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FORORD

Sammen gør vi
en forskel
Når jeg ser tilbage på 2018, får jeg endnu en gang bekræftet, hvor stor en forskel
vi kan gøre for de millioner af dyr, der lider verden over.
De seneste år er vi kommet et stort skridt videre i arbejdet for at sætte en stopper for elefantunderholdning i
turistindustrien. I 2018 nåede vi op på 226 rejseselskaber, der har fjernet elefantridning og -shows fra deres
udflugtsprogrammer. Samtidig ændrer holdningen sig blandt de rejsende. Ifølge to YouGov-undersøgelser er
antallet af danskere, der vil ride på elefanter, på fire år faldet fra to ud af fem til en ud af fem. Det viser, hvor
vigtige oplysningskampagner er.
En central del af vores arbejde i Thailand er at overbevise elefantlejre om at ændre kurs. I 2018 sagde den
første af disse lejre, ChangChill, ja til at stoppe elefantridning og -badning, og elefanterne har nu langt større
frihed til bare at være elefanter. ChangChill er den første af forhåbentlig mange lejre, der vil give deres
elefanter et bedre liv.
Også herhjemme har vi gjort en forskel for elefanter. Ved hjælp af omkring 50.000 underskrifter medvirkede
vi i 2018 til, at de danske politikere forpligtede sig til at forbyde elefanter og andre vilde dyr i cirkus. Sådan
et forbud har mange andre europæiske lande også indført, og nogle af de tidligere cirkuselefanter kan snart
flytte ind i det nye elefantreservat Elephant Haven i Frankrig, som vi har støttet.
Som forbuddet mod cirkuselefanter viser, kan underskrifter være et effektivt middel til at skabe forandringer
til gavn for dyrene. I løbet af året bakkede over 60.000 danskere op om vores underskriftsindsamlinger, og
dertil kommer mange tusinde flere underskrifter fra dyrevenner verden over. Med denne store opbakning fik
vi KFC’s moderselskab til at indgå i dialog med os – noget de tidligere har afvist at gøre.
Med underskrifter vil vi også forbedre forholdene for de mange grise, høns og andre dyr, der lider i EU’s
landbrugsproduktionen. I 2018 gik vi sammen med over 145 andre organisationer om at få forbudt bure til
landbrugsdyr i EU. Hvis vi når op på 1 million underskrifter, er EU-Kommissionen forpligtet til at tage spørgsmålet op. Helt fra start har Danmark været det land med flest underskrifter i forhold til antal indbyggere.
Vi kunne ikke opnå disse flotte resultater uden den store opbakning fra alle jer, der støtter vores arbejde.
Tak fordi I gør en forskel for dyrene.
Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

BESTYRELSEN
Pernille Sams, formand / Peter Mollerup, næstformand / Sanne Rosbøg / Steve McIvor, International CEO.
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World Animal Protection Danmark er en del af en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har
beskyttet dyr mod udnyttelse og mishandling i mere end 50 år. Gennem vores arbejde inspirerer
og påvirker vi mennesker, organisationer og regeringer til at forbedre forholdene for verdens dyr.
Vi beskytter vilde dyr og arbejder for, at de kan leve frit i naturen, hvor de hører til. 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 naturkatastrofer. 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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V ILD E DYR

Vilde dyr
Dalen med de glade elefanter
”Vores første elefanter kom fra skovhugstindustrien. De var i dårlig forfatning, både fysisk og psykisk. De fik det lidt bedre, da
vi i stedet begyndte at bruge dem til elefantridning – men de
skulle stadig kontrolleres med lænker og jernkroge, så psykisk
havde de det ikke godt. De var ikke fri til at være elefanter.”
Supakorn Tanaseth ejer ChangChill (tidligere Happy Elephant
Valley), en elefantlejr, som vi har hjulpet til at blive elefant
venlig. Her er det nu slut med elefantridning, og elefanterne
har langt større frihed til at bevæge sig omkring i dalen for
at græsse og socialisere med hinanden.

”Efter at vi har droppet elefantridning, er
elefanterne blevet stærkere både fysisk og
psykisk. De virker langt gladere. Nu kan jeg se,
hvor intelligente de er, og at de har hver deres
personlighed,” siger Supakorn.
Han fortæller, at elefanternes behov er blevet hans vigtigste
prioritet. ”Vi ønsker ikke, at det skal forstyrre elefanterne eller
gøre dem urolige, når der kommer turister for at se dem.
Elefanterne kommer i første række. Det er de besøgende,
der må tilpasse sig.”

