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BESTYRELSENS HILSEN

Tak for støtten i 2010
Tusindvis af hunde på Bali løber i dag rundt med et orange halsbånd efter at være blevet vaccineret mod den frygtede
sygdom rabies. På Haiti har omkring 50.000 katastroferamte dyr fået dyrlægehjælp efter det voldsomme jordskælv,
som ramte øen i januar 2010, og danske turister har fået tips til, hvordan de undgår at støtte dyremishandling, når de
rejser uden for Danmarks grænser. Det er blot nogle af de mange resultater, vi er stolte af at præsentere fra 2010.
Den store opbakning, vi får fra vores nordiske støtter, er en vigtig årsag til, at vi har været i stand til at hjælpe så
mange dyr. Vi er derfor glade for, at vi igen i år har kunnet se en fremgang i antallet af bidragydere i både Danmark
og Sverige. Det betyder, at WSPA Danmark har kunnet bidrage med en endnu større økonomisk støtte til det
internationale dyrebeskyttelsesarbejde.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke alle, som har støttet os i 2010. Støtten er helt afgørende for,
at vi kan yde den hjælp, så mange dyr har brug for verden over.
På bestyrelsens vegne,

Michael Christiani Havemann
Formand for WSPA Danmark

© WSPA/IFAW
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Vores internationale
arbejde i 2010
I WSPA arbejder vi for en verden, hvor dyrevelfærd respekteres, og dyremishandling
stopper. Takket være vores mange støtter i
Danmark kunne vi i 2010 tage mange vigtige
skridt nærmere det mål.

© WSPA/IFAW

Sammen med vores kollegaer og medlemsorganisationer over hele verden har vi gjort
en forskel for de mange dyr, der har brug for
hjælp til et bedre liv. Vi har skabt forbedringer og opnået varige resultater, der også
fremover vil hjælpe dyrene.
De følgende sider byder på et udsnit af de
resultater, vi takket være støtten fra blandt
andre danskere har opnået i 2010.

HAITI. WSPA deltog i nødhjælpsarbejdet
efter jordskælvet i januar 2010.
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Hunde reddet fra grusom aflivning
Hvert år dør millioner af hunde i smerte. De
opfattes som en pestilens og bliver derfor
forgiftet, druknet eller gasset ihjel – ofte på
grund af frygten for rabiesudbrud. WSPA
går ind for metoder, som er langt mere
humane og effektive til at bekæmpe rabies
end masseaflivning, og vi er den første
internationale dyrebeskyttelsesorganisation,
der arbejder for at forbedre forholdene for
hundene med langsigtede løsninger.
Sammen med lokale samarbejdspartnere
viser vi, at et miljø, hvor raske hunde og
mennesker lever side om side, er muligt.
I 2010 støttede vi hundeprojekter i omkring
15 lande som for eksempel Argentina, Costa
Rica, Grækenland, Indien, Filippinerne,
Sierra Leone, Tanzania og Canada. Samtidig
har vi arbejdet på regeringsniveau i lande
som Thailand, Nepal, Indien og Brasilien og
i Mellemøsten for at vejlede myndighederne
i, hvordan de grusomme masseaflivninger
kan erstattes af langsigtede, holdbare løsninger, og hvordan myndighederne kan
etablere billige klinikker, samt hvordan der
kan gennemføres en dyrevenlig lovgivning.

Vi har i det seneste år arbejdet særlig intensivt på Bali med et projekt, som skal lægge
grundlaget for fremtidige indsatser for at
holde udbredelsen af rabies i Asien under
kontrol. Tidligere aflivede myndighederne
øens hunde på grund af rabiesudbrud, men
ved at samarbejde med guvernøren og
organisationen BAWA (Bali Animal Welfare
Association) har vi fået lov til at vaccinere
hundene mod sygdommen. Myndighederne
gennemfører ikke masseaflivning, mens vaccinationsprogrammet gennemføres, og vi
har således reddet tusindvis af hunde fra en
pinefuld død som følge af forgiftning med
stryknin. Arbejdet har også betydet, at
omkring 3,5 millioner indbyggere ikke længere behøver at frygte smitten. Vaccinationsprogrammet på Bali fortsætter i 2011.
Det langsigtede mål er at stoppe de brutale
masseaflivninger verden over.

Bali. Hundeejer med sin hund, som
han har fået vaccineret hos WSPA’s
medlemsorganisation BAWA.
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Hjælp til over 140.000 katastroferamte dyr
Hvert år rammer oversvømmelser, jordskælv
og krig millioner af mennesker og dyr verden
over. Vi arbejder for at begrænse konsekvenserne ved at sætte ind, både før og efter
katastroferne rammer. Desværre bød også
2010 på en række katastrofer verden over, og
WSPA og vores samarbejdsorganisationer
stod klar til at hjælpe de mange ramte dyr.

