrifter fra dyrevenner,
der bad rejsebranchen om at stoppe med at tilbyde elefantridning og -shows til deres kunder. Elefanterne bliver taget
fra deres mødre som små unger. De bliver isoleret og fysisk
mishandlet for at knække dem og gøre dem føjelige.
Efter dialog med os havde over 80 rejseselskaber ved årets
udgang valgt at droppe denne type underholdning – herunder tre af de største rejseselskaber i Danmark, nemlig
Spies, Star Tour og Apollo.
• Oxford Universitet udfærdigede i 2015 i samarbejde med
os en omfattende undersøgelse af forholdene for vilde dyr i
turistindustrien. Undersøgelsen afslørede, at over en halv
million vilde dyr på verdensplan lever i fangenskab for at
underholde turister. Forskerne undersøgte samtidig, hvordan
turisterne anmelder deres oplevelser med vilde dyr på
rejsesitet TripAdvisor. Mindre end 8 % af de værste attrak-

tioner i verden er anmeldt negativt på TripAdvisor. De fleste
turister ved altså ikke, at dyrene lider bag facaden, og
skriver derfor positive anmeldelser, selvom dyrevelfærden er
helt i bund.
• Mange naturparker i Tanzania grænser op til opdyrkede
marker, og det skaber konflikter mellem mennesker og
elefanter. Elefanterne bevæger sig ind på markerne for
at spise afgrøderne, og på bare en enkelt nat kan de ødelægge hele marker. Det har fået de lokale bønder til at
skade eller dræbe elefanterne. Men med en simpel metode
har vi haft stor succes med at stoppe elefanterne, uden at
de lider overlast. Vi hjælper bønderne med at lave chilihegn
bestående af reb og klude, der er dyppet i en blanding af
olie og chilipulver. Elefanter bryder sig hverken om følelsen
eller lugten af chili, så hegnene afskrækker dem fra at komme ind på markerne. I 2015 finansierede Aage V. Jensens
Fond hele projektet.

© iStock. by Getty Images

En elefanttyr i Etosha Nationalpark i Namibia
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Vilde dyr skal beskyttes
Over hele verden bliver vilde dyr jagtet, solgt, slået ihjel og
mishandlet. Hundredtusinder af vilde dyr tvinges hvert år til et liv
i fangenskab for at underholde eller bære rundt på turister. Og
andre tusinder bliver dræbt for deres pels eller tænder, eller fordi
der opstår konflikter, når menneskelig bebyggelse ligger i nærheden af dyrenes levesteder.
Vi arbejder for, at vilde dyr kan leve beskyttet i naturen. Vi lægger pres på myndigheder for at indføre og håndhæve effektiv dyrebeskyttelseslovgivning. Vi samarbejder
med lokalsamfund og rejsebranchen om at finde løsninger, så vilde dyr ikke dræbes
eller udnyttes. Og vi oplyser turister og forbrugere om dyrenes lidelser for at nedbringe efterspørgslen på underholdning med og souvenirs lavet af vilde dyr.

Slut med elefantridning og –shows på charterferien
”Vi oplever i øjeblikket en historisk forandring inden for rejsebranchen, hvor flere
og flere selskaber begynder at tage ansvar og bidrager til, at vilde dyr ikke tages
fra naturen til et liv i fangenskab, hvor de med brutale metoder tvinges til at underholde turister.”
”Det er enormt positivt, at flere af de store danske rejseselskaber nu følger denne
tendens og ikke længere vil være med til at lade vilde dyr lide for underholdningens
skyld. Der er dog stadigvæk selskaber, som tilbyder deres kunder elefantridning
og -shows – og vi håber naturligvis, at de ændrer holdning og følger trop.”
- Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark
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Vilde dyr

Et ægte bjørneliv
Overalt i verden er mennesket den største trussel mod bjørne.
Bjørnene bliver indfanget, udnyttet og mishandlet af mennesker.
I bjørne-hundekampe bindes bjørne fast til en pæl og angribes
af kamptrænede hunde. ”Dansebjørne” trænes med slag og
hårde ryk i deres næseringe. På galdefabrikker får bjørne dagligt
tappet deres galde fra et hul i maven. Og i nedslidte zoologiske
haver lever bjørne hele livet under usle forhold i små bure.
Vi redder bjørne fra fangenskab og giver dem et trygt og semi-naturligt liv i reservater.
Vi samarbejder med myndigheder og lokalsamfund om at finde permanente løsninger
for bjørnene. Og i lande, hvor bjørne ikke er omfattet af dyrebeskyttelseslovgivning,
presser vi på for at få indført love, der beskytter dem.

