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Alle dyr fortjener et godt liv
I skrivende stund sidder mine kolleger
og sender e-mails ud til alle jer støtter.
Emnet er slagtekyllinger. Jeg har jo arbejdet med dyrebeskyttelse i rigtig mange
år, så jeg har naturligvis længe kendt til
de rystende forhold, som slagtekyllinger
opdrættes under. Men nu hvor jeg igen
har sat mig ind i problemets omfang,
må jeg tilstå, at jeg er dybt chokeret.
Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark

Den lidelse, vi udsætter milliarder af
slagtekyllinger for hvert år, er ganske
enkelt ubegribelig. Derfor er jeg også
rigtig glad for, at vi i World Animal Protection nu gør en stor indsats for skabe
bedre forhold for slagtekyllinger verden
over. I første omgang retter vi fokus mod
de globale fastfood-giganter for at få
dem til at prioritere kyllingevelfærd.
Min holdning har altid været, at hvert
eneste dyrs liv har værdi. Alle levende
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væsener skal behandles med respekt,
uanset om det er en hund, en kat, en
bjørn, en elefant … eller en kylling.
Jeg vil gerne sige tak til dig, fordi du er
med til at gøre en forskel – ikke kun for
de dyr, som vi mennesker typisk synes
er søde og nuttede - men også for det
enorme antal landsbrugsdyr, der lever et
elendigt liv i den industrielle produktion.
Jeg håber, at du vil glæde dig over
de historier, vi har til dig her i bladet.
God læselyst!

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

KORT NYT
dem, og derfor uddannede vi personalet i arenaerne i, hvordan de skulle håndtere dyrene. Samtidig var vi med til at lave
et adoptionsprogram for hundene og kattene, så de kunne få nye hjem.

Hjælp til tigrene i Thailand

Vi beskyttede hunde og
katte under OL

Millioner af mennesker besøgte Rio i
august og september for at opleve konkurrencerne under OL og Paraolympiaden.
Lige uden for de store arenaer levede
der mange herreløse hunde og katte. OL
kunne let blive en stressende affære for

Tidligere på året konfiskerede de thailandske myndigheder alle 137 tigre fra Thailands tigertempel, der er under anklage
for at være involveret i illegal handel med
vilde dyr. Vi rådgiver myndighederne om,
hvordan de kan skabe de bedste forhold
for tigrene og andre vilde dyr på konfiskeringscentrene. For nylig forpligtede myndighederne sig over for os til at efterforske alle tigerattraktioner i landet og undersøge, om de driver handel med vilde dyr.
Vi opfordrer myndighederne til at udvide
deres efterforskning til også at omfatte
vanrøgt og mishandling.
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Side 08 / Tema: Et nyt liv til bjørnene

fer. Når jordskælv, cykloner eller andre katastrofer hærger, rykker vi hurtigt ud og redder dyrene. Men mindst lige så vigtig som
den akutte indsats er det forebyggende arbejde. Tabasca-staten i Mexico bliver ofte
ramt af voldsomme oversvømmelser, og her
samarbejder vi med Internationale Røde
Kors om at lære lokalbefolkningen, hvordan
de kan beskytte sig selv og deres dyr, når
vandmasserne stiger.

Voksende modstand mod
bjørnegalde i Kina

Vi samarbejder med
Røde Kors i Mexico

Siden1964 har vi hjulpet over seks millioner dyr, der er blevet ramt af naturkatastro-

Kina er det land, der har flest bjørnegaldefabrikker. Bjørnene får tappet deres galde
under store smerter, fordi galden bliver anset for at være et universalmiddel mod alverdens dårligdomme. Men i en undersøgelse, vi har lavet blandt yngre mennesker i de større kinesiske byer, svarer over
97 %, at det er dyremishandling at tappe

galde fra bjørne. Det tyder på, at der er
voksende opbakning til vores arbejde for
at få stoppet bjørnegaldeindustrien.

Godt nyt for spækhuggerne
i Californien

Californien har vedtaget en ny lov, der
forbyder opdræt af spækhuggere i fangenskab og brug af spækhuggere i
underholdningsshow. Ifølge den nye lov
skal de spækhuggere, der i dag lever i
fangenskab, om muligt sættes ud i naturen.
Hvis de ikke kan klare sig selv i naturen,
kan de blive i fangenskab, men her må
de kun bruges til ”uddannelsesmæssige
præsentationer”. Det betyder blandt andet, at Seaworld må stoppe sine spækhuggershows, hvor dyrene optræder
med tricks for at underholde publikum.
Loven træder i kraft til nytår.
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TEMA:
SLAGTEKYLLINGERNES
HEMMELIGE LIV

Vi mener
Der opdrættes flere slagte
kyllinger end noget andet
dyr i landbrugsproduktionen.
Hele 60 milliarder om året.
Så mange dyr sættes i ver
den for at leve et kort liv, der
for alt for mange af kyllinger
nes vedkommende er ét langt
mareridt.
En 19 dage gammel slagtekylling.

