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WSPA (World Society for the Protection of Animals) er en global dyrebeskyttelsesorganisation, der har beskyttet
dyr mod udnyttelse og mishandling i mere end 30 år. Gennem vores arbejde inspirerer vi mennesker, organisationer og regeringer til at forbedre forholdene for verdens dyr. Vi hjælper dyr i landbrug, hvor milliarder af dyr lider
under den industrielle 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. Og vi viser, at mennesker og hunde
kan leve side om side uden frygt.
Vi bekæmper dyremishandling og skaber positive og bæredygtige ændringer for dyr – 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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TAK FOR
DIN STØTTE
I 2012
2012 har været et spændende år for WSPA. Efter at have taget et grundigt blik
på os selv og på de mange og store udfordringer, der findes for dyr verden
over, er vi kommet frem til, at det er på tide at styrke vores arbejde, så vi kan få
endnu større gennemslagskraft i fremtiden. Resultatet er en ny strategi, hvor vi
med udgangspunkt i den viden og de erfaringer, vi har efter mere end 30 års
arbejde med at beskytte dyr mod vanrøgt og mishandling, fremover vil fokusere
vores arbejde der, hvor vi kan gøre den største forskel. Målet er at blive en endnu stærkere stemme for dyrene.
Det betyder, at vi styrker vores indsats på nogle områder, mens vi i løbet af de kommende år vil
trække os ud af det arbejde, andre organisationer er bedre rustede til at løfte end os. Ved at
overgive arbejdet til enten lokale organisationer eller andre internationale organisationer, sikrer
vi os, at arbejdet fortsætter. Derfor vil WSPA fremover have et særligt fokus på de ﬁre arbejdsområder: Landbrugsdyr, Gade- og familiedyr, Vilde dyr og Katastroferamte dyr.
Et sted, hvor vi i 2012 for alvor har styrket vores indsats, er i landbruget, hvor milliarder af dyr
lider hver eneste dag. Vi har blandt andet været med til at sikre, at landbrugsdyrenes velfærd
nu anses som et afgørende led i udviklingen mod en mere bæredygtig verden, og vi sætter
fokus på de 23 millioner malkekøer, der i dag ikke er beskyttet i EU. Samtidig har vi fortsat vores
succesfulde arbejde med at udbrede vaccination i lande, der tidligere har masseaﬂivet hunde i
forsøg på at bekæmpe sygdommen rabies. Og sidst på året kunne vi sammen med den indiske
regering fejre, at landets vilde bjørne ikke længere indfanges fra naturen og tvinges til at ˇdanseˇ
som underholdning. Det er bare et lille udpluk af de store fremskridt, vi har set i 2012. Og jeg er
stolt over at kunne præsentere endnu ﬂere i denne beretning.
Jeg vil gerne takke alle, som har støttet os i 2012. Den gavmilde støtte, vi modtager, er helt
afgørende for, at vi kan fortsætte med at gøre verden til et bedre sted for dyr. Vi ser frem til at
nå nye succeser i 2013.
Med venlig hilsen

Gitte Buchhave
Direktør
WSPA Danmark
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Landbrugsdyr

DYREVELFÆRD OG
BÆREDYGTIGHED
GÅR HÅND I HÅND

Den industrielle fødevareproduktion er årsag til de mest omfattende tilfælde af
dyremishandling i verden. En mishandling, der rammer milliarder af dyr hvert år.
Bag de store tal gemmer sig ubegribelig smerte og lidelse hos hver enkelt gris,
kylling og ko, der lever under frygtelige forhold og presses til at producere langt
mere mælk, kød eller æg, end de er bygget til fra naturens side.
Dyrene har begrænset eller slet ingen mulighed for at udleve deres naturlige adfærd – mange får aldrig lov til at komme udendørs – mens deres lidelser holdes
uden for offentlighedens søgelys. I jagten på højere profit bevæger landbruget sig
mod stadig mere industrialiserede produktionssystemer, og dyrene betaler prisen.
WSPA arbejder for at stoppe den negative udvikling og øge interessen for en
mere dyrevenlig fødevareproduktion.

