ÅRSBERETNING

2013

WSPA_Arrsberetning_2013_indmad.indd X3

07-04-2014 10:52:28

WSPA Danmark Årsberetning 2013
April 2014
Tekst: Sonja Ordell Johannessen
Layout: BahneDesign
Tryk: CJ Graﬁ k ApS
AMP: For- og bagside, side 13
WSPA: Side 2-3, 4, 10-11, 13, 15, 16, 17 og 18
WSPA/i.c. productions: Side 6
WSPA/Gideon Mendel: Side 7
WSPA/Andrew Morgan: Side 8
WSPA/Yasir Nisar: Side 12
Shannon Plummer: Side 16
CW AZORES/Justin Hart: Side 16
Oplag: 220 stk.
WSPA DANMARK
Amagertorv 29, 2. sal
1160 København K
T: 33 93 72 12
F: 33 93 72 10
E: info@wspa.dk
www.wspa.dk
CVR-nr.: 26397448

2

WSPA_Arrsberetning_2013_indmad.indd B1

07-04-2014 10:52:30

FORORD
LANDBRUGSDYR
GADE- OG FAMILIEDYR
VILDE DYR
KATASTROFERAMTE DYR
DYRESHOWS, ARBEJDSDYR,
TYREFÆGTNING, FN OG EUROPA
ØKONOMI OG
ORGANISATIONSUDVIKLING

16
18

81

5

Tr

yk
sa g

5
6
8
10
14

nr. 541 –

3

WSPA_Arrsberetning_2013_indmad.indd 1

07-04-2014 10:52:31

Bestyrelsen
Michael Christiani Havemann
Formand
Birgitte Heje Larsen
Næstformand
Søs Egelind
Sekretær
John Trampleasure
Kasserer
Peter Mollerup
Bestyrelsesmedlem
Mike Baker
Bestyrelsesmedlem

WSPA (World Society for the Protection of Animals) er en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har beskyttet dyr mod
vanrøgt og mishandling i mere end 50 år. Gennem vores arbejde inspirerer vi mennesker, organisationer og regeringer til
at forbedre forholdene for verdens dyr. Vi hjælper dyr i landbrug, hvor millioner af dyr lider under den intensive produktion.
Vi redder dyr i katastrofer og sætter ind for at undgå nye. Vi beskytter vilde dyr og arbejder for at stoppe de omfattende
lidelser hos dyr i fangenskab. Vi viser, at mennesker og dyr kan leve trygt side om side i lokalsamfund.
Vi er med til at skabe positive ændringer for dyr ved at afdække dyremishandling og bane vejen for bæredygtige løsninger
– globalt såvel som lokalt. Gennem FN rådgiver vi verdens regeringer om dyrevelfærd, mens vi i mere end 50 lande
er involveret i lokalt dyrebeskyttelsesarbejde. Vi ved, at dyrs liv og velfærd er uløseligt forbundet med vores, og derfor
arbejder vi hver dag for at skabe bedre forhold for dyr.
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EN BEDRE FREMTID

FOR VERDENS DYR

Jeg er sikker på, at alle os, som brændende ønsker os en verden, hvor dyrs velfærd er en prioritet, af og
til føler os magtesløse. Og den følelse kan godt være berettiget. For jeg ved jo, hvor lang vej der er igen.
Men samtidig er jeg via mit arbejde vidne til nogle tendenser, som i høj grad giver mig tro på fremtiden.
Det drejer sig eksempelvis om Kina, hvor vi har sat et pilotprojekt i gang med rabiesvaccinationer af
hunde. Det er en tilkendegivelse af nye tider, hvor der er en større goodwill over for dyrs velbeﬁndende.
Hvem skulle have troet, at det var muligt i Kina?
Det vil jeg gerne takke alle vores støtter for. Det er kun muligt at skabe positive forandringer for dyr, hvis vi
er mange, der går sammen om det. Vi er blevet ﬂ ere i 2013, og det er i den grad glædeligt. Tak!
Som altid har vi på det danske kontor støttet mange forskellige internationale projekter - både økonomisk
og med målrettede kampagneindsatser. Blandt andet indsamlede vi underskrifter for at protestere mod
den spanske regerings beslutning om at ophøje tyrefægtning til kulturarv. Vi igangsatte undersøgelser af
mulighederne for hvalturisme på Færøerne. Vi kontaktede de danske forhandlere af Kopi Luwak-kaﬀe og
overbeviste dem om at stoppe salget, da kaﬀen produceres med hjælp af desmerkatte, der holdes under
kritisable forhold. Og som altid har vi også i 2013 opnået store resultater for bjørne i fangenskab.
I 2013 har vi i højere grad end tidligere haft en dansk indgangsvinkel til de sager, vi arbejder med.
Da vi i efteråret sammen med de øvrige WSPA-lande indsamlede underskrifter til Europa-Kommissionen
for at protestere mod behandlingen af EU’s malkekøer, satte vi på det danske kontor særligt fokus på
forholdene for de danske køer. Et andet eksempel er, at vi i forbindelse med kampagnen ”Stop Dyreshows”
oplyste danske turister om de elendige forhold for vilde dyr, de støtter ved at se dyreshows på ferien.
Og vi kontaktede alle større danske rejsearrangører for at opfordre dem til at stoppe med at promovere
disse shows.
Inde i beretningen kan du læse mere om vores indsatser i årets løb. Jeg er stolt af det arbejde, vi sammen
har kunnet gøre for at hjælpe dyr over hele verden. Det er kun muligt takket være den gavmilde støtte, vi
modtager. Vi ser frem til at tage fat på nye, spændende aktiviteter i 2014.
Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
WSPA Danmark
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Landbrugsdyr