Der har i de seneste år været
meget fokus på velfærden
for de æglæggende høns,
men de færreste kender til de
forhold, som slagtekyllinger
lever under rundt omkring i
verden.
Slagtekyllinger i den industri
elle produktion er i dag frem
avlet til at vokse så hurtigt, at
deres knogler, hjerter og lun
ger ikke kan følge med. De
lever tæt sammen på alt for
lidt plads uden nogensinde
at se dagslys.
Det er forkert, at vi menne
sker udsætter levende væsner
for stress og smerte, blot for
at vi kan nyde vores stegte
kyllingelår, nuggets eller
kyllingeburgere!
De globale fastfood-kæder
er nogle af de største afta
gere af kyllingekød i ver
den. Dermed er de ansvar
lige for levevilkårene hos de
milliarder af kyllinger, hvis
kød hvert år bliver serveret i
deres restauranter. Og som
forbrugere bør vi kræve, at
de kyllinger, de serverer for
os, har haft et liv, der var
værd at leve.
Lige nu er det desværre ikke
tilfældet for milliarder af kyl
linger over hele verden. o
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Klogere end de
fleste tror

Kyllingehjerne. Skældsordet siger en del om den op
fattelse, som mange har af høns og kyllinger. Men i
virkeligheden er høns klogere, end de fleste tror.
Hvis du har høns i baghaven, ved du nok allerede,
at de er legesyge og nysgerrige. De løber gerne
rundt, graver, skraber og jagter insekter. Og så
elsker de et godt støvbad.
Man skal ikke tro, at har man mødt én høne,
har man mødt dem alle. Nogle er modige og livlige, andre er sky og forsigtige – og det gælder
også høns, der er vokset op i samme flok. Men
fælles for dem er, at de er sociale og kloge fugle.

En rigtig hønemor
Høns er omsorgsfulde mødre, og det viser sig
allerede, inden kyllingerne er udklækket. Kyllingerne pipper inde i æggene, og hønen laver beroligende lyde til dem, så de ved, at hun er der.
Når kyllingerne er kommet ud af æggene, lærer hønen dem, hvordan de skal begå sig i verden. For eksempel lærer hun dem at finde føde.
Mere lærenemme end hunde?
Det vil nok overraske mange, at høns kan tænke
rationelt. De kan udsætte deres umiddelbare behov, hvis de forventer at opnå noget godt ved

det. Eksempelvis fravælger de mad, de får tilbudt
her og nu, hvis de har erfaret, at de så får tilbudt
mere eller bedre mad senere.
Høns kan også finde ud af at medicinere sig
selv, når de har smerter. Hvis de er halte, vælger
de foder, der indeholder smertestillende medicin,
frem for almindeligt foder. Når de ikke har ondt,
vælger de omvendt foderet uden medicin.
I det hele taget er høns meget lærenemme –
faktisk lærer de ofte nye ting hurtigere end hunde!
For eksempel kan høns meget hurtigt lære at skel
ne mellem forskellige symboler, genstande eller
farver. Det er med god grund, at de er så hurtige
til at lære nyt: Det var deres gode hukommelse
og evne til at løse problemer, der hjalp hønsenes
vilde forfædre til at klare sig i skoven. o
Prøv at søge på for eksempel ”chicken tricks
training” på YouTube. Så kommer der mange
videoer frem med høns, der har lært forskel
lige tricks og øvelser.
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Slagtekyllinger i den industrielle kyllingeproduktion.

Det er vores alle
sammens ansvar,
hvordan kyllingerne
lever. Det er budskabet fra
vores Facebook-følgere.

Lise-lotte Steensig
Spørg der hvor du køber
din kylling - I SuperBrugsen
fik jeg en fin info om f.eks kylling fra
Bornholm hvor dyrevelfærd var i højsæde og det er jo det vigtigste.

Kirsten Marie Rønn
Det er jo os forbrugere,
som kan stoppe den
slags opdræt!

Mette Sofie Nilausen
Vi har et ansvar. Det kan
godt være vi har magten,
men dét giver os ikke retten til at
udnytte den.
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TEMA:
ET NYT LIV TIL
BJØRNENE

Henry Rasmussen fra
Ingelises gruppe fik taget
nogle gode billeder af
bjørnene.

Vi mener
Bjørne hører hjemme i naturen. De
skal ikke indfanges og tvinges til et liv
bag tremmer. Og bjørneunger skal
ikke avles i fangenskab blot for at til
bringe et helt liv på de samme få kva
dratmeter beton.
Vi kan godt forstå, at mennesker kan
lide at se på de imponerende bjørne.
Men det bør foregå på dyrenes præ
misser og i deres naturlige omgivelser.
Bjørne er ikke til for vores underhold
nings skyld. Det gælder i særdeles
hed de stakkels bjørne, der bliver tvun
get til at optræde for publikum eller
kæmpe mod hunde i blodige bjørnehundekampe. Det er ren og skær mis
handling, og det skal stoppes! o
8

Da Ingelise mødte
sine ”bjørnebørn”
”Der stod fire bjørne og tog imod os som en anden
modtagelseskomité. Jeg blev så lykkelig, da jeg så
dem. Jeg følte mig forbundet med dem. Jeg er jo en
slags 'mor' til bjørnene.”
Ingelise Larsen har i mange år støttet vores
arbejde for at redde bjørnene i Rumænien
fra et usselt liv i fangenskab. Nu har hun
med egne øjne set, hvilken forskel hun
er med til at gøre for bjørnene i Zarnestireservatet.

