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En chokerende oplevelse
For nylig var jeg i Thailand for at bevidne
den frygtelige behandling, som vilde dyr
udsættes for i turistindustrien. Det var hjerteskærende at se. Dyrene lever et trøstesløst liv i lænker eller bag tremmer, og de
gennemgår brutal træning for at kunne
agere ”pauseklovne” for turisterne.

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark

Dyrene er vant til slag og trusler – det
overværede jeg ved selvsyn. Så det
var rørende at opleve, hvordan de reagerede, når jeg talte blidt og venligt til
dem. En elefant, som jeg havde set blive
slået hårdt i hovedet, rakte snablen ud
mod mig og lyttede opmærksomt til min
stemme. Udtrykket i hendes øjne ændrede sig, og jeg følte, at hun bad om
min hjælp. Jeg ønskede brændende, at
jeg kunne redde hende.
Jeg kendte på forhånd til dyrenes forhold
– men det var noget helt andet at opleve det selv. Jeg føler nu mere end no-
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gensinde, hvor vigtigt det er at få stoppet denne groteske behandling af levende væsner, der burde leve et værdigt
og frit liv.
Heldigvis er der også steder, hvor dyrene har det godt. Et af dem er elefantreservatet BLES, som vi støtter. Det var en
åbenbaring at besøge dette fristed for
elefanter. Jeg håber, at du vil nyde billederne derfra inde i bladet. De kan minde
os om, hvad det er, vi kæmper for.
Sammen kan vi arbejde for en verden,
hvor steder som BLES er reglen – ikke
undtagelsen.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

KORT NYT
efterladt fiskegrej i verdenshavene –
de såkaldte spøgelsesnet. Sammen
med PADI vil vi klæde dykkerne på til at
identificere spøgelsesnet og rapportere
om dem. Det vil betyde millioner af øjne
i verdenshavene, der er på udkig efter
de flydende dødsfælder.

PADI slutter sig til kampen
mod spøgelsesnet
Dykker-organisationen PADI har sluttet sig til Global Ghost Gear Initiative
(GGGI), som vi grundlagde i 2015.
GGGI er en global alliance, der arbejder for at løse problemet med tabt og

Cirkuselefanter skal på
politikernes dagsorden
En lang række lande i og uden for
Europa – senest Skotland, Indien og
Sverige – har valgt at forbyde elefanter og andre vilde dyr i cirkus. Vilde dyr
kan nemlig ikke få deres komplekse behov opfyldt i et omrejsende cirkus. Men
Danmark halter bagefter: Her er det stadig tilladt at lade elefanter, søløver og
zebraer optræde i cirkus. Det vil vi have
lavet om på, og siden sommeren 2017
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har vi samlet over 45.000 underskrifter ind
fra danskere, der støtter et forbud. Heldigvis er en række danske politikere engageret i sagen, og vi afventer nu, at emnet tages op i Folketinget.

Sonarer kan redde de
sidste golfmarsvin
De sidste 23 golfmarsvin i verden lever i
den Mexicanske Golf ud for Californien.
Her er der store mængder tabte og efterladte fiskenet, de såkaldte spøgelsesnet. Marsvinene er i stor fare for at blive
viklet ind i nettene og drukne eller dø af
sult. I maj og oktober 2017 var vi med til
at finde og fjerne næsten 8.000 kvadratmeter net ved hjælp af en unik sonarscanningsteknologi. Dermed er Golfen blevet
et sikrere område for marsvinene at leve, i
hvert fald for nu.

Slut med buræg hos Nestlé

Nestlé er en af verdens største fødevarevirksomheder. Det gør derfor en forskel
for millioner af høns, at virksomheden har
valgt at udfase brugen af buræg i alle deres produkter verden over. Nestlé har tidligere annonceret, at de vil droppe buræg
i USA fra 2020 – og i slutningen af 2017
fulgte de trop med at udfase buræg fra
deres produkter på globalt plan. I 2020
vil det være slut med buræg i Nestlé-produkter i Europa, og i 2025 i resten af verden.

holdt på små galdefabrikker, og at antallet af fabrikker er stigende. Bjørnegaldeindustrien er dog endnu ikke fast indgroet i
Myanmar, og vi har nu startet nyt arbejde
op i landet for at forhindre industrien i at
udvikle sig. Dermed håber vi på at kunne
beskytte tusindvis af bjørnes liv.
The Endangered Species Restoration

Vi udvider arbejdet mod
bjørnegaldeindustrien til Myanmar
I Myanmar er bjørnegaldefabrikker en
relativt ny, men voksende trussel mod landets bjørne. I 2016 foretog vi en undersøgelse, der afslørede, at 120 bjørne bliver
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TEMA:
SELFIES – DEN VOKSENDE TRUSSEL
MOD DOVENDYRENE