Mae Gohgae og Mayura er mor og datter og bor sammen i C
 hangChill
(tidl. Happy Elephant Valley).

Det vil vi:
Vi vil sætte en stopper for, at vilde dyr bliver indfanget, mishandlet, udnyttet og dræbt. Vores mål
er, at vilde dyr forbliver i naturen, hvor de hører til.

Det gør vi:
Vi arbejder på at stoppe den kommercielle udnyttelse og mishandling af vilde dyr, blandt andet
via dialog med turistbranchen og ved at påvirke
regeringer til at beskytte vilde dyr. Via oplysning vil
vi mindske efterspørgslen på vilde dyr, der bliver
udnyttet til underholdning og traditionel medicin.
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32

rejseselskaber forpligtede
sig i 2018 til at droppe
elefantunderholdning.

VI LD E DYR

Udvalgte indsatser i 2018
Farvel til elefanter i danske cirkus
Lige før påsken 2018 lovede politikerne at forbyde elefanter og andre vilde dyr i danske cirkus. Det skete, efter at vi
havde indsamlet omkring 50.000 underskrifter fra danske
dyrevenner.
Danmark er bare et blandt mange europæiske lande, der
ikke længere vil tillade elefanter i cirkus. Nu er der brug
for et sted, hvor de tidligere cirkuselefanter kan nyde deres
otium. Vi støttede derfor opførelsen af Elephant Haven i
Frankrig – Europas første elefantreservat. Helt konkret finansierede vi den stald, hvor de første elefanter skal flytte ind.

Mange rejseselskaber er blevet elefantvenlige
Rejsebranchen spiller en stor rolle, når det handler om at
stoppe underholdning med vilde dyr. Mange rejseselskaber
tilbyder nemlig deres kunder udflugter til steder, hvor vilde dyr
bliver udnyttet og mishandlet, for eksempel i form af elefantridning, dyreshows eller mulighed for at få taget billeder med
dyrene.
Vi er løbende i dialog med danske og internationale rejse
selskaber. I 2018 forpligtede yderligere 32 selskaber sig til
at droppe elefantunderholdning, så der ved årets udgang
var i alt 224 elefantvenlige rejseselskaber.

Et mere naturligt liv til elefanterne i turistindustrien
Over 3.000 elefanter lever i fangenskab i turistindustrien i
Asien – de fleste af dem under elendige forhold. Vi har støttet
reservaterne Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES), Elephant
Valley Thailand og Mahouts Elephant Foundation i Thailand
samt reservatet Mandalao i Laos. Her lever elefanter, der
tidligere er blevet udnyttet i turist- eller skovhugstindustrien, nu
et godt elefantliv.
Vi arbejder samtidig på at få traditionelle elefantlejre i Thailand til at omdanne sig til dyrevenlige steder, hvor turisterne i
stedet for at ride på elefanterne kan opleve de store dyr leve
et mere naturligt liv. I 2018 hjalp vi en sådan lejr – Happy
Elephant Valley, nu omdøbt til ChangChill – med at blive
elefantvenlig. ChangChill skal fungere som et godt eksempel, der viser, at bedre dyrevelfærd og indtjening kan gå
hånd i hånd.

Store spillere slutter sig til kampen mod spøgelsesnet
Spøgelsesnet – tabt og efterladt fiskegrej – er den største
trussel mod havets dyr sammenlignet med alle andre typer
marint affald tilsammen. Vi har siden 2014 arbejdet for at få
FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) til at indføre
mærkning af fiskegarn, og i 2018 lykkedes det. Mærkningen
vil hjælpe myndigheder med at spore spøgelsesnet tilbage
til ejerne og stoppe fiskerbåde fra ulovligt at efterlade deres
garn i havene.
Den internationale alliance Global Ghost Gear Initiative
(GGGI), som vi har stiftet, har i flere år presset på for at få
Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) til at gå ind i
kampen mod spøgelsesnet. Det førte i september 2018 til, at
IWC vedtog den såkaldte ’spøgelsesnet-resolution’, der skal
beskytte hvaler og delfiner mod de farlige garn.
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Suzi leger med en af de andre reddede bjørne i reservatet.