BEDRE FORHOLD

FOR DYR I LANDBRUGET
”Aldrig har der været så meget fokus på malkekøerne i EU som nu,
og vi har mærket en stor opbakning til vores arbejde. Flere danskere
ved nu, hvordan virkeligheden ser ud for de køer, der leverer mælken
i køledisken. Forhåbentlig vil det få den effekt, at flere vil vælge at
købe mælk fra køer, der kommer på græs.”
Pernille Fraas Johnsen, kampagnechef i WSPA Danmark

Udvalgte indsatser i 2013
• I oktober måned aﬂ everede WSPA 290.000 underskrifter til Europa-Kommissionen. Beskeden var klar:
Køer fortjener at komme på græs. Der ﬁndes ingen regler
i EU for, hvordan unionens 23 millioner malkekøer skal
behandles. I Danmark tilbringer otte ud af ti malkekøer
hele deres liv inde i en stald året rundt. Det er kun de
økologiske køer, der ifølge loven skal være ude om sommeren. Vi mener, at alle køer har ret til at komme ud i den
friske luft og mærke græs under klovene.
• De ca. 370 millioner æglæggende høns i Nordamerika
lever under helt uacceptable forhold – endnu værre end
de europæiske burhøns. Op til otte høns lever sammen i
små bure, hvor de knap har plads til at vende sig. De kan
ikke strække deres vinger, og de har hverken siddepinde
eller reder, hvor de kan lægge deres æg. I USA og
Canada arbejder WSPA på at oplyse forbrugerne om
hønsenes kummerlige leveforhold og opmuntrer dem til
at fravælge æg fra burhøns. Over 60.000 personer har
indtil videre via forskellige online-kanaler givet tilsagn om,
at de fremover ikke vil købe buræg. Desuden forsøger vi
at få landmænd og virksomheder til gå væk fra at producere og bruge buræg.

• I 2013 fortsatte vi vores arbejde for at stoppe de lange
transporter af australske køer og får, der i milliontal sendes
på skibe til udlandet for at blive slagtet. Dyrene lider på
de lange rejser, og alt for mange dør undervejs. Når de
kommer frem, bliver de ﬂ este af dyrene slagtet, mens de
stadig er ved bevidsthed. Vi kæmper for, at dyrene i stedet
skal slagtes i Australien, hvor der er langt strammere og
mere dyrevenlige regler for aﬂ ivning. Så kan det kød, der
skal eksporteres, i stedet transporteres ud af landet i frossen
tilstand. Med udgangen af 2013 støttede over 258.000
australiere vores kampagne, og tallet vokser fortsat.
• De sidste to år har WSPA deltaget i Global Agenda for
Sustainable Livestock, en tilbagevendende konference
der afholdes af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation.
Her deltager både regeringer, repræsentanter for den
internationale landbrugsindustri samt organisationer, der
arbejder for at påvirke reglerne for husdyrhold. En del af
deltagerne fra industrien har presset på for, at dyrevelfærd
ikke skulle være et fokusområde for konferencen. Men
trods denne modstand lykkedes det i januar 2013 WSPA at
sikre, at dyrevelfærd bliver en vigtig del af det fremtidige
arbejde. Vi ﬁk også en plads i Agendaens kerneteam, the
Global Agenda Guiding Group, hvilket giver os mulighed
for i endnu højere grad at præge konferencens arbejde
fremadrettet.
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Milliarder af landbrugsdyr lever under frygtelige forhold verden over. Dyrene kan
ikke følge deres naturlige adfærd, mange har knap nok plads til at bevæge sig,
og mange ser aldrig dagens lys. Derudover bliver mange dyr fremavlet til at vokse
unaturligt hurtigt, hvilket fører til sygdomme, skader og store smerter. For en alt for
stor del af landbrugets køer, grise og høns er hele livet forbundet med pinsel, og i
alt for mange lande afsluttes deres liv med en smertefuld død efter en langvarig og
lidelsesfyldt transport.
WSPA mener, at landbrugsproduktion skal tilgodese dyrenes behov, samtidig med at
den skal være økonomisk og miljømæssigt bæredygtig. På den måde kan vi beskytte
landbrugsdyrene mod de omfattende lidelser, de udsættes for i dag.

