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Dyrenes helte
Når jeg tænker på mine fantastiske kollegaer, som arbejder i felten, bliver jeg altid fyldt med beundring. De er mine helte.
De arbejder utrætteligt for at hjælpe
hvert enkelt dyr. Ofte under forfærdelige
forhold og med stor risiko for deres egen
sikkerhed, eksempelvis i kølvandet på
en naturkatastrofe. Så tænker jeg altid:
”De gør virkelig en forskel”.
Jeg ved jo godt, at mine kontorbundne
kolleger også gør en stor indsats og hver
dag er med til at skabe bedre vilkår for
dyr. Men det er nemmere at forholde sig
til den direkte hjælp til dyr i nød end til
den indirekte indsats. Det er ganske enkelt lettere at se for sig, hvordan hjælpen
gør en forskel.

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark

Så minder jeg mig selv om, at lange, seje
træk som politisk lobbyarbejde kan beskytte dyr over hele verden med eﬀektiv
lovgivning. At samarbejder med fødevaregiganter som Nestlé kan forbedre
livet for milliarder af dyr. At oplysnings-
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Og det allervigtigste led er naturligvis
dig, som støtter dyrene – hvad enten du
støtter os økonomisk eller bakker op om
vores kampagner med din underskrift, så
gør du vores arbejde muligt.
Så næste gang jeg tænker på mine helte
og bliver fyldt med beundring og glæde
over den forskel, de gør, så vil jeg også
tænke på mine kollegaer bag skrivebordene – og ikke mindst på dig. I er alle
mine ”dyrenes helte”.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark
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og kampagnearbejde ændrer folks holdninger og adfærd, så de træﬀer valg, der
hjælper dyrene. At indsamlingsarbejde
sikrer, at vi har penge til at ﬁnansiere
vores indsatser. Og så videre.

Vand til Maltas heste

Nestlé dropper buræg i USA
Vores samarbejde med verdens største
fødevarevirksomhed ﬁk i december 2015
Nestlé til at annoncere et stop for buræg
i alle deres produkter i USA. Nestlé bruger over 9000 tons æg i USA, så beslut[ B I L L E D E : 1 0 1 3 4 2 9 – KRE D I T E R I N G : ]

Mange turister kører i hestevogn, når
de besøger Maltas historiske hovedstad, Valletta. Men der er næsten ingen steder, hvor hestenes ejere kan give
dem vand. De omkring 120 hårdtarbejdende heste er derfor tørstige og dehydrerede. Det ændrer sig dog nu. Cirka
25.000 dyrevenner bakkede op om
vores underskriftsindsamling, og det ﬁk
Transport Malta til at lytte. De har lovet at lave vandposte og skyggesteder
til hestene, så de ikke længere skal tørste i varmen.
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Global plan skal udrydde rabies
Vi har ﬂere steder i Asien bevist, at den
bedste metode til at udrydde rabies er
ved at massevaccinere hunde. Nu skal
vores tilgang udbredes til hele verden.
På en konference i december 2015
annoncerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdensorganisationen
for Dyresundhed (OIE) og FN’s Fødevareog Landbrugsorganisation (FAO) deres
plan for at udrydde rabies inden 2030
ved hjælp af vores dyrevenlige metoder.

FN: Dyr skal beskyttes i
katastrofer
Mere end en milliard af verdens fattigste er afhængige af deres dyr til transport,
mad og som indtægtskilde. Vi har fremlagt
dokumentation for FN, der viser, at men-

nesker kommer langt hurtigere på fode
efter en katastrofe, når deres dyr overlever. Nu har FN inkluderet dyrebeskyttelse
i sin centrale model for katastrofehåndtering, og på en konference i Japan forpligtede de deltagende FN-lande sig til at indtænke dyrene i deres nationale katastrofeberedskaber.

med vilde dyr. Det har ført til, at de thailandske myndigheder har konﬁskeret indtil
videre 10 tigre fra templet og også forventes at konﬁskere de resterende 130 tigre.

Tigre konﬁskeres fra
Thailands Tigertempel
Omkring 140 tigre lever under usle forhold i Tigertemplet i Thailands Kanchanaburi-provins. Munkene tjener penge på
at lade turister få taget billeder sammen
med tigrene. I starten af året fremlagde
den australske organisation Environmental
Education 4 Life (CEE4Life) beviser for, at
Tigertemplet er involveret i illegal handel
WORLD ANIMAL PROTECTION | MARTS 2016
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TEMA:
VI HJÆLPER
BJØRNENE

Vi mener
For mange er World Animal Protection ”dem med
bjørnene”. Vi hjælper også
mange andre dyr – men det
er ganske rigtigt en af vores mærkesager at beskytte
bjørne mod mishandling og
udnyttelse.

Det er ikke i orden at holde
bjørne indespærret på alt
for lidt plads. Det er ﬂere
og ﬂere mennesker heldigvis enige med os i. Ligesom
ﬂere og ﬂere får øjnene op
for de lidelser, bjørne udsættes for, når de tvinges til
at optræde eller får tappet
deres galde.
Det tog os 18 år at stoppe
traditionen med dansebjørne i Indien. Det var en
lang kamp – men til sidst lykkedes det. På samme måde
giver vi ikke op, før vi har
reddet de sidste bjørne fra
usle forhold i fangenskab i
Rumænien. Før vi har stoppet bjørne-hundekampene
og traditionen med dansebjørne i Pakistan. Før vi har
sat en stopper for bjørnegaldeindustrien i Asien.
Først når alle bjørne kan
leve et godt og naturligt
bjørneliv, har vi nået vores
mål. o
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Før levede de under kummerlige forhold i en rumænsk
zoo. Nu har de skiftet den grå beton ud med det
grønne græs i Zarnesti-reservatet.
© AM P

Lige så nuttede bjørneunger er, lige så imponerende
er voksne bjørne. Fascinationen af bjørne får mennesker til at tage dem fra deres hjem i naturen og tvinge
dem til et miserabelt liv i fangenskab. Her lever de typisk
i små bure, og sult, frygt og
smerte er alt for ofte en del
af deres hverdag.