Vi mener
På sociale medier ser man
jævnligt billeder, hvor folk poserer med for eksempel en tiger, en abe eller et dovendyr.
Det triste er, at jo flere selfies
med vilde dyr, vi ser, jo flere turister bliver inspireret til selv at
få taget sådan et billede.
Mange af disse turister holder
af dyr. De kender ganske enkelt ikke til de lidelser, dyrene
bliver udsat for.
Derfor mener vi, at oplysning
er vejen frem. Hvis turisterne
får øjnene op for den skjulte
mishandling, er vi overbeviste
om, at de fleste vil vælge selfies med vilde dyr fra. Og hvis
efterspørgslen falder, vil der
ikke længere være penge i at
tage dyrene fra naturen.
Vi har alle et ansvar. Ikke kun
for at sige nej til selfies, hvor
vilde dyr lider. Men også for
at fortælle venner og familie
om dyrenes forhold, så de kan
træffe et dyrevenligt valg. o

Dovendyrenes største
fjende: Turistindustrien
Der er penge i at lade turister tage selfies med
dovendyr og andre vilde dyr. Trenden vokser voldsomt i Amazonas, hvor mange dovendyr dør af den
behandling, de bliver udsat for i fangenskab.

Skriv under

Hjælp os med at stoppe
trenden – skriv under på,
at du kun vil tage dyrevenlige selfies:
worldanimalprotection.dk/
dyrevenlige-selfies

Læs rapporten

om selfie-industrien
i Amazonas:
bit.ly/amazonas-selfies
4

Det er populært blandt turister at få taget billeder sammen med vilde dyr, og i de seneste år
er selfie-trenden også vokset i Amazonas. Her
bliver blandt andet mange dovendyrsunger indfanget fra naturen for at blive brugt til turistselfies.
I regnskoven lever dovendyrene et fredeligt
liv i trætoppene, mens de i fangenskab konstant
bliver rakt fra den ene turist til den anden. Det er
ekstremt stressende for dem, men turisterne ser
det ikke. Dovendyrenes ansigtsaftegninger får
det nemlig til at se ud som om, at de altid smiler.
Dovendyrene bliver ofte holdt i arme og
kløer, så deres krop ikke har nogen støtte. Flere

dovendyr får så alvorlige skader, at de ikke kan
bruge deres arme længere. Når de ikke bliver
brugt som fotorekvisitter, sidder de typisk bundet på gulvet. Meget tyder på, at de fleste dovendyr dør af sygdom, stress eller fejlernæring
inden for seks måneder, efter at de er taget til
fange.
Vi arbejder på at få rejse- og udflugtsarrangører til at stoppe med at markedsføre selfies med
vilde dyr, og vi lægger pres på myndighederne
for at få dem til at håndhæve dyrebeskyttelseslovgivningen. Samtidig arbejder vi for at åbne turisternes øjne for den skjulte mishandling. o

Instagram lyttede: Slut med
selfies, hvor vilde dyr lider
På bare tre år er der kommet 292 % flere selfies med vilde dyr på Instagram.
Men takket være underskrifter fra dyrevenner fik vi det sociale medie til at lytte.

Dovendyr hører til i naturen – ikke i turistindustrien.

Underskrifter var med til at
overbevise Instagram
I dialogen med Instagram brugte vi
underskrifter fra over 250.000 dyrevenner, der tog afstand fra selfies,
hvor vilde dyr lider.
Vi fremviste desuden en undersøgelse, vi havde foretaget. Den viste, at der er kommet 292 % flere
selfies med vilde dyr på Instagram
siden 2014. Og at over 40 % af de
selfies er skadelige for dyrene, fordi
personen på billedet for eksempel
krammer eller holder det vilde dyr.

Mange af vores
støtter på Facebook havde skrevet
under – og begejstringen var
stor, da Instagram lyttede.

WDabrowka, KVang @birdexplorers.com

Nu når budskabet ud til mange
millioner mennesker
Instagram har over 800 millioner
brugere. Så budskabet når ud til
mange mennesker, når Instagram nu
gør opmærksom på, at mange vilde
dyr lider på grund af selfies.
”Når en stor spiller som Instagram stopper brugerne, inden de
deler selfies med vilde dyr og giver
dem den nødvendige oplysning –
så hjælper de med at nå folk dér,
hvor de er. Og oplysning er den
bedste måde at komme denne dille
til livs på,” siger Gitte Buchhave,
direktør i World Animal Protection
Danmark. o

Når du lægger en selfie op på
Instagram med et dovendyr eller et
andet vildt dyr, får du som noget nyt
tilsendt en advarsel. Her står der,
at billeder, hvor vilde og truede dyr
bliver mishandlet, ikke er tilladte.
Og hvis du søger på hashtags, der
har at gøre med skadelig behandling af dyr eller miljø, får du en pop
op-meddelelse. I den kan du læse,
at mange dyr lider, når de bliver udnyttet til selfies.
Instagram har indført de nye retningslinjer, efter at vi igennem længere tid har været i dialog med
dem. Vi har lagt vægt på, at det er
uetisk at fjerne vilde dyr fra naturen og lade dem leve i fangenskab
– blot for at turister kan tage selfies
med dem. Og at Instagram som et
af verdens største sociale medier
kan hjælpe med at stoppe denne
trend.