© WSPA/IFAW

Årets første og mest omfattende katastrofe
var jordskælvet, som ramte Haiti 12. januar
2010. Få dage senere var en gruppe af dyrebeskyttelsesorganisationer under navnet
ARCH (Animal Relief Coalition for Haiti) klar til
at sætte ind med hjælp til de nødlidende dyr.
WSPA organiserede hjælpearbejdet. I alt har
over 50.000 hunde, katte, geder, heste og
andre dyr fået hjælp og er blevet behandlet af
dyrlæger. Vores team lærer også haitianerne,
hvordan de kan beskytte deres dyr, før en
katastrofe rammer. Arbejdet er langsigtet og
helt afgørende for, at fremtidige katastrofer
ikke får så ødelæggende konsekvenser, som
jordskælvet i begyndelsen af 2010 fik.
HAITI. Efter jordskælvet i januar modtog omkring 500 dyr om dagen dyrlægehjælp.
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I løbet af 2010 har vi sørget for, at i alt
140.000 katastroferamte dyr over hele verden
har fået hjælp. Hjælpen er blandt andet gået
til dyr i Pakistan under oversvømmelserne i
juli, Mongoliet under en ualmindelig kold
vinter og Indonesien under et vulkanudbrud
på øen Java i oktober. I alt har vores teams
verden over sikret, at op mod en halv million
dyr overlevede katastrofer i 2010. I løbet af
året har alle kunnet følge med i vores katastrofearbejde via vores internetblog ’Animals
in disasters’. Bloggen holdes opdateret af
vores katastrofeteams verden over.

Sammen med regeringer og dyrebeskyttelsesorganisationer i lande, hvor der ofte
sker katastrofer, arbejder vi blandt andet med at:
• Etablere lagre til opbevaring af foder og vand
• Få dyr registreret, så de nemmere kan genforenes med deres ejere efter en katastrofe
• Forstærke læskure
• Behandle og vaccinere dyr for skader og sygdomme
• Det er alt sammen med til at afhjælpe nogle af de værste konsekvenser, hvis katastrofen
rammer.
© UVAS

Men katastrofehjælp handler ikke kun om at
hjælpe dyrene, efter en katastrofe har ramt.
Den langsigtede indsats er afgørende for
både dyr og menneskers velfærd, og den skal
begynde, inden katastrofen overhovedet
rammer.

PAKISTAN. En sulten bøffel venter på foder
under oversvømmelserne i sommeren 2010.
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Bjørne nyder livet i nyt reservat
I Pakistan fortsatte vi vores arbejde for at
redde de omkring 65 bjørne, der stadig
udnyttes i kampe mod hunde. I løbet af året
byggede vi et nyt reservat, hvor bjørnene
kan følge deres naturlige adfærd i næsten
frie omgivelser. Reservatet drives af vores
medlemsorganisation BRC (Bioresource
Research Centre), og det er bjørnenes livline. Her kan de leve i tryghed, fri for pinsler
og smerte, for de reddede bjørne er så traumatiserede, at de aldrig vil kunne overleve i
fri natur. Derfor er vi nødt til at passe på
dem resten af deres liv. I reservatet holdes
de under opsyn og sikres behandling og
den rette kost.
Da oversvømmelser ramte store dele af
Pakistan i juli 2010, blev vores daværende
bjørnereservat Kund Park raseret af vandmasserne, og desværre omkom 20 ud af de
23 bjørne, der boede i reservatet. De tre
overlevende bjørne Babu, Sohrab og Maylu
bor nu i vores nye Balkasar-reservat. I slutningen af 2010 kom også Chowti til. Hun
har været udsat for bjørne-hundekampe

gennem flere år, men kan nu se frem til et liv
så tæt på friheden, hun kan komme.
På trods af tragedien i Kund Park er vi i
2010 nået et godt stykke nærmere vores
mål med at afskaffe bjørne-hundekampe i
Pakistan. Efter en langvarig og vedholdende
indsats er det nemlig lykkedes WSPA at få
nedbragt antallet af planlagte kampe markant. I 2008 var der planlagt bjørne-hundekampe i forbindelse med 65 % af alle landsbymarkeder. I 2010 kom dette tal nede på
15 % – det på trods af at antallet af markeder er næsten fordoblet i den samme periode. En del af forklaringen er, at størstedelen
af kampene i dag bliver stoppet af vores
teams, før de finder sted.
Balkasar-reservatet er stort nok til at huse
alle de bjørne, WSPA og vores medlemsorganisation BRC redder fremover.