Det gør vi
Vi arbejder for at sikre bedre forhold for landbrugsdyr verden over, blandt andet ved at øge oﬀentlighedens kendskab til
forholdene i landbruget og ved at kæmpe for en bedre dyrebeskyttelseslovning. Vores mål er at overbevise regeringer,
landbruget, fødevareindustrien og forbrugere om, at dyrevelfærd og bæredygtighed i landbruget er fremtiden - ikke bare for
dyrene, men også for mennesker og miljøet.
7
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”Norah er min ven, og hun kunne aldrig finde på at bide mig.
Men jeg går tur med hende hver morgen, hvor hun møder mange
mennesker, og der er mange børn i området, der gerne vil lege
med hende. Nu hvor Norah er blevet vaccineret, er mine naboer,
de lokale børn og hele vores lille samfund langt bedre beskyttet.”
Lewin, ejer af den 1-årige blandingshund Norah. Cainta, Filippinerne

Det gør vi
WSPA samarbejder med regeringer og myndigheder for at indføre mere humane og eﬀektive metoder til at håndtere
problemerne med deres hunde- og kattebestande. Vi overbeviser myndighederne om at stoppe masseaﬂ ivninger og i stedet
vaccinere og sterilisere/kastrere hundene og kattene. De gode erfaringer, vi har fra vores projekter rundt omkring i verden,
kan bruges til at overbevise ﬂ ere lande om, at massevaccination er vejen frem til eﬀektiv rabiesbekæmpelse.
8
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Gade- og familiedyr

TUSINDVIS AF HUNDE

REDDES AF
VACCINATIONER
Omkring 75 % af verdens hunde lever på gaden. Hundene bliver i nogle lande
primært set som et problem, da de er smittebærere af rabies og andre sygdomme.
Det fører ofte til masseaflivninger, hvor hundene under store lidelser bliver forgiftet,
gasset, slået ihjel med køller eller dræbt med elektrisk stød. Over 20 millioner hunde
mister hvert år livet på denne måde.
Hundenes lidelser er nyttesløse. Masseaflivninger stopper nemlig ikke spredningen
af rabies. Den eneste effektive måde at udrydde rabies på er at vaccinere hundene.
Hvis mindst 70 % af hundene i et område er vaccineret, er der nok sunde, immune
hunde til at forhindre, at sygdommen spredes.

Udvalgte indsatser i 2013
• 2013 var året, hvor hunde i Kina for første gang blev
vaccineret mod rabies. Rabies er et stort problem i Kina,
hvor sygdommen hvert år slår over 2.000 mennesker ihjel.
WSPA lancerede vaccinationsprojektet i efteråret 2013
i samarbejde med den kinesiske myndighed China Animal
Disease Control Centre. Der er tale om et pilotprojekt i et
udvalgt område, og de resultater, vi skaber her, vil blive
brugt som gode eksempler i vores fremtidige arbejde i
landet. Indtil nu har vi vaccineret cirka 80.000 hunde,
hvilket svarer til over 70 % af hundebestanden i området.
• På Zanzibar har vi de seneste ﬁre år samarbejdet med
landets regering om at vaccinere landets hunde mod
rabies. Massive problemer med rabies havde i årevis ført
til masseaﬂ ivninger af herreløse hunde, men uden eﬀekt. I
dag er billedet et helt andet. I slutningen af 2013 var 90 %
af Zanzibars hunde vaccineret, og langt færre mennesker er
blevet bidt af hunde som resultat af oplysningskampagner
i lokalsamfund og på skoler. Vaccinationsprojektet har
været så stor en succes, at det skal fungere som en model
for lignende projekter i andre afrikanske lande.

• I maj måned vaccinerede vi i samarbejde med vores
partnerorganisation Global Alliance for Rabies Control
ca. 15.000 hunde i Caintas-kommunen i Filippinerne. Det
er 70 % af Caintas hunde, der nu er beskyttet mod rabies,
og dermed er der skabt en eﬀektiv barriere mod spredningen af rabies i området.
• I efteråret 2013 vedtog parlamentet i Rumænien en lov,
der gør det muligt at masseaﬂ ive herreløse hunde. WSPA
tog til Rumænien og mødtes med de relevante beslutningstagere, blandt andet med borgmesteren i Bukarest. Han
var ikke afvisende over for at ﬁnde en anden metode til at
løse problemerne med byens over 60.000 gadehunde på.
Vi lægger fortsat pres på den rumænske regering om at
indføre en dyrevenlig løsning for landets gadehunde, og
i samarbejde med vores rumænske partnerorganisation
Save the Dogs steriliserer vi hunde i fattige områder i det
sydøstlige Rumænien.
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Vilde dyr

VILDE DYR

HØRER HJEMME

I NATUREN

Forholdet mellem mennesker og vilde dyr er ikke altid problemfrit. Millioner af
vilde dyr bliver jaget og enten taget til fange eller dræbt. Nogle fordi de kommer
i konflikt med mennesker, når de ødelægger opdyrkede områder, der ligger tæt
op ad dyrenes levesteder. Andre fordi mennesker ser dem som handelsvarer,
underholdning eller andet middel til at tjene penge. De forhold, dyrene lever
under i fangenskab, er ofte meget kritisable.
WSPA arbejder for at redde og beskytte vilde dyr fra de lidelser, de udsættes for i fangenskab. Vi mener, at vilde dyr hører hjemme i naturen, hvor de
kan følge deres naturlige adfærd. Og vi mener, at de ikke skal udsættes for
stress og smerte af mennesker.