To bjørnebrødre og
deres søster reddet

Ahh… endelig frihed! Tosca nyder sit nye liv.

En af bjørnebrødrene under transporten til reservatet.

Tre søskendebjørne blev i slutningen af 2015 reddet af vores rumænske partnerorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). De fem år gamle
bjørne havde indtil da levet hele deres liv i Timisoara Zoo. Deres hjem var et lille, bart indelukke
i meget dårlig stand. Bjørnene kunne intet andet
tage sig til end at trave hvileløst frem og tilbage.

til gengæld lovede Timisoara Zoo, at de ikke længere vil avle på deres bjørne.

Uønskede
Det kunne have set sort ud for de tre bjørne, da Timisoara Zoo blev pålagt at efterleve EU’s standarder. Zooen kunne ikke give bjørnene så meget plads, som EU kræver, og der var fare for, at
bjørnene ville blive solgt til en fattigere zoologisk
have – eller simpelthen aﬂivet. Rumænske zooer
ønsker typisk ikke at ofre penge på dyrene, når
de ikke længere er unge og nuttede nok til at tiltrække publikum.
Heldigvis trådte AMP til. De overtog bjørnene
og gav dem et nyt hjem i Zarnesti-reservatet – og

Starten på et nyt liv
Alle tre bjørne er faldet godt til og nyder, at de for
første gang i deres liv har mere end nogle få kvadratmeter at boltre sig på. Af de tre søskende er
det endnu kun hunbjørnen, der har fået navn: Hun
hedder Tosca. Hendes brødre får navne inden
længe, når reservatets ansatte kender deres personligheder bedre. Navnene kommer til at markere begyndelsen på deres nye liv. o

Endelig fri!
Se to af bjørnene tage
deres først skridt ud i
reservatets karantæneområde: bit.ly/bjørne

To bjørne legeslås.

Så godt får bjørnene det
Med de tre bjørne fra Timisoara
Zoo bor der nu 82 bjørne i det
naturskønne Zarnesti-reservat. Alle
er reddet fra et usselt liv i fangenskab. Alle kan nu endelig leve et
rigtigt bjørneliv.
Egeskov, bølgende enge og
svalende vandhuller. Zarnesti-reservatet er ikke bare et fristed for de mange bjørne i Rumænien, der i årevis har levet i
rustne bure eller små betonanlæg. Det er også en perle af
betagende natur.
Zarnesti-reservatet er det største bjørnereservat i Europa. Bjørnene er reddet fra nedslidte zoologiske haver, fra cirkus eller små
bure uden for restauranter, tankstationer eller i privatpersoners
baghaver. Fordi bjørnene enten er født i fangenskab eller ta-

get fra naturen som små unger,
kan de ikke klare sig selv i naturen. Men i reservatet kan de endelig leve som rigtige bjørne.
De tilbringer deres dage med at
svømme, lege, klatre i træer eller
slumre i det bløde græs. Gamle,
blinde og handicappede bjørne
har deres helt egne indhegninger, hvor de kan leve i fred og
ro og få den særlige pleje, de
har brug for.
Vi ﬁnansierer reservatet, som
drives af vores partnerorganisation Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). o

…

Zarnesti-reservatet er bjørnenes helle.
WORLD ANIMAL PROTECTION | MARTS 2016
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TEMA:
VI HJÆLPER
BJØRNENE

10 bjørnes
historier
Se 10 af de bjørne,
der har fået et godt liv
i Zarnesti-reservatet:
bit.ly/10_bjørne

En bjørn nyder
en middagslur
i solskinnet.
Bjørnene elsker
at lege og bade
i reservatets mange
vandhuller.

Max ﬁk egen
swimmingpool
Gamle, blinde Max stod hver dag i årevis lænket til
rækværket ved Peles Slot i Sinaia i Rumænien. Hans
ejer gav ham øl for at sløve ham, så turister kunne få
taget billeder sammen med ham. Heldigvis blev Max
reddet i 2006. I Zarnesti-reservatet fandt han sig hurtigt til rette blandt de skyggefulde træer og bærfyldte
buske – men på trods af, at bjørne elsker at plaske i
vand, vovede Max sig ikke ud at svømme. De ansatte
har derfor lavet et helt særligt vandhul til Max. De har
gjort siderne mindre stejle, og vandet er ikke længere
så dybt – og Max elsker det! Nu leger og svømmer
han i vandet hver eneste dag. o
6

Vidste du?
• Zarnesti-reservatet
er 69 hektar stort
• Bjørnene kan opnå
en levealder på 40
år i reservatet
• 87 bjørne er blevet
reddet siden 2005
– fem af dem er i
mellemtiden døde
af naturlige årsager
• Hver dag spiser
bjørnene to ton mad
• Der lever også otte
ulve i reservatet
• Vi mangler stadig at
redde omkring 10
bjørne i Rumænien

Rekonstruktion

I hi for første gang
I over 20 år sad Graeme i et lille bur uden at
kunne leve som en rigtig bjørn. Nu bor han i
Zarnesti-reservatet – og i efteråret gik han for
første gang i sit liv i hi.