PAKISTAN. I slutningen af 2010 ankom bjørnen
Chowti til WSPA’s nye Balkasar-reservat.
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Sydkoreanerne spiser
mindre hundekød
WSPA arbejder målrettet på at stoppe hundekødsindustrien i Sydkorea, hvor over to
millioner hunde slagtes årligt. Hunde holdes
indespærret i små bure i op til et år og bliver
fodret med affaldsrester og kadavere fra
andre hunde. Slagtemetoderne er også
langt fra humane. Hundene bliver banket
ihjel med køller, hængt og aflivet med elektricitet.

I 2004 lavede vi en spørgeskemaundersøgelse sammen med KAWA, som viste, at
70 % af sydkoreanerne har det fint med, at
hundekød spises af mennesker. I 2010 var
det tilsvarende tal faldet dramatisk til 26 %.
Samtidig er antallet af sydkoreanere, som
ikke spiser hundekød, fordi de betragter
hunde som kæledyr, steget fra 11 % i 2004
til 57 % i 2010.

Vi kan ikke konfiskere hundene direkte på
farmene, da det ville stride mod lovgivningen. I stedet arbejder vi for at oplyse befolkningen om mishandlingen. Vi informerer om
overgrebene og forklarer om hundenes
behov for trivsel.

Tidligere har Taiwan, Filippinerne, Singapore
og Hong Kong indført totalforbud mod
slagtning af hunde til menneskeføde. Det
er sket som en reaktion på befolkningens
bekymring over, at der er store sundhedsrisici ved at spise hundekød.

Det arbejde har vi i de seneste år gennemført i samarbejde med vores medlemsorganisation KAWA (Korean Animal Welfare
Association), og det har haft tydelige resultater. Sydkoreanernes opbakning til hundekødsindustrien er nemlig dalende.

© KAWA

SYDKOREA. Modstanden mod hundefarme
og hundekød er stigende i Sydkorea.
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Æsler fik nyt hjem i daddelplantage
I et unikt projekt i Israel har 31 tidligere
arbejdsæsler fået et nyt hjem i løbet af 2010.
De skadede, sårede og hjemløse æsler har
fået en langt bedre hverdag, efter de er flyttet
ind i en økologisk daddelplantage. Løsningen
fungerer rigtig godt for både æslerne og
arbejderne på plantagen. Æslerne trives i de
frugtbare, grønne områder og er samtidig en
stor hjælp for ejerne, fordi de holder græs og
ukrudt nede.
Æslerne har tidligere været udsat for lidt af
hvert. Mange er blevet forladt af deres ejere,
fordi de var gamle, nedslidte eller skadede.
En stor del er blevet misrøgtet. Dybe,
betændte sår og smertefulde skader fra
dårligt seletøj er et typisk syn.
De har også fundet æsler med ørerne skåret
af og åbne benbrud. Plantagen er det helt
perfekte bosted for æslerne. Den udgør et
trygt, beskyttet miljø, og der er masser af
skygge. Æslerne får også al føde og vand, de
har brug for, og plantagens personale er rigtigt glade for dem.

ISRAEL. Æslerne er populære i daddelplantagen, fordi de holder græs og ukrudt nede.

Projektet er gennemført af vores medlemsorganisation Pegasus, og løsningen har vist sig
at være så god for æslerne, at Pegasus nu
søger flere plantager, hvor reddede æsler kan
bo. Samtidig arbejder Pegasus for, at ingen
andre dyr skal ende i den situation, som de

tidligere arbejdsæsler kommer fra. Der holdes
nemlig kurser for ejere af æsler og heste, og
de hjælpes til at forstå, hvordan de kan passe
bedre på deres dyr – til gavn for dyrene og
dem selv.
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Elefanter fredes af forsikringsordning
Elefanter i Tanzania lever livet farligt. De risikerer at blive skudt, når de tramper rundt i
bøndernes marker og spiser afgrøderne.
WSPA arbejder for at skabe dyrevenlige
metoder til at løse den voldelige konflikt
mellem elefanter og de folk, som bor tæt på
nationalparker. I 2010 byggede vi videre på
det arbejde, der startede som et pilotprojekt
i 2009 i Mikumi National Park i Tanzania. Her
samarbejdede vi med lokalsamfundet for at
identificerede de grundlæggende årsager til
konflikterne med elefanterne. Efterfølgende
har vi udviklet enkle og effektive metoder til
at forebygge konflikterne, som for eksempel
ved at bygge chilihegn omkring markerne,
hvilket holder elefanterne ude.
Derudover har vi i 2010 introduceret en forsikringsordning, hvor de personer, som får
deres marker ødelagt af elefanterne, får
erstatning fra en fælles fond. Fonden består
af bidrag fra lokalbefolkningen, regeringen,
organisationer og turistindustrien og styres
af lokalbefolkningen. Ordninger som denne
har tidligere haft en positiv effekt i for
eksempel Pakistan og vil forhåbentlig resul-

tere i, at befolkningen omkring nationalparkerne fremover vil have større forståelse for
dyrene og undgå at ty til vold. I 2010 er forsøg med forsikringsordningen indført i flere
landsbyer omkring Mikumi National Park.
I projektet samarbejder WSPA med dyreeksperter som TAWIRI (Tanzania Wildlife
Research Institute), TANAPA (Tanzania
National Parks), lokale universiteter, African
Elephant Specialist Group og de lokale