Hvordan vi arbejder
Vi arbejder for at skabe en verden, hvor dyrs velfærd anses som en integreret del af landbruget, og hvor der
tages hensyn til dyrenes behov. Gennem oplysende kampagner, forskning og gode eksempler på dyrevenlige
landbrug arbejder vi for at overbevise forbrugere, landbrugsindustrien og politikere om, at de skal forpligte sig
til humane og bæredygtige landbrugsmetoder, der er til gavn for både dyr, mennesker og miljøet.
6

Succeser i 2012
• I juni mødtes ledere fra hele verden i Rio i Brasilien
for at diskutere, hvordan vi skaber en bæredygtig
fremtid for vores planet. Vi var med til topmødet i FN
og havde på forhånd sikret, at landbrugsdyrene var
med på dagsordenen. Da topmødet var slut, og FNlandene kunne præsentere deres endelige dokument,
stod det klart, at landbrugsdyrs velfærd anses som et
vigtigt led i fremtidens bæredygtige og sunde landbrugsproduktion.
• Verdensorganisationen for Dyresundhed, OIE, vedtog
i maj verdens første internationale retningslinjer for
dyrevelfærd inden for fødevareindustrien. Retningslinjerne vil fremover udgøre grundlaget for human
håndtering af kødkvæg i OIE’s 178 medlemsstater,
hvoraf nogle slet ikke har nogen dyreværnslovgivning i
dag.
• I oktober lancerede vi vores arbejde for at beskytte
Europas malkekøer mod den stadig mere industrialiserede mælkeproduktion. Mange europæere – heriblandt
danskere – tror, at malkekøerne stadig tilbringer det
meste af året på grønne græsmarker, men virkeligheden er en helt anden. Stadig færre køer kommer
udenfor, og det går ud over deres trivsel. Derfor opfordrer vi forbrugere til at efterspørge mælk fra køer
på græs, og vi presser på for at få en EU-lovgivning,
der beskytter malkekøerne. Arbejdet fortsætter i de
kommende år.
• Hvert år sendes millioner af australske køer og får på
skibe til udlandet for at blive slagtet. Rejserne er lange
og pinefulde for de mange dyr, og ofte bliver de udsat
for en langsommelig og smertefuld slagtning, når de
kommer frem. Vi mener, at Australien i stedet skal
slagte dyrene på australsk grund, hvor dyrene er sikret
en mere human aﬂivning. Herefter kan kødet fryses
ned og transporteres til udlandet. Indtil videre støtter
næsten 200.000 australiere og mange centrale
politikere vores kampagne for Australiens slagtedyr.