Dansen er slut for Suzi
I april 2018 ankom den seks år gamle hunbjørn Suzi til
Balkasar-reservatet, som vi finansierer i Pakistan. Hun havde
en slem parasitinfektion, som hun straks kom i behandling for.
Suzis ejer havde brugt hende som dansebjørn. Selvom Suzi
var hans eneste indtægtskilde, var han ivrig efter at finde en
anden levevej. Vores lokale partnerorganisation Bioresource
Research Centre (BRC) hjalp ham med at starte en lille butik,
så han fortsat kan forsørge sin familie. Til gengæld skrev han
under på aldrig at anskaffe sig en ny bjørn.

”Da Suzi ankom, bedøvede vi hende og fjernede
rebene i hendes snude og rundt om halsen. Da
hun vågnede, var hun helt tydeligt lettet over, at
rebene ikke længere gav hende smerter. Hun
er en livlig og glad bjørn, der er vild med mad –
særligt brød og sukkerrør,” fortæller Madeeha
Manzoor, zoolog hos BRC.
Suzi er nu fri til at leve et godt bjørneliv i det beskyttede reservat, hvor hun kan lege, bade og tilbringe dovne dage i solen.

13

bjørne reddet fra et liv
som dansebjørn i Pakistan.

.
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Udvalgte indsatser i 2018
16 bjørne reddet fra galdeindustrien i Vietnam
Efterspørgslen på bjørnegalde, der anvendes i traditionel asiatisk medicin,
er skyld i, at tusindvis af bjørne i Asien lever under horrible forhold i fangenskab. På galdefabrikker sidder bjørnene i små bure, hvor de knap kan
bevæge sig, og de får tappet deres galde med smertefulde metoder.
I Vietnam har det siden 2005 været ulovligt at tappe og sælge bjørnegalde. Vores lokale partnerorganisation Education for Nature Vietnam
(ENV) samarbejder med myndighederne om at opspore og stoppe den
illegale galdeindustri. Takket være denne indsats blev 16 bjørne konfiskeret
i 2018 og lever nu i beskyttede reservater. I 2018 nåede vi op på 22 provinser i Vietnam, hvor der ikke længere lever nogen bjørne i fangenskab.

Uddannelse skal beskytte bjørnene i Myanmar
Galdeindustrien er først kommet til Myanmar de seneste år og har endnu ikke
stor udbredelse der. Vi arbejder for at stoppe den, inden den får fodfæste. Til
det formål er vi nødt til at ændre befolkningens syn på bjørne, så de ikke læng
ere finder det acceptabelt at jagte, indfange og udnytte de store, vilde dyr.
I samarbejde med naturbeskyttelsesorganisationen Instituto OKIOS har vi
startet et uddannelses- og oplysningsprojekt i landet. Indtil videre har vi uddannet over 1.000 studerende og taget mere end 170 studerende med på
udflugter i naturområder, hvor de har lært om vigtigheden af biodiversitet.

13 bjørne i Pakistan har fået et godt liv
I 2018 reddede vi 13 bjørne i Pakistan. De havde været brugt som dansebjørne, hvor de med brutale metoder blev trænet til at optræde for publikum, eller som underholdning i bjørne-hundekampe, hvor de gang på gang
måtte forsvare sig mod kamptrænede hunde.
Fem af bjørnene var unger, der blot var få måneder gamle. De var taget fra
naturen af krybskytter, som havde planlagt at sælge dem som dansebjørne.
I samarbejde med myndighederne lykkedes det vores pakistanske partner
organisation Bioresource Research Centre (BRC) at konfiskere ungerne
i sidste øjeblik, og de har nu fået et nyt liv i det store bjørnereservat, vi
finansierer i Balkasar, Pakistan.