TANZANIA. Elefanterne i Mikumi National Park
kan se frem til et fredeligere forhold til deres
menneskelige naboer.

myndigheder. Disse partnere har hjulpet
WSPA med at omsætte erfaringerne med
vilde bjørne i for eksempel Pakistan til elefanterne i Tanzania. Det langsigtede mål er
at overbevise Tanzanias regering om, at de
skal støtte lignende forsikringsordninger
over hele landet.
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Oplysning og bedre lovgivning
WSPA arbejder ikke kun direkte med dyrene. Både på internationalt og lokalt plan
arbejder vi med oplysning for at gøre verdens befolkning i stand til at tage sig godt af
dyrene, og vi forsøger at påvirke regeringer
til at indføre mere dyrevenlig lovgivning. På
den måde sikrer vi langsigtede forbedringer
og ikke kun løsninger nu og her. Her er et
udpluk af de successer, vi har oplevet i
vores arbejde med oplysning og lovgivning i
2010.
Stigende opbakning til FN-deklaration
I 2010 har yderligere seks lande bakket op
om vores kampagne Animals Matter. Det
drejer sig blandt andet om Bolivia, Chile og
Peru. Målet er en deklaration om dyrevelfærd i FN. Vi kan kun sikre dyrene en mere
værdig fremtid, hvis vi er enige om det på
internationalt plan. Med en international
erklæring vil FN kunne opfordre regeringer
til bedre lovgivning om dyrebeskyttelse og
højne bevidstheden om vigtigheden af
dyrevelfærd. Hele 43 regeringer støtter nu
op om initiativet. I Danmark har WSPA's
medlemsorganisation Dyrenes Venner sam-

let hele 40.090 underskrifter til støtte for
kampagnen, og på globalt plan har over 2
millioner mennesker skrevet under.

© Tomas Stargardter

Ny dyreværnslov i Nicaragua
I slutningen af 2010 besluttede Nicaragua at
indføre en dyreværnslov. WSPA har i samarbejde med vores medlemsorganisationer
CJA og UCC gennem fem år presset på for
at få en lov vedtaget. Hidtil har kun vilde dyr
været beskyttet af Nicaraguas lovgivning.
Takket være den nye lov vil også kæledyr,
dyr, der bruges som arbejdsdyr, og vilde dyr
i fangenskab være beskyttet. Loven kriminaliserer blandt andet umotiverede drab på dyr
og indeholder en straffeparagraf, der indebærer, at lovbrud kan føre til fængselsstraf.
Den nye dyreværnslov rummer også et
historisk forbud mod at udsætte dyr for
lidelser i underholdningens navn. Det betyder, at tyrefægtning bliver forbudt. Cirkusser,
der udnytter vilde dyr som bjørne, elefanter,
løver og tigre, vil heller ikke længere kunne
optræde i Nicaragua.
NICARAGUA. En ny lov vil fremover beskytte
dyrene i Nicaragua.

12

VERDEN

Tyrefægtning forbudt i Catalonien
Den 28. juli 2010 besluttede parlamentet i
Catalonien at forbyde tyrefægtning, og
beslutningen træder i kraft i januar 2012.
Det er en gigantisk sejr for de mange tusinder af catalanske borgere, der i december
2009 gik til sit parlament og krævede en
ændring af regionens dyreværnslov. Det
gjorde de med stærk opbakning fra dyrebeskyttelsesorganisationer verden over.
WSPA stod for 140.000 underskrifter til det
catalanske parlament. Underskrifterne kom
fra 120 forskellige lande.

Fra krybskytter til dyrebeskyttere
I 2010 fortsatte WSPA et uddannelsesprojekt
i nationalparken Tsavo West i det sydlige
Kenya. Parken får ofte besøg af krybskytter,
som sætter fælder op eller slår dyrene ihjel
på andre brutale måder. I et forsøg på at
komme krybskytteriet til livs uddanner WSPA
tidligere krybskytter til blandt andet at holde
øje med krybskytter, finde og fjerne fælder i
parken og redde de dyr, der er gået
i fælderne. I 2010 uddannede WSPA 35
unge mænd – alle tidligere krybskytter – til
naturspejdere. Uddannelsen af naturspejderne foregår i samarbejde med de kenyanske
myndigheder, som driver nationalparken.