Skolebørn i bur
Besøget i reservatet var en del af en rejse
arrangeret af Albatros Travel, og for Ingelise var det rejsens højdepunkt.

”Vi blev kørt op til reservatet ad små,
skrumlende veje, indtil vi endte helt oppe
i den tynde luft. Første stop var en hytte,
hvor vi så en kort film om en af bjørnene
og hvor elendigt, den har haft det. Det er
nemlig vigtigt, at især de rumænske besøgende virkelig forstår, at det er forkert at
holde bjørne i fangenskab.”
En gruppe på omkring 20 skolebørn var
også på besøg i reservatet. Børnene blev
lukket ind i et lille bur, og døren blev låst.

© HEN RY R AS MUS S EN

Ingelise og den
bamse, hun fik af de
ansatte i reservatet
som tak for sin støtte.

Ingelise er ikke i tvivl:
Bjørnene her har et
skønt liv i de smukke
naturomgivelser.

© HENRY R ASM USSEN

Ingelise så med egne øjne,
at bjørnene elsker at bade.

På den måde kunne de fornemme, hvordan det er for bjørnene at leve indespærret hele livet.

Her kan bjørnene leve, som de vil
Derefter gik turen ind i selve reservatet.
”Bjørnene havde lige fået mad, så de fire
bamser, der stod og tog imod os, så meget
tilfredse ud. Vi gik op ad en sti og kom til
et stort åbent område med et vandhul.
Bjørne elsker at bade, så der var flere
bjørne i vandet.”
Et stort hegn sikrer, at de besøgende
ikke kommer i nærkontakt med bjørnene.
Og Ingelise og resten af selskabet fik indprentet, at de ikke måtte råbe højt, løbe eller tage billeder med blitz. Bjørnene skal
nemlig leve så uforstyrret som muligt.
”Det var vidunderligt at se, hvor godt de
har det. De er sunde og raske, og selv de
WORL D AN IMAL PROTEC TION | OK TOB ER 201 6

…
9

10

Siden 2005 har vi
reddet 94 bjørne i
Rumænien og givet
dem et nyt liv i
Zarnesti-reservatet.

…
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Rekonstruktion

TEMA:
ET NYT LIV TIL
BJØRNENE
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Bjørneunger
reddet fra
den sikre død
Det havde set sort ud for
to forladte bjørneunger,
hvis de ikke var blevet
fundet. Men nu bliver
der passet godt på dem
i Zarnesti-reservatet.
F OTOS : AM P

Vores partnerorganisation
Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) henter ungerne
og bringer dem til Zarnestireservatet. De små unger er
kraftigt dehydrerede, men
fejler ellers ikke noget.

Et højt hegn sikrer, at bjørnene ikke bliver forstyrret af de besøgende.

…

blinde bjørne trives. De har masser af plads, så de lever helt frit og kan gøre, hvad de vil: Gemme sig i skoven, sove i huler og alle de andre ting, som bjørne
gør i naturen,” fortæller Ingelise med smil i stemmen.

En bamse til en bjørneelsker
Under hele turen fortalte Ingelise løs om bjørnene til
resten af selskabet. ”De kaldte mig ambassadør for
World Animal Protection,” griner hun. ”Jeg havde
mine gamle medlemsmagasiner og postkort med og
kunne vise dem billeder af de første bjørne, jeg fik besked om var blevet reddet.”
Det kom også guiden for øre, at Ingelises hjerte i den
grad banker for bjørnene. På vej tilbage takkede han
hende for at støtte World Animal Protection og sagde,
at der lå en lille ting til hende i hytten. I hytten sælger reservatet bjørnebamser til de besøgende – og Ingelises
glæde var stor, da hun fik at vide, at hun havde frit valg
på alle hylder.
"Jeg er rigtig glad for bamsen. Ikke mindst fordi
jeg fik den på vegne af alle os, der støtter. Jeg bliver
glad, hver gang jeg kigger på den," siger Ingelise.
”Mit livs oplevelse”
Hele besøget får Ingelises varmeste anbefaling. ”Ud
af alle de rejser, jeg har haft i hele verden, så overgår
den her det hele. Det var mit livs oplevelse!” o
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Nogle skovløbere i Rumænien finder to forladte bjørneunger i skoven. Ungerne er
kun fire uger gamle og kan
ikke klare sig selv. Deres mor
er sandsynligvis død.

Ungerne får en flaske med
mælk hver anden time. De
ansatte i reservatet bliver en
slags plejemødre for dem
og sørger for, at ungerne
får al den omsorg, de har
brug for.

Vidste du?

• Der lever lige
nu 88 bjørne i
Zarnesti-reservatet
• 50 er hanbjørne
og 38 er hunbjørne
• Der lever omkring
6.000 bjørne i
Karpater-bjergene
i Rumænien
• Vi mangler kun
at reddet omkring
10 bjørne fra usle
forhold i fangenskab i Rumænien

Ungerne vokser til og behøver nu kun at få flaske hver
tredje time. De er begyndt at
bevæge sig mere omkring,
og de leger med hinanden.

I dag er ungerne seks måneder gamle. De ansatte håber på at kunne genudsætte
dem i naturen. De skal dog
være mindst to år gamle, før
de er stærke nok til at klare
sig på egen pote.

Endelig!
Nu kan
Raka
starte sit
nye liv

Raka har allerede fået det meget bedre. Snart kan han komme ud i det store reservatområde.