• Brasilien og Kina har nogle af verdens mest omfattende kødproduktioner. Med det formål at beskytte
de mange dyr, der indgår i produktionen, har vi undervist slagterimedarbejdere fra de to lande i humane
slagtemetoder. På den måde er vi indirekte med til at
sikre, at dyrene ikke oplever smerte og stress, inden
de dør.
• Igen og igen har hemmelige optagelser og undersøgelser afsløret, at slagterier i Indonesien bruger helt
uacceptable metoder, når de slagter kvæg. Det vil vi
være med til at stoppe, og vi har derfor indgået en
treårig aftale med Indonesiens dyrlægeforening, så
slagtningerne i fremtiden kan foregå på human vis.
• Livet er ikke let for Nordamerikas æglæggende høns.
Mere end 300 millioner høns lever under helt uacceptable forhold, hvor op til otte høns lever sammen i små
bure. De har knap nok plads til at vende sig, og det er
umuligt for dem at slå vingerne ud. I Canada og USA
arbejder WSPA for at forbedre forholdene for hønsene.
• I begyndelsen af året kunne kampagnen 8hours overlevere underskrifter til EU-Kommissionen fra over en
million EU-borgere, som ønsker et loft på otte timer for
dyretransporter i EU. Kampagnen blev i 2009 lanceret
af det danske EU-parlamentsmedlem Dan Jørgensen
for at få ændret den nuværende EU-lovgivning, som
giver mulighed for at transportere levende dyr i 24
timer ad gangen. WSPA støtter kampagnen og har
været med til at samle underskrifterne.
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Succeser i 2012
• Året startede med en god nyhed fra myndighederne
i Bangladesh’ hovedstad Dhaka, som meldte ud,
at det nu var slut med at aﬂive hunde i forsøg på at
bekæmpe sygdommen rabies. Udmeldingen kom
få måneder efter, vi havde indgået et samarbejde
med Bangladesh’ regering, som skulle føre til massevaccination af landets hundebestand. Tidligere er
op mod 20.000 hunde i Dhaka blevet slået ihjel hvert
år i forsøg på at stoppe spredningen af rabies, men
hundene bliver nu vaccineret i stedet for, og der er
håb for, at sygdommen kan bekæmpes.
• Titusindvis af hunde er blevet vaccineret mod rabies
i Bangladesh. Vaccinationerne er et resultat af et
samarbejde mellem WSPA og myndighederne i
Bangladesh og er første del af et landsdækkende
vaccinationsprogram.
• Efter ﬂere år med mange dødsfald som følge af
sygdommen rabies kunne myndighederne på Bali i
begyndelsen af 2012 endelig sænke risikovurderingen
på øen. Antallet af registrerede tilfælde af rabies blandt
mennesker var faldet drastisk fra 83 i 2010 til 26 i 2011,
og i hele 2012 blev kun otte mennesker smittet med
sygdommen. Faldet er et resultat af de massevaccinationer af hunde, som WSPA har gennemført siden
2010 i samarbejde med vores partnerorganisation Bali
Animal Welfare Association (BAWA). Myndighederne
på Bali har siden overtaget vaccinationsprojektet med
støtte fra FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation,
FAO, og er stoppet med at aﬂive hunde i forsøg på at
bekæmpe sygdommen. Omkring 300.000 hunde er
blevet reddet fra masseaﬂivning som resultat af vores
indsats på Bali.
• Sammen med en række dyrebeskyttelsesorganisationer afholdt vi verdens første internationale konference om håndtering af gadehunde i York i England.
Hele 75 procent af verdens hunde anslås at være
herreløse, og 20 millioner af dem slås ihjel med brutale
metoder hvert år. Mange af disse aﬂivninger er organiseret af regeringer og myndigheder i forsøg på at stoppe spredningen af rabies blandt hundene. Formålet
med konferencen var at bringe politikere, økonomer og
specialister i dyrebeskyttelse og dyresundhed sammen
for at ﬁnde humane og effektive metoder til at håndtere
og hjælpe de udsatte hunde.

Hvordan vi arbejder
WSPA rådgiver og samarbejder med nationale og lokale myndigheder for at udvikle mere hensynsfulde og effektive
måder at håndtere deres hunde- og kattebestande på. Det hjælper ikke kun dyrene, men også menneskene, som
for eksempel beskyttes mod sygdom. De erfaringer, vi har fra vores arbejde, viser, at humane metoder samtidig
også er de mest effektive og bæredygtige.
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”Jeg synes, det er en rigtig god ide at vaccinere hundene. Jeg vil gerne
have, at Jack skal kunne være tryg, og det gælder jo også andre hunde.
Jeg har hørt om rabies, og jeg ved, at det er rigtig slemt, så det er godt,
at mennesker og hunde og hvalpe kan være beskyttet.”
Nayou Abdul, 9 år, ejer af hvalpen Jack

Gade- og familiedyr

VACCINATIONER
BESKYTTER

MOD AFLIVNING

Over 20 millioner hunde bliver hvert år aflivet på brutal vis. Disse masseaflivninger
gennemføres oftest i forsøg på at stoppe sygdomsudbrud, og især rabies er en
frygtet sygdom, der smitter fra hunde til mennesker. Aflivningerne fører ikke alene
til ekstrem lidelse hos hundene, men de er også nyttesløse, da aflivning ikke har
nogen effekt på spredningen af sygdomme.
Massevaccination er den eneste effektive metode til at bekæmpe sygdomme
på – faktisk er det muligt helt at udrydde sygdomme som rabies gennem
vaccinationer. Vi arbejder for at overbevise myndigheder om, at de skal indstille
masseaflivningerne og i stedet gennemføre omfattende vaccinationsprojekter.
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Vilde dyr