© WSPA/Ed Bayer

CATALONIEN. Demonstranter minder de
catalanske politikere om den internationale
modstand mod tyrefægtning.

Højere straf for dyremishandling
i Canada
Millioner af dyr, der bruges i landbruget i
Canada, bliver udsat for stress og lidelse
og dør under transporterne. Det viser en

KENYA. En fælde fra en krybskytte

rapport fra WSPA Canada, som fik stor
opmærksomhed i landet i 2010. Efter at
godt 10.000 personer havde skrevet til
politikere og andre myndigheder, blev bødestraffen for at udsætte dyr for lidelse fordoblet. Det var den første skærpelse af
dyreværnsloven i over 10 år.

fjernes i Tsavo West National Park.
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2010 i billeder
JANUAR

10. januar får dette arbejdsæsel
behandlet sine øjne hos WSPA’s medlemsorganisation PWLS i Palæstina.
Mange andre dyr modtager også hjælp
fra mobile klinikker i 2010.

© WSPA/IFAW

12. januar rammer et voldsomt jordskælv Haiti. Med WSPA som organisator sætter en række dyrebeskyttelsesorganisationer efterfølgende ind for at
hjælpe de nødstedte dyr. Arbejdet fortsætter resten af året.

MARTS

13. februar overleverer Mark Whitfield
fra England en gammel ambulance til
WSPA’s medlemsorganisation SLAWS i
Sierra Leone. Mark Whitfield har selv
sat ambulancen i stand, og den skal
bruges til arbejdet med mobile dyreklinikker i landet.

27. februar rammes Chile af et kraftigt
jordskælv. WSPA sender et hold dyrlæger ind i landet for at hjælpe de
mange nødstedte dyr.

FEBRUAR

5. februar kan WSPA offentliggøre, at Bolivia og Nicaragua har tilsluttet sig
vores kampagne for en deklaration om dyrevelfærd i FN. Inden året er omme,
har 43 lande tilsluttet sig.

© Bryant Austin/www.studiocosmos.com

I marts udsættes Mongoliet for en usædvanlig kold vinter med temperaturer ned
til ÷47 grader. Hver uge dør ca. 250.000
dyr af mangel på mad og drikke. Sammen med vores medlemsorganisation
CAMDA leverer vi 130 tons foder og 1,3
tons mælkepulver til de ramte områder.

JUNI

17. juni modtager Norges statsminister,
Jens Stoltenberg, et protestbrev og
over 100.000 underskrifter mod norsk
hvalfangst.
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2010 i billeder
JULI

© BRC

SEPTEMBER

© WSPA/Ulet Ifansasti/Getty Images

28. juli stemmer et flertal i Cataloniens
parlament for et forbud mod tyrefægtning. Den historiske beslutning resulterer i klapsalver på tilhørspladserne.

I slutningen af juli bliver store dele af
Pakistan oversvømmet, og Kund Parkreservatet, som huser 23 bjørne, bliver
raseret af vandmasserne. Kun tre af
bjørnene overlever. WSPA hjælper også
andre dyr, der mangler vand og mad
under oversvømmelserne.

OKTOBER

21. september siger regeringen på Bali
ja til at gennemføre et omfattende vaccinationsprogram sammen med WSPA.
Tusinder af hunde bliver efterfølgende
vaccineret imod rabies, og regeringen
stopper de frygtelige masseaflivninger
af hunde.

NOVEMBER

I september bliver Chaco-regionen i
Bolivia endnu engang ramt af tørke,
og WSPA sørger for vand til dyrene i
de tre hårdest ramte byer.

DECEMBER

© WSPA/BRC

8. oktober offentliggør WSPA en rapport
om de frygtelige forhold, delfiner i fangenskab lever under i Mexico og den
Dominikanske Republik.

I slutningen af oktober må tusindvis af
mennesker og deres husdyr på øen
Java i Indonesien evakueres fra området omkring vulkanen Mount Merapo,
da den går i udbrud. WSPA giver økonomisk støtte til evakueringen.

1. november åbner det nye bjørnereservat Balkasar i Pakistan officielt, og
12. november får de tre eksisterende
beboere selskab af bjørnen Chowti,
som er blevet konfiskeret fra sin ejer.

I november og december bliver store
dele af både Asien og Sydamerika ramt
af oversvømmelser. WSPA sætter
blandt andet ind i Costa Rica, hvor
mange dyr er kommet til skade i
vandmasserne.
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NORDEN

Vores
arbejde i
Norden
i 2010
2010 har været et år med mange succeser –
ikke bare ude i verden, men også her hjemme i Norden. Og det har været et år med
økonomisk fremgang, hvor stadig flere har
meldt sig som faste bidragydere til vores
arbejde, og vi har åbnet et kontor i Sverige.
Det betyder ikke kun, at vi har mulighed for
at nå ud til endnu flere dyr verden over, men
det betyder også, at vi er flere til at bakke
op om de mange kampagnetiltag og på den
måde sætte dyrevelfærd på den nordiske
og den internationale dagsorden.
De følgende sider byder på et udsnit af det
arbejde, vi har lavet i Norden i 2010.
PAKISTAN. En af de overlevende bjørne huses hos WSPA’s medlemsorganisation BRC, efter Kund
Park-reservatet blev ødelagt af oversvømmelser i juli 2010.