I årevis blev bjørnen Raka tvunget til at ”danse”
for publikum og blev sønderbidt af hunde i brutale
bjørne-hundekampe. Men nu har han fået et nyt
liv i reservatet i Pakistan.
Den syv år gamle bjørn Raka er blind på det
ene øje, og han har kun otte tænder tilbage i
munden i stedet for de 42, han burde have. Da
Raka ankom til reservatet, vi finansierer i Pakistan,
var hans snude hævet og fuld af sår. Hans poter
var revnede, og hans ene øre var gennemhullet
af gamle bidsår.
Med andre ord var Raka i elendig forfatning.
Hans ejer havde brugt ham i bjørne-hundekampe og som dansebjørn.

Farvel til næseringen
Dyrlægerne rensede Rakas sår og fjernede hans
næsering. Da Raka vågnede fra narkosen og opdagede, at næseringen var væk, så han straks
mere veltilpas ud. Lige nu bor han i karantæneområdet, indtil dyrlægerne siger god for, at han
kan slutte sig til de andre bjørne i det store reservatområde.
Ejeren var genstridig
Rakas tidligere ejer, Bhutoo Faqueer, tjente til dagen og vejen som hans far og bedstefar før ham:
Ved at vandre fra landsby til landsby med sin

Vidste du?

bjørn. Her lod han Raka optræde med sin ”dans”
eller kæmpe i ulovlige bjørne-hundekampe.
Vores lokale partnerorganisation Bioresource
Research Centre (BRC) har mødtes med Bhutoo
mange gange for at overtale ham til at give
Raka fra sig. Bhutoo var meget modvillig, men
efter lang tid overgav han sig. Han har nu skrevet under på, at han aldrig vil anskaffe sig en
ny bjørn. Til gengæld hjælper BRC ham med
at starte en lille butik. På den måde kan Bhutoo
stadig forsørge sin familie, og han videregiver
ikke den brutale levevej til sin søn.

Nu skal Raka leve et rigtigt bjørneliv
Raka kan nu leve resten af sine dage i det beskyttede reservat. Her kan han bade i vandhuller, finde
bær og hvile sig under de skyggefulde træer.
Hvis Raka får problemer på grund af sit blinde
øje, er der et særligt indhegnet område af reservatet til handicappede bjørne, hvor de ikke skal
konkurrere med de andre bjørne om maden eller
de bedste steder at opholde sig. De ansatte skal
nok sørge for, at Raka kan leve trygt og godt fra
nu af. o

• I bjørne-hundekampe
bindes bjørnen fast og
angribes af kamptrænede hunde, mens til
skuerne hujer og hepper
• Dansebjørne bliver rykket hårdt i deres næseringe og slået med
kæppe over poterne for
at få dem til at rejse sig
på bagbenene. Sådan
”danser” de for publikum
• Mange af de bjørne,
der lever i fangenskab
i Pakistan, bliver brugt
både i bjørne-hundekampe og som dansebjørne

Raka blev oprindeligt
kaldt Akhter, men de
ansatte i reservatet har
ændret hans navn.

WORL D AN IMAL PROTEC TION | OK TOB ER 201 6

13

© IS TOC K . BY GE T T Y IM AGES

TEMA:
UNDERHOLDNING
MED VILDE DYR

Vi mener
Mange steder i turistindu
strien bliver vilde dyr udnyttet
og pint, for at mennesker kan
tjene penge på dem.
Tusindvis af dyr bliver trænet
med brutale metoder for at få
dem til at optræde eller bære
rundt på turister, og livet i fan
genskab under unaturlige for
hold er skadeligt for de vilde
dyr. Vi mener ikke, at det er i
orden at fratage dyrene mu
ligheden for at følge deres in
stinkter eller udføre deres na
turlige adfærd.

Nu lytter rejsebranchen
Op mod en halv million vilde dyr lider – blot for at under
holde turister. Men nu sker der noget! Underskrifter fra
dyrevenner har fået rejseselskaberne til at lytte.

Desværre er det alt for ofte
dyreelskere, der uden at vide
det støtter mishandlingen,
fordi de har et brændende øn
ske om at komme tæt på de
vilde dyr.

Vilde dyr skal ikke mishandles i turistin
dustrien. Det er den klare besked fra
de mange dyrevenner, der har bakket
op om vores underskriftsindsamling
mod underholdning med vilde dyr.
Og rejsebranchen har hørt budskabet.

Vi har alle et ansvar for at be
skytte dyrene – men det kan vi
kun gøre, hvis vi ved, hvordan
dyrene virkelig har det. De
af os, der kender sandheden
bag de lokkende billeder af
elefantridning og tigerselfies,
kan sige nej til denne type un
derholdning på ferien. Og
vi kan fortælle venner og be
kendte, at de ikke skal støtte
steder, der tilbyder nærkon
takt med vilde dyr.

Over 100 rejseselskaber
vil beskytte elefanterne
På globalt plan er over 100 rejseselskaber nu stoppet med at tilbyde elefantridning og –shows til deres kunder. Nogle
af selskaberne har endda droppet alle
typer underholdning med vilde dyr –
alt fra delfinshows og tigerselfies til
besøg på krokodillefarme.