Fem nye bjørne i reservatet i Rumænien
I bjørnereservatet, vi finansierer i Zarnesti, Rumænien, kom der fem nye beboere i 2018. Nu lever der i alt 102 bjørne i reservatet, der drives af vores
lokale partnerorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP).
Tre af de bjørne, vi reddede i 2018, kom fra usle forhold i zoologiske
haver, der ikke kunne tage sig ordentligt af dem. De andre to var vilde
bjørne. Den ene var en bjørneunge, som velmenende mennesker havde
taget fra naturen i den tro, at hun var forladt af sin mor. Den anden var en
ung hanbjørn, der var i fare for at blive skudt efter at have såret en turist,
som forsøgte at tage en selfie med bjørnen. Nu lever de et trygt liv beskyttet
mod mennesker i det natursmukke reservat.
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Hunde
Egernjægeren Bruno
Hunden Bruno bor i Kenya hos sin ejer Joseph Mutui og hans
familie. Hun er en af de tusindvis af hunde, vi har vaccineret i
landet. ”Siden World Animal Protection kom, har jeg lært rigtig meget om, hvordan jeg passer Bruno og min anden hund
Simba bedst muligt. Som I kan se, er de glade og tilfredse –
og de giver os så megen glæde hver dag,” siger Joseph.
Udover at Bruno er et skattet familiemedlem og vagthund, beskytter hun majsmarkerne mod egern. ”Vores landsby har store
problemer med egern, og det går udover kvaliteten af vores
afgrøder. Men siden jeg fik Bruno, har hun hjulpet med at jage
egern væk fra gården,” fortæller Joseph med tilfreds mine.

Joseph arbejder nu frivilligt med at undervise sine naboer i,
hvordan man er en ansvarlig hundeejer – hvilket blandt andet
indebærer, at man får vaccineret sine hunde. Og det har
i høj grad forbedret forholdet mellem mennesker og hunde
i området.

”Min nærmeste nabo har taget to hunde til sig,
der blev ved med at følge efter ham, da han var
ude at gå tur. Nu er de uadskillelige. Det var
mer mit hjerte at se, hvor glade folk heromkring
er blevet for hundene.”

Joseph gav Bruno hendes navn, fordi han syntes, at det er et stærkt navn, der passer godt til en hund med stort mod på livet.
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Udvalgte indsatser i 2018

+97.000
hunde blev rabiesvaccineret i Kenya og
Sierra Leone i 2018

Bred indsats mod rabies i Afrika
I 2018 har vi samarbejdet med og rådgivet regeringer
og myndigheder i en række afrikanske lande, herunder
Madagascar, Benin, Zimbabwe, Kenya og Sierra Leone.
Vi hjælper landene med at udvikle strategier for at bekæmpe
rabies og kontrollere hundebestandene.
I en række af landene hjælper vi desuden myndighederne
med at gennemføre pilotprojekter med vaccinationer af hunde.
Blandt andet har vi været involveret i et pilotprojekt i en zimbabwisk region, der bliver kaldt ”det nordøstlige vaccinationsbælte”. Her er over 9.000 hunde blevet vaccineret.

Stort antal hunde vaccineret i Kenya og Sierra Leone
Gennem vores indsats i Kenya og Sierra Leone og vores samarbejde med Global Alliance for Rabies Control (GARC) blev
over 97.000 hunde rabiesvaccineret i de to lande i 2018.
Dermed er hundene nu beskyttet mod den dødbringende
sygdom – og de er ikke længere i fare for at blive brutalt aflivet,
fordi mennesker frygter, at de spreder smitte.
I Sierra Leone har vi desuden neutraliseret en række hunde, så
de ikke føder hvalpe, der risikerer at ende som herreløse hunde.

Oplysning spredes via skoler
I løbet af året underviste vi over 180 lærere fra 30 skoler
i Kenya. Lærerne er nu rustet til at oplyse deres elever om
rabies, hvad man skal gøre, hvis man bliver smittet, og hvordan
man undgår at blive bidt af en hund. Eleverne lærer også,
hvordan man er en ansvarlig hundeejer – herunder at man
bør vaccinere sine hunde. Det samme har vi gjort med 72
lærere fra 15 skoler i Sierra Leones hovedstad Freetown.
Eleverne deler deres nye viden med deres familier, og dermed
når vi ud til en stor del af lokalbefolkningen med den vigtige
information.

Det vil vi:
Beskytte hunde mod brutale masse
aflivninger og sikre dem bedre
levevilkår

Det gør vi:
Overbeviser regeringer og myndigheder om at indføre dyrevenlige og
effektive løsninger til at håndtere
deres hundebestande frem for at
aflive hundene med brutale metoder.
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Landbrugsdyr
Sarahs passion for grise
”Jeg elsker at arbejde med søer; de har så meget personlighed.
Nogle kommer dig i møde og hilser, andre vil kløs bag øret.”
Sarah Ison har en passion for grise. Hun er en internationalt
anerkendt forsker, seniorrådgiver for vores globale arbejde
med landbrugsdyr og har brugt de sidste 12 år på at studere
grises adfærd.
Sarah beskriver første gang, hun besøgte en stor industriel
svinefarm: ”I staldene var der række efter række af små bure
med søer. Der var meget mørkt, og lydniveauet og lugten var
næsten ikke til at holde ud.”
Men Sarahs job giver hende også mange gode oplevelser.
Hun mindes et besøg på en stor industrifarm i Kina, der sam
arbejder med os om at give grisene et bedre liv.