16

NORDEN

Reners velfærd på den politiske
dagsorden i Sverige
I december 2010 dokumenterede WSPA med
skjulte videooptagelser en række velfærdsproblemer inden for håndteringen af rener i Sverige
og Finland. Vores dokumentation bekræfter
blandt andet, at rener nogle gange bliver ’’bedøvet’’ med knivstik i nakken. Det er ved såkaldt
hjemmeslagtning, at metoden bliver brugt.
Over 65.000 personer skrev efterfølgende under
på vores brev med krav om forbedringer. Brevet
er rettet mod Nordisk Ministerråd, men underskrifterne kommer ikke kun fra de skandinaviske
lande – personer fra blandt andet Brasilien og
New Zealand har også givet deres støtte til
renerne.
Også myndigheder og forskere i Sverige har
sluttet op om kritikken. Således har vi modtaget
et brev fra Sveriges landbrugsminister Eskil
Erlandsson, hvor han lovpriser vores arbejde
for bedre dyrevelfærd. Han skriver blandt andet,
at vores dokumentation er vigtig, og at han er
positiv over for, at debatten om renernes velfærd åbnes.

SVERIGE/FINLAND. Over 65.000 personer kræver bedre forhold under slagtning af rener.
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100.000 protesterede mod
norsk hvalfangst
I juni 2010 offentliggjorde WSPA en videooptagelse af en jagtet vågehval som lider i
over 20 minutter efter at være blevet skudt.
Formålet med videoen var at vise fangstens
brutalitet og skabe yderligere folkelig modstand mod norsk hvalfangst. Videoen blev
optaget i samarbejde med de norske
organisationer Dyrebeskyttelsen Norge og
NOAH – for dyrs rettigheter.
De grusomme billeder resulterede i, at over
100.000 personer skrev under på et protestbrev til Norges statsminister, Jens Stoltenberg. Brevet krævede et stop for landets
brutale hvalfangst, og det er den største
protest, siden landet i 1993 genoptog sin
kommercielle fangst på trods af det internationale forbud fra 1986. Det viser, at der
er stor opbakning til WSPA’s standpunkt:
Hvalernes størrelse sammen med hvalens
og skibets bevægelser gør det umuligt at
sikre hvalerne en human død.

Protesten kom samtidig med, at Norge
gjorde sig klar til at forsvare sin industri på
det 62. årsmøde i IWC (Den Internationale
Hvalfangstkommission), som blev afholdt i
Marokko i slutningen af juni 2010. WSPA
Danmark havde en repræsentant ved
mødet. Inden mødet var der frygt for, at det
25 år gamle internationale forbud mod
kommerciel hvalfangst ville blive sat ud af
spil.
Et forslag om delvist at fjerne forbuddet
mod kommerciel hvalfangst kom dog aldrig
til afstemning, og selvom WSPA er lettet
over, at forslaget ikke blev vedtaget, havde
vi hellere set, at det var blevet fejet helt af
bordet.

NORGE. Hvalfangst ud for Lofoten.
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Tips til dyrevenlig ferie
’’Se delfiner lege og lave kunstner’’. ’’To modige mænd trækker krokodillerne i halen’’.
’’Papegøjerne kører på rulleskøjter og løser
matematiske opgaver’’. Det vrimler med
lokkende tilbud, hvor turister kan komme
helt tæt på eksotiske dyr eller se dem lave
kunstner, man næsten ikke skulle tro, var
muligt. Det er nemt at glemme, at dyrene
ofte mistrives i underholdningsbranchen.

Blandt de gode råd, vi offentliggjorde i
sommeren 2010, var, at turister skal holde sig
til at se dyr i naturen, hvor de hører hjemme,
at turister skal afholde sig fra at købe souvenirs, der er fra truede dyr, og at man aldrig

skal lade sig fotografere med vilde dyr, da de
som oftest er blevet bedøvet.

USA. Delfiner optræder i Sea World i San Diego.