Tag IKKE en selfie med
et vildt dyr, hvis:
• dyret bliver holdt,
krammet eller er
bundet
• du lokker dyret til
med mad
• dyret kan skade dig
Tag GERNE en selfie
med et vildt dyr, hvis:
• du er på sikker afstand af dyret
• det er dyrets naturlige
hjem
•dyret frit kan gå væk
og ikke holdes fanget

Ann Blak
Yes yes yes...bedste
julegave ever. Tak tak
tak til alle jer gode mennesker.

Vidste du?

Dovendyrene er ikke de eneste, der lider i
turistindustrien i Amazonas. Da vi besøgte
området, så vi blandt andet:
• sårede, dehydrerede anakondaer, der blev
holdt med et stramt greb rundt om halsen
• kaimaner (en alligatorart) med elastikker rundt
om kæberne, så de ikke kunne åbne dem
• en myresluger, der blev slået af sin ejer
• tukaner med slemme sår på fødderne
• en søko, der blev holdt fanget i et børnebassin
• amazondelfiner, der blev lokket til med mad,
som havde sår på luffer og hager, hvor guiderne greb fat og løftede dem op af vandet

Ina Bækgaard Olesen
Skøn nyhed. Bare alle
ville blive klogere og
behandle dyr med den respekt
de fortjener.

Vicki Theresa Bullock
Ostenfeld
Kom nu, Facebook.
Jeg forventer at I gør det samme
som Instagram.
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Machito og La Negrita finder tryghed i de forede kurve.

Vidste du?

• Dovendyr lever i trætoppene og tilbringer 90 %
af deres liv med hovedet
nedad.
• I naturen bliver dovendyr
typisk 30-40 år gamle.
• Dovendyret er planetens
langsomste pattedyr. På
en enkelt dag bevæger
dovendyret sig typisk ikke
længere end 38 meter, og
i de sjældne tilfælde, hvor
det befinder sig på jorden,
kravler det kun 30 cm i minuttet.
• Dovendyr spiser primært
planteknopper, blade og
friske skud. Deres fordøjelsessystem ligner drøvtyggernes, og det tager dem
30 dage at fordøje et enkelt blad.
6

En ny chance til
dovendyrene

I en frodig, grøn dal i Colombia ligger AIUNAU
Rehabiliteringscenter, som vi støtter. Her kan
reddede dovendyrsunger komme sig og lære
at klare sig selv i den fri natur.
Dovendyr er ikke bare nogle af de dyr, der
oftest tages fra Amazonas-regnskoven for at
blive udnyttet til selfies. De er også ekstremt
sårbare, når de holdes i fangenskab i turistindustrien, og mange af dem dør. Men på AIUNAU-centeret får de den ro, pleje og omsorg, de har brug for til at komme sig.
På centeret bor dovendyrsungerne i små,
trygge hytter. Her kan de kravle rundt og udforske grenene derinde – men hytterne er
små nok til, at de ansatte let kan få fat på ungerne, hvis de har brug for hjælp. Loftet er la-

vet af akrylglas, så ungerne kan se træerne
udenfor, og de kan mærke vinden blæse
gennem hytten.
Når dovendyrene skal hvile sig, kravler de
op i kurve fyldt med bløde tæpper. De giver
ungerne trøst og beskyttelse, fordi de minder
om moderens pels.
Når de er store og stærke nok til at klare
sig selv, bliver dovendyrene genudsat i regnskoven, hvor de hører til.
TAK til alle jer, der har støttet vores arbejde for at beskytte dovendyrene. o

Rekonstruktion

Da Chocoanita
vendte tilbage
til naturen
Det unge dovendyr
Chocoanita ville sandsynligvis
være død i dag, hvis hun
ikke var blevet reddet og
bragt til AIUNAU Rehabiliteringscenter. Nu har hun i
stedet fået friheden tilbage.
”Man er nødt til at være meget blid og forsigtig, når man rører ved dovendyr. Man må
ikke tale for højt i nærheden af dem, for det er skadeligt for dem.” Det fortæller Paola, der
er ansat på AIUNAU.

Chocoanita er næsten halvandet år gammel, da hun i juli
2017 ankommer til AIUNAU.
Hun er blevet reddet fra fangenskab af en lokal beboer,
der har bragt hende til centeret.
Chocoanita har ingen skader,
men hun viser tydelige tegn
på stress. Heldigvis kommer
hun sig hurtigt. Det viser sig,
at hun allerede er meget
dygtig til at klatre og søge
efter mad.
I november 2017 er Chocoanita klar til at blive genudsat i
naturen. AIUNAUs grundlægger Tinka bærer Chocoanita
gennem regnskoven i en kurv,
indtil hun finder et egnet sted
at slippe hende fri.

Princesa er en modig og nysgerrig unge – slet ikke sky og frygtsom som mange af de
andre dovendyrsunger, der kommer til AIUNAU.

Ungerne lærer at klatre og finde mad i beskyttede omgivelser. De ansatte står hele tiden
klar til at hjælpe dem, hvis der er brug for det.