“De lokale bønder i projektet i Tanzania udviser
nu langt større tolerance og forståelse for dyr. De
forstår, at dyrene kan føle smerte og frygt. Tidligere
blev elefanterne udelukkende betragtet som en
plage, der skulle fjernes - lige meget hvordan.”
Nick De Souza, programdirektør for WSPA’s arbejde i Afrika

Det gør vi
Vi afslører udnyttelsen og mishandlingen af vilde dyr og forsøger at stoppe det på ﬂ ere måder. Vi lægger pres på regeringer for at få dem til at styrke den lovgivning, der beskytter vilde dyr. Via oplysning arbejder vi for at stoppe efterspørgslen
på vilde dyr og få mennesker til at beskytte de vilde dyr omkring dem. Vores mål er nået, den dag der ikke længere er
efterspørgsel på ulovligt indfangede eller dræbte dyr fra naturen.
10
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Udvalgte indsatser i 2013
• Tanzania har mange fredede naturområder, hvor elefanter
og andre vilde dyr lever. En stor del af områderne grænser
op til menneskelig beboelse, hvilket skaber konﬂ ikter.
Elefanterne kan nemlig ødelægge hele marker på en
enkelt nat. For at forhindre ødelæggelsen har bønderne
traditionelt set blandt andet sat ild til omkringliggende områder, eller de har jaget, såret eller dræbt ”problemelefanterne”. Vi har hjulpet bønderne med at ﬁnde alternative måder at holde elefanterne væk fra deres afgrøder
i form af chili- og bistadehegn. Elefanter afskyr lugten og
fornemmelsen af chili på snablen. Hegn lavet af reb, der
er dyppet i olie opblandet med chilipulver, er derfor eﬀektive til at afskrække elefanterne. Bistik er heller ikke rare
for følsomme elefantsnabler, og bare lyden af summende
bier er ofte nok til at holde elefanterne væk. I tillæg får
bønderne en ekstra indtægt ved salget af overskydende
chilipulver og honning.
• Kopi Luwak er verdens dyreste kaﬀe. Den produceres i
Asien og Afrika af bønner, der har været spist og delvist
fordøjet af desmerkatte. Grundet stigende efterspørgsel
indfanges tusindvis af vilde desmerkatte i Sydøstasien,
hvor de holdes i små bure under kritisable forhold. Da en
BBC-dokumentar i 2013 afslørede desmerkattenes forhold,
kontaktede WSPA butikker og fødevareproducenter, der
sælger og bruger Kopi Luwak. Det ﬁk en række butikker
i blandt andet Danmark, Sverige og Holland til at fjerne
kaﬀen fra hylderne. I Danmark valgte alle de forhandlere,
vi kontaktede, at fjerne Kopi Luwak fra sortimentet.
• Efter at over 180.000 WSPA-støtter fra over 150 forskellige lande skrev under på vores protest mod en skildpaddefarm på Cayman-øerne, gik farmen i dialog med os
i starten af 2013 – noget den ellers havde afvist at gøre
ﬂ ere gange tidligere. De ca. 7.000 havskildpadder på
farmen lever i snavsede bassiner og er ofre for stress, sult
og indavl i de unaturlige omgivelser. Farmen har nu oﬀentligt erkendt, at forholdene er problematiske og har blandt
andet for første gang ansat en dyrlæge på fuld tid.
• I 2013 undersøgte vi potentialet for hvalturisme på
Færøerne. Det skete i håb om, at de årlige slagtninger
af grindehvaler kan mindskes og i bedste fald ophøre,
hvis vi kan påvise et potentiale for naturbaseret turisme.
I november publicerede vi resultaterne af to undersøgelser
af hhv. potentialet for hvalturisme og udenlandske turisters
holdninger til grindedrab. Her kunne vi blandt andet påvise, at 37 % af de personer, der ﬁnder Færøerne interessant som feriedestination, fravælger at besøge øerne
netop på grund af hvalfangsten. I den forbindelse holdt vi
møder med forskellige færøske interessenter og medier
for at opfordre færingerne til at undersøge mulighederne i
levende hvaler frem for døde.
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Vilde dyr

BJØRNENES LIDELSER

SKAL STOPPES

Bjørne hører hjemme i naturen, hvor de kan udfolde deres naturlige adfærd. Men
for mange tusinde bjørne ser virkeligheden anderledes ud. De udsættes for ekstrem
mishandling, for at mennesker kan tjene penge på dem og lade sig underholde af
dem. Bjørnene indfanges som små i naturen, og mange må tilbringe deres liv i små
bure under usle forhold. Nogle får på smertefuld vis tappet galde gennem et hul i
maven, og andre får filet tænder og kløer ned og bliver bundet til pæle, hvor de bliver
angrebet af kamptrænede hunde.
WSPA arbejder for at stoppe tilfangetagelsen og mishandlingen af disse bjørne. Vores
arbejde er ikke slut, så længe der er bjørne, der lider alvorligt på for eksempel bjørnefabrikker eller i bjørne-hundekampe.