BESKYTTES MOD
UDNYTTELSE

Vilde dyr hører hjemme i naturen. Kun dér kan de udleve deres naturlige adfærd til
fulde og få dækket deres behov for føde, bevægelse og omgang med andre dyr.
Alligevel anses vilde dyr ofte som en handelsvare, hvad enten det er som trofæer,
eksotiske kæledyr, udstillingsgenstande eller som underholdning. Resultatet af
den store efterspørgsel er, at millioner af vilde dyr – pattedyr, reptiler, fisk og fugle
– tvinges ud af deres naturlige omgivelser eller avles i fangenskab med store
velfærdsmæssige problemer til følge. WSPA har arbejdet for at beskytte vilde dyr
i årtier, og 2012 var ingen undtagelse.
”Et banebrydende samarbejde mellem WSPA og Londons
politi har betydet, at jeg og to af mine kollegaer er blevet
ansat. Det betyder, at vi kan gøre meget mere for dyrene,
og jeg sætter stor pris på WSPA’s støtte.”
Louise Morris, kriminalbetjent i afdelingen for vilde dyr i Londons politi

Hvordan vi arbejder
Vi sætter ind for at afdække og udstille den dyremishandling, der ofte ligger bag udnyttelsen af vilde dyr.
Ved at oplyse om virkeligheden bag handel og underholdning med vilde dyr ønsker vi at sætte en stopper
for efterspørgslen. Når der ikke længere er efterspørgsel på indfangede eller dræbte dyr fra naturen, vil det
ikke længere ﬁnde sted. Vi arbejder desuden 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.
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Succeser i 2012
• London er et centralt knudepunkt for den internationale illegale handel med vilde dyr, og det kræver
meget af Londons politi at holde øje med den ulovlige
import. Handlen omfatter både levende dyr som for
eksempel tigere, krokodiller og fugle, der sælges videre
som kæledyr, og produkter, som indeholder ulovlige
ingredienser fra dyr som for eksempel medicin med
bjørnegalde. For at sikre, at Londons politi kan løse
opgaven og bekæmpe den illegale handel, som fører
til omfattende dyremishandling, har vi indgået et unikt
samarbejde med politiet, og vi er med til at ﬁnansiere
en del af arbejdet.
• Over 100.000 – heriblandt den verdensberømte engelske
musiker Paul McCartney – har skrevet under på vores
protest mod en skildpaddefarm på Cayman-øerne i
Caribien. På farmen er omkring 7.000 havskildpadder
fanget i små beskidte bassiner, hvor havskildpadderne
ikke har nogen mulighed for at opføre sig naturligt.
Stress og sult blandt havskildpadderne fører blandt
andet til, at de ellers fredelige dyr angriber hinanden i
bassinerne.
• I januar satte vi fokus på shows med vilde dyr ved den
årlige feriemesse i Bella Center i København. På overﬂaden kan dyreshows se harmløse ud. Men bag
facaden lever indespærrede vilde dyr ofte under kummerlige forhold, som ikke dækker deres mest basale
behov. På messen opfordrede vi de mange tusinde
besøgende til at sige nej til shows med vilde dyr på
deres rejser. Rejsende danskere er i løbet af året stødt
på det samme budskab via iøjnefaldende plakater i
København og Billund Lufthavne.
• Hundredvis af dyr, der tidligere levede under tarvelige
forhold i zoologiske haver i Malaysia, lever nu under
langt bedre forhold. I august 2012 valgte myndighederne i Malaysia at lukke seks zoologiske haver, som ikke
levede op til lovgivningen på området. Dyrene bliver
nu – så vidt muligt – sat tilbage i naturen eller ﬂyttet til
zoologiske haver med bedre forhold.
• For første gang nogensinde lykkedes det os i samarbejde med den engelske regering at overbevise
alle medlemmer af Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) om, at hvalers velfærd bør være