Et nyt liv til bjørnene i Pakistan
”Det er utroligt opløftende at se bjørnene i reservatet trives og leve et godt liv uden
frygt og smerte – et ægte bjørneliv. Jeg elsker at se på bjørnene, når de leger og
tumler. Det giver mig ny energi.”
”Mit mål er, at der ikke længere holdes bjørne i fangenskab i Pakistan – og jeg
håber og tror, at vi er tæt på målet. Jeg kan ikke vente til den dag, hvor vi kan fortælle hele verden, at nu har vi oplevet den sidste bjørne-hundekamp.”
- Fakhar Abbas, leder af bjørnereservatet i Pakistan

Udvalgte indsatser i 2015
• I Asien lever omkring 20.000 bjørne hele livet i små bure
på fabrikker, hvor de på smertefuldvis får tappet deres
galde, der anses som et universalmiddel mod dårligdomme. I 2015 overbeviste vi Vietnams sundhedsministerium om at forbyde brug bjørnegalde i kosmetikprodukter.
I Sydkorea indgik vi et samarbejde med miljøministeriet og
ejerne af landets bjørnegaldefabrikker om at udfase galdeproduktionen. Ved udgangen af året havde vi steriliseret
90 % af bjørnene på fabrikkerne, så ingen nye bjørne kan
avles ind i Sydkoreas galdeindustri. Landets vilde bjørne er
nu godt beskyttet og er ikke længere i fare for at blive indfanget til et liv på fabrikkerne.

Rene har boet i bjørnereservatet i Pakistan siden 2012

• I 2015 reddede vi 10 bjørne i Pakistan fra bjørne-hundekampe og et liv som dansebjørne. De har nu fået et godt
liv i Balkasar-reservatet, som vi finansierer. Tre af bjørnene
blev konfiskeret af politiet, efter at vi alarmerede myndighederne om et arrangement med bjørne-hundekampe. Kampene er nemlig ulovlige, men afholdes i det skjulte. De andre
syv bjørne overgav ejerne frivilligt til os til gengæld for, at
vi hjalp dem med en alternativ indtægtskilde. Der blev kun
gennemført 9 bjørne-hundekampe i Pakistan i 2015 – en
stor nedgang fra de cirka 1.000 kampe, der blev holdt om
året, da vi startede dette arbejde for 18 år siden.

• Zarnesti-reservatet, som vi finansierer i Rumænien, havde
10-årsjubilæum i 2015. Det var der god grund til at fejre,
for på de 10 år har 87 bjørne fået et nyt liv i reservatet.
Bjørnene har tidligere levet under elendige forhold i zoologiske haver, i cirkus eller i små bure uden for restauranter,
tankstationer eller i privatpersoners baghaver. I 2015 reddede vi fire bjørne i Rumænien og bragte dem til reservatet.
Tre af bjørnene blev reddet fra et lille betonanlæg i en zoo,
mens den fjerde er en bjørneunge, der blev fundet alene og
forladt i en storby.
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Vores dyrlæge Sergio Vasquez hjælper en ged efter jordskælvet i Nepal i april

Udvalgte indsatser i 2015
• I 2015 satte vi ind med akut hjælp til næsten 700.000 dyr,
der blev ramt af katastrofer. Vi gav dyrene mad og medicin,
behandlede sår og skader og vaccinerede dem, så de
kunne modstå følgesygdomme. Lige så vigtigt som den akut-te indsats er forebyggelsesarbejdet. Vi hjælper regeringer
med at indtænke dyrene i deres katastrofeberedskaber og
lokalbefolkninger med at sikre deres dyr mod fremtidige
katastrofer – for eksempel ved at bygge stalde til dyrene,
der er solide nok til at modstå katastrofer. Med dette langsigtede arbejde hjalp vi over 600.000 dyr. I alt satte vi ind
med 11 indsatser i 9 lande i løbet af året.
• I marts 2015 blev Vanuatu ramt af en af de største cykloner
i Stillehavets historie. Vores katastrofeteam rykkede ud med
mad og dyrlægehjælp og hjalp over 85.000 grise, høns
og andre dyr, der sultede eller var sårede efter stormens
hærgen. Efterfølgende har vi hjulpet lokale beboere med
at bygge nye stalde til dyrene, der kan modstå fremtidige
cykloner, og på den måde har vi yderligere hjulpet over en
halv million dyr.
14