Det gør vi
Hvis bjørnenes lidelser skal stoppes, skal holdningen ændres i de lande, hvor de holdes i fangenskab og mishandles.
Vi arbejder derfor dels på at påvirke disse landes befolkninger, dels for at få landenes regeringer til at sætte ind over for
mishandlingen. I Rumænien og Pakistan støtter vi reservater for befriede bjørne, så de kan leve resten af deres liv i naturlige
omgivelser, da de ikke længere er stand til at klare sig selv i den fri natur.
12
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”Når bjørnene ankommer til reservatet, er de i sørgelig forfatning. Deres pels er beskidt og glansløs,
og de har betændte sår. De opfører sig ikke som bjørne. Det er som om de ikke har nogen vilje tilbage.
Det er utroligt trist at se på. Men allerede efter et par uger begynder de at komme sig, og pludselig
kommer deres bjørnepersonligheder frem. Det er virkelig fascinerende at opleve.”
Jan Schmidt-Burbach, seniorveterinærkonsulent i WSPA

Udvalgte indsatser i 2013
• I 2013 var vi med til at redde endnu fem bjørne i
Rumænien fra nedslidte zoologiske haver. Her havde de
i årevis boet i små bure, hvor de ikke havde nok plads at
bevæge sig på, og de ﬁk ikke ordentlig mad. I dag lever
de et langt mere naturligt liv i bjørnereservatet i Zarnesti,
som støttes af WSPA. Med de nytilkomne bjørne er der
nu i alt 77 bjørne i reservatet. I 2013 blev reservatet udvidet med en tredje og sidste indhegning og er dermed nu
stort nok til, at der er plads til de sidste bjørne, der stadig
lever i ulovligt fangenskab i Rumænien. Et nyt besøgscenter
tilknyttet reservatet giver besøgende mulighed for at høre
mere om reservatets arbejde og lære om, hvorfor Rumæniens vilde dyr skal beskyttes. Derefter kan de få en guidet
tur rundt på reservatet og se bjørnene svømme i søerne og
klatre i træerne.
• I Pakistan arbejder vi på at få stoppet bjørne-hundekampe.
Kampene afholdes i et område i det sydlige Pakistan,
typisk som underholdning på markeder. Bjørnene bindes
fast og får ofte ﬁlet kløer og tænder ned, så de ikke kan
forsvare sig mod de kamptrænede hunde. Vi kan heldigvis
se, at vores arbejde bærer frugt. I 2008 forsøgte 50 % af
de oﬀentlige markeder i området at arrangere kampe,
mens dette tal var faldet til 2,3 % i 2013. Og der blev for
første gang gennemført færre end 10 bjørne-hundekampe
på et helt år. Et vigtigt led i arbejdet for at få stoppet den
grusomme tradition er at få fremtrædende personer i lokalsamfundene til at støtte op om vores sag. I 2013 sagde
tre højtstående religiøse ledere og 2.000 imamer ja til at
tale imod bjørne-hundekampe. I fredagsbønnen fortæller
de de troende, at bjørne-hundekampe er dyremishandling,
og at de dermed strider mod islam. Vi overbeviste også
87 godsejere om at hjælpe os. Efter at antallet af oﬀentlige
kampe er faldet så drastisk, er det i dag ofte godsejere,
der arrangerer de ulovlige kampe, og det er derfor vigtigt
at få dem i tale.

• Fem bjørne blev reddet fra bjørne-hundekampe i Pakistan
i 2013. To af bjørnene døde desværre kort tid efter, at de
var blevet reddet. Årene i fangenskab, hvor de blev udsat
for smerte, stress og fejlernæring, havde svækket dem for
meget. De nåede dog at tilbringe deres sidste tid i reservatet i Balkasar. De andre tre bjørne kan nu se frem til et liv
i naturlige omgivelser sammen med andre bjørne, der også er reddet fra de brutale bjørne-hundekampe. I slutningen af 2013 var der i alt 23 bjørne i reservatet, der også
har plads til de ca. 50 bjørne, vi stadig mangler at redde.
• Op mod 20.000 bjørne holdes indespærret under grelle
forhold på fabrikker rundt omkring i Asien. Her får de
tappet deres galde via huller i maven eller ved at få en
kanyle stukket ind i kroppen. WSPA arbejder på at få de
enkelte landes regeringer til at lukke galdefabrikkerne, så
vi dermed forhindrer, at ﬂ ere bjørne i naturen bliver indfanget og lider samme triste skæbne. Flere og ﬂ ere regeringer, organisationer og almindelige mennesker over hele
Asien støtter vores arbejde for at få lukket galdefabrikkerne,
og et voksende antal behandlere, der bruger traditionel
medicin, anvender i stedet urtebaserede alternativer.
• I Vietnam var vi med til at påvirke regeringen til at godkende lovgivning, der giver bedre beskyttelse for vilde dyr,
herunder bjørne. Og i Sydkorea lagde vi pres på regeringen for at handle på det lovforslag om at forbyde produktion af bjørnegalde, som blev vedtaget tilbage i 2012.
Via en stor pressekonference og medieevent ﬁk vi desuden
skabt anselig mediebevågenhed om problematikken med
bjørnegaldefabrikker.
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Katastroferamte dyr

HURTIG HJÆLP

NÅR KATASTROFEN
RAMMER
Over 40 millioner dyr bliver hvert år ramt af katastrofer. Omkring en milliard af
verdens fattigste mennesker er afhængige af deres dyr for at overleve. Størstedelen
af dem lever i verdens mest katastroferamte områder. Myndighederne i disse lande
har sjældent tænkt dyrene ind i deres katastrofeplaner, og derfor bliver millioner af
dyr dræbt, skadet og fordrevet. Efterfølgende dør mange af dyrene af sult, tørst og
sygdomme. Og dermed mister deres ejere deres livsgrundlag.
WSPA er den eneste internationale organisation med et katastrofeberedskab, der
står klar til at redde dyr, når katastrofen rammer. Vi arbejder også forebyggende i
højrisikoområder for at sikre, at dyrene bliver beskyttet i fremtidige katastrofer.

Udvalgte indsatser i 2013
• I løbet af 2013 satte vi ind med 14 indsatser for at hjælpe
over 1,3 millioner dyr i 11 forskellige lande. Landene inkluderede blandt andet Costa Rica, Columbia, Australien,
Vietnam, Thailand, Myanmar og Kenya. Indsatserne bestod både af direkte hjælp i form af for eksempel mad,
medicin og dyrelægebehandling og af forebyggelsesarbejde i områder, der er særligt udsatte for katastrofer.
• Hundredtusinder af dyr døde, da den værste tyfon
nogensinde ramte Filippinerne i november 2013. Ejerne
havde ikke nok foder til deres overlevende dyr, og mange
af dyrene var skadede og stressede. WSPA sørgede
for, at 17.400 landbrugs- og kæledyr blev behandlet af
dyrlæger. Vi uddelte store mængder foder og vitamintilskud og underviste lokale dyrlæger, dyrlægestuderende
og frivillige i at yde nødhjælp til dyr. Desuden uddelte vi
nødhjælpspakker med blandt andet antibiotika, smertestillende medicin og ormekur. Efterfølgende har vi hjulpet
med at bygge underjordiske beskyttelsesrum til titusinder
af dyr, så de kan redde livet under jorden, når fremtidige
tyfoner rammer.

• Da cyklonen Phailin hærgede i Indien, stod WSPA parat
til at hjælpe. Som den eneste dyrebeskyttelsesorganisation
har vi en samarbejdsaftale med den indiske regering og
myndigheden for katastrofehåndtering. Derfor kunne vi
sætte ind hurtigt og effektivt i samarbejde med regeringen
og de lokale myndigheder. Takket være masseevakueringer og en hurtig indsats var dødstallet lavt både blandt
mennesker og dyr.
• Delstaten Chihuahua i Mexico har været ramt af tørke
hele syv år i træk. Samtidig har hård frost taget livet af de
fleste af de afgrøder, der ikke allerede var bukket under
for vandmanglen. Beboerne er afhængige af deres kvæg,
men uden vand og mad overlever dyrene ikke. I starten af
2012 begyndte vi arbejdet med at hjælpe lokalbefolkningen, og dette arbejde fortsatte i 2013. Vi har bygget dæmninger og brønde samt opsat vandhjul og pumper. Vi har
desuden givet lokalbefolkningen frø til at så deres marker
med, så der kan vokse nye afgrøder op. På en række
marker er der plantet kaktusplanter, som kun behøver meget
lidt vand. De er fyldt med fibre og vitaminer og er gode
som dyrefoder. Omkring 200 familier med i alt cirka 2.500
dyr er blevet hjulpet af vores indsats i området.
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“Jeg har aldrig i hele mit liv oplevet noget lignende. Jeg har været så bekymret
siden tyfonen. Da I kom for at hjælpe os, var det som et mirakel. Nu kan jeg
slippe tårerne løs, for jeg ved, at hjælpen er her.”
Nenita Inamarga. Panay, Filippinerne

Det gør vi
Vi samarbejder med regeringer, NGO’er og lokalsamfund i områder, hvor der er stor risiko for katastrofer. Vores hold af
internationale eksperter er uddannet til både at træde til med akut hjælp i en katastrofesituation og til at forebygge fremtidige
katastrofer. Vi rådgiver de regeringer og organisationer, der arbejder i risikoområderne, om at indtænke dyrene i deres
katastrofeplaner. Desuden hjælper vi lokalbefolkningen med at indføre enkle foranstaltninger som for eksempel at sørge for,
at dyrenes foder og vand opbevares forsvarligt, at de har planer for evakuering af dyrene, og at dyrene er vaccineret, så
de kan modstå de sygdomme, der spreder sig efter en katastrofe.
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Dyreshows

Tyrefægtning

FERIEUNDERHOLDNING
GIVER DÅRLIG
DYREVELFÆRD

TYRE OG
TOREADORER
SKAL TAGES
AF PLAKATEN

Som turist bliver man ofte mødt med lokkende tilbud om at
se delfiner optræde, opleve elefanter spille fodbold eller
at få taget sit billede med en tiger. Desværre lever dyrene
ikke et godt liv bag den facade, som turisterne ser. Delfiner
i fangenskab får mavesår af stress, tigere bliver bedøvet,
aber spærres inde i små bure og elefanter holdes i lænker
og bliver slået for at få dem til at adlyde.

Antallet af modstandere af tyrefægtning vokser – også i
Spanien og i de sydamerikanske lande, hvor denne form for
dyremishandling stadig er en udbredt underholdningsform. I
Spanien er der opstået et borgerinitiativ mod tyrefægtning,
efter at den spanske regering i november vedtog en lov, som
ophøjer tyrefægtning til kulturarv. Vi bakker naturligvis op om
dette initiativ, og i Sydamerika arbejder vi politisk for at få
stoppet tyrenes meningsløse lidelser.

Vi oplyser turisterne om de frygtelige forhold, de støtter, hvis
de køber billet til et dyreshow på deres ferie. Hvis turister
siger fra over for dyreshows, sender det et signal til underholdningsindustrien og turistbranchen om, at det ikke er
acceptabelt at lade dyr lide for pengenes skyld. Vi har
også direkte kontakt til rejsebranchen og arbejder for at få
dem til at stoppe med at promovere dyreshows.

Udvalgte indsatser i 2013
• I 2013 valgte 15 rejseselskaber i Holland at trække alle
elefantshows ud af deres thailandske rejseprogrammer
efter opfordring fra WSPA.
• I Danmark kom vi i dialog med en række skandinaviske
rejseselskaber, som vi opfordrer til at følge det hollandske
eksempel. Vi arbejder på at overbevise dem om, at dyreshows medfører dyremishandling, og at de har et medansvar for dyrenes lidelser, hvis de fortsat markedsfører
disse shows.
• Næsten 30.000 danskere skrev under på, at de ønsker
at få stoppet dyreshows. Underskrifterne kan være med
til at vise rejsebranchen i Danmark, at forbrugerne ikke
ønsker at lade sig underholde på bekostning af dyrenes
trivsel.

Udvalgte indsatser i 2013
• Seks kommuner og en storby i Mexico indførte i 2013
et forbud mod tyrefægtning. Det er et stort fremskridt i
Sydamerikas førende tyrefægtningsland, hvor 1.400 tyre
hvert år bliver dræbt i arenaen.
• WSPA har opbygget gode forhold til en række nøgleembedsmænd i Mexico City. Vi arbejder på at få indført
et forbud mod tyrefægtning i hovedstaden, og derfor er
det vigtigt at få oparbejdet politisk velvilje.
• Efter at vi i 2012 kunne glæde os over, at der trådte et forbud mod tyrefægtning i kraft i den spanske selvstyrende
region Catalonien, bød 2013 på et tilbageskridt for dyrebeskyttelse i Spanien. Den spanske regering valgte at ophøje tyrefægtning til kulturarv, hvilket udløste massive protester verden over. Sammen med andre dyrebeskyttelsesorganisationer kunne vi aflevere mere end en kvart million
underskrifter imod lovforslaget, hvoraf 27.815 kom fra
danskere. Vi fortsætter arbejdet for et forbud mod tyrefægtning i Spanien – en sag der også bakkes op af
mange spaniere.
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Europa

NYT
REGIONALT
EUROPAKONTOR

Arbejdsdyr

VAND OG HVILE
TIL HESTE OG
ÆSLER

WSPA har i 2013 oprettet et regionalt kontor for Europa
beliggende i Haag. Det regionale team har ansvar for
tværgående europæiske kampagner, for at udføre kampagneaktiviteter i de europæiske lande, hvor vi ikke har
kontorer, og for at udføre lobbyarbejde på EU-niveau.
Det nye regionale initiativ giver os et stærkere samarbejde mellem de europæiske WSPA-kontorer og et fælles
udgangspunkt for at øge vores indflydelse og styrke
vores arbejde med at beskytte verdens dyr.

FN

HØJERE
RÅDGIVENDE
STATUS
TIL WSPA
FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) tildelte
i maj WSPA generel rådgivende status. Vi har siden
1971 haft rådgivende status i rådet, men den nye
status er højere. Generel rådgivende status gives til
anerkendte internationale organisationer, som har en
bred geografisk rækkevidde.
Vi er den første internationale dyrebeskyttelsesorganisation, der opnår denne status, og med den kan vi
tale om dyrebeskyttelse i FN-systemet med en endnu
stærkere stemme end tidligere.

I timevis slider de under tung oppakning i bagende varme
uden tilstrækkelig skygge, vand, mad eller hvile. Det er vilkårene for størstedelen af verdens 90 millioner arbejdsheste,
-æsler og –muldyr. Næsten tre milliarder mennesker er afhængige af deres arbejdsdyr, men de mangler viden om,
hvordan de passer ordenligt på dem. Pga. de dårlige forhold
bukker mange af dyrene under for sygdom og nedslidning.
Vi lærer derfor ejerne, hvordan de kan passe bedre på deres
dyr med de midler, de har til rådighed.

Udvalgte indsatser i 2013
• I Israel har vi fortsat vores samarbejde med organisationen Pegasus, der dels uddanner ejere i tage sig godt af
deres dyr, og dels redder mishandlede og forladte heste
og æsler og giver dem nye hjem. Siden arbejdet startede,
er antallet af mishandlede og forladte heste og æsler
faldet drastisk, og hundredevis af heste og æsler bliver nu
behandlet godt.
• Også i Palæstina har vi fokus på arbejdsæsler. Her var vi
i 2013 sammen med vores samarbejdspartner Palestine
Wildlife Society (PWLS) med til at sikre bedre forhold for
arbejdsæsler i seks fattige lokalsamfund, hvor vi ikke tidligere har arbejdet. En række lokale beboere blev uddannet
til at undervise æselejere i, hvordan de kan passe bedre
på deres dyr. Tidligere havde æslerne ofte store sår fra
næsebånd af metal og tryksår fra seletøj, der ikke passede dem ordenligt. Det var desuden almindelig praksis at
prygle æslerne. Men i de områder, hvor vi har arbejdet for
at forbedre æslernes forhold, er antallet af tryksår alene
faldet med 80 %, og holdningen blandt ejerne om, at man
er nødt til at prygle æslerne, er ændret.
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Udover individuelle bidrag og momskompensation mv. modtog WSPA i 2013
støtte fra følgende fonde:

Indtægter (mio. kroner)

Toyota-Fonden:
Fonden af 24. december 2008:
Fabrikant Mads Clausens Fond:
Frimodt-Heineke Fonden:
Fru Ellen Bremerdals Fond
til hjælp for hjemløse katte og andre vildtlevende dyr:
Lund Fonden:
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Vi takker for bidragene, som er med til at
beskytte dyr verden over.
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ØKONOMI OG
ORGANISATIONSUDVIKLING
Vi oplever fortsat en stigende opbakning til vores arbejde blandt danskerne. I 2013
var der 48.159 privatpersoner, der valgte at støtte vores arbejde. Og samtidig steg
vores indtægter fra 44,5 til 45,7 millioner. Langt størstedelen af vores indtægter
kommer fra private bidragsydere. En mindre del af indtægterne kommer fra testamenter og private fonde.
På Facebook har vi oplevet en stor fremgang i interessen for at følge vores arbejde.
Mens vores Facebook-side i starten af 2013 havde lige under 30.000 følgere, var
tallet vokset til næsten 38.000 i slutningen af året. Vores følgere er engagerede og
vil gerne være med til at sprede budskabet om, at dyr skal beskyttes. Det kan vi se,
når de deler vores opslag, og vi kan se det på de mange likes og kommentarer,
opslagene får.
Med vores støtter i ryggen kan vi fortsætte arbejdet med at beskytte verdens dyr – et
arbejde, som vi kun kan udføre i så mange lande og med så stor succes på grund af
den stærke opbakning, vi oplever.

Sådan bruger vi vores penge

Personale og lønninger

Projekter, oplysning og kampagner
Indtægtsgivende aktiviteter
Administration
Nyhedsblade m.v.

73%
1%
10%

16%

I løbet af 2013 har vi haft 17 medarbejdere ansat:
• Direktør
• Økonomi- og administrationschef
• Fundraisingchef
• 3 fundraisere
• Databasemanager
• Online-kommunikationsansvarlig
• Web-koordinator
• Presse- og kommunikationsmedarbejder
• Kampagnechef
• 2 kampagnemedarbejdere
• 2 medlemsservicemedarbejdere
• Administrationsmedarbejder
• Studentermedhjælper
De samlede lønningsudgifter udgjorde 6.832.643* kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde 670.818* kr.
* Disse udgifter er i årsregnskabet fordelt på følgende poster:
• Administration
• Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
• Projekter, oplysning og kampagner
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GØR VERDEN TIL
ET BEDRE STED FOR DYR

WSPA_Arrsberetning_2013_indmad.indd X2

07-04-2014 10:40:42