Som unge bliver Graeme taget fra naturen. I årevis sidder han i et lille bur sammen
med ﬂere andre bjørne som
underholdning for et mineselskabs kunder.

På fabrikkerne sidder bjørnene i små bure uden plads til at bevæge sig.

Bjørnene må slås om de få
madrester, de får, og i et
slagsmål mister Graeme
sit ene øje. Han bliver overdraget til en zoo, men her
er forholdene ikke meget
bedre.

I slutningen af 2013 bliver
Graeme reddet. I Zarnestireservatet får han nok at
spise, men Graeme er stadig
stresset og tror, at han skal
slås for maden.

De ansatte laver et særligt
område i reservatet, som
Graeme har helt for sig selv,
og de sørger for, at han får
al den mad, han overhovedet kan spise.

I efteråret 2015 begynder
Graeme at proppe sig med
enorme mængder mad, og
han graver en hule, som han
forer med blade. Endelig kan
Graeme gå i hi - for første
gang i sit 23 år lange liv.

I kamp mod
bjørnegalde industrien
I Asien lever omkring 20.000
bjørne på bjørnegaldefabrikker.
De får under voldsomme smerter
tappet deres galde, så den kan
bruges i traditionel asiatisk medicin, drikkevarer og kosmetik.
Mange tror nemlig, at galden
har helbredende virkning. Men
der ﬁndes både syntetiske og
urtebaserede alternativer til
bjørnegalde, så bjørnenes
lidelser er helt meningsløse.
Det er et langt, sejt træk at få
stoppet bjørnegaldeindustrien,
men vi har de seneste år opnået ﬂere sejre:
• I Vietnam er det ulovligt at
tappe galde fra levende
bjørne, men det sker stadig
i det skjulte. I 2014 ﬁk vi lukket
to ulovlige fabrikker sammen
vores lokale partnerorganisation Education for Nature Vietnam (ENV) og de vietnamesiske myndigheder.

• Efter lang tids pres vedtog det
vietnamesiske sundhedsministerium i 2015 et forbud mod
brug af ingredienser fra truede
dyr i kosmetik. Alle kosmetikvirksomheder skal nu dokumentere, hvor deres ingredienser
stammer fra.
• I Sydkorea har vi sammen
med vores partnerorganisation
Green Korea United overtalt
fabriksejerne til at udfase
galdeproduktionen, så ingen
nye bjørne bliver avlet på
fabrikkerne eller indfanget
fra naturen. o

Tak!
Tak til alle jer, der har støttet vores kamp mod bjørnegaldeindustrien. Takket være jer kan vi fortsætte arbejdet for at få stoppet
den brutale mishandling.

WORLD ANIMAL PROTECTION | MARTS 2016
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TEMA:
PÅ HEMMELIG
MISSION FOR AT
HJÆLPE DYRENE

Vi mener
Hver dag lider millioner af
dyr. Pattedyr, krybdyr og
fugle bliver indfanget fra
naturen, fordi mennesker
vil have eksotiske kæledyr,
slangeskindstasker eller elfenbenssmykker. Elefant- og tigerunger bliver taget fra deres
mødre og slået for at få dem
til at makke ret. Desmerkatte
holdes i små, beskidte bure,
fordi de kan bruges til at producere luksuskaﬀe.
Vores undercoverteam har
specialiseret sig i at afsløre
vold mod og misrøgt af dyr.
Teamet indsamler beviser, der
kan overbevise regeringer,
virksomheder og almindelige
mennesker om, at mishandlingen skal stoppes.
Mange synes, at teamets efterforskere er modige, fordi
de gang på gang lader sig
konfrontere med de værst tænkelige former for dyremishandling.
Men vi kan alle sammen være
modige. Modige nok til i enhver situation at overveje: ”Er
der dyr, der lider på grund af
dette?” Når vi køber luksusvarer eller vil have en ”vild oplevelse” på vores ferie, støtter vi
så indirekte udnyttelse og mishandling af dyr?
Hvis vi alle tør se dyrenes
skjulte smerte i øjnene og på
den baggrund foretage det
dyrevenlige valg – så kan vi
nå målet om en verden, hvor
dyr ikke lider. Og den dag er
der ikke længere bruge for undercoverteamet. o
8

På hemmelig
mission for at
hjælpe dyrene
Skjult efterforskning. Undercoverarbejde. Det lyder måske
som noget fra en spionﬁlm med skæg og blå briller.
Men det er hverdagen for vores undercoverteam.
Undercoverteamet afslører nogle af
de værste sager med dyremishandling overalt i verden. Deres arbejde
er så hemmeligt, at vi ikke kan afsløre navnene på efterforskerne i
teamet – det ville bringe både deres
arbejde og deres personlige sikkerhed i fare. Men vi har interviewet en
af efterforskerne om hendes arbejde
– lad os kalde hende ”Sarah”.