• I april og maj lagde voldsomme jordskælv Nepal i ruiner.
I nogle af de værst ramte områder var 95 % af de lokale
familier afhængige af deres dyr. Vi behandlede 20.000
syge og sårede dyr og leverede materialer til at bygge
1.400 nye stalde og læskure til dyrene. Vi underviste desuden lokalbefolkningen i, hvilket foder og kosttilskud dyrene
skulle have for hurtigst muligt at komme sig. I alt kom vores
indsats 270.000 dyr til gavn.
• I Mexico har vi i 2015 samarbejdet med Internationale
Røde Kors om at forberede lokalsamfund på oversvømmelser. I Tabasco-staten er der et område, som meget ofte
bliver ramt af voldsomme oversvømmelser. Her lærte vi indbyggerne i de lokale landsbyer, hvilke forholdsregler de kan
tage for at beskytte sig selv, deres ejendom og ikke mindst
deres dyr.

Katastroferamte dyr

Dyrene skal ikke være
de glemte ofte
Ethvert dyr har værdi i sig selv – og for en milliard af verdens fattigste mennesker er dyrene deres kilde til indtægt, transport og tryghed. Men når katastrofer som oversvømmelser, jordskælv og cykloner rammer, bliver dyrene ofte glemt i hjælpeindsatsen. Millioner
af dyr lider, sulter og dør af skader og følgesygdomme.
Vi rykker ud for at hjælpe dyrene så hurtigt vi kan – hvad enten det er geder, køer
og grise eller hunde og katte. Ved at hjælpe dyrene hjælper vi samtidig deres ejere
til at genopbygge deres liv, og dyrene er ofte ejernes største trøst midt i katastrofen.

Akut hjælp til dyrene i Nepal efter jordskælvene
”Ødelæggelserne var forfærdelige. Huse var blevet til grus, og dyr brølede af
smerte. Ikke så snart var vi nået frem, før folk omringede os og bad os hjælpe deres
dyr. Der var ikke et eneste hjem, hvor dyrene ikke var sårede.”
”Jeg er glad for, at jeg kunne lindre dyrenes smerter og berolige deres ejere. Vi arbejdede fra tidlig morgen til sen aften for at behandle så mange dyr som muligt og give
dem den medicin, de havde brug for. Når en katastrofe som denne rammer, må vi
alle stå sammen om at hjælpe de mange dyr og mennesker, der lider.”
- Uday Singh Karki, dyrlægestuderende og frivillig hjælper i vores katastrofeteam i Nepal
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Rapid Response

• I marts 2015 bad vi dyrevenner om opbakning til at redde
to bjørne, der sad i et lille bur ved en restaurant i Sochi i
Rusland. Bjørnene levede af affald og fik alkohol at drikke.
En af dem var blevet blind, fordi gæsterne morede sig med
at blænde bjørnene med billygter. På ganske få dage indsamlede vi over 130.000 underskrifter – 22.000 af dem
fra danskere. Med hjælp fra de mange underskrifter lagde
vi pres på de russiske myndigheder for at få bjørnene fjernet
fra de uacceptable forhold. Vores ønske var at bringe bjørnene til vores reservat i Rumænien. Det lykkedes desværre ikke,
men til gengæld blev bjørnene flyttet til et internat i Moskva.
Her får de nu den rette nærende kost, får ikke alkohol at
drikke og bliver ikke chikaneret af blændende billygter.
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Rapid Response-indsatser i 2015

• I november 2015 startede vi en protest mod Toro de Jubilofestivalen i byen Medinaceli i Spanien. Under festivalen
sættes der ild i hornene på levende tyre. Omkring 45.000
danskere skrev under, og i alt indsamlede vi cirka 130.000
underskrifter i Danmark, Sverige og Holland. Vi tog til
Medinaceli og overrakte protesten på byens borgmesterkontor. Toro de Jubilo blev gennemført i 2015, men vi
kæmper for, at det ikke skal ske igen. Mange andre dyr
lider på festivaler og i tyrefægtningsarenaer i Spanien, og i
2016 fortsætter vi derfor arbejdet for at stoppe mishandlingen. Vi vil nu gå direkte til de politiske ledere i Spanien og
bede dem om at forbyde dyrplageri i traditionens navn.
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• Mange turister kører i hestevogn, når de besøger Valetta,
Maltas historiske hovedstad. Men der er næsten ingen
vandposte i byen, hvor hestene kan få vand. De 120 hårdtarbejdende heste er derfor tørstige og dehydrerede.
Det ændrer sig dog nu, efter at cirka 25.000 dyrevenner i
oktober 2015 bakkede op om vores underskriftsindsamling.
Det fik i december måned Transport Malta til at love at lave
vandposte og skyggesteder til hestene, så de ikke længere
skal tørste i varmen.