”Grisene legede og havde masser af plads.
Stalden var godt oplyst, solen skinnede ind, og
det var let at trække vejret. Søerne gik i løsdrift,
og der hang genstande ned fra loftet, som
grisene kunne beskæftige sig med. Den yngre
generation i Kina er meget interesseret i dyre
velfærd – og det er dem, der er fremtiden.”
Sarah Ison holder en pattegris fra en svinefarm i EU.

+500.000
dyrevenner bakkede op om vores underskrifts
indsamling rettet mod KFC, en af verdens største
aftagere af slagtekyllinger fra den industrielle
produktion.

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

Det gør vi:
Rådgiver og lægger pres på regeringer, fødevarevirksomheder og landbruget om god dyrevelfærd
for landbrugsdyr.
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Udvalgte indsatser i 2018
EU’s landbrugsdyr skal ud af burene
Mere end 300 millioner dyr lever i bure i EU. 10,6 millioner søer fikseres i farebokse på hårde betongulve, hvor de
ikke engang kan vende sig. 120 millioner kaniner opdrættes årligt i EU, de fleste stuvet sammen i små tremmebure.
210 millioner høner sidder i mikroskopiske bure og lægger
æg hele livet. Dertil kommer millioner af vagtler, gæs og
ænder, der også lever under helt uacceptable forhold.
I efteråret 2018 gik vi derfor sammen med over 145 andre europæiske organisationer om det europæiske borger
initiativ ’End Cage Age’ – ‘Ud af buret’. Hvis vi indsamler
en million u nderskrifter fra EU-borgere inden september
2019, er EU-Kommissionen forpligtet til at tage spørgsmålet op. I starten af december havde vi nået en fjerdedel af
underskrifterne, hvoraf mere end 26.000 kom fra danskere.

Fra trange bokse til løsdrift i Kina
Omkring halvdelen af alle verdens grise – 700 millioner –
lever i Kina. I flere år er udviklingen i landet gået i retning af en
mere og mere intensiv produktion, hvor grisene presses sammen på al for lidt plads og står på bare cementgulve. Søerne
tilbringer størstedelen af deres liv i trange drægtigheds- og
farebokse, hvor de knap kan bevæge sig.
Vi samarbejder med tre store kinesiske svineproducenter.
De skal demonstrere over for industrien i Kina, at det kan
lade sig gøre at kombinere indtjening og bedre dyrevelfærd.
Samarbejdet førte i 2018 til, at over 100.000 avlssøer og tæt
på 700.000 slagtegrise fik bedre forhold.

Et bedre liv til søer og pattegrise
Også andre steder i verden samarbejder vi med nogle af de
største svineproducenter for at få dem til at prioritere dyrevelfærd. Vi fokuserer på de lande, hvor størstedelen af verdens
svinekød kommer fra, for på den måde kan vi gøre en forskel
for flest mulige grise. Udover Kina drejer det sig blandt andet
om Brasilien og Thailand.
I Brasilien samarbejder vi med BRF og JBS South America. Det
skabte i 2018 bedre forhold for over 45.000 søer og 540.000
grise. 48 % af JBS’ søer og 29 % af BRF’s søer går nu i løsdrift.
Vores samarbejde med thailandske svineproducenter forbedrede livet for over 4.000 søer og 2,3 millioner grise i 2018.
En af disse producenter er Betagro. 26,6 % af deres søer
går nu i løsdrift mod 18 % i 2017. Over 350.000 af deres
pattegrise blev skånet for at få klippet tænder, og 260.000
pattegrise slap for at blive halekuperede.