en integreret del af kommissionens arbejde. Ved
kommissionens møde i Panama kunne vi sammen
med den engelske regering præsentere en række
anbefalinger til, hvordan kommissionen kan tage
hvalernes dyrevelfærd i betragtning, og anbefalingerne
ﬁk en enstemmig opbakning fra de 89 medlemslande.
• I begyndelsen af året kunne vi offentliggøre en
meningsmåling, der viste, at ﬂertallet af danskerne
ønsker, at den danske regering tager afstand fra
kommerciel hvalfangst. Hele 70 procent af danskerne
erklærede sig som modstandere af hvalfangst. Det
står i skarp kontrast til Danmarks politik på området,
som favoriserer lande, der driver hvalfangst. I samarbejde med DOSO (DyreværnsOrganisationernes
SamarbejdsOrganisation) og det hvalvenlige parti SF
fulgte vi op på meningsmålingen med et møde på
Christiansborg, hvor blandt andet alle Folketingets
partier var inviteret. På mødet præsenterede dyreværnsforeninger og internationale dyrevelfærdseksperter argumenter for, hvorfor den danske regering
bør tage større afstand fra kommerciel hvalfangst.
• Inspireret af den succes, lande som New Zealand og
Azorerne har haft med at afvikle deres hvalfangst
og udvikle turistaktiviteter med hvalsafari, indledte
vi i sommer en undersøgelse på Færøerne. Undersøgelsen skal afgøre, hvorvidt der er basis for at
arrangere hvalsafari på Færøerne. Målet er at overbevise den færøske befolkning om, at hvalerne vil gøre
større nytte i live, da de kan være med til at lokke turister til Færøerne. Vi fortsætter undersøgelserne i 2013.
• I sidste øjeblik undgik 300 chilenske søløver at blive
aﬂivet, og 92 søløver blev reddet fra en fremtid i
fangenskab i zoologiske haver og akvarier, da over
100.000 dyrevenner fra hele verden skrev under på
vores protest mod Chiles planer for søløverne.
Sammen med vores lokale partner Ecoceanos satte
vi ind for at redde søløverne, da Chiles regering
offentliggjorde deres planer om at indfange 92 søløver
og aﬂive 300. Blandt andet som følge af overﬁskeri er
ﬁskebestanden i Chile faldende, og det var i et forsøg
på at løse det problem, at regeringen ville af med
søløverne. Heldigvis kom regeringen på andre tanker,
og de har nu også opgivet deres planer om at tillade
jagt på landets vilde søløver.
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Vilde dyr

BJØRNE HØRER
HJEMME I NATUREN
Tusindvis af bjørne udsættes i dag for livslang lidelse og overgreb. De store dyr
indfanges fra naturen som små og holdes fanget under usle kår. Her sættes
de til at kæmpe mod aggressive hunde, bruges som indhegnet trækplaster på
restauranter eller tvinges til at ‘danse’ som underholdning. Men i 2012 har WSPA
set store fremskridt for mange af disse bjørne – ikke mindst i Indien, hvor bjørne
ikke længere udnyttes til underholdning. Samtidig er vi godt på vej til at redde de
sidste indespærrede bjørne i Rumænien og sætte en endelig stopper for bjørnehundekampe i Pakistan.
”Pludselig opdagede jeg, at bjørnens ansigt
havde ændret sig. Hans snude og læber blev
helt slappe. Først blev jeg helt bekymret, men
reservatets dyrlæge kiggede på mig og sagde:
’Se den smiler!’ I dag kan jeg nemt genkende
bjørnenes smil. Hver gang vi redder en ny
bjørn, glæder jeg mig til at se den smile for
første gang.”
Fakhar-i-Abbas, leder af vores partner BRC, som arbejder for
at stoppe bjørne-hundekampe i Pakistan