Hvis der ikke længere er ef
terspørgsel på underholdning
med vilde dyr, vil det ikke læn
gere kunne betale sig for tu
ristindustrien at holde dem i
fangenskab. o
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Endelig: Underskrifter
overbeviste TripAdvisor
TripAdvisor er verdens største rejsesite,
og gennem deres datterselskab Viator
har de solgt billetter til mange af de
turistattraktioner, hvor dyrene lider allermest.
Igennem lang tid forsøgte vi at få Trip
Advisor til at mødes med os – men forgæves. Først da over en halv million

Elefantvenlige
rejseselskaber
i Danmark
Albatros Travel
Apollo
Asiatours
C&C Travel
Jesper Hannibal Rejser
Jysk Rejsebureau
Kilroy
Kipling Travel
Nyhavn Rejser
Spies
Star Tour
Viktors Farmor

dyrevenner satte deres underskrift på vores protest mod TripAdvisor, valgte selskabet at lytte til os. De har nu forpligtet
sig til at stoppe med at sælge billetter til
steder, hvor vilde dyr bliver udnyttet og
mishandlet for turisternes skyld.

Turister skal blive klogere
på dyrenes forhold
TripAdvisor har desuden sagt ja til at
samarbejde med os og andre eksperter
om at lave en ny portal, der fortæller
turister om god dyrevelfærd. Under alle
TripAdvisors opslag om attraktioner med
vilde dyr vil de lægge et link ind til portalen.
De millioner af rejsende, der hver
måned besøger TripAdvisors site, vil
altså fremover kunne læse om dyrenes
forhold, før de vælger at booke en tur
på elefantryg eller køber billet til at se
vilde dyr optræde.
Tak til alle jer, der har bakket op om
vores underskriftsindsamling mod TripAdvisor. Sammen har vi haft slagkraft
nok til at få verdens største rejsesite til
at gøre en forskel for dyrene. o

Alarmerende:

Tigerselfie-turismen
er i kraftig vækst
I Thailand ”speed-avler” man tigerunger for at imødekomme efterspørgslen
fra turister. På blot fem år er der kommet en tredjedel flere tigre i landets
turistindustri, og tigrene lever under kummerlige forhold.
Thailand er kendt som ”smilets land”. Men
der er ikke meget at smile af for de mange
tigre i landets voksende tigerselfie-industri.
Bag det tilsyneladende uskyldige foto skjuler der sig en tragisk historie.

Så dårlige forhold har tigrene
Vores undercover-team har undersøgt de
forhold, som tigrene lever under i den thailandske turistindustri. Ikke overraskende er
de helt uacceptable.

Flere og flere tigre mishandles
Tigerselfies er populære blandt turister, og
desværre er det en voksende trend. På
grund af den store efterspørgsel, avles der
flere tigre i fangenskab, og på bare fem år
er antallet af tigre i fangenskab ved thailandske turistattraktioner steget med 33 %.
I 2015 og starten af 2016 var tallet 830
mod 623 tigre i 2010.
”Det er dybt bekymrende, at antallet er
så stærkt stigende. Thailand er en populær feriedestination blandt danskerne, og
vi anmoder danske turister om at boykotte
alle tigerattraktioner og steder, der tilbyder selfies med vilde dyr. En god tommelfingerregel er, at hvis du kan komme tæt
på, kramme eller tage en selfie med en tiger, har den været udsat for enten mental
eller fysisk mishandling – og desværre ofte
begge dele,” siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.

I naturen bliver tigerunger hos deres mor,
indtil de er omkring to år gamle.
I fangenskab tages de små tigerunger
fra deres mødre allerede et par uger efter
fødslen.

Vores følgere på
Facebook er enige:
Turister skal ikke få
taget en tigerselfie på ferien.

I naturen vil en hun-tiger normalt få et kuld
unger med 2-3 års mellemrum.
I fangenskab bliver der flere steder ”speedavlet” på hun-tigrene, så de får 6-9 gange
flere kuld, end de ville gøre i naturen.

Tigerungen her lever i Sriracha Tiger Zoo, som er det sted
i Thailand med flest tigre i fangenskab.

I naturen kan en tiger bevæge sig over et
område på 16-32 kilometer i løbet af bare
en enkelt nat.
I fangenskab lever de fleste af tigrene i små
betonbure. Omkring halvdelen af tigrene har
mindre end 20 kvadratmeter pr. dyr.
Mindst en ud af ti tigre ved thailandske
turistattraktioner viser tegn på mentale pro-

Jane Hansen
Vores rejseselskaber bærer
en stor del af skylden, ved
ikke at boycotte den slags... når det
er sagt, så er det sørgeligt at mennesker, i så stort antal, ikke ejer empati
og følelser for andre.

En tiger i Damnoen Saduak Tiger Zoo.

Anni Christensen
Forstår ikke der er nogle
der kan bilde sig selv ind at
netop det sted de besøger har dyrene
det godt. Der er ingen steder dyrene
har det godt. Det er noget af det mest
unaturlige at man skal sidde og klappe
et vildt dyr. Stop med at støtte det. Føj

Rikke Sørensen
Udbud og efterspørgsel!
Hvor er det uendelig trist,
at man rejser på ferie for at "støtte"
dyremishandling.
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TEMA:
UNDERHOLDNING
MED VILDE DYR

© IS TOC K . BY GE T T Y IM AG ES

De 10 værste
turistattraktioner
Ved disse 10 typer
turistattraktioner lider de vilde
dyr mest. Som dyreven bør man
lade være med at købe billet til
dyreshows eller andre steder,
hvor vilde dyr optræder eller
bærer rundt på turister.