En tyr i tyrefægtningsarenaen

Hurtig hjælp til dyr i nød
I vores globale dyrebeskyttelsesarbejde sætter vi typisk nogle langsigtede, strategiske målsætninger, så vi kan gøre den størst mulige
forskel for flest dyr. Men i 2015 introducerede vi en ny type kortsigtede indsatser, som vi kalder Rapid Response.
Med Rapid Response forsøger vi ved hjælp af kortvarige og intensive indsatser
at skabe opmærksomhed om grove eksempler på dyremishandling. Vi udvælger
sager, hvor vi tror på, at vi relativt hurtigt kan opnå succes ved at mobilisere mange
af vores støtter omkring en konkret aktion.
Historisk set har vi mange gode eksempler på, at det i forbindelse med visse typer
af dyremishandling kan gøre en stor forskel at samle protester. Jo flere mennesker
der protesterer, jo bedre, og jo større opmærksomhed sagen får, jo bedre.
I 2015 er det med Rapid Response-indsatser lykkedes os at skabe bedre vilkår for
bjørne og heste i nød, og den store opbakning fra vores støtter gør, at vi blandt
andet kan kæmpe videre for at hjælpe de mange tyre, æsler og andre dyr, der
mishandles på festivaler og i tyrefægtningsarenaer i Spanien.
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Økonomi og organisationsudvikling

Udover individuelle bidrag, arv og momskompensation mv. modtog vi i 2015 støtte fra følgende fonde:
Toyota-Fonden 		
Fonden af 24. december 2008
Fru Ellen Bremerdals Fond til hjælp
for hjemløse katte og andre vildtlevende dyr
Frimodt-Heineke Fonden
T. & A. Vinding Kruses Fond
QATO Fonden		
Aage V. Jensens Fonde

kr. 25.000
kr. 200.000
kr. 30.000
kr. 25.000
kr. 15.000
kr. 50.000
kr. 814.797

Indtægter (mio. kroner)
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I løbet af 2015 har vi haft 16 medarbejdere ansat:
• Direktør
• Økonomi- & administrationschef
• Fundraisingchef
• Marketing- og kommunikationschef
• Databasemanager
• CMR-koordinator
• 2 fundraisere
• Redaktør
• Web-koordinator
• Presseansvarlig
• Programmedarbejder
• Kampagnemedarbejder
• 2 medlemsservicemedarbejdere
• Administrationsmedarbejder
De samlede lønningsudgifter udgjorde 7.623.497 kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde 708.767 kr.
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Sådan bruger vi vores penge
Projekter, oplysning og kampagner
Indtægtsgivende aktiviteter
Administration
Nyhedsblade m.v.

70%
2%
10%

18%
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Personale og lønninger

2012

2013

2014

2015

Økonomi og organisationsudvikling
I 2015 steg vores indtægter fra 48,4 millioner kr. til 49 millioner kr. Vi så en ganske
stor fremgang i antallet af individuelle bidragsydere – helt præcis 55.479 personer
mod 46.921 personer i 2014. Vi oplevede også en markant stigning i indtægterne
fra fonde i 2015 – fra 420.000 kr. i 2014 til 1.159.797 kr. i 2015. Testamentariske
gaver udgjorde i 2015 en noget mindre indtægt i forhold til 2014.
Facebook har spillet en meget stor rolle i forhold til at sprede vores budskab og
skabe opbakning om vores arbejde. I 2015 oplevede vi ligesom året før en eksplosiv
vækst i antallet af folk, der følger vores Facebook-side. I starten af året havde vi lige
under 60.000 følgere, mens vi afsluttede året med over 87.000 følgere. Når disse
personer liker, deler, tagger eller kommenterer på vores opslag, er de med til at sprede budskabet til tusindvis af andre Facebook-brugere.
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Vi vil gerne takke alle vores bidragsydere, som gør det
muligt for os at beskytte dyr over hele verden.
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Vi gør verden
til et bedre
sted for dyr
Tidligere hed vi WSPA