Hvordan vi arbejder
Vi samarbejder med lokale organisationer om at ændre synet på bjørne i de lande, hvor 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 bjørnene efter mange års fangenskab ikke er i stand til at overleve i naturen.
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Succeser i 2012
• Efter 18 års kamp for at redde Indiens dansebjørne
fra udnyttelse og lidelse kan WSPA og Indiens regering
nu fejre, at målet er nået. De tidligere dansebjørne lever
trygge liv i reservater, mens deres tidligere ejere nu
tjener penge på lovlige måder. Samtidig skal en handlingsplan sikre, at ingen bjørne i fremtiden bliver taget
fra naturen.
• Ti bjørne er i løbet af 2012 blevet reddet fra liv fyldt
med smerte og stress i Pakistan. Bjørnene var alle
ejet af fattige bønder, som tjente penge på at udleje
bjørnene til magtfulde landejere, som arrangerede
bjørne-hundekampe. I bjørne-hundekampe, som
typisk afholdes som underholdning i forbindelse med
markeder og festivaler, angribes bjørnene af aggressive og kamptrænede hunde. Bjørnene er ikke i stand
til at forsvare sig mod hundenes angreb, fordi de er
bundet fast og ofte har fået ﬁlet tænder og kløer ned.
De ti bjørne lever nu i naturlige omgivelser i et reservat
sammen med andre frigivede bjørne. Der er nu omkring 50 bjørne i fangenskab tilbage i Pakistan.
• Et historisk lavt antal bjørne-hundekampe er blevet
arrangeret i Pakistan i 2012. Kun syv offentlige kampe
blev planlagt i løbet af året, og af dem lykkedes det os
og vores partnerorganisation Bioresource Research
Centre (BRC) at stoppe fem. 16 private kampe blev
planlagt i løbet af året, men kun ni blev gennemført.
Desuden har fem landejere valgt at indstille alle bjørnehundekampe i deres område i løbet af 2012.
• Sammen med vores partner Asociatia Milioane De
Prieteni (AMP) har vi udvidet bjørnereservatet i
Rumænien, så der nu er plads til de omkring 25

bjørne, som stadig holdes fanget i landet. I løbet af
2012 har vi reddet syv af de sidste bjørne, og de nyder
nu livet i reservatet. Vi arbejder hårdt for at få frigivet de
sidste bjørne, så Rumæniens bjørne endelig kan lægge
fortidens fangenskab bag sig.
• De tusindvis af bjørne, som holdes fanget på fabrikker
i Asien, opnåede en afgørende og overvældende
opbakning fra miljøorganisationer og -eksperter, da
International Union for the Conservation of Natur
(IUCN) besluttede at støtte arbejdet for afskaffelsen
af bjørnegaldeindustrien. IUCN er verdens største
globale miljøorganisation og har mere end 1.200
medlemsorganisationer.
• Parlamentet i Sydkorea har vedtaget et forslag om at
indlede tiltag til at afvikle bjørnegaldeindustrien. Det
er første gang, at den politiske ledelse i Sydkorea
viser en vilje til at stoppe bjørnegaldeproduktionen i
landet. Hvordan produktionen skal udfases, er endnu
ikke fastlagt, men der er afsat et budget svarende til
godt en million danske kroner til at kortlægge den nuværende situation for bjørnene på fabrikker i Sydkorea.
Vores partnerorganisationer i Sydkorea presser på for,
at det sker så hurtigt som muligt.
• I Vietnam er det lykkedes vores partnerorganisation
Education for Nature Vietnam at overbevise politiet
og myndighederne om at lukke ned for turistrejser til
ulovlige bjørnegaldefabrikker i landet. På fabrikkerne
holdes bjørne indespærret i små bure, så deres galde
kan tappes fra åbne sår. Selvom det er forbudt, fortsætter mange bjørneejere med at lukrere på turister,
der ønsker at overvære galdetapning og indtage galden
som middel mod visse sygdomstilstande.
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Katastroferamte dyr