Denne tiger lever et ægte tigerliv: I naturen, uden at skulle posere eller optræde for mennesker.

…

blemer. De bider sig i halen eller udviser andre typer af tvangspræget
adfærd, sådan som man ofte ser det
hos vilde dyr, der holdes fanget under stressende forhold.

Straffes med slag og sult
Tigernes levevilkår er i sig selv dyrplageri. Men tigrene bliver også
mishandlet for at gøre dem føjelige
nok til at omgås turister.
Tigerungerne bliver båret rundt
på og klappet af turister hundredvis af gange om dagen, hvilket er
ekstremt stressende for dem. Voksne
tigre bliver udnyttet som rekvisitter på
turistfotos. De bliver stukket og slået
med spidse pinde for at få dem til at
posere – ofte i timevis. Nogle steder
optræder tigrene i shows, hvor de
bliver tvunget til at udføre farlige og
unaturlige kunster, som for eksempel
at springe igennem ringe med ild i.
Vores undercover-efterforskere har
oplevet rystende eksempler på, hvordan tigrene bliver straffet, hvis de begår fejl under deres optræden eller i
kontakten med turisterne. En medarbejder ved Sriracha Tiger Zoo i Pattaya fortalte for eksempel efterforskerne, at de sulter tigrene, når de er
”uartige”, som han udtrykte det. En
af tigrene var så tynd, at dens hofteben og ribben stak tydeligt ud.
16

Tigerturismen skal stoppes
Det eneste, tigrene ved Thailand turistattraktioner kan se frem til, er et langt
liv bag tremmer. Der er ingen udsigt til,
at de nogensinde vil opleve den frodige jungle, hvor de burde leve. Men
det vil vi have ændret. Derfor arbejder vi for at få regeringen i Thailand
og andre lande med tigerturisme til at
undersøge tigerattraktioner og lukke
dem, hvis der er bevis på illegal handel, mishandling eller vanrøgt.
Samtidig vil vi have stoppet efterspørgslen på underholdning med
vilde dyr. Vi oplyser turister om, hvordan dyrene bliver mishandlet, for at
få dem til at droppe enhver turistattraktion, der tillader direkte kontakt
med vilde dyr. Og vi lægger pres
på rejsebranchen for at få dem til at
stoppe med at sælge billetter til de
steder, hvor dyrene lider.
Tigre skal som andre vilde dyr kun
opleves ét sted: I naturen, hvor de
hører til. o

Læs vores nye rapport, der afslø
rer tigrenes forhold i Thailands
turistindustri: bit.ly/tigerselfies

Elefantridning

Delfinshows

Desmerkattefabrikker

Optrædende aber

Vandreture med løver

Tigerselfies

Bjørneparker

Slangetæmmere

Havskildpadder i
fangenskab

Krokodillefarme

Slut med masseaflivninger
i Constanța, Rumænien
Med underskrifter fra over 60.000 dyrevenner er det lykkedes os at få
sat en stopper for masseaflivningerne af gadehunde i den rumænske by.
Hvert år er mere end 4.000 gadehunde
blevet dræbt i Constanța. Men drabene
er helt meningsløse: Der er lige så mange
gadehunde nu som for 16 år siden, hvor
masseaflivningerne startede.
Vi indsamlede i løbet af sommeren over
60.000 underskrifter i protest, og i september overrakte vi dem til viceborgmesteren i
Constanța.

Hundene skal hjælpes med
dyrevenlige metoder
Viceborgmesteren har nu lovet at sætte en
stopper for masseaflivningerne. Han var imponeret over de resultater, vi kunne fremvise
fra vores arbejde med hunde. Blandt andet
har vi sammen med vores rumænske partnerorganisation Save the Dogs brugt dyrevenlige metoder til at løse udfordringerne med
gadehunde i Cernavodă i Rumænien. Viceborgmesteren vil derfor følge flere af vores
anbefalinger:
•	Hundeejere kan i en periode gratis få steriliseret deres hunde
•	En kampagne skal få hundeejere til at
lade deres hunde blive mikrochippet

•	En hund skal nu være mindst 30 dage på
et internat, før man må overveje at aflive
den. Det øger chancen for, at hunden kan
få et nyt hjem
•	Det offentlige internat skal genåbnes inden for de næste seks måneder og have
som formål at finde nye familier til hundene
•	Byen indfører det uddannelsesprogram,

vi har udviklet i Rumænien, som skal lære
folk at passe bedre på deres hunde
•	Samarbejde med Save the Dogs og flere
andre lokale dyrebeskyttelsesorganisationer
Jo flere steder vi kan vise, at vores dyrevenlige
metoder virker, jo bedre er vores mulighed for
at få dem indført overalt i Østeuropa. o