Mange er heldigvis opmærksomme på problemet, og WSPA får da også mange henvendelser fra hjemvendte turister, som under
en ferie har været vidne til, at dyr er blevet
mishandlet for at underholde publikum.
I 2010 oplyste vi på vores hjemmeside og i
medierne om, hvordan danske turister kan
undgå at støtte dyremishandling på deres
ferie. Vores budskab er, at turister skal lade
være med at betale for attraktioner, hvor dyr
lider. På den måde kan vi sammen presse
underholdningsindustrien og turistbranchen.
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Mange protester imod mishandling
af bjørne i Sydkorea
Små bure er hjem for omkring 1.400 bjørne i
Sydkorea. Bjørnene opdrættes på farmene
kun for at blive slagtet, så deres galdeblære
kan sælges og bruges til traditionel asiatisk
medicin.
I 2010 har vi på globalt plan samlet over
50.000 underskrifter fra folk, der alle vil have
farmene afskaffet. I Danmark og Sverige
bakkede 12.540 personer op om kampagnen.
Underskrifterne er blevet sendt til den sydkoreanske ambassadør i København. Det
sydkoreanske parlament forventes i april
2011 at tage stilling til et lovforslag, som vil
forbyde farmene, og underskrifterne skal
overbevise politikerne om at vedtage lovforslaget. 70.000 sydkoreanere har også
vist deres støtte til den nye lov.

Bjørnegalde bruges som universalmiddel i
traditionel asiatisk medicin, men i dag findes
der både naturlige og syntetiske stoffer med
samme effekt. Bjørne er vilde dyr, og de
små bure fratager dem muligheden for at
følge deres naturlige adfærd. Det gør dem
enormt stressede, hvilket man blandt andet
kan se på, at de presser sig mod tremmerne
og banker hovedet mod jernrørene.
WSPA mener, det er helt uacceptabelt at
bevare bjørnefarmene, og heldigvis er
mange danskere enige med os.

SYDKOREA. En bjørn indespærret i
en af Sydkoreas største farme, som
huser omkring 100 bjørne.
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Nyt kontor åbnet i Sverige
I september 2010 tiltrådte Roger Pettersson
som leder af det nye WSPA-kontor i
Sverige. Sverige-kontoret kommer til at
arbejde tæt sammen med WSPA Danmark.
Sammen vil de to kontorer udvikle effektive
kampagner, så de sammen får større
gennemslagskraft i Norden.
WSPA Danmark har i flere år arbejdet for at
skaffe støtter i Sverige, men med oprettelsen af et egentligt kontor i landet vil WSPA
kunne få en endnu større gennemslagskraft
fremover. WSPA Sverige har kontor i
Stockholm, og Roger Pettersson kan se
frem til at få nogle svenske kollegaer i løbet
af 2011.
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Øget fokus i vores arbejdsområder
WSPA’s globale strategi for vores arbejde fra
2011 til 2015 er ved at være på plads, og
med den får vi et stærkere fokus og klarere
retningslinjer for vores arbejde. WSPA arbejder for en verden uden dyremishandling, og
med den nye strategi vil vi i de kommende
fem år fokusere vores indsats, hvor vi kan
få den største effekt. Strategien peger på
tre prioritetsområder og en række andre
fokusområder.
Prioritetsområder
• Hunde og katte – den brutale masseaflivning skal stoppes.
• Katastroferamte dyr – de mest sårbare
dyr skal beskyttes mod udefrakommende
farer som oversvømmelser og jordskælv.
• Landbrugsdyr – dyrevelfærd skal være
en integreret del af landbruget.
Andre fokusområder
• Bjørne i fangenskab
• Handel med vilde dyr
• Mindre havpattedyr som for eksempel
små hvaler og delfiner
PERU. Peru blev ramt af et kraftigt regnskyl og efterfølgende oversvømmelser og jordskred i januar 2010.
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Fremgang i Norden
WSPA er i en rivende udvikling i Norden.
Et stigende antal støtter kommer til, og det
betyder, at stadig flere følger vores arbejde
og bidrager med sine underskrifter eller
økonomiske bidrag. På de næste sider kan
du se, hvordan udviklingen har taget fart de
seneste år.

I løbet af 2010 blev vores videoer set
næsten 35.500 gange på YouTube. Det er
en markant stigning fra forrige år, hvor
videoerne blev vist 4.515 gange. De levende
billeder formidler vores arbejde på en måde,
der er umiddelbar og tilgængelig for alle –
og så er det rart at kunne dokumentere
vores arbejde i felten over for vores støtter.

Interessen for dyrevelfærd ser vi også i det
stigende antal læsere af vores e-nyhedsbrev. I alt 33.700 personer er registreret som
modtagere i slutningen af 2010. Vi kan se, at
et stigende antal deler vores historier med
venner og bekendte via e-mail og de sociale
medier.