AKUT HJÆLP TIL
DYR I NØD
Hvert år rammes jorden af mere end 400 katastrofer. Katastroferne dræber,
skader og fordriver millioner af mennesker og dyr, og tiden, efter katastrofen
indtræffer, er ofte præget af intens smerte, frygt og stress hos både mennesker
og dyr. Sult, dehydrering og sygdomme spreder sig hurtigt, mens konflikter kan
opstå, når der kæmpes om knappe forsyninger. Størstedelen af katastroferne
rammer i de fattigste dele af verden, hvor mange er dybt afhængige af deres
dyr for at overleve. Alligevel er der sjældent taget højde for dyrene i nationale
katastrofeplaner. Som den eneste globale organisation sætter WSPA ind for at
redde dyrene, når en katastrofe rammer. Samtidig arbejder vi for at sikre, at der
tages hensyn til dyrene i det forebyggende arbejde for at undgå nye katastrofer.

Hvordan vi arbejder
Vores globale hold af eksperter står altid klar til at sætte ind, når en katastrofe rammer, og samtidig arbejder vi for at
forebygge nye katastrofer. Vi har et stærkt samarbejde med humanitære organisationer, regeringer og FN, og vores
arbejde for at beskytte dyr i katastrofer er med til at hjælpe de mange mennesker, som rammes af katastroferne.
Dyrene er nemlig ofte afgørende for, at menneskene hurtigt kan komme ovenpå efter en katastrofe. I områder med
stor risiko for katastrofer samarbejder vi med regeringer, organisationer og mennesker for at sikre, at nye katastrofer
forebygges, og at dyrene for eksempel indgår i de nationale og lokale katastrofeplaner.
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”Næsten alle internationale organisationer i Haiti hjælper mennesker,
men det er svært at finde nogle, som hjælper dyrene. Ved at hjælpe os
har WSPA vist, at vi alle er lige.”
Cherilien Eliancy, veterinær leder i Haiti

Succeser i 2012
• 137.173 dyr ramt af katastrofer i ti forskellige lande har
fået mad, medicin eller anden direkte hjælp i løbet af
året. Derudover har vi gennem vores forebyggelsesarbejde været med til at hjælpe 343.080 dyr i områder,
som er særligt udsatte for katastrofer.
• I begyndelsen af året tog vores katastrofeteam til
Brasilien for at hjælpe især katte og hunde, der var
blevet væk fra deres ejere i de voldsomme oversvømmelser, der ramte landet omkring nytår. Vi leverede
foder, medicin og dyrlægeudstyr, og vi sørgede for, at
befolkningen gennem radioen ﬁk gode råd til, hvordan
de kan passe på deres dyr under og efter katastrofer
som denne. I alt var vi med til at hjælpe 3.515 dyr.
I marts vendte vi tilbage til Brasilien efter yderligere
oversvømmelser. Denne gang leverede vi foder og
medicin til tre dyreinternater. På den måde var vi med
til at hjælpe 1.000 katte, hunde og høns.

køer blev ramt af vandmasserne, og op mod 60.000
dyr ﬁk foder og behandling af vores dyrlæger. Da oversvømmelserne havde lagt sig, satte vi ind for at hjælpe
beboerne i de 66 hårdest ramte landsbyer til at forberede sig bedre på fremtidige oversvømmelser.
Formålet med forberedelserne var, at fremtidige oversvømmelser ikke skal få så store konsekvenser for dyr
og mennesker. På den måde var vi med til at hjælpe
3.550 dyr direkte, mens vi på længere sigt er med til at
beskytte over 80.000 dyr mod fremtidige katastrofer.

• Det nordvestlige Vietnam var ramt af tørke i 2012.
Vi leverede foder til over 4.000 dyr, og vi underviste 13
dyreinspektører og afholdt workshops for 150 familier
i de hårdest ramte områder. Vi underviste blandt
andet i, hvordan dyrefoder skal opbevares, og hvordan familierne kan beskytte sig selv mod ekstreme
vejrforhold i fremtiden. Den vietnamesiske regering
har desuden tilsluttet sig en række retningslinjer og
standarder, der skal hjælpe husdyrhold i katastrofer,