Det er altid et særligt øjeblik,
når et dovendyr vender tilbage til sit sande hjem. Tinka
er glad og rørt, da hun kan
give Chocoanita friheden igen.

Nu lever Chocoanita et fredeligt og uforstyrret liv i træernes kroner. Hun er et af de
heldige dovendyr, der slap
væk fra fangenskab med livet
i behold.

WORL D AN IMAL PROTEC TION | MARTS 201 8

7

TEMA:
PÅ BESØG I THAILANDS TURISTINDUSTRI

Set med egne øjne:

Sådan udnyttes de vilde dyr
Det var en barsk oplevelse, da Gitte Buchhave, direktør i World Animal
Protection Danmark, for nylig var i Thailand. Hun skulle ved selvsyn
dokumentere den brutale behandling af vilde dyr ved turistattraktioner.
Her er hendes øjenvidneberetning.
Under mit besøg i Thailand så jeg vilde dyr
blive behandlet som døde ting, der blot var
til for at underholde turister – og det knuste
mit hjerte.

Safari Wold Bangkok
Første stop var Safari World Bangkok, hvor
dyreshows er det store trækplaster. Hvad turisterne ikke tænker på er, at dyrene bliver trænet med straf og smerte.
Orangutanger skulle bokse mod hinanden, trække bukserne ned og lade som om
de sparkede hinanden. Bikiniklædte hunoran8

gutanger vred sig ”sexet” og lavede samlejebevægelser. Jeg måtte se væk, så nedværdigende syntes jeg, at det var.
I elefantshowet havde trænerne stokke
med skarpe metalkroge. Dem stak de elefanterne med for at holde dem under kontrol. De
kunster, elefanterne optrådte med, er helt unaturlige for de tunge dyr og meget belastende
for deres led: For eksempel at stå på bagben, gå på line eller spille fodbold. Elefanterne bliver hurtigt slidt op – kun for at blive
erstattet af nye, unge elefanter.
På vej ud af parken kunne man få taget bil-

leder med få uger gamle tigerunger, der sad
i bittesmå bure og skreg efter deres mor. De
blev konstant løftet op i hale og nakkeskind
og placeret i skødet på turister som en fotorekvisit.

Sriracha Tiger Zoo
Sriracha Tiger Zoo var om muligt en endnu
værre oplevelse. Jeg måtte tvinge mig selv til
at blive. Ved indgangen blev tigerunger brugt
til turistselfies. Et andet sted så jeg helt nyfødte
tigerunger – den ene stadig med navlestreng
– der var taget fra deres mor og lå til besku-

Orangutangshow i Safari World Bangkok

Tigerungerne i Sriracha Tiger Zoo sidder i små bure, når de
ikke bliver brugt til turistselfies.

Smågrise dier hos en huntiger i Sriracha Tiger Zoo.

else bag et vindue. Det var hjerteskærende
at se.
Også her var der et show, denne gang
med tigre. De skulle blandt andet springe
gennem brændende ringe. Tigre er instinktivt
bange for ild, men de frygtede helt tydeligt
domptøren og hans pisk endnu mere.
Helt grotesk var der et bur med en
huntiger og nogle smågrise, der diede hos
hende. I et tilstødende bur lå en so med tigerens unger. Da dyrepasseren så mig, tog hun
en unge og tvang en af soens patter ind i
munden på den. Jeg skyndte mig væk, mens
alt vendte sig i mig.
I Sriracha Tiger Zoo kan man også ride
på elefanter. Når de ikke bærer rundt på turister, står elefanterne lænket i kæder så korte,
at de knap kan bevæge sig. I den korte tid,
jeg stod der, oplevede jeg en elefant blive
slået så hårdt i hovedet med en metalkrog,
at det gav en høj, rungende lyd. Det gjorde
ondt langt ind i sjælen.

Vi skal ændre turistindustrien
Jeg ønskede intet mere end at kunne befri
de stakkels dyr og tage dem med mig. Det
kunne jeg desværre ikke. Men vi kan arbejde
på at få stoppet den forfærdelige dyremishandling i turistindustrien og i stedet skabe
flere dyrevenlige turistattraktioner.o

Vi mener
Når man hører om vilde dyr,
der lider i turistindustrien, er
det let at blive vred på de
mennesker, der håndterer
dem. Men det er vigtigt at
huske på, at det ofte er fattige mennesker, der kæmper
for at forsørge deres familier.
Det er ALDRIG i orden at
mishandle dyr – uanset omstændighederne. Men det
hjælper ikke dyrene blot at
pege fingre.
Hvis vi i stedet skaber efterspørgsel på dyrevenlige steder, hvor turister betaler for
at opleve dyrene under så
naturlige forhold som muligt, kan vi hjælpe både dyr
og mennesker. Dyrene får et
bedre liv, og lokalbefolkningen kan stadig tjene til dagen og vejen.

På vej mod
elefantvenlige
turistattraktioner
I Thailands turistindustri lever tusindvis
af elefanter under usle forhold. For at
hjælpe dyrene til et bedre liv har vi
udviklet en ny forretningsmodel, som
kan hjælpe elefantlejre til at blive elefantvenlige.
I efteråret fremlagde vi modellen
for de thailandske elefantlejre. Vi viste dem, hvordan de kan tilpasse modellen til lige præcis deres forhold.
Det gør de ved at indtaste en række

oplysninger om deres nuværende forretning i et onlineprogram – herunder antallet af elefanter og arealets
størrelse.
Vores næste skridt er at samarbejde tæt med de steder, der gerne
vil blive elefantvenlige. Mindst to af
stederne vil vi støtte økonomisk. De
skal fungere som gode eksempler,
der kan motivere endnu flere elefantlejre til at følge trop. o

…

Når elefanterne i Sriracha Tiger Zoo ikke bærer rundt på turister, står de lænket i korte kæder.
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I BLES-reservatet
lever tre hunelefanter
kaldet ’sladretanterne’.
De er uadskillelige
og nyder altid
hinandens selskab.

…
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TEMA:
PÅ BESØG I THAILANDS TURISTINDUSTRI

Her kan elefanterne
være elefanter
I reservatet Boon Lott’s Elephant Sanctuary (BLES),
som vi støtter, kan elefanterne frit vandre omkring i
det store naturområde. De mudderbader, græsser
og nyder hinandens selskab. Gitte Buchhave,
direktør i World Animal Protection Danmark, har
besøgt reservatet og mødt beboerne.

En del elefanter har skader, når de ankommer til BLES. Lotus her fik fodbylder af at bære rundt på turister i hårdt terræn. Hun blev slået på anklerne for at tvinge hende til at
fortsætte arbejdet, og det gjorde betændelsen og hævelserne endnu værre. Nu er det heldigvis slut med det opslidende liv, og hun kan tilbringe sine dage, som hun vil.

Wassana har et kronisk sår i den ene fod efter at have trådt på en landmine. Hver dag får hun vasket og renset såret, og hun får en speciallavet støvle på, så hun kan følge med ud i
reservatet. Da Gitte Buchhave besøgte BLES, fik hun lov til at hjælpe med at vaske såret – og Wassana bad om også at få en tår vand at drikke.
12

Elefanterne i BLES er reddet fra
turistindustrien og den illegale
skovhugstindustri. I fangenskab
er de ofte blevet straffet for at
interagere med hinanden. Men
i BLES kommer deres naturlige
adfærd op til overfladen, og
de danner små flokke.

På mange af træerne i
reservatet kan man finde
stride hårtotter i barken.
Elefanterne bruger nemlig
gerne træerne som store
kløpinde.

Elefanterne sprøjter
sig ofte til med mudder fra de mange
vandløb og vandhuller i reservatet.
Mudderet svaler deres hud og beskytter
mod insektbid.

Elefantvenlige steder

Har du en drøm om at opleve elefanter, når ferien går til Asien –
men ønsker du ikke at støtte dyremishandling? Heldigvis findes
der steder, hvor elefanterne lever under bedre forhold.
Thailand:
Boon Lott Elephant Sanctuary (BLES)
Burm and Emily’s Elephant Sanctuary
Elephant Haven
Elephant Nature Park
Elephant Valley Thailand
Global Vision International Huay

Pakoot project
Golden Triangle Asian Elephant
Foundation
Kindred Spirit Elephant Sanctuary
Mahouts Elephant Foundation
Phuket Elephant Sanctuary
Wildlife Friends Foundation Thailand

Sri Lanka:

Laos:

Elephant Transit Home

Elephant Conservation Center
MandaLao Elephant Conservation

Cambodia:
Elephant Valley
Mondulkiri Sanctuary

Nepal:
Tiger Tops Tharu Lodge
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Sådan
hjalp du
dyrene i
2017
Hvert år hjælper vi tusindvis af dyr
til at få et bedre liv – og vi kan kun
gøre det takket være dig, der støtter
os. Her kan du læse nogle udvalgte
eksempler på, hvordan du er med
til at beskytte dyr over hele verden.

I vores video kan de se flere af de dyr, du
var med til at hjælpe i 2017. bit.ly/dyr2017

Tak

Uden dig kunne vi ikke give så mange dyr
friheden til at leve et godt og værdigt liv
fri for smerte, stress og sygdomme.

14

80.000

hunde blev vaccineret i Kenya

Gade- og familiedyr
I 2017 fortsatte vi arbejdet med at
vaccinere hunde mod rabies. Det beskytter dem ikke kun mod den dødbring
ende sygdom, men også mod masseaflivninger.
I løbet af året vaccinerede vi omkring
80.000 hunde i Kenya, og vi startede
et stort vaccinationsprogram op i Sierra
Leones hovedstad Freetown. Her kender næsten alle nogen, der er død af rabies. Det har skabt så stor frygt, at befolkningen i ren panik dræber hundene. Vores mål er at vaccinere 70 % af hundene
i Freetown. Det vil skabe en immun barriere, der kan få rabies til at forsvinde.
På den måde behøver indbyggerne ikke
længere at frygte, at hundene spreder
smitte.
… i 2018 fortsætter vi arbejdet med at
vaccinere hunde verden over, så de er
beskyttet mod brutale massedrab. o

186

1.000.000

89.000

Vilde dyr

Landbrugsdyr

Katastroferamte dyr

I 2017 nåede vi op på 186 rejseselskaber, der er stoppet med at tilbyde elefantridning- og shows – herunder Thomas Cook-koncernen, der ejer Spies.
I Pakistan reddede vi ni bjørne fra
brutale bjørne-hundekampe eller fra et
usselt liv som dansebjørne. Bjørnene
lever nu trygt og beskyttet i det reservat,
vi finansierer i landet. I Rumænien kom
der tre nye beboere til det store bjørnereservat, som vi finansierer: En bjørnemor og hendes to unger. De havde været i fare for at blive skudt, fordi de stjal
mad fra køkkenhaver og skraldespande
i byen.

I 2017 udvidede vi vores arbejde i Kina.
Landet producerer hvert år omkring 700
millioner grise, og vi vil sikre disse grise
bedre leveforhold.
Da Bei Nong er en af de kinesiske svineproducenter, vi samarbejder med. De
producerer hvert år 1 mio. grise og startede i 2017 et pilotprojekt med bedre
velfærd for grisene. Blandt andet har
søerne og unge grise fået mere plads,
behageligt underlag og kan udføre naturlig adfærd. Dexing og Qinglian, to andre
kinesiske svineproducenter, fulgte vores
anbefalinger om at give grisene rode- og
beskæftigelsesmateriale og lade søerne
få mere plads.

I 2017 hjalp vi dyrene i 14 naturkatastrofer i 16 lande. I alt beskyttede vi tæt
på 940.000 katastroferamte dyr.
Blandt andet sørgede vi for foder og
medicin til 89.000 bøfler, køer, grise
og kæledyr i det sydlige Thailand, da
oversvømmelser ramte landet. En stor
del af lokalbefolkningen lever af landbrug, og de er stærkt afhængige af deres dyr. Oversvømmelserne gjorde det
svært for folk at skaffe nok mad og rent
drikkevand til dyrene, og mange dyr
blev syge af at stå i vandet i længere
tid. Ved at hjælpe dyrene hjalp vi også
deres ejere, der ellers ville have svært
ved at komme på fode igen efter katastrofen.

rejsebureauer droppede
elefantridning og -shows

… i 2018 fortsætter vi kampen for at
stoppe udnyttelsen af vilde dyr. Vi vil
blandt andet redde bjørne, støtte elefantreservater og hjælpe med at omdanne elefantlejre til dyrevenlige attraktioner. o

grise vil få bedre forhold i Kina

… i 2018 fortsætter vi kampen for at
give grise og andre landbrugsdyr et bedre
liv. Blandt andet vil vi fortsætte med at påvirke globale fødevarevirksomheder til at
forbedre forholdene for deres dyr. o

dyr fik hjælp i Thailand

… i 2018 står vores katastrofeteams
igen klar til at rykke ud, når tyfoner,
tørke, jordskælv og andre katastrofer
truer dyr og mennesker. o
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Se video fra
redningsaktionen:
bit.ly/dansebjørne

Her er det slut med
dansebjørne
Vi har tidligere været med til at
sætte en stopper for lokale traditioner med optrædende bjørne.
Med vores hjælp er det slut med
dansebjørne i Grækenland, Tyrkiet og Indien. Vi arbejder også
for at få traditionen stoppet i Pakistan, hvor der stadig findes omkring 90 dansebjørne.

Vi kunne dele den
gode nyhed om
de reddede dansebjørne lige før jul, og det gav
god julestemning på vores
Facebook-side.

”Dansen” er
endelig slut
I slutningen af december 2017 blev de sidste to
dansebjørne i Nepal fjernet fra deres ejer. Vi hjalp
med at redde de mishandlede bjørne, der nu er
bragt til et reservat.
Det var en historisk aktion, da Jane Goodall
Institute of Nepal reddede de to bjørne Rangila og Sridevi. Det skete med hjælp fra os
og det nepalesiske politi. Rangila på19 år og
Sridevi på17 år er de to sidste dansebjørne,
man kender til i Nepal.

Et liv i smerte
De to bjørne var tydeligt påvirkede af årene i
fangenskab og livet som dansebjørne. Da
vi ankom, gik bjørnene uroligt frem og tilbage,
suttede på poterne og udviste flere tegn på
mentale traumer.
Bjørne som Rangila og Sridevi bliver taget
fra deres mødre som unger og tvunget til at op-

Anne Andrea Nielsen
Huraaaa det er den bedste nyhed lige inden jul.
Jeg er så glad for at I hjælper de
stakkels dyr og støtter gladeligt
hver måned God jul og godt
nytår.
Peter Vadum
Sikke en god julenyhed,
fortsæt jeres arbejde med
at befri resten af disse bjørne fra
deres grusomme tilværelse.
Camille Jørgensen
Dybt, dybt imponeret
over alle jer ildsjæle der
kæmper for dyrene.
STOR
respekt I er nogle helt specielle
flotte hjertelige mennesker.
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Rangilia og Sridevi på vej til Parsa Nationalpark.

træde ved hjælp af hårde træningsmetoder.
Som de fleste andre dansebjørne var deres snuder blevet gennemboret og havde fået trukket
et reb igennem. På den måde kunne ejeren kontrollere dem med hårde, smertefulde ryk i rebet.

På vej til et godt bjørneliv
Rangila og Sridevi er nu kommet i midlertidig
pleje hos Parsa Nationalpark. Senere skal de
videre til et reservat, hvor de kan leve resten af
deres liv. For første gang vil de kunne bevæge
sig frit omkring, klatre, svømme og hvile sig, når
de har lyst. Endelig vil de være fri til bare at
være bjørne. o

Alle beboerne på Barbuda var tvunget til at efterlade deres dyr på øen. Vi sørgede for mad og
vand til dyrene, så de kunne overleve, indtil de kunne blive genforenet med deres ejere.

Hjælp til dyrene,
da Irma rasede
I september 2017 hærgede den kraftigste
atlantiske orkan nogensinde de caribiske
øer. Vi rykkede ud for at beskytte de
mange dyr, der var fanget i katastrofen.
Orkanen Irma skabte kaos og ødelæggelse overalt, hvor den kom frem
i Caribien. Hele øer lå i ruiner, og
mange steder blev indbyggerne
evakueret, men fik ikke lov til at tage
deres dyr med sig.
Vores katastrofeteams satte ind
med foder, vand og dyrlægebe-

handling til nødstedte køer, grise,
hunde og andre dyr. Tusindvis af dyr
ville være døde, hvis vi ikke havde
hjulpet dem, og vi blev mødt med
stor taknemmelighed af ejerne, når
vi kunne genforene dem med deres dyr.o.

Steven Clegg fra vores katastrofeteam giver vand til to hunde, der
blev efterladt på Barbuda, da deres ejere blev evakueret.

Vores dyrlæge Juan Carlos Murillo besøgte en række gårde på øen
Grand Turk. Juan Carlos behandlede dyrene og var glad for at se, at
ejeren af denne gård havde nok hø til at fodre sine dyr i en måned.
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17

Underskrifter
spænder ben
for åbning af
nyt tigertempel
I 2017 indsamlede vi over 200.000
underskrifter i protest, da folkene bag
det berygtede tigertempel i Thailand
planlagde at åbne en ny tigerattraktion. Det gamle tigertempel blev lukket, fordi alt tydede på, at der blev bedrevet ulovlig avl og illegal handel
med tigrene.
Selskabet ændrede navn til Golden
Tiger (Thailand) Co. Ltd. og byggede
et nyt sted. Det har nu stået færdigt
i snart et år – men ingen tigre er flyttet ind. Takket være de mange underskrifter tøver de thailandske myndigheder nemlig med at give stedet en gyldig zoolicens.
Myndighederne har ved redaktionens afslutning endnu ikke truffet en
endelig beslutning. Men de tager underskrifterne alvorligt og har derfor
trukket sagen i langdrag. Og det har
betydet, at Golden Tiger måtte annullere et planlagt køb af tigre til stedet.
TAK til alle jer, der skrev under. o

Nyt initiativ:
Det Gode Testamente
Kun 17 % af danskerne skriver testamente.
Og mange ved ikke, at de kan støtte velgørenhed i deres testamente, uden at det går
ud over deres øvrige arvinger.
Vi er gået sammen med 30 andre velgørende organisationer i Danmark om at
gøre det lettere at få vejledning om arv
og testamente. Samarbejdet hedder Det

Gode Testamente. På hjemmesiden
detgodetestamente.dk kan du blandt
andet få gratis advokatrådgivning.
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du vil høre mere om, hvordan du kan
hjælpe dyrene via dit testamente.
Ring på 33276022 eller send en mail til
arv@worldanimalprotection.dk. o

Nu kan du samle ind til dyrene på Facebook
Det er blevet lige så nemt at oprette en digital indsamling på Facebook, som det er at give et like.
Man skal blot klikke på den nye
knap ’Opret fundraiser’. Den ligger
lige under coverbilledet på velgørende organisationers Facebooksider.
Mange vælger at lave en fødselsdagsindsamling. Her opfordrer
de i anledningen af deres fødselsdag vennerne til at donere et lille
beløb til for eksempel dyr i nød,
kræftforskning eller udsatte børn.o

Du finder vores Facebook-side
på facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark.
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Følg bjørnene
på nyt webcam
Der har tidligere været sat et
webcam op i Zarnesti-reservatet, så
man kunne følge bjørnenes daglige
gøren og laden. Desværre gik det

gamle webcam i stykker – men nu
er der heldigvis sat et nyt op. Så
nu kan du igen se, hvad bjørnene
foretager sig netop nu. o

Vores støtter skriver…
Hver uge modtager vi mange henvendelser fra
vores støtter, der har spørgsmål eller ønsker
mere information om forskellige emner. Vi sætter
stor pris på at have så engagerede støtter og
besvarer naturligvis alle de henvendelser, vi får.

Hej World Animal Protection
Jeg er stor tilhænger af jeres arbejde for
alverdens truede dyr. Noget, jeg ikke kan
forstå, er, at I (og andre) slører ansigter på mennesker, der afbildes i færd med
mishandling af dyr? Når et menneske tager en selfie og lægger den på de sociale
medier, er der, i min optik, ingen grund
til at beskytte mennesket mod evt. shitstorm...? Medmindre der er juridisk
bevæggrund herfor…?

Se med på
bit.ly/BearsTV

Hej
Jeg vil gerne være helt sikker på, at
jeg ikke støtter mishandlede dyr, der er
dopet etc. Jeg overvejer denne rejse:
https://www.adventuredk.dk/rejsemål/
asien/sumatra+malaysia+sydthailand/
program/?s=2684 med AdventureDK
og har skrevet lidt frem og tilbage med
dem, men er stadig i tvivl om deres tur,
hvor man vasker elefanter osv., mon kan
være en god ide. Har altid lært, at elefanter ALTID vil være blevet mishandlet, hvis
de kan være sammen med mennesker på
den måde. Hvad er jeres tanker omkring
dette?
Mvh. Victoria

Mvh. Hanne

Kære Hanne
Tak for din mail.
Der er flere årsager til, at vi slører ansigter.
Først og fremmest er det rent juridisk. Vi må
ikke offentliggøre billeder af mennesker uden
at have deres samtykke til at gøre det.
Samtidig er en vigtig del af vores kampagne at uddanne og sprede viden om behandling af dyr. Mange mennesker ved ikke
bedre, når de f.eks. får taget billeder med dyr
i fangenskab eller tager en tur på elefantryg
mv. Vi ønsker ikke at hænge folk ud, men derimod at gøre opmærksom på problematikken
– og det ser ud til at lykkes lige så stille.
Har du yderligere spørgsmål, er du altid
velkommen til at skrive tilbage.
Med venlig hilsen
Michelle, World Animal Protection

Da vi desværre ikke har mulighed for at give
dig et konkret svar om den pågældende
park, vil vi komme med følgende anbefalinger:
• Parken skal ikke tilbyde elefantridning eller
elefantshow.
• Der skal være så lidt direkte kontakt mellem
elefanter og turister som muligt.
• Elefanterne skal ikke være holdt i lænker eller i små indelukker.
• Elefanterne skal have mulighed for at bevæge sig frit omkring og være sammen
med andre elefanter.
Jeg håber, at ovenstående kan hjælpe dig
med at tage en beslutning. Uanset hvad
håber vi, at du får en god rejse – og vælger
du at tage af sted til parken, hører vi rigtig
gerne fra dig, når du kommer hjem.
Med venlig hilsen
Michelle, World Animal Protection

Kære Victoria
Tak for dit engagement i dyrenes velfærd.
Ud fra rejsebureauets tekst kan jeg ikke
læse, hvor den specifikke elefantpark ligger, eller hvad den hedder. Så det er svært
at finde yderligere informationer. Umiddelbart står der ingenting om elefantridning eller
-shows, hvilket er positivt. Men desværre ved
vi jo ikke, om der bliver tilbudt andre aktiviteter på stedet.
Det er korrekt, at rigtig mange elefanter
er blevet mishandlet i tilvænningen til men
nesker. Heldigvis er der efterhånden ved
at komme mere fokus på elefanternes trivsel,
så nogle lejre går væk fra shows og ridning
og tilbyder i stedet mere elefantvenlige aktiviteter – f.eks. gåture med elefanterne, fodring
eller badning.
Det mest optimale for elefanterne er dog,
hvis de kan leve i reservater, hvor de slet ikke
skal interagere med turister og kan leve et så
normalt elefantliv som muligt.

Vi fik dette svar tilbage fra Victoria:
Hej Michelle
Tak for dit grundige svar! Jeg har valgt
ikke at tage på denne rejse, men i stedet
en anden, hvor dyr i fangenskab ikke er
en del af det. Jeg undersøgte det netop
nærmere og blandt andet gav stedet mulighed for elefantridning, hvilket jeg ikke
vil støtte. :-)
Mvh. Victoria

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive
til os på info@worldanimalprotection.
dk. Vi bringer ikke din henvendelse
her i bladet uden din tilladelse.
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Generalforsamling 2018

Vi afholder generalforsamling torsdag den 26. april
2018 i København. Vi opfordrer alle medlemmer og
bidragsydere til at møde op.
Tid og sted
Generalforsamlingen finder sted på Comfort Hotel
Vesterbro, Vesterbrogade 23-29, 1620 København V
med start kl. 17.00.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen (Pernille Sams er på valg og
genopstiller)
5. Valg af revisor (Kreston CM er på valg)
6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2019
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Herefter vil der være en uformel reception.
Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning
uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til
foreningens kontor senest 14 dage før generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den
18. april 2018 på info@worldanimalprotection.dk eller
telefon 3393 7212.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen – World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2. sal – 1160 København K
info@worldanimalprotection.dk
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