1 million hunde vaccineret mod rabies
Hvert år slås næsten 10 millioner hunde ihjel
- ofte fordi mennesker er bange for at blive
smittet med rabies. Metoderne til at dræbe
hundene er ofte meget brutale. For eksempel
bliver de stenet eller får langsomt virkende
gift. Men masseaflivninger af hunde stopper
ikke rabies i at sprede sig – det gør kun vaccinationer.
Siden 2011 har vi vaccineret over 1 million hunde mod rabies, og succeshistorierne

er mange. For eksempel har der i tre udvalgte områder af Kina ikke været et eneste rabiestilfælde blandt mennesker, siden
vi begyndte at vaccinere hundene i 2012.
Det samme gør sig gældende i Zanzibar,
Tanzania, hvor vi har vaccineret hundene siden 2013.
Takket være alle jer, der støtter vores arbejde med at vaccinere hundene, kan vi
både redde hunde- og menneskeliv. o
WORL D AN IMAL PROTEC TION | OK TOB ER 201 6
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Sælunger får
en ny chance
i livet

Toro de la Vega-festivalen er nu blevet forbudt.

Underskrifter overrækkes snart til politikerne i Spanien:

Over 100.000 dyrevenner har givet deres underskrift i protest mod den brutale
mishandling af tyre og andre dyr under
festivaler og i tyrefægtningsarenaer i Spanien. Hvert år bliver op mod 60.000 dyr
slået, sparket, spiddet eller får sat ild i sig
på de spanske fiestaer og i arenaerne.
Det bliver undskyldt med, at det er ”tradition” eller ”kultur” – men vi kalder det,
hvad det er: Dyremishandling.

Flere festivaler er blevet forbudt
Vi kæmper ikke alene. Mange spaniere
er efterhånden modstandere af tyrefægtning og dyrplageri på festivaler, og vi
samarbejder med spanske dyrebeskyttelsesorganisationer om at få sat en stopper
for dyrenes lidelser.
I løbet af i år har vi oplevet mange
sejre for tyrene i Spanien. Flere spanske
18

byer har nu forbudt ”ildtyre”-festivalerne,
hvor der sættes ild i levende tyre. Og
senest er Toro de la Vega-festivalen blevet forbudt. Her blev tyre jagtet af ryttere
med lanser og til sidst spiddet til døde.
Men det er nu slut.

Politikerne skal gribe ind
Det er store skridt i den rigtige retning –
men vi vil helt have stoppet dyrplageri i
traditionens navn. Vi overrækker underskrifterne i slutningen af året og kræver,
at de politiske ledere i Spanien forbyder
mishandlingen. De skal vide, at det ikke
kun er mange spaniere, der vil have den
stoppet – verdens øjne hviler
på dem. o

© M ARI NE M AM M AL S OF M AINE

Stop dyremishandling
i traditionens navn!

Tak til alle jer, der har støttet vores
arbejde for at hjælpe sælunger og
andre havdyr, der bliver fanget i
tabt og efterladt fiskegrej.
På billedet herover kan du se en af
de sælunger, der er blevet reddet fra
den sikre død af vores partnerorganisation Marine Mammals of Maine.
Han havde fået en fiskeline om halsen, der skar sig ind gennem kødet og
helt ind til musklen. Heldigvis nåede
redningsteamet frem i tide, og den lille
unge er nu ved at komme sig helt.

Herover ser du en anden sælunge,
der også har fået en ny chance i livet. Den stakkels unge blev fundet sulten og forladt på stranden - alt for lille
til at kunne klare sig selv. Men med
redningscenterets hurtige indsats er
han nu godt på vej til at komme sig.

Træk din støtte
fra i skat
Husk at du kan få skattefradrag for
den støtte, du giver os i løbet af året
(op til 15.200 kr.). Vi skal bare have
dit CPR-nummer, så indberetter vi
automatisk din støtte til SKAT.

Vær den første til at få de gode nyheder om dyrene
Vil du have flere nyheder om vores arbejde og de mange dyr, du er med til at
redde? Så tilmeld dig vores e-nyhedsbrev,
der kommer cirka en gang om måneden.

Tilmeld dig på

worldanimalprotection.dk/nyhedsbrev
Husk at du også kan følge vores
arbejde på Facebook. Du finder os på
facebook.com/WorldAnimalProtectionDanmark

I nyhedsmailen kan du læse om vores
projekter rundt omkring i verden, og du
er den første til at få den gode nyhed,
når vi har succes med at redde dyr i nød.

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 hedder Alma Bentsen. Jeg skriver an
gående et projekt, jeg har gang i. Jeg
blev henvist til jer, efter jeg havde kontak
tet Dyrenes Beskyttelse.
Jeg har altid været et kæmpe dyremen
neske. Men det slog dog virkelig til, da jeg
så en reklame i fjernsynet for nogle år si
den af WSPA. Den handlede netop om
hunde. Og siden da har jeg doneret så
mange penge, jeg kunne få lov til af mine
forældre. Dog mest til jer. (Eller mere det
gamle WSPA)
Jeg blev konfirmeret i maj, og der
valgte jeg at bruge alle mine penge på
dette projekt. Projektet handler om gade
hunde og -katte i Thailand, da jeg virkelig
ikke kan holde ud at se, hvordan de bliver
behandlet og udstødt.