”Det er hårdt at se frygten
i dyrenes øjne”
Sarah er dybt involveret i efterforskningen af illegal handel med vilde
dyr. ”Det er et kæmpestort og meget
presserende problem, som er skyld i,
at millioner af dyr lider forfærdeligt,”
fortæller hun.
”Jeg har været undercover på
mange kaotiske markeder og dyrskuer for at indsamle beviser for,
at en bestemt art bliver solgt der.
Den første udfordring er overhovedet at ﬁnde den speciﬁkke art, jeg
leder efter, for overalt er der tusinder af forskellige dyr og hektisk aktivitet. Derefter skal jeg så prøve
at få den information, jeg har brug
for, ud af sælgeren – vel at mærke
uden at vække mistanke. Samtidig

Vi kan ikke afsløre
Sarahs virkelige
identitet, da det
ville bringe hendes
arbejde og
sikkerhed i fare.

står der 10-20 andre potentielle købere rundt om mig og kæmper for at
fange sælgerens opmærksomhed.”
Når Sarah er på denne type opgave, skal hun indsamle beviser om
en bestemt dyreart – men overalt
omkring sig ser hun også store lidelser blandt andre dyr, der bliver solgt
for at underholde eller på anden
måde indtjene penge til mennesker.
”Det er virkelig hårdt at kigge
ind i alle disse dyrs øjne og se, hvor
megen frygt og smerte der gemmer
sig der. Men min opgave er ikke
at redde de enkelte dyr her og nu.
Det er at dokumentere det, jeg ﬁnder
frem til. Vi bruger beviserne til at afsløre, hvor omfattende og alvorligt
problemet er.

Måtte hyggesnakke, mens
elefanter ﬁk tæsk
Sarah har for nylig været i Thailand
for at undersøge populære turistmål.
Formålet var at afdække de lidelser,
som elefanter og tigere udsættes for
for at underholde turister.
”Vi samler beviser i hverdagssituationer, så vi er nødt til at falde i ét
med omgivelserne og lade som om,
at det, vi foretager os, er helt nor-

Vidste du?
• Undercoverteamet blev oprettet i 2010 – dengang var der
kun én efterforsker i teamet.
• Der er i dag seks efterforskere
i teamet, og de kan arbejde
på op til 15 sager af gangen.
• Teamet har siden 2010 afsluttet over 50 efterforskninger
med succes.
• Siden 2010 har teamet sammenlagt ﬁlmet omkring 1.000
timers videobeviser.
• I samme periode har teamet
taget omkring 10.000 billeder
som bevismateriale.

900
Teamet har et netværk
på omkring 900 lokale
kontaktpersoner på seks
kontinenter.

Teamet har undersøgt forholdene for vilde dyr i turistindustrien. På billedet ses to løveunger i en sydafrikansk løvepark.

malt,” forklarer hun. I en elefantpark med særligt dårlige forhold skulle Sarah indsamle så
mange beviser som muligt på, hvor brutalt dyrene bliver behandlet. Derfor var hun nødt til
at hyggesnakke med mahouterne (elefanttrænerne), mens hun lod som om, at hun var
glad og upåvirket af situationen.
”Selv når jeg kunne høre de skarpe
smæld, når elefanterne blev slået hårdt i hovedet med elefantkroge, var jeg nødt til bare

at smile. Ellers ville mahouterne få mistanke
om, at jeg ikke brød mig om deres behandling af elefanterne, og så ville de ikke lade
mig videoﬁlme det, der foregik.”

Efterforskerne må ikke vise, at dyrenes lidelser går dem på, eller forsøge
at redde dyrene. Det ville få folk til at
skjule de situationer for dem, hvor
dyr lider. Til gengæld forhindrer de
indsamlede beviser, at mange andre
dyr lider samme skæbne.

Tusindvis af dyr har fået et bedre liv
Indtil nu har undercover-teamet afsluttet over
50 sager. På de følgende sider kan du læse
om nogle af de dyr, som har fået hjælp takket været teamets indsats. o

Ulla Rowedder Larsen

På Facebook var
der stor opbakning
til undercoverteamets arbejde.

Derfor må teamet ikke gribe ind

Godt I kan. For der skal en
god psyke til at håndtere
nogle af de grusomheder i ser. Nok
ikke alle der er lige lette at lægge
bag sig. Tak fordi i hjælper dyrene,
det må være så svært at gå undercover.

Anna-Marie Hansen

Henrik Ibsen

Godt der er nogen der
kan holde ud at se grusomhederne, så der er så mange
der får øjnene op for ondskaben.

Fantastisk arbejde. Det
må være ekstremt hårdt
og styre sig i de situationer hvor dyr
bliver mishandlet. Jeg ville ikke kunne
gøre det.

…
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Undercoverteamet har
afsløret, at havskildpadderne
på Cayman Skildpaddefarm
lever under elendige forhold.
Denne grønne havskildpadde
svømmer heldigvis frit i havet
ud for Caymanøerne.

…
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TEMA:
PÅ HEMMELIG
MISSION FOR AT
HJÆLPE DYRENE

To undercover-succeser
Desmerkatte stuvet sammen
på ’fabrikker’

Brutal slagtning af rensdyr

Kopi Luwak er verdens dyreste kaﬀe lavet på
bønner, som er delvist fordøjet af desmerkatte.
Tusindvis af vilde desmerkatte indfanges og
sælges til ’fabrikker’, hvor de lever under
rystende forhold. Efter at teamet afdækkede
omfanget af mishandlingen, ﬁk vi en lang
række forhandlere af Kopi Luwak til at stoppe
salget eller skifte leverandør, og vi overbeviste
de internationale certiﬁceringsinstanser
UTZ og Rainforest Alliance om at forbyde
certiﬁcerede kaﬀeproducenter at benytte
bønner fra desmerkatte i fangenskab.

Undercoverteamets allerførste efterforskning
vedrørte slagtningen af tusindvis af rensdyr
i Sverige og Finland. Larmende snescootere
drev de panikslagne rensdyr sammen i indhegninger, hvor de ﬁk skåret ørerne af uden
bedøvelse. Når de blev kørt til slagterierne,
stod de så tæt presset sammen, at de stangede og sårede hinanden med deres gevirer. Over 80.000 mennesker skrev under
i protest. Det ﬁk de svenske kontrolmyndigheder til at skærpe kontrollen, og rensdyrejere til at ændre deres slagtemetoder.