Stort online-publikum
Online-medier giver os en fantastisk mulighed for at nå ud til folk. Vi informerer konstant om vores kampagner, fremskridt og
udfordringer på wspa.dk, og vores hjemmeside bliver besøgt af rigtig mange. I 2010
blev hjemmesiden integreret med sociale
medier som Facebook, og vi oplever en
stigning i trafikken fra de sociale kanaler.
Siden vi oprettede en side på Facebook i
slutningen af 2008, er antallet af fans steget
støt. I udgangen af 2010 var tallet oppe på
14.550. Mediet giver os en kærkommen
mulighed for at lytte til og interagere med
folk, der interesserer sig for vores arbejde.
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Medlemmer og støtter i Norden
ANTAL MEDLEMMER OG STØTTER I DANMARK OG SVERIGE (1.000)
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BALI. En dreng og hans hundehvalp.
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Medlemsorganisationer i Danmark
Borneo Orangutan Survival - International
(BOS)
Nørre Farimagsgade 37, 1.
1364 København K
Tlf: +45 33 93 06 50
E-mail: info@savetheorangutan.org
Web: www.savetheorangutan.org
Dansk Dyreværn Århus
Tingskoven 5
8310 Tranbjerg
Telefon: +45 87 33 44 40
E-mail: ddaa@ddaa.dk
Web: www.ddaa.dk
Dyrefondet
Ericaparken 23
2820 Gentofte
Tlf: +45 39 56 30 00
E-mail: post@dyrefondet.dk
Web: www.dyrefondet.dk

Dyrenes Beskyttelse
Alhambravej 15
1826 Frederiksberg C
Tlf: +45 33 28 70 00
E-mail: db@dyrenes-beskyttelse.dk
Web: www.dyrenes-beskyttelse.dk
Dyrenes Venner
Rørholmsvej 5, Høsterkøb
2970 Hørsholm
Tlf: +45 70 27 37 17
E-mail: dv@dyrenes-venner.dk
Web: www.dyrenes-venner.dk
Dyreværnet - Foreningen til Værn for
Værgeløse Dyr
Islevdalvej 85
2610 Rødovre
Tlf: +45 44 85 33 20
E-mail: internatet@dyrevaernet.dk
Web: www.dyrevaernet.dk

DyreværnsOrganisationernes
SamarbejdsOrganisation (DOSO)
Rørsholmsvej 5
2970 Hørsholm
Tlf: +45 49 70 73 71
Email: doso@doso.dk
Web: www.doso.dk
Foreningen for Galgoer I Nød
Arendalsvej 370
8600 Silkeborg
Tlf: +45 24 63 42 04
E-mail: tanya@galgo-sos.dk
Web: www.galgo-sos.dk
Kattens Værn
Dronning Olgas Vej 4
2000 Frederiksberg
Tlf: +45 38 88 12 00
E-mail: kv@kattens-vaern.dk
Web: www.kattens-vaern.dk
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Indtægter
INDTÆGTER (MIO. KR.)

40

Ud over individuelle bidrag, arv og momskompensation
mv. modtog WSPA i 2010 støtte fra følgende fonde:

39
35

31

30
28
25

Aage V. Jensen Charity Foundation

385.852 kr.

Fonden af 24. december 2008

200.000 kr.

Fru Ellen Bremerdals Fond

50.000 kr.

Inge og Skjold Burnes Fond

20.000 kr.

Toyota-Fonden

10.000 kr.

C. C. Klestrup og Hustru Henriette
Klestrups Mindelegat

10.000 kr.
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Lund Fonden
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5.000 kr.

Vi takker for bidragene, som er
med til at sikre bedre
velfærd for dyr verden over.
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BALI. En dreng med sin hundehvalp, som lige er blevet vaccineret mod rabies.
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Sådan bruger vi vores penge
Personale og lønninger
I løbet af 2010 havde vi 11 medarbejdere
ansat:
• Direktør
• Fundraisingchef
• Fundraiser
• Online-kommunikationsansvarlig
• Online-kommunikationsmedarbejder
• Pressechef
• 2 medlemsservicemedarbejdere
• 2 administrationsmedarbejdere
• Studentermedhjælper

Administration

9%
Indtægtsgivende
aktiviteter

25 %
64 %

Projekter, oplysning
og kampagner

2%
Nyhedsblade
m.v.

INDONESIEN. Midlertidig
stald for evakuerede køer
efter vulkanudbrud på øen
Java i oktober 2010.

De samlede lønninger udgjorde
3.530.889* kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde
343.263* kr.

* Disse udgifter er i årsregnskabet fordelt på
følgende poster:
Administration
Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
Projekter, oplysning og kampagner
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VISION
En verden, hvor mennesker
respekterer dyrevelfærd, og
dyremishandling stopper.

WSPA DANMARK
Vesterbrogade 34, 1 • DK-1620 København V • Tlf: +45 33 93 72 12 • Fax: +45 33 93 72 10 • E-mail: info@wspa.dk • Internet: www.wspa.dk
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