Jeg havde tænkt mig at tage til Thailand
i 2018 sammen med min mor og nogle
folk, som kunne hjælpe. Men jeg ved godt,
hvor meget det kræver, da mig og min mor
jo ikke kan redde dem sådan uden videre.
Jeg ved også, at det kræver utrolig mange
penge. Så jeg samler ind ved at spille små
klaverkoncerter og har en avisrute, jeg
går med to gange om ugen.
Jeg skriver derfor til jer for at
spørge, om I ville hjælpe mig med at
finde ud af, hvordan jeg skal komme
videre med dette.
Jeg har kontakt med en lokal gårdbutik,
som har sagt, at de gerne vil hjælpe med
ressourcer som foder og legetøj, hvis der
er brug for det.
Denne besked blev lidt mere forvir
rende, end jeg lige havde regnet med,
men jeg håber, I forstår. Jeg har lige lagt
et billede med i denne mail, så I kan se,
hvordan jeg ser ud.
Mange hilsner
Alma Bentsen :)
Hej Alma
Mange tak for din mail. Hvor er det dejligt
at høre, at du tænker på dyrene og gerne vil
gøre noget for at hjælpe dem. Vi er meget
taknemmelige for din økonomiske støtte til vores arbejde. Det er kun takket være dyrevenner som dig, der bidrager til arbejdet, at vi
kan beskytte så mange dyr over hele verden.
Det lyder som en rigtig spændende idé
at tage til udlandet og arbejde frivilligt. Vi
har i World Animal Protection ikke nogen projekter, hvor vi bruger frivillig arbejdskraft på
denne måde. Vi benytter os hovedsageligt
af lokal arbejdskraft, fordi vi på den måde
kan overføre vores ekspertise til de lokale.
Det giver projekterne et langsigtet perspektiv,
så lokalsamfundene selv kan føre dem

videre på sigt. Vores egne teams af eksperter,
der arbejder i felten, er typisk dyrlæger, veterinærsygeplejersker, zoologer og biologer.
Men hvis du søger på internettet, kommer
der mange muligheder frem for at arbejde
frivilligt med dyr i udlandet – se for eksempel
nogle af disse hjemmesider, der formidler frivilligjobs med dyr:
projects-abroad.dk/projekter/dyrepasning
alott.dk/WILDLIFE-arbejde-med-dyr
Hvis det – som du nævner - specifikt er hunde
og katte i Thailand, du vil hjælpe, kan du prøve
at kigge på Soi Dog Foundations hjemmeside:
soidog.org/en/volunteer
Der er nogle ting, det er godt at være opmærksom på, før man planlægger at rejse ud
som frivillig. Dels er det typisk ikke gratis at arbejde frivilligt. Man skal selv betale for rejsen
til/fra destinationen, og ofte skal man selv stå
for frokost, logi og lommepenge. Det gælder
frivilligt arbejde generelt – uanset om det er
med dyr, børn eller andre områder. Dels er
det vigtigt at tjekke op på forholdene, inden
man vælger det sted, man vi tage ned til. Det
er en god ide at arbejde frivilligt gennem en
organisation, hvor der også er andre frivillige.
Når det er sagt, så kan det være en helt
fantastisk givende oplevelse at arbejde som
frivillig, og du kan gøre en stor forskel i dyrenes liv. Det er godt at vide, at der er ildsjæle
som dig, der brænder for at hjælpe dyrene.
Jeg håber, at ovenstående kan hjælpe dig.
Held og lykke herfra.
Mange hilsner
Sonja, World Animal Protection

Hvis du har spørgsmål til os, kan du
skrive til os på info@worldanimalpro
tection.dk. Vi bringer ikke din henven
delse her i bladet uden din tilladelse.
WORL D AN IMAL PROTEC TION | OK TOB ER 201 6

19

Hjælp dyrene
og få vores
flotte kalender

2017

Støt med 150 kr. og få vores
kalender for 2017. Her finder
du nogle af de skønne dyr, du
er med til at beskytte.
Tak fordi du redder dyrene
Det er kun takket være dyrevenner som dig, at vi hvert år kan
hjælpe tusindvis af dyr. Du giver mishandlede bjørne et trygt
liv i et reservat. Du sørger for, at hunde bliver vaccineret,
så mennesker ikke dræber dem af frygt for rabies. Du beskytter
elefanter, løver og andre vilde dyr, så de kan få lov til at leve i
naturen, hvor de hører til.
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Fastelavn

som
– de tages til fange
er ikke så heldige
udnyttelsen af vilde
. Mange andre
her lever frit i naturen turister. Vi arbejder for at få stoppet
Makak-aberne
til at optræde for
små unger og tvinges
dyr i turistindustrien.
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Støt med 150 kr. og få en kalender
Nu får du som en af de første muligheden for at bestille vores
flotte vægkalender. Når du giver et bidrag til dyrene på mindst
150 kr., sender vi dig kalenderen som tak.
Bestil kalenderen på worldanimalprotection.dk/kalender
D K0 01 3/ 10 16

Vi har ofte behov for ekstra hjælp til dyrene – for eksempel når en naturkatastrofe rammer – og her kan dit ekstra bidrag gøre en stor forskel.
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Hvert år bliver
tusindvis af delfine
fiskegrej, der
r, sæler og andre
driver rundt i
havdyr såret eller
verdenshavene.
sig frit uden at
dræbt af
Vi arbejder for
blive fanget i
at beskytte havdy tabt og efterladt
de farlige net.
rene, så de kan
boltre
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