80.000
mennesker skrev under i
protest mod den brutale
slagtning af rensdyr.

På sporet af
stjerneskildpadder
De smukke, indiske stjerneskildpadder er populære
som eksotiske kæledyr – og det kan blive deres død.
Hvert år bliver mere end 55.000 stjerneskildpadder ulovligt indfanget bare et enkelt sted i Sydøstasien. Organiserede kriminelle bander smugler skildpadderne videre til især Thailand gemt i kasser med
for eksempel grøntsager eller ﬁsk. Mange
af skildpadderne overlever ikke den
lange rejse – og de, der ikke dør, lider
tæt sammenstuvet på den trange plads
og risikerer en tidlig død på grund af
fejlernæring eller den ekstreme stress,
de er udsat for under transporten.
Det tog undercoverteamet to år at afdække omfanget af den illegale handel.
12

Her kan du læse en af efterforskernes
fortælling om skildpaddernes rejse fra
Indien til Thailand:

”En mand går gennem en landsby ...”
En mand går gennem en afsides liggende
landsby i Indien. På vejen køber han diskret stjerneskildpadder af nogle af landsbyboerne for en dollar stykket. Han putter dem ned i en rissæk og drager videre
til den næste landsby, hvor han køber
ﬂere skildpadder. Det har taget os lang
tid og krævet et stort arbejde at komme
tæt på denne handelsmand. I de små

samfund kender alle hinanden, og der
bliver lagt mærke til folk udefra. Vores
efterforskere har en dækhistorie, så folk
ikke bliver mistænksomme. Men det har
taget mange uger at komme tæt på manden – ikke mindst fordi lokalbefolkningen
er bange for ham.
Efter i ugevis at have skygget forskellige handelsmænd fortæller vores kontakter os, at dyrene vil blive smuglet
ud af Indien og sendt til Thailand,
Dubai, Malaysia og Singapore. Vi
følger allerede nogle spor i Thailand,
så der tager vi til.

Stjerneskildpadder gennemgår store lidelser på grund
af illegal handel.

55.000
Hvert år bliver mere
end 55.000 stjerneskildpadder ulovligt
indfanget bare et
enkelt sted i Sydøstasien.

760$
I Europa bliver skildpadderne solgt på
kæledyrsmesser for
760 dollars stykket.
Store fortjenester
På et marked i Thailand udgiver vi os for
at være turister. Flere og ﬂere af de handlende, der sælger skildpadder på de offentlige markeder, er klar over, at de risikerer at blive efterforsket. Nogle har skrevet ’F*** oﬀ, no photo’ i vinduet på deres butikker. Andre lukker bare deres døre,
mens de råber af os, at vi skal forsvinde
og stoppe med at tage billeder.
Det er dog ikke alle de handlende,
der er mistænksomme, og vi bliver tilbudt at købe voksne stjerneskildpadder
for omkring 260 dollars. En af de hand-

lende giver os tips til, hvordan vi ulovligt
kan smugle dem ind i Europa. I Europa
bliver skildpadderne solgt på specialiserede kæledyrsmesser for 760 dollars
stykket. De samme skildpadder, som blev
købt af landsbyboerne for en enkelt dollar.
Der er altså mange penge at tjene på
at smugle stjerneskildpadder – men det
er skildpadderne, der må betale den højeste pris. De tages fra deres hjem i naturen, smugles i tusindvis over grænserne
under elendige forhold, kun for at blive
solgt som en vare til mennesker, der højst

sandsynligt ikke aner, hvad de har været igennem.
Vi har delt bevismaterialet med politimyndighederne i Indien og Thailand, og
de vil nu igangsætte deres egne undersøgelser, så der kan blive sat en stopper
for den illegale handel. o
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TEMA:
I KAMP MOD
SPØGELSESNET
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Vi mener
Det er ikke uden grund, at jorden kaldes ”den blå planet”.
Verdenshavene dækker 71 %
af planetens overﬂade. Alligevel viser vi mennesker ofte
ikke havene den respekt, de
fortjener. Hvert minut bliver
der tabt eller efterladt 1 ton
ﬁskeriudstyr i havene. På
et år svarer det til så mange
ﬁskenet, ruser og liner – de
såkaldte ”spøgelsesnet”– at
de kan fylde mere end 250
olympiske swimmingpools.
En Hawaii munkesæl fanget i efterladt ﬁskeriudstyr.

Dyr som sæler, søløver og
hvaler bliver viklet ind i spøgelsesnettene og kan ikke
komme fri igen. Nogle dør
langsomt af sult eller af dybe
sår, når nettene skærer sig
ind i kroppen på dem. Andre
drukner, fordi nettene forhindrer dem i at søge op til
overﬂaden og trække luft.
Spøgelsesnet er også skyld i
store økonomiske tab. Bare et
enkelt spøgelsesnet kan på 10
år dræbe så mange krabber,
at det svarer til en tabt fortjeneste på $20.000 for en ﬁskerivirksomhed. Og regeringer
bruger hvert år mange millioner dollars på at fjerne spøgelsesnet fra havene.
Spøgelsesnet er altså et fælles
problem! Derfor har vi igangsat et samarbejde mellem
ﬁskeriindustrien, regeringer
og NGO’er. Vores mål er at
redde en million havdyr fra
at blive dræbt af spøgelsesnet
inden udgangen af 2018.
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Sælernes
redningsmænd
Det er ikke altid den rene idyl, når mennesker og dyr
skal deles om naturen. Heldigvis står dyrevenner klar
til at hjælpe, når sæler og andre havdyr bliver fanget
i efterladte ﬁskenet.
Fisk, hummere, sæler, delﬁner, havskildpadder og hvaler.
Maine i det nordøstlige USA er
kendt for det rige dyreliv langs
kysten. Men de mange ﬁsk og
hummere tiltrækker ﬁskere, og
hvert år bliver hundredevis af
havdyr viklet ind i tabte og efterladte hummerruser og ﬁskenet.
Nettene gnaver sig ind i deres
kroppe og giver dem store sår,
eller de skærer ﬁnner og andre

lemmer af. Hvis dyrene ikke kan
slippe fri af ”spøgelsesnettene”,
drukner de eller sulter ihjel.
Når sæler, skildpadder eller
hvaler har brug for hjælp, rykker vores partnerorganisation
Marine Mammals of Maine
(MMoME) ud. Det er en lille organisation med kun to ansatte –
men med et stort netværk af frivillige, som blandt andet består
af dyrlæger og ﬁskere. o

Vidste du?
• MMoME overvåger over
4.000 km kyststrækning.
• MMoMEs hotline, hvor
folk kan ringe ind om nødstedte havdyr, er åben
hver eneste dag, 24 timer
i døgnet.

Honeysuckle og Horseradish er to af
de sælunger, der har fået en ny chance
i livet takket være MMoMEs team af
ildsjæle.

han intensiv pleje for at komme sig, og så
hans sår havde tid til at hele. Men en måned
senere var han igen sund og rask og kunne
genudsættes i sit rette element.

Honeysuckle
Honeysuckle var kun en uge gammel, da en
bekymret strandgæst ringede til MMoMEs
hotline og fortalte om den lille, syge sælunge. MMoME behandlede hende for en
slem infektion, og efter ﬁre måneders kærlig
pleje var hun parat til at klare sig på egen
ﬁnne. Honeysuckle er siden blevet set boltre
sig glad og ubekymret i havet.

Horseradish
Horseradish var otte måneder gammel, da
MMoME fandt ham. Han havde fået viklet
et ﬁskenet om hals og hoved, der skar sig
ind i hans bløde hud og langsomt var ved at
kvæle ham. Selv efter at teamet fra MMoME
havde befriet Horseradish fra nettet, krævede

300
Hvert år hjælper
MMoME over
300 havdyr.

Sælungen Horseradish

Tilbage til havet
Se Honeysuckle og tre
andre sæler blive genudsat:
bit.ly/sælunger

Vidste du?
• Hvert år bliver der tabt eller
efterladt cirka 640.000 ton
ﬁskeriudstyr – ”spøgelsesnet”– i verdenshavene.
• Meget ﬁskeriudstyr er lavet
af plastik, som er op til 600
år om at blive nedbrudt i
naturen.
• For hver gang der bliver
fanget 125 ton ﬁsk, bliver
der efterladt omkring 1
ton spøgelsesnet havene.
• Omkring 136.000 sæler,
søløver og store hvaler
dør hvert år, når de bliver
viklet ind i eller sluger spøgelsesnet.
• Der ikke tal på de tusindvis
af fugle, havskildpadder,
ﬁsk og andre arter, der
også bliver sårede og
dræbt af spøgelsesnet.
Denne sæl lever i en sælkoloni i Namibia.
WORLD ANIMAL PROTECTION | MARTS 2016
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TEMA:
I KAMP MOD
SPØGELSESNET

En ung hansøløve har fået et emballeringsbånd om halsen.

Søløver befriet
fra spøgelsesnet
Da vi fortalte om redningsaktionen for søløverne på
Facebook, var reaktionen
klar: Der skal ikke efterlades aﬀald i naturen!

Birgitte Bruun

Øv, hvorfor er der så
meget lort i verden?

Jette Larsen

Stakkels dyr, endnu
nogle ofre for menneskers ubetænksomhed.

Matilde Stub

Jeg har lige set ﬁlmen
happy feet, på en dejlig grå vejrsdag. At se hvordan
vi tager deres føde, hvordan vi
smider ting i havet. Håber folk
tænker langt nok til at vise hensyn til vores kære dyr! Fortsæt
jeres gode gerninger for dyrene.
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Et emballeringsbånd i plastik ser måske uskyldigt ud –
men det kan betyde døden for en nysgerrig søløve.
Langs Alaskas kyster lever der mange ﬁsk, og det
tiltrækker store ﬂokke af søløver. Når søløverne
jagter laks, risikerer de, at blink borer sig ind i munden på dem, og kasserede emballeringsbånd fra
kasser med madding kan være de rene dødsfælder for søløverne.
”Unge søløver er nysgerrige, og hvis de ser
et emballeringsbånd ﬂyde rundt i vandet, vil de
undersøge det. De får det viklet rundt om halsen,
og efterhånden som søløven vokser sig større,
skærer båndet sig ind i halsen. Til sidst kan det
skære halspulsåren over,” fortæller vores kampagneleder Elizabeth Hogan.
Elizabeth tilbragte sidste år et par våde, tågede og kolde uger på det nordlige Stillehav
ud for Alaska. Et af ekspeditionens formål var
at udvikle nye teknikker til at redde søløverne.

Uforudsigelige søløver
Det er kompliceret at fange og bedøve dyrene,
uden at de lider overlast, og det kræver mange
timers venten og holden udkig. Selvom der var en
dygtig dyrlæge med på ekspeditionen til at bedøve dyrene, og teamet forberedte sig grundigt,
kunne de desværre ikke hjælpe alle søløverne.

Som alle vilde dyr er søløver nemlig uforudsigelige.
”Man lægger så meget tid
og energi i aktionen, alle
redskaber er linet op – og
sidste øjeblik springer den
søløve, som man prøver at
redde, i havet. Det knuste
næsten mit hjerte, en af de
Elizabeth Hogan
gange det skete. En hansøløve svømmede væk fra
os, og vi brugte omkring to timer i silende regn på
at lede efter ham – men vi fandt ham aldrig igen,”
fortæller Elizabeth med tristhed i stemmen.

Endelig kunne søløven spise igen
Til gengæld var der ikke noget, der kunne overgå glæden, når det lykkedes teamet at redde en
søløve og se, hvor stor en forskel det gjorde.
”En af de søløver, vi hjalp, havde et blink siddende fast i munden, der gjorde det svært for ham
at spise. En halv time efter, at vi havde befriet ham
for blinket, så jeg ham svømme ved siden af båden og fange en ﬁsk! Han så utrolig glad ud – det
var simpelthen fantastisk at se,” slutter Elizabeth. o

100.000 danskere til EU-politikerne:

”Stop hundedrab!”
I slutningen af 2014 startede vi underskriftsindsamlingen mod de brutale
hundedrab i Europa. Med underskrifter fra over 100.000 hundevenner
kontakter vi nu politikerne.
Tusindvis af herreløse hunde i Europa er hver
dag i fare for at blive dræbt. Metoderne til at
slå hundene ihjel er unødigt brutale: De fodres med mad med glasskår i, bindes og efterlades i skove, hvor de sulter ihjel, eller smides
levende i containere.

Aﬂivninger løser ikke problemet
Ikke nok med at hundene lider en langsom
og smertefuld død – aﬂivningerne er heller
ikke en eﬀektiv løsning på problemet med
herreløse hunde. Hundene bevæger sig derhen, hvor de kan få mad. Hvis man aﬂiver
mange hunde i ét område, vil hunde fra nærliggende områder meget hurtigt bevæge sig
derhen, da der nu er mindre konkurrence om
maden og pladsen. Her kan de formere sig
med to kuld hvalpe om året, og meget hurtigt er man tilbage ved udgangspunktet med
mange herreløse hunde.
Underskrifterne skal skaﬀe
bedre lovgivning
Vi har kontaktet de danske medlemmer af
Europa-Parlamentet (MEP’ere) og forventer
at overrække underskrifterne til dem den 31.

marts. Vi vil bede MEP’erne om at arbejde
for, at alle hunde i Europa er beskyttet af en
eﬀektiv lovgivning. Det er et vigtigt skridt mod
at få forbedret forholdene for hunde i Europa,
for uden tilstrækkelig lovgivning på området

er det svært at beskytte hundene i de enkelte
lande.
Med over 100.000 danskeres underskrifter vil der være stor vægt bag vores ord, når
vi siger: Stop de brutale hundedrab! o

Hundedrab er meningsløse
Masseaﬂivninger løser ikke problemet med
herreløse hunde i Europas gader. Det er det
budskab, vi sender til politikerne – og i Rumænien har vi bevist, at der ﬁndes mere eﬀektive og dyrevenlige løsninger.
I udvalgte områder af landet har vi sammen med vores lokale partnerorganisationer

steriliseret, kastreret og vaccineret hundene. Vi
har desuden lavet et stort arbejde for at oplyse om det ansvar, man har som hundeejer
– ikke mindst at man skal undgå, at ens hund
sætter uønskede hvalpe i verden.
Hundene i disse områder er nu ikke bare
er sundere – der er også langt færre herre-

løse hunde. I et af områderne vurderer borgmesteren, at antallet af herreløse hunde er
faldet fra 3.000 til 300 – hele 90 %. Dét er
langt mere eﬀektivt, end det nogensinde har
været at aﬂive hundene. o
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Mød Marie –
og hør mere
om arv

Din arv – dyrenes fremtid
Bjørnene Christi og Lydia levede i mere end
20 år under kummerlige forhold bag en restaurant i Rumænien. Nu har de i stedet fået
et godt bjørneliv i et af de reservater, vi støtter. Hvert år hjælper vi tusindvis af dyr som
Christi og Lydia. Vi stopper dyremishandling
og skaber bedre forhold for vilde dyr, landbrugsdyr, gadedyr og dyr, der rammes af naturkatastrofer.

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

Overvejer du at testamentere en del
af din arv til World Animal Protection? Så kan du kontakte Marie Uhlig på telefon 33276022 eller marieuhlig@worldanimalprotection.dk.
Hun kan fortælle dig mere om mulighederne og sende dig vores arvefolder.
Marie er naturligvis selv en stor
dyreven. ”Det betyder meget for mig
at kunne bidrage til at gøre verden
bedre for dyr. Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden dyr – og slet
ikke et liv uden hunde. Mine gravhunde Emma og Frida giver mig så
megen livsglæde hver dag.” o

Vidste du, at vi er fritaget for at betale arveafgift, så hele beløbet går til vores arbejde
for at hjælpe dyrene? Og at du kan betænke
os i dit testamente, uden at arven til dine øvrige arvinger ændres? o

Bestil vores nye arvefolder
I arvefolderen kan du læse om, hvordan
du laver et testamente. Bestil folderen
på worldanimalprotection.dk/arv, ved at
kontakte os på arv@worldanimalprotection.
dk eller ved at ringe til 33276022.

Vi kæmper videre mod spanske festivaler
I november sidste år startede vi en protest
mod Toro de Jubilo-festivalen i den spanske
by Medinaceli, hvor der sættes ild til levende
tyre. Omkring 45.000 danskere skrev under,
og i alt indsamlede vi omkring 130.000 underskrifter fra dyrevenner i Sverige, Holland
og Danmark. Vores kampagnemedarbejder
Christina tog til Medinaceli for at overrække
protesten til byens borgmester.
Desværre lykkedes det os ikke at sætte en
stopper for festivalen – men vi giver ikke op.
Mange andre dyr lider på festivaler i Spanien, blandt andet Pero Palo-festivalen, hvor
et panisk æsel presses gennem en råbende
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folkemængde og bliver sparket, når det falder omkuld. Vi går nu direkte til de politiske
ledere i Spanien og beder dem forbyde al
mishandling af tyre, æsler og andre dyr i traditionens navn. o

Støt kampen:
skriv under på worldanimalprotection.dk/tradition

Christina i Medinaceli

Stop underholdning
med vilde dyr
Stop med at støtte dyremishandling! Det er budskabet fra de
mere end 250.000 dyrevenner
– heraf knap 20.000 danskere
– der har bakket op om vores
opfordring til rejseselskaberne
om at droppe elefantridning og
anden underholdning med vilde
dyr. På globalt plan har næsten
90 selskaber nu sagt ja til at
stoppe med at tilbyde elefantridning. I Danmark drejer det sig
om Apollo, Spies, Star Tour, Al-

batros Travel, Jysk Rejsebureau,
C&C Travel – og fra 1. maj
også Asiatours.dk. o

Hjælp os
med at overbevise endnu
ﬂere selskaber: Skriv under
på vilde-dyr-ikke-legetoj.dk

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
For nylig hørte jeg om problemet ’dåseløver’ i Sydafrika – løver der lever i små
bure og lukkes ud, så de kan blive skudt af
safarijægere. Jeg havde aldrig hørt noget
som helst om det før og er godt rystet. Er
det noget, I har øje for? Åbenbart har det
stået på i årevis.
Venlig hilsen
Birthe Heien, Skanderborg
Kære Birthe
Tak for din henvendelse.
Ja, desværre er det sandt, at dette fænomen ﬁndes. Ofte bliver løverne, mens de vokser op, brugt til underholdning for turister. Her
kan man klappe dem, få taget fotos med dem
osv., og senere bliver de så brugt til trofæjagt.
Desværre er der ikke noget lovmæssigt incitament til at få stoppet dåsejagter, da de ikke er
ulovlige i de lande, hvor de ﬁnder sted.

Med vores kampagne mod underholdning med vilde dyr forsøger vi at sætte fokus
på de forskellige måder, som vilde dyr udnyttes på. Vi håber, at vi kan stoppe efterspørgslen på denne type underholdning og lægge
pres på såvel udbydere som regeringer for at
få sat en stopper for det.
Har du lyst til at støtte vores kampagne, kan
du skrive under her: vilde-dyr-ikke-legetoj.dk
Med venlig hilsen
Michelle, World Animal Protection

Hej
Jeg skal hen over jul og nytår til Thailand,
og en del af min rejseplan var egentlig at
ride på elefanter, hvilket I tydeligvis fraråder. I stedet kunne det være interessant at
komme til et naturreservat/på safaritur –
jeg kunne dog forestille mig, at dette skulle
ske i junglen/skoven og med nogle andre
spændende dyr. Interessen er nok at opleve dyrene og komme tæt på dem. Vores
rejse går til Phuket, men vi er ret ﬂeksible,
da vi ikke bestiller hotel på forhånd.
Hvis I har forslag og ideer til ”dyresiden” af vores rejse, er jeg meget åben for
tilbud. Håber I kan hjælpe og ser frem til
at høre fra jer.
Mvh. Gro

Kære Gro
Tak for din henvendelse. Det lyder da dejligt
med en tur til Thailand.
Der ﬁndes mange gode ture ud i den thailandske natur, uden at det behøver at involvere elefantridning. I vil opleve, at der er rigtig mange udbydere af udﬂugter rundt omkring i Thailand, og der vil I kunne gå ind og
få noget rådgivning. De største naturområder
ligger i det nordlige Thailand, men der ﬁndes
også naturreservater i den sydlige del, bl.a.
www.khaosok.com
Jeg vil anbefale, at I tager på en arrangeret tur, men undersøg grundigt hvad turen indeholder. Der er mange ture, der også inkluderer overnatning – det er en god oplevelse.
I den sydlige del ﬁndes der også rigtig
mange gode dyreoplevelser under vandet,
så det kunne måske også være en ide.
Rigtig god tur!
Med venlig hilsen
Michelle, World Animal Protection

Hvis du har spørgsmål til os, 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 2016
Vi afholder generalforsamling torsdag den
28. april 2016 i København. Vi opfordrer alle
medlemmer og bidragsydere til at møde op.
Tid og sted
Generalforsamlingen ﬁnder sted på Scandic Copenhagen,
Vester Søgade 6, 1601 København V fra 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 (Peter Mollerup er på valg)
5. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag og meddelelser
Efter den oﬃcielle del af generalforsamlingen vil Steve McIvor, administrerende
direktør i World Animal Protection International, fortælle lidt om sit arbejde for
organisationen.
Herefter vil der være en uformel reception.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 21. april 2016
på info@worldanimalprotection.dk eller telefon 3393 7212.
Forslag fra medlemmer til afstemning på generalforsamlingen sendes
skriftligt til bestyrelsen på info@worldanimalprotection.dk senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Eventuelle ændringer af programmet vil blive lagt på worldanimalprotection.dk.

DK 00 12 /0 31 6

Med venlig hilsen
Bestyrelsen – World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal – 1160 København K
info@worldanimalprotection.dk

Tidligere hed vi WSPA