En halv million underskrifter overrakt til KFC
Mere end 500.000 dyrevenner i 10 lande bakkede op om
vores underskriftsindsamling rettet mod KFC. Den globale
fastfood-kæde er en af verdens største aftagere af slagte
kyllinger fra den industrielle produktion. Her lever dyrene klemt
sammen, så hver kylling ikke har mere plads, end hvad der
svarer til et A4-ark.
I oktober 2018 overrakte vi underskrifterne til KFC. Kort
forinden mødtes vi med KFC’s moderselskab, Yum! Brands.
De gav udtryk for, at de fremover gerne vil samarbejde med
os om bedre dyrevelfærd. KFC havde hidtil afvist at ændre
praksis, men presset fra de mange underskrifter hjalp os med
at åbne op for en konstruktiv kommunikation.
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Katastroferamte dyr
Agnes og hendes geder
45-årige Agnes Mutunga fik hjælp af os, da Kenya i foråret
2018 blev ramt af oversvømmelser. Agnes’ køer, får og geder
er hendes hovedindtægtskilde og sikrer, at hun kan betale for
sine fire børns skolegang.
Under de voldsomme regnskyl begyndte fire af Agnes’ geder
at opføre sig mærkeligt. De mistede appetitten, nyste, og
der løb slim ud af deres næsebor. Det var lungebetændelse
– men Agnes kendte ikke symptomerne.
”Vi har ingen dyrlæger her, så jeg kunne ikke få dem behandlet. Jeg tænkte, at det nok ville gå over af sig selv, men desværre døde gederne et par uger efter. Jeg var meget trist over
at se dem dø,” fortæller Agnes.

Vi nåede frem i tide til at behandle Agnes’
andre dyr. Og vi har hjulpet lokalbefolkningen
til bedre at kunne beskytte deres dyr i kom
mende katastrofer.
Agnes er meget taknemmelig: “Nu ved jeg, hvad forskellige
symptomer hos mine dyr betyder. Og jeg er lykkelig over
at få mine dyr behandlet og vaccineret, så de er beskyttet
mod orm og andre sygdomme, der følger i kølvandet på
oversvømmelser.”

Agnes’ gedestald kollapsede under vandmasserne.
Hun flyttede de overlevende geder i ly for vejret i en lille hytte.

Det vil vi:
Vi vil hjælpe de millioner af dyr, der
hvert år bliver ramt af naturkatastrofer,
og arbejde for, at de er bedre sikret i
fremtidige katastrofesituationer.

Det gør vi:
Vi sætter ind med akut hjælp til
dyr og deres ejere i katastrofer,
og vi hjælper regeringer, organisationer og lokalsamfund med at
indtænke dyr i nationale og lokale
katastrofeberedskabsplaner.
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K ATASTROFER AMTE DYR

127.500

dyr modtog dyrlægebehandling, vaccina
tioner og medicin, efter at store oversvøm
melser i 2018 ramte Kenya.

Udvalgte indsatser i 2018
12 akutte katastrofeindsatser i 2018
I 2018 rykkede vi ud med akut hjælp til over 450.000 dyr,
der blev ramt af naturkatastrofer. I alt satte vi ind med 12
indsatser i 12 lande. Desuden kom vores forebyggende
katastrofearbejde i 2018 over 52 millioner dyr til gode.
Vi rådgiver blandt andet organisationer, regeringer og myndigheder om at udarbejde katastrofeberedskabsplaner, der
inkluderer dyrene. Og vi uddanner dyrlæger i at behandle
dyr i katastrofesituationer.

Vulkan truede dyr og deres ejere i Guatemala
I juni 2018 gik vulkanen Fuego i udbrud i Guatemala og begravede hele landsbyer i vulkansk aske og mudder. Mange
af de lokale beboere tog deres dyr med sig, da de flygtede.
De søgte tilflugt i lejre, hvor vi var til stede for at hjælpe de
sårede og syge dyr. Tusindvis af andre dyr var ladt alene
tilbage. Sammen med en lokal NGO fik vi adgang til katastrofezonen, så vi kunne hjælpe så mange af de efterladte
dyr som muligt.

Vi samarbejder fortsat med Internationale Røde Kors og Røde
Halvmåne (IFRC). Dels samarbejder vi helt konkret om at
hjælpe dyr og deres ejere, når oversvømmelser, tørker og andre katastrofer rammer. Og dels hjælper vi lokalbefolkninger
i verdens fattigste lande med at forberede sig på kommende
katastrofer, så de bedre kan beskytte sig selv og deres dyr.

Vi uddelte foder, mineraltilskud og medicin til i alt 21.000 dyr.
Lokalsamfundene i området er stærkt afhængige af landbrug.
De ville derfor have svært ved at komme på fode efter katastrofen uden dyrene, som er deres kilde til transport, mad og
indkomst. Efterfølgende har Guatemalas regering sagt ja til at
inkludere dyrene i deres katastrofeberedskabsplaner.

Hjælp under uventede oversvømmelser i Kenya
I maj 2018 blev Kenya ramt af oversvømmelser. Makueni, det
hårdest ramte distrikt, er normalt meget tørt og oplever jævnligt
tørke. Lokalbefolkningen var derfor helt uforberedt på den
voldsomme regn og oversvømmelserne. Tusindvis af dyr var i
fare for at dø, hvilket ville være endnu en katastrofe for deres
ejere. En stor del af befolkningen er nemlig dybt afhængige af
deres dyr.

Hurtig indsats reddede tusindvis af dyr i Indien
I august 2018 ramte de voldsomste oversvømmelser siden
1924 delstaten Kerala i Indien. Utallige byer og landsbyer
blev dækket af rasende vandmasser, og tusindvis af dyr sultede, fordi deres foder og græsgange var ødelagte. Sammen
med Indisk Røde Kors uddelte vi foder og mineraltilskud til tæt
på 35.000 køer, bøfler, geder, grise og høns. Den hurtige
indsats reddede dyrenes liv.

Vi satte ind med dyrlægebehandling, vaccinationer og medicin til 127.500 dyr. I dette arbejde fik vi hjælp af et veterinært
nødhjælpsteam, som vi har dannet i Kenya. Teamet består af
dyrlægestuderende på sidste år af deres uddannelse, som vi
har oplært i katastrofeindsatser.

Vi samarbejder nu med Keralas delstatsregering om at lave
katastrofeberedskabsplaner, der medtænker dyrene. Tæt på
en million kreaturer vil være bedre beskyttet, når beredskabsplanerne er sat i kraft. Det vil også beskytte omkring otte
millioner høns og andet fjerkræ.
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Tak for støtten
I 2018 nåede vores indtægter op på 54,8 millioner kr.
mod 54 millioner kr. i 2017.
Vi sætter stor pris på den gavmilde støtte fra privatpersoner, fonde og personer, der har testamenteret en del af deres arv til os.
Det er takket være denne støtte, at vi kan hjælpe så mange dyr over hele verden og give dem et liv fri for mishandling og lidelse.
Samtidig er den store og loyale opbakning med til at øge vores indflydelse i omverdenen. Jo flere der støtter os, jo flere resultater
kan vi skabe.

I gør vores arbejde muligt.
Det er fortsat alle de mange løbende
bidrag og gaver fra private, som bidrager
suverænt mest til indtægterne.

Merete Bo Jensen

Støtter World Animal Protection Danmark
med et fast månedligt beløb

”Dyrene står mit hjerte nært, og de skal behandles ordentligt. World Animal Protection gør en
kæmpe forskel, blandt andet ved at stoppe underholdning med vilde dyr og redde dyr i katastrofer. Men også ved at uddanne mennesker
rundt omkring i verden og ændre deres syn på
dyr. Dette langsigtede arbejde er meget vigtigt.
Det er dejligt, at de tager de kampe, så man
kan hjælpe dyrene ved at støtte op om dem.”
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Ved udgangen
af 2018 støttede over
60.000 privatpersoner vores
arbejde for dyrene med
49,9 millioner kr.
Det er en stigning på omkring 1.000 private
støtter og lidt over en million kr. i forhold
til året før.

ØKON OM I O G ORGA NISATIONS UDVI KLI N G

I 2018 modtog vi
2.431.582 kr. fra
testamentariske gaver, der nu
kommer dyrene til gode.
Det er en stigning på cirka 100.000 kr.
i forhold til 2017.

Jette Damgaard

Har betænkt World Animal Protection
Danmark i sit testamente

”Jeg har valgt, at en del af min arv skal gå til
World Animal Protection, fordi de ikke kun redder dyr, men også mennesker. De tager ikke
bare bjørne og elefanter fra deres ejere og
efterlader dem uden mulighed for at forsørge
sig. De hjælper dem i stedet med at tjene
penge på anden vis. Tit ser vi ikke baggrunden
for, hvorfor mennesker mishandler dyr. Ofte er
det jo på grund af fattigdom.”

Katha Harboe

Repræsentant for Fonden af
24. december 2008
”World Animal Protection er den eneste organisation i Danmark, der støtter så bredt; De
hjælper både vilde dyr, landbrugsdyr og hunde.
Det batter virkelig noget, og man ser resultater!
Og så har det betydning for os, at de ikke bare
hjælper dyrene med dyrlægebehandling osv.,
men også bruger ressourcer på uddannelse og
oplysning, så mennesker bliver mere bevidste
om, hvordan man bør behandle dyr.”

Vi modtog i alt
370.000 kr.
i støtte fra fonde i 2018.
Dermed kunne vi hjælpe
endnu flere dyr.
Dette beløb svarer omtrent til støtten
fra fonde i 2017, der udgjorde 375.000 kr.

Støtte fra fonde i 2018 (DKK)

Toyota-Fonden, 25.000 kr. • Fonden af 24. december 2008, 150.000 kr. • Fru Ellen Bremerdals Fond til hjælp for hjemløse
katte og andre vildtlevende dyr, 90.000 kr. • Tove og Anders Vinding Kruses Fond, 20.000 kr. • Jørgen og Ellen Hilde Larsens
fond til gavn for dyr, 20.000 kr. • Fru Hedevig Quidings Legat, 50.000 kr. • Lund Fonden, 15.000 kr.
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Tak for underskrifter,
likes og delinger
60.807 underskrifter fra danske dyrevenner ...
... hjalp os i 2018 blandt andet med at få de danske politikere til at love et forbud mod elefanter og andre vilde dyr i cirkus og til
at få KFC til at indgå i dialog med os om forholdene for fastfood-kædens slagtekyllinger.

Elefanterne fortjener et liv i frihed, hvor de kan følge deres naturlige instinkter.
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112.564 Facebook-brugere
fulgte vores side ved udgangen
af 2018, og 3.261 fulgte os
på Instagram.
Det er dejligt at opleve, at flere og flere følger os på de
sociale medier og hjælper med at sprede budskabet om
vores arbejde for dyrene. Vi sætter pris på hver eneste
deling, like og kommentar til vores opslag.
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Hvad går pengene til?
I 2018 har vi anvendt over 76 % af midlerne på vores formål: Arbejdet for bedre dyrevelfærd og dyrebeskyttelse over hele
verden. Årsresultatet ligger tæt på 220.000 kr., og vores egenkapital ved udgangen af 2018 er på 6,3 millioner kr. Det er
med til at fremtidssikre vores aktiviteter, da det giver os en god økonomisk robusthed over for perioder med svingende indtægter. Vi har fastholdt vores administrationsudgifter på lige under 10 %, hvilket er samme niveau som tidligere år.

Projekter, Oplysning og Kampagner
Indtægtsgivende aktiviteter
Administration
Nyhedsblade m.v.
Overført til egenkapital

76,4%
11,8%
9,7%
1,7%
0,4%

Projekter, Oplysning og Kampagne

76,4%
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ÅRETS RESULTAT
Indtægtsgivende aktiviteter

11,8%

406.700
53.574.435

UDGIFTER I ALT

39.799.580
534.146
8.129.543
5.111.166

UDGIFTER
Projekter, oplysning og kampagner
Nyhedsblade mv.
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
Administrationsudgifter

53.981.135

INDTÆGTER I ALT

48.781.768
2.320.598
375.000
1.269.967
1.233.802

INDTÆGTER
Donationer, indsamlinger og kontingenter mv.
Arv
Fonde
Tilskud fra Tips- og Lottomidler
Momskompensation
Administration

9,7%
Overført til egenkapital

0,4%

Personale og lønninger

Nyhedsblade mv.

1,7%

(DKK)

I løbet af 2018 har vi haft 18 medarbejdere ansat på det danske kontor.
De samlede lønningsudgifter udgjorde

8.573.164

De samlede pensionsudgifter udgjorde

853.744
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Indtægter og udgifter 2018
Resultatopgørelse 2018

(DKK)

INDTÆGTER
Donationer, indsamlinger og kontingenter mv.
Arv

49.896.422
2.431.582

Fonde

370.000

Tilskud fra Tips- og Lottomidler

877.090

Momskompensation
Virksomhedssponsorater
INDTÆGTER I ALT

1.227.114
17.000
54.819.208

UDGIFTER
Projekter, oplysning og kampagner
Nyhedsblade mv.
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
Administrationsudgifter
UDGIFTER I ALT

ÅRETS RESULTAT
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41.871.543
958.597
6.444.077
5.327.349
54.601.566

217.642
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Foto: Michelle de Villiers
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Læs mere om vores arbejde på
worldanimalprotection.dk

