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Gitte Buchhave
Direktør for WSPA Danmark

Michael Christiani Havemann
Formand for WSPA Danmark

WSPA (World Society for the Protection of Animals) arbejder for at skabe en verden, hvor dyrevelfærd
tilgodeses og respekteres, og hvor dyremishandling ikke længere finder sted.

Vi er aktive i mere end 50 lande og arbejder direkte med dyr og med de mennesker og organisationer,
der kan sikre, at dyr behandles med respekt og omtanke. Vi arbejder med kampagner for at bekæmpe
de største og mest omfattende dyrevelfærdsproblemer i verden og er førende inden for nødhjælp og
katastrofeforebyggende indsatser målrettet dyr. På lokalt plan forbedrer vi dyrs liv ved at arbejde direkte
med lokalsamfund og dyrenes ejere.
Globalt har vi rådgivende status i Europarådet og samarbejder med regeringer og FN for at få dyrevelfærd
på den globale dagsorden.
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Aldrig før har vi hjulpet så mange dyr i katastrofer.
Over 300.000 køer, heste, katte og andre dyr har i 2011
fået foder, tag over hovedet og dyrlægehjælp, så de har
kunnet komme sig efter blandt andet oversvømmelser,
jordskælv og politiske uroligheder.
Samtidig behøver hundredtusindvis af hunde på blandt andet Bali, i
Bangladesh og i Nepal ikke længere frygte at blive dræbt med gift eller
gas, for myndighederne har udskiftet masseaflivninger med massevaccination. Og et stort antal danskere har erklæret, at de aldrig mere
vil lade sig underholde af vilde dyr i fangenskab. Det er blot nogle af
de mange fantastiske resultater fra 2011, som vi er stolte af at kunne
præsentere i denne beretning.
Den store opbakning, vi mærker blandt danskerne, er afgørende for, at
vi kan hjælpe så mange dyr. Vi er glade for, at vi endnu en gang har set
en stigning i antallet af bidragydere i Danmark. Det betyder nemlig, at vi
kan bidrage endnu mere til det internationale dyrebeskyttelsesarbejde.
På bestyrelsens vegne vil vi gerne takke alle, som har støttet os i 2011.
Støtten er helt afgørende for, at vi kan hjælpe de mange dyr, som har
brug for os. Vi glæder os til at kaste os ud i nye udfordringer i 2012.

Bestyrelsen
Michael Christiani Havemann
Formand
Birgitte Heje Larsen
Næstformand
Søs Egelind
Sekretær
John Trampleasure
Kasserer
Peter Mollerup
Bestyrelsesmedlem
Mike Baker
Bestyrelsesmedlem
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Med din hjælp: Succeser i 2011
• Vi har støttet projekter for at udbrede humane metoder
til at håndtere hunde- og kattebestande i blandt andet
Sierra Leone, Sri Lanka, Indien, Nepal, Tanzania, Costa
Rica, Brasilien, Canada og Colombia.

• Nepal har lovet at stoppe deres masseaflivninger af
hunde og i stedet lade WHO betale for at vaccinere 		
hundene mod rabies.

• Vi har underskrevet en samarbejdsaftale med Pan-		
• WSPA har samarbejdet med organisationen Blue Paw
American Health Organisation om rabiesvaccinationer 		
Trust i Sri Lanka siden 2006, og sammen har vi skabt
og human håndtering af hundebestandene i Peru og
mærkbare forbedringer for de mange hunde i hovedMexico. I byen Jalisco i Mexico er 70.000 hunde allestaden Colombo. To mobile klinikker steriliserer op 		
rede blevet vaccineret.
mod 60 hunde hver dag, og i 2011 begyndte hundebestanden i byen at falde. I løbet af 2010 og 2011 er 		 • Sammen med vores partnere i Sydkorea, Coexistence
over 14.000 hunde blevet registreret i Colombo.
for Animal Rights (CARE) og Korean Association for
Animal Protection (KAAP), laver vi kampagner for at 		
• I Sierra Leone samarbejder WSPA med SLAWS 		
sætte en stopper for den frygtelige dyremishandling,
(Sierra Leone Welfare Society) for at bekæmpe rabies
der finder sted i handlen med hunde til slagtning.
og beskytte hunde mod masseaflivning. WSPA og
I juni blev en festival for hundekød aflyst efter folkelige 		
SLAWS steriliserer og vaccinerer hundene. Målet er
protester.
at overbevise myndighederne i Freetown om at satse 		
på humane metoder til at håndtere hundebestanden.

Hvordan vi arbejder

• I Filippinerne samarbejder vi blandt andet med 		
Verdenssundhedsorganisationen WHO for at forbedre
dyrevelfærdsstandarderne i indsatsen mod rabies i
Visayas-regionen midt i landet. I juli 2011 lykkedes
det os at få brugen af kulilte fra bilers udstødning til 		
aflivning af herreløse hunde gjort ulovligt.
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WSPA rådgiver og arbejder sammen med nationale og
lokale regeringer for at udvikle mere humane og effektive
måder at håndtere deres hunde- og kattebestande på.
Det hjælper ikke kun dyrene, men også menneskene, som
blandt andet beskyttes mod sygdom. Humane metoder
er også de mest effektive og bæredygtige.

”Siden vi først begyndte at arbejde sammen
med WSPA, har vi set en positiv forandring
i folks holdninger til hunde. Befolkningen
forstår nu, at sterilisation er den bedste løsning, for hvis vi bare fjerner hundene, kommer der nye hunde ind, og den ukontrollerede
formering fortsætter.”
Dr. Malika Subodhini, Blue Paw Trust, Sri Lanka

Hunde og katte

Overskud til
omsorg
For mange hunde og katte er verden et skræmmende sted, hvor det er
svært at føle sig velkommen.
Herreløse hunde og katte ses ofte som en pestilens og sundhedsrisiko, og i forsøg på at holde
antallet af dyr nede vælger myndighederne ofte ineffektive og helt unødvendigt grusomme
metoder som skydning, forgiftning og gasning.
Men hjemløse hunde og katte er ikke de eneste, der udsættes for overgreb. Millioner af hunde
opdrættes hvert år alene for at blive slået ihjel og solgt som føde. Efter ofte mange timer på
landevejene, bliver de stablet på markeder, hvor de kan se deres artsfæller blive pint og til
sidst slået ihjel, mens de venter på, at det bliver deres tur.
WSPA arbejder blandt andet for at få stoppet masseaflivninger af hunde og katte, og vi samarbejder med organisationer i de relevante lande for at få stoppet handel med hundekød.
Vores mål er en verden, hvor mennesker og dyr kan leve sammen i harmoni.
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Halsbånd redder liv

Vaccinationer
beskytter mod rabies
og mishandling
Mere end 20 millioner hunde dør hvert år under stærke smerter som følge af
masseaflivninger. Hundene bliver blandt andet forgiftet, slået, gasset eller får
elektriske stød. Ofte skyldes de forfærdelige aflivninger, at befolkningen frygter
at blive smittet med rabies af hundene.
WSPA arbejder for at få stoppet masseaflivninger verden over, og vi er fuld gang med at vise,
at rabies ikke kan bruges som undskyldning for at aflive hunde. Det gør vi ved at vise, at humane
metoder som vaccination er en langt mere effektiv måde at bekæmpe rabies på. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er der ingen beviser for, at masseaflivning kan mindske en hundebestand eller stoppe rabies i at sprede sig. Til gengæld har human håndtering af hundebestande
og massevaccination gentagne gange vist sig at være effektive metoder til at bekæmpe problemerne. Et velfungerende vaccinationsprogram er langt mere effektivt til at beskytte både hunde og
mennesker mod rabies, og så er det også langt mere humant. Faktisk er det muligt helt at udrydde sygdommen med vacciner.
I WSPA’s vaccinationsprogrammer får de vaccinerede hunde et rødt halsbånd på for at vise,
at både de og menneskene omkring dem er beskyttet mod rabies. Det røde halsbånd er vores
symbol for vaccination, beskyttelse og håb, og derfor hedder vores kampagne mod masseaflivning Halsbånd redder liv.

Hunde beskyttet verden over
Med over 30 års erfaring bliver WSPA af mange regeringer allerede anset som en ekspert på området, og i samarbejde med regeringer og organisationer har vi været
med til at stoppe masseaflivninger i mange lande. Derfor
skydes hunde ikke længere på Zanzibar, de forgiftes ikke
i Kathmandu i Nepal, de skydes og forgiftes ikke i Dubai,
de gasses ikke i Colombo i Sri Lanka, de får ikke længere
elektriske stød i Cali i Columbia eller på Mauritius, og de
druknes ikke længere i Taiwan.
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Bali næsten rabiesfri
I november 2008 blev ferieøen Bali ramt af et rabiesudbrud, der hurtigt spredte sig blandt øens hunde. Myndighedernes fejlslagne forsøg
på at få kontrol over udbruddet var at beordre masseaflivning af alle
”udendørs” og herreløse hunde. Over 130.000 hunde blev forgiftet
med store doser af stryknin og endte deres liv i kramper og smerter.
Alligevel blev antallet af rabiestilfælde ved med at stige.
I december 2009 gennemførte WSPA et vaccinationsprogram
sammen med organisationen Bali Animal Welfare Association i en
delregion på øen. Efter massevaccinationen kunne regionen som
den eneste melde om et fald i antallet af rabiestilfælde, og det fik
overbevist Balis regering om, at vaccinationer ikke kun er den mest
humane, men også den mest effektive måde at bekæmpe rabies på.
I oktober 2010 kunne WSPA i samarbejde med Balis regering begynde
et vaccinationsprojekt, som dækkede hele Bali. 70 procent af øens
hundebestand blev vaccineret i den første fase, og allerede efter den
første vaccinationsrunde faldt antallet af rabiestilfælde til det halve
sammenlignet med året før.
Efter at have set de positive resultater af første runde, besluttede
Balis regering sig for selv at betale for resten af vaccinationsprojektet.
Den anden vaccinationsrunde blev gennemført i 2011, mens tredje
runde forventes gennemført i foråret 2012. Som resultat af massevaccinationen kunne Balis sundhedsmyndigheder i begyndelsen af
2012 sænke rabiesrisikovurderingen for hele øen, og Bali er tæt på at
kunne erklære sig rabiesfri.

En del af familien
Fem år gamle Leton og hans familie bor i
fyrretræsskoven nær stranden i Cox’s Bazar i
Bangladesh. Han bærer et halsbånd for at vise,
at han har et hjem. Anowara fortæller, at Leton
er som et af hendes børn, og selvom hun ved,
at hundebid kan være farlige, ville hun ikke
kunne bære at skulle skille sig af med Leton.
Derfor var det en selvfølge for hende at lade
Leton vaccinere, da WSPA kom forbi Cox’s
Bazar.
”Leton er en del af vores familie, så han bider
ikke, men jeg ved, at rabies kan slå mennesker
ihjel, så jeg er glad for, at Leton nu er vaccineret.”

Fra bøddel til beskytter
Dansk modstand mod masseaflivninger
WSPA har fået stor opbakning til kampagnen ”Halsbånd redder liv”
fra danskerne. 24. januar 2012 kunne verdens internetbrugere støde
på tusindvis af virtuelle hunde, som gik tur med røde halsbånd om
halsen. I sidste halvdel af 2011 meldte over 8.000 danskere sig til
den globale gåtur ved at navngive en virtuel hund og sende den af
sted med et budskab om, at regeringer bør stoppe rabies uden drab.
Formålet med den virtuelle gåtur var at sprede budskabet om, at
vaccination er den mest humane og mest effektive måde at bekæmpe
rabies på. En række danske hjemmesider gav også plads til de
vandrende hunde og budskabet.

Nurul plejede at grue for hver arbejdsdag.
Han arbejdede som gadefejer i Cox’s Bazar i
Bangladesh, men det var ikke kun skrald, han
skulle fjerne fra gaderne. Med jævne mellemrum blev han sat til at indfange og banke eller
forgifte hunde til døde.
”Jeg plejede at ryste, når jeg skulle udføre mit
arbejde. Vi burde ikke behandle hunde på den
måde,” siger han.
I dag kan Nurul roligt gå på arbejde, for nu er
han i stedet med til beskytte byens hunde. Han
er med på det hold, der sammen med WSPA
vaccinerer hundene i Cox’s Bazar mod rabies.
”Jeg er så glad for, at jeg nu vaccinerer hunde i
stedet for at slå dem ihjel. Jeg elsker at fortælle
folk om, hvad vi laver, og hvordan det vil hjælpe
både hunde og mennesker. Men det bedste
ved arbejdet er at se hundehvalpene og vide,
at de vil vokse op og blive store og stærke.
Jeg håber, vi kan fortsætte med vaccinationerne, for jeg vil ikke tilbage til mit gamle job.”

Nyt samarbejde med Bangladesh
På Den Internationale Rabiesdag 28. september 2011 kunne vi offentliggøre en samarbejdsaftale med regeringen i Bangladesh, som vil redde
tusindvis af hunde fra masseaflivning. I november 2011 hjalp vi landets
regering med at vaccinere hundene i ferieområdet Cox’s Bazar. Bangladesh
har lovet at stoppe masseaflivningerne, og WSPA vil fortsætte samarbejdet
med regeringen i 2012 for at sikre, at hele landets hundebestand beskyttes
mod rabies.
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Forebyggelse

Forberedt på
katastrofer
10

Dyr rammes hårdt af katastrofer. De drukner i oversvømmelser,
sulter på marker dækket af aske fra vulkanudbrud, kommer
til skade under jordskælv, og de efterlades ofte alene, når deres
ejere evakueres. Derfor sætter WSPA ind for at hjælpe dyrene,
når en katastrofe rammer, og vi arbejder for at forebygge katastroferne, før de overhovedet finder sted. Det gør vi blandt andet
ved at opfordre lande til at forberede sig bedre på fremtidige
katastrofer og inkludere dyr i evakuerings- og nødplaner.

Med din hjælp: Succeser i 2011
• I Haiti kunne vi i februar 2011 overdrage vores mobile 		
klinik til landets landbrugsministerium. Siden Haiti
blev ramt af et alvorligt jordskælv i januar 2010, har
den mobile klinik behandlet 68.000 dyr rundt om i
landet. At landbrugsministeriet nu overtager driften af
klinikken betyder, at arbejdet vil fortsætte ud i fremtiden uden WSPA’s hjælp.
• En del af vores arbejde består i at oplyse befolkningen
i katastrofetruede områder om, hvordan de bedst kan
beskytte deres dyr i katastrofer. Blandt andet udsender
vi derfor oplysende reklamespots i tv og radio.
I 2011 har mere end 140 millioner mennesker hørt
vores budskab gennem tv og radio i USA og Mellem-		
og Sydamerika.
• Som følge af jordskælvet i Japan i marts 2011 var der
risiko for tsunamier langs Sydamerikas vestkyst. For at
sikre, at befolkningen forberedte sig på faren, udsendte
vi en public service-meddelelse i radioen, så folk fik
deres dyr væk fra kysten.

Hvordan vi arbejder

Vores vision er en verden, hvor de mest sårbare dyr og
de mennesker, som er afhængige af dem, er beskyttet
mod katastrofers ødelæggelser. Vores globale team af
eksperter arbejder for at forebygge katastrofer i flere
verdensdele. Det gør vi blandt andet ved at bevise over
• Da tropiske cykloner ramte Mexico og Centralamerika
for regeringer og internationale organisationer, at det
i oktober, var landbrugsmyndighederne bedre for-		 vil hjælpe menneskers trivsel og styrke deres levebrød,
beredt end tidligere. I løbet af året havde vi gennemhvis også dyr tages med i katastrofeforberedelser og
ført kurser i katastrofehåndtering for landbrugsinstitunødhjælpsplaner. Det er bevist, at det tager længere tid
tioner i landet, og vi havde hjulpet dem med at udvikle 		 for et samfund at blive genopbygget og komme ovenpå,
public service-meddelelser til befolkningen.
hvis dyrene ikke overlever en katastrofe.
• I 2011 afholdt WSPA en afgørende konference for den
australske regering. Australien vil nu udvikle nye nødhjælpsplaner, som også dækker landets dyr.
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Global nødhjælp

Øjeblikkelig
bistand til katastroferamte dyr
I 2011 er vi rykket ud til 22 katastrofer, og det er resulteret i 17 nødhjælpsaktioner. I alt er vores hjælp nået ud til over 300.000 dyr verden over.
Her er et udpluk af årets nødhjælpsindsatser.
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Agentina

Bolivia

Brasilien

I samarbejde med de lokale
myndigheder var vi med til at
fodre omkring 170.000 landbrugsdyr efter et vulkanudbrud,
der lagde et tykt lag aske over
dyrenes marker. 720 landmænd
modtog desuden undervisning
i at tage sig af de syge dyr.
Mange dyr var på vej til at kælve,
da katastrofen ramte, og derfor
var det afgørende, at landmændene var forberedte på at tage sig
af de nyfødte.

I begyndelsen af året blev det
centrale Bolivia ramt af ekstrem
kulde, oversvømmelser og jordskred. Vi leverede dyrlægehjælp
og medicin til over 39.000 dyr.

Massive oversvømmelser og
jordskred ramte Rio de Janeiro
i januar. Vores team med dyrlæger og nødhjælpsarbejdere
rykkede ind for at give ramte
dyr foder. Dyrene blev også behandlet for skader og vaccineret. I alt hjalp vi 3.595 dyr under
oversvømmelser.

”Vi er meget taknemlige for den støtte, vi har fået fra WSPA.
Uden deres hjælp ville vi ikke have kunnet hjælpe de dyr, der
var ramt af jordskælvet og tsunamien. Tusind tak.”
Dr. Yamaguchi, ledende dyrlæge hos Japan Animal Welfare Society (JAWS), Japan

Egypten

Indien

Thailand

Urolighederne i Egypten i
februar lammede landets institutioner, og landets mange
arbejdsdyr havde akut brug
for foder og dyrlægehjælp. I
samarbejde med flere lokale
dyreværnsforeninger hjalp vi
over 6.200 arbejdsdyr som for
eksempel kameler og æsler.

Da området West Bengal blev
ramt af oversvømmelser i juli,
oprettede vi i samarbejde med
de lokale myndigheder sundhedscentre i seks landsbyer.
Vi leverede også foder til dyrene
og byggede midlertidige læskure.
I alt blev over 20.000 dyr hjulpet
under oversvømmelserne. Da
katastrofen var under kontrol,
hjalp vi landsbyerne med at udvikle katastrofeplaner, så de og
deres dyr er bedre forberedt,
næste gang en katastrofe rammer området.

Thailand blev hårdt ramt af oversvømmelser i 2011. I april leverede vi foder og dyrlægehjælp
til over 3.000 dyr i det sydlige
Thailand. I oktober samarbejdede vi med Thailands regering,
Thailands Røde Kors og lokale
dyreværnsforeninger og nåede
ud til mindst 10.000 dyr i
oversvømmelser, som blandt
andet ramte hovedstaden
Bangkok.

Japan
Kenya
Da tørken ramte Afrikas Horn,
rykkede vi ud til de ramte dyr
i Kenya i et samarbejde med
Nairobis universitet. Over
35.000 dyr i Mwingi-distriktet fik
foder, vand og dyrlægehjælp,
inden regnen vendte tilbage til
området.

11. marts 2011 blev Japan ramt
af et voldsomt jordskælv og en
tsunami skyllede ind over store
dele af landet. I Fukushima
måtte tusindvis af mennesker
evakueres, fordi der var fare for
radioaktivt udslip fra et atomkraftværk. Dyr var ikke dækket
af myndighedernes katastrofeindsats, og de var ikke velkomne
i evakueringscentrene. Derfor
støttede WSPA etableringen af
tre nødcentre for dyr.
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Hvordan vi arbejder

Landbrugsdyr

Vi arbejder for at skabe en verden, hvor dyr behandles
humant, og dyrevelfærd anses som en integreret del af
landbruget. Gennem oplysende kampagner, forskning
og gode eksempler på bæredygtige landbrug arbejder
vi for at overbevise forbrugere, landbrugsindustrien
og politikere om at forpligte sig til humane og bæredygtige landbrugsmetoder. Det er til gavn for både dyr,
mennesker og miljø.

Mod en mere

bæredygtig verden
”Dyr er ikke en del af problemet
– de er en del af løsningen. For 20 år
siden var der kun en enkelt stemme,
der talte om de fordele, dyr kan have
for bæredygtig udvikling. I dag – især
takket være WSPA – er der mange
stemmer, der taler på vegne af dyrene.”
Linda Elswick, direktør i International Partners
for Sustainable Agriculture (IPSA)

Ser man alene på antallet af dyr og omfanget
af deres lidelser, er der ingen tvivl om, at
landbruget står bag de største overgreb på
dyr. Især industrielle landbrug fører til nogen
af verdens mest alvorlige dyrevelfærdsproblemer. Op mod 60 milliarder dyr lever i disse
unaturlige, intensive produktionssystemer, og
mange af dem udsættes dagligt for stress
og sygdomme. Kun få har mulighed for at
opleve dagslys, og de har ingen muligheder
for at følge deres naturlige instinkter. Derfor
arbejder WSPA for at forbedre forholdene for
verdens landbrugsdyr og sætte en stopper
for udviklingen mod flere og mere intensive
industrielle landbrug.

Dansk støtte til Australiens slagtedyr
I maj satte nye optagelser fra slagterier i Indonesien gang
i debatten om Australiens omfattende eksport af slagtedyr.
Australien er verdens største eksportør af levende dyr,
og hvert år sender landet millioner af dyr til lande uden
tilstrækkelige dyrebeskyttelseslove. På rejserne lider
de under varme, stress, trange forhold og sult, hvilket
ofte resulterer i en langsom og pinefuld død. I 2011
viste 170.000 dyrevenner fra hele verden deres støtte til
dyrene ved at kræve et stop for eksporten. Blandt dem
var 6.569 danskere.
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Med din hjælp: Succeser i 2011
• En ansøgning om at etablere en kolossal mælkefarm
i England blev trukket tilbage i begyndelsen af året,
efter at offentligheden protesterede kraftigt mod planerne. Protesterne var et resultat af vores kampagne
”Not in my Cuppa”. I 2012 fortsætter vi kampagnen
for at forhindre opførelsen af en kæmpefarm i Wales.

• Vi har støttet op om 8hours-kampagnen, som blandt
andre den danske europaparlamentariker Dan
Jørgensen står bag. Formålet med kampagnen har 		
været at skaffe underskrifter fra over 1 million EUborgere, som ønsker et loft på otte timer for transport
af slagtedyr i EU. Målet om en million underskrifter
blev nået i begyndelsen af 2012. Mange danskere har 		
bakket op om underskriftsindsamlingen.

• WSPA har deltaget i og arrangeret en række møder i
FN-regi og har talt landbrugsdyrenes sag over for de
politikere, der skal sætte dagsordenen for bæredygtig
• I Canada er efterspørgslen på æg, der ikke er fra burudvikling i de kommende årtier. Også danske politikere
høns, steget, efter at vi i kampagner har gjort forbrugehar været inviteret til møderne og har modtaget breve 		
re og fødevareindustrien opmærksomme på de dårlige
fra WSPA med opfordringer til at tænke på dyrenes vel-		
forhold, burhøns lever under.
færd, når planerne for en bæredygtig fremtid lægges.
• Hollands parlament vedtog i juni, at det fremover skal
• Vi har undervist slagteriinspektører i Brasilien, Kina,
være ulovligt at slagte dyr uden først at bedøve dem.
Vietnam, Thailand og Laos i, hvordan dyr slagtes på 		
Inden afstemningen kunne vi præsentere 45.000 		
human vis. Det betyder, at færre dyr udsættes for
underskrifter til støtte for forslaget.
frygtelige aflivningsmetoder i de to store landbrugsnationer.

Arbejdsdyr

Et liv uden nedslidning
Verdens 90 millioner arbejdende heste, æsler og mulddyr bærer tunge byrder og slides ned på travle hovedgader og
på stejle bjergstier. Ejerne har sjældent mange ressourcer og har svært ved at passe ordentligt på deres arbejdsdyr.
Derfor lider mange af dyrene under det hårde arbejde. Lamhed, underernæring og skader fra dårligt bæreudstyr ses
ofte hos dyrene.

Med din hjælp: Succeser i 2011

Hvordan vi arbejder

• I Cambodja har vores partnerorganisation Cambodia 		
Pony Welfare Organisation (CPWO) undervist ejere af
arbejdsdyr i, hvordan de tager sig af deres dyr og undgår, at de bliver syge og skadede. Det har blandt andet
resulteret i mere plads, mere hvile og bedre udstyr til
dyr rundt om i landet.

For at gøre en forskel for arbejdsdyr, må vi hjælpe deres
ejere med at finde alternative løsninger, som er bedre for
dyrene, og som det er muligt for ejerne at følge. Centralt
for vores indsats er også en række projekter, der har til
formål at ændre ejernes syn på dyr. Ved at tage sig bedre
af dyrene og ikke slide dem ned, bliver ejernes egne liv
også mere sikre og stabile. Samtidig tilbyder vi dyrlægehjælp og rådgivning til ejere af arbejdsdyr.

• Vores partnerorganisation i Israel, Pegasus, har fundet
nye hjem til efterladte heste og æsler. Blandt de nye
hjem er en økologisk fiskefarm, hvor dyrene hjælper		
med at holde ukrudtet nede. Israel har desuden indført
strengere regler for private rideinstitutioner, og det har
ført til færre tilfælde af dyremishandling og konfiskeringer.
• I Palæstina er vores mobile klinik nået ud til nye områder i nærheden af Betlehem. Det betyder, at endnu
flere ejere af arbejdsdyr nu er oplyste om, hvordan de 		
passer bedre på deres dyr.
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Vilde dyr

En kamp for et
naturligt liv
Millioner af vilde dyr udnyttes og udsættes for mishandling hvert år. De tages
fra naturen og sælges ofte videre som kæledyr, eller de slagtes for deres kød,
pels eller andre materialer, der kan sælges. Nogle vilde dyr, som for eksempel
delfiner og bjørne, bliver brugt i underholdning, hvor de trænes til at optræde
eller tvinges til at kæmpe mod andre dyr. Også modeindustrien og producenter
af traditionel medicin er med til at udnytte vilde dyr.
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”WSPA tog en helt særligt innovativ
tilgang til problemet, og med det
har de været med til at sikre fremtiden
for reservatet og flere tusinde orangutanger. Sammen har vi samlet penge
nok ind til at købe 86.000 hektar skov,
hvor orangutangerne kan sættes fri
i naturen. Området kan huse op mod
200 orangutanger.”

Hvordan vi arbejder
Vi arbejder for at afsløre den dyremishandling, der
ofte ligger bag udnyttelsen af vilde dyr. Ved at oplyse
forbrugerne om virkeligheden bag de produkter, de
køber, ønsker vi at sætte en stopper for efterspørgslen.
Når der ikke længere er penge i at indfange vilde dyr, vil
det ikke længere finde sted. Samtidig arbejder vi for at
overbevise regeringer om, at de skal indføre lovgivning,
som beskytter vilde dyr, og vi hjælper mennesker med at
beskytte de vilde dyr, der lever omkring dem.

Chris Williams, direktør i BOS

Med din hjælp: Succeser i 2011
• Efter fire år trak WSPA i 2011 sin økonomiske støtte til
• Sammen med den engelske regering arrangerede vi
organisationen BOS (Borneo Orangutan Survival
i marts et seminar med internationale eksperter inden
Foundation). Organisationen er nemlig nu i stand til at 		
for havpattedyr, dyrevelfærd og etik. Formålet med
stå på egne ben og selv skaffe de midler, der er brug
seminaret var at lægge pres på Den Internationale
for. BOS driver et reservat for orangutanger og sætter
Hvalfangstkommission (IWC) og få dyrevelfærd på
raske orangutanger tilbage i naturen, når det er muligt.
kommissionens dagsorden. Til det årlige møde i IWC
i juli fremlagde den engelske regering med vores
• Som et led i vores arbejde for at stoppe konflikter
støtte en række anbefalinger til, hvordan kommissionmellem mennesker og elefanter i Tanzania, har vi
en kan forbedre hvalers velfærd, men det modsatte
hjulpet landets regering med at udvikle en plan for,
hvalfangernationerne Norge, Island og Japan sig.
hvordan de vil håndtere deres bestand af vilde elefanWSPA har kontaktet den danske regering for at tale 		
ter og samtidig sikre elefanternes velfærd. I områder
hvalernes sag.
hvor elefanter lever tæt på landsbyer, opstår der ofte
konflikter, når elefanterne bevæger sig ind på marker
• I december meddelte EU, at unionen er imod kommerog ødelægger afgrøderne. Vi har tidligere været med
ciel hvalfangst, og at EU-landene vil modsætte sig 		
til at bygge hegn af chilibuske, som holder elefanterne
forslag om at ophæve forbuddet mod kommerciel 		
ude af landsbyerne.
hvalfangst. Som det eneste land valgte Danmark at stå
uden for den fælles position. EU opfordrer også med-		
• Efter lang tids indsats lykkedes det os i 2011 at overlemslandene til at støtte etableringen af reservater for 		
bevise myndighederne om at lukke Saleng Zoo i det
hvaler og om at stoppe den så kaldte “videnskabelige 		
sydlige Malaysia. Ejerne af den zoologiske have havde
hvalfangst”, som blandt andet udføres af Japan.
flere gange overtrådt dyreværnsloven, og de fik til sidst
frataget tilladelsen til at drive haven. Dyrene er blevet		 • I april kunne vi samtidig med, at Norge begyndte den
flyttet til nye og bedre hjem.
årlige hvalfangst, offentliggøre en økonomisk analyse
af landets hvalfangst, som viste, at nordmændene ikke
længere vil spise hvalkød, og industrien er afhængig af
statsstøtte.
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Vilde dyr

Bjørne beskyttes
mod udnyttelse

De tages fra naturen som små og lever et liv med smerte, sult og stress.
Bjørne udsættes for nogle af de værste tilfælde af dyremishandling. I Pakistan
tvinges bjørne for eksempel til at kæmpe mod kamptrænede hunde.
Inden kampen starter, får bjørnene ofte slebet kløer og tænder ned, så de ikke kan forsvare sig
ordentligt mod hundenes angreb. I Indien får bjørnene trukket et reb gennem næsen, så deres ejere
kan få dem til at rejse sig på to ben og bevæge sig efter rebet. Bjørnenes bevægelser kaldes dans,
og ejerne tjener penge på at lade bjørnene underholde på gaden.
I flere lande i Asien holdes bjørne fanget på farme i årevis. På nogle farme tappes deres galde fra
åbne sår, mens andre farme vælger at slagte bjørnene og derefter fjerne galden. Galden bruges til
traditionel asiatisk medicin, men der findes både urtebaserede og syntetiske alternativer til galden,
og bjørnefarmene er derfor et helt unødvendigt onde.
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“Jeg var chokeret, da jeg første gang
besøgte en bjørnefarm. Jeg kunne
slet ikke forstå, at mennesker kunne
arbejde der og være så ligeglade med
den smerte, de udsatte dyrene for,
når de tappede galden. Vi har et
rigtig godt partnerskab, og WSPA’s
støtter fortjener en stor tak.
Vi føler virkelig, at WSPA går op
i det, vi laver. Vi har fælles mål, og
derfor arbejder vi godt sammen.”
Quyen Vu, stifter af Environment for Nature (ENV),
Vietnam Ni bjørne reddet i Pakistan

Ni bjørne reddet i Pakistan
I 2011 har vores partnerorganisation Bioresource
Research Centre (BRC) kunnet byde ni nye bjørne
velkommen til Balkasar-reservatet i Pakistan.
Desværre var to af bjørnene så medtagede efter
det hårde liv i fangenskab, at de døde kort efter
ankomsten.
Fakhar-i-Abbas, som leder arbejdet med at få
stoppet bjørne-hundekampe i Pakistan, er taknemlig for den store støtte, BRC fik fra danske støtter
i 2011. For ham er støtten en afgørende drivkraft i
arbejdet for at redde bjørnene. Det fortalte han, da
han besøgte Danmark i oktober 2011.
”Den glæde, bjørnene oplever, når vi slipper dem
løs i vores reservat, skyldes vores støtter. De har
gjort en afgørende forskel for, hvor meget vi har
kunnet opnå, og de er drivkraften i vores arbejde,”
sagde Fakhar.

Sydkorea vil afvikle landets
bjørnegaldeindustri
Over 12.000 danskere bakkede i 2011 op om
vores kampagne mod bjørnefarme i Sydkorea.
Sammen med dyrevenner fra andre lande krævede danskerne en afvikling af farmene, hvor bjørne
opdrættes og slagtes for deres galde, og protesterne hjalp. Lige inden nytår stemte parlamentet i
Sydkorea ja til et forslag om at “indlede tiltag til at
afvikle bjørnegaldeindustrien”. Modstanden mod
bjørnefarmene er også stor i Sydkorea, hvor en
meningsmåling i 2011 viste, at næsten 90 procent
af befolkningen er imod farmene.

Med din hjælp: Succeser i 2011
• I august blev en ny lov vedtaget i staten New York
i USA, som gør det ulovligt at sælge bjørnegalde.
Handlen med galde har medført krybskytteri rettet
mod vilde bjørne i staten, men det vil den nye lov		
forhåbentlig sætte en stopper for.
• Fem bjørne reddet fra farme i Vietnam i løbet af 2011,
og 100.000 vietnamesere har skrevet under på, at de 		
aldrig vil gøre brug af bjørnegalde.
• Det lykkedes os at redde tre bjørneunger fra en fremtid som dansebjørne i Indien.
• I slutningen af 2011 gik vi i gang med at bygge et nyt
reservat i Rumænien, så der kan blive plads til de 		
sidste 25 bjørne i fangenskab. I løbet af 2011 kom fem
nye bjørne til det eksisterende reservat, og der bor nu
i alt 61 befriede bjørne.

Hvordan vi arbejder
Vi samarbejder med lokale organisationer om at ændre
synet på bjørne i de lande, de holdes fanget og udsættes for mishandling. Samtidig arbejder vi for at få forbedret dyreværnsloven og beskyttelsen af vilde dyr i de
lande, hvor mishandlingen foregår. I Pakistan og Rumænien har vi desuden været med til at bygge reservater,
hvor de befriede bjørne kan leve resten af deres liv, da der
ellers ikke ville være noget sted for de befriede bjørne.
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5 gode råd til en dyrevenlig ferie
Hvis du vil være sikker på ikke at støtte udnyttelse af dyr til underholdning,
er der fem ting, du kan gøre:
1. Oplev vilde dyr i naturen
Hvis du gerne vil opleve vilde dyr, anbefaler vi, at du gør det i naturen på dyrenes
præmisser. I naturområder og nationalparker på land eller i vand er der ofte gode
muligheder for at se dyrene i deres naturlige omgivelser. Hvis man vælger en
bæredygtig og ansvarlig udbyder, kan man være med til at støtte beskyttelsen
af vilde dyr i naturen.
2. Se ikke vilde dyr optræde
Køb ikke billet til delfinarier eller andre shows, hvor vilde dyr optræder. Vær
opmærksom på, at der kan være dyreshows inkluderet i arrangerede udflugter.
Spørg, før du køber.
3. Betal ikke for at se dyremishandlinga
Køb ikke billet til underholdning, hvor dyr udsættes for smerte eller stress.
Det gælder ikke kun arrangementer med vilde dyr, men blandt andet også
tyrefægtning og hane- og hundekampe. Betal heller ikke for at se skildpaddeunger svømme i bassiner for senere at blive sat ud i havet. Ungerne mister
kræfterne i bassinet, så de drukner i havet.
4. Betal aldrig for at få taget billeder med vilde dyr
Mange vilde dyr i fangenskab er blevet fjernet fra naturen, og deres mødre er
ofte blevet dræbt under tilfangetagelsen. Ofte får dyrene fjernet tænder og
bliver bedøvet, så de nemmere kan omgås mennesker.
5. Klag lokalt
Hvis du overværer mishandling af dyr på en rejse, er det en god ide at optage
eller fotografere, hvad du ser. Fotografier og videooptagelser er uvurderlige
beviser, men betal aldrig andre for at lave optagelserne. Samtidig er det vigtigt,
at du protesterer lokalt. Informér dit rejsebureau, dit hotel, det lokale turistkontor
eller en dyreværnsorganisation.

Vilde dyr

Danskere siger

nej til dyreshows
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Shows med vilde dyr kan være underholdende at se på, men det er langt fra
dyrenes naturlige liv. Delfiner i fangenskab får mavesår af stress, tigere bliver
bedøvet, og aber spærres inde i små bure. Det er uværdige forhold for vilde dyr,
og derfor lancerede vi i 2011 en oplysningskampagne, som opfordrer danskere
til at sige nej til shows med vilde dyr, når de er på ferie.
På hjemmesiden stopdyreshows.nu kan man læse mere om dyreshows, se en film om de frygtelige forhold, mange vilde dyr lever under i underholdningsindustrien, og det er også muligt at
skrive under på, at man ikke vil gå til dyreshows. Når man som turist køber billet til et show med
vilde dyr, støtter man udnyttelsen af dyrene og er med til at holde liv i den omfattende industri.
Det er derfor helt afgørende, at danske turister fremover siger nej tak, når de bliver tilbudt en billet
til et dyreshow.
Vi har oplevet stor interesse for vores kampagne, og for mange mennesker har den været et
vendepunkt. En undersøgelse har vist, at over halvdelen af danskerne har været til dyreshows
uden at tænke på de forfærdelige forhold, dyrene lever under. Men alene i den første måned af
kampagnen skrev 8.665 danskere under på, at de ikke længere vil se vilde dyr optræde.
Forhåbentlig bliver det til mange flere i løbet af 2012, hvor kampagnen blandt andet fortsætter
på feriemesser og i lufthavne. Med de mange underskrifter kan vi lægge pres på underholdningsindustrien og på sigt få stoppet shows med vilde dyr.
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Indtægter (mio. kroner)

Indtægter i Danmark

50

Fonden af 24. december 2008
Ole Kirk’s Fond
Aage V. Jensen Charity Foundation
Grosserer Ludvig Berlins og frøken Marie Poulsens Fond
Fru Ellen Bremerdals Fond
Lund Fonden
Toyota-Fonden
Fabrikant Mads Clausens Fond
C. C. Klestrup og Hustru Henriette Klestrups Mindelegat
Tove og Anders Vinding Kruses Fond
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Ud over individuelle bidrag og momskompensation mv. modtog
WSPA i 2011 støtte fra følgende fonde:

2007

2008

2009

2010

2011

kr. 300.000
kr. 300.000
kr. 132.900
kr.		 50.000
kr.		 35.000
kr.		 20.000
kr.		 10.000
kr.		 10.000
kr.			 8.000
kr.			 2.000

Vi takker for bidragene, som er med til at sikre
bedre velfærd for dyr verden over.

Organisationsudvikling og
økonomi
2011 har været et godt år for WSPA Danmark. Vi har opnået stor økonomisk
fremgang, uden at vi har mærket den krise, som ellers præger samfundet. Vi har
fået flere faste bidragydere, så vi nu har 45.943, som støtter os i Danmark alene,
og vi har modtaget næsten 900.000 kroner i støtte fra fonde.
Den voksende opbakning mærker vi også på Facebook, hvor vi ved udgangen af 2011 havde over
20.000 fans. På YouTube blev vores videoer set 87.931 gange. Det er en markant stigning fra sidste
år, hvor de blev set 35.500 gange. Vi kan samtidig se, at rigtig mange bruger Facebook, Twitter,
blogs og e-mails til at hjælpe os med at sprede vores budskaber. På den måde når vi ud til endnu
flere mennesker.
Også nyhedsmedierne har givet plads til, at vi har kunnet fortælle om vores arbejde og det store
behov, der er for at forbedre situationen for dyr verden over. I løbet af 2011 er WSPA blevet nævnt
169 gange i danske medier. Det er dobbelt så mange gange som året før.
Fremgangen betyder ikke kun, at vi har flere midler til at hjælpe dyr verden over. Det betyder også,
at der er flere til at bakke op om vores kampagner og underskriftsindsamlinger og dermed give
dyrene en stemme – i Danmark, i Europa og globalt.

Sådan bruger vi pengene

Personale og lønninger

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

I løbet af 2011 har vi haft 13 medarbejdere ansat:
• Direktør
• Fundraisingchef
• 2 fundraisere
• Databaseansvarlig
• Online-kommunikationsansvarlig
• 2 web- og kommunikationsmedarbejdere
• Presse- og kommunikationsmedarbejder
• 3 administrations- og servicemedarbejdere
• Studentermedhjælper

69%
2%

De samlede lønninger udgjorde 4.550.148* kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde 461.294* kr.

9%

20%
* Disse udgifter er i årsregnskabet fordelt på følgende poster:
• Administration
• Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
• Projekter, oplysning og kampagner
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World Society for the Protection of Animals

Vi arbejder for at skabe
En verden, hvor mennesker

respekterer
dyrevelfærd,

og dyremishandling
ikke længere finder sted

WSPA DANMARK
T: +45 3393 7212
E: info@wspa.dk
www.wspa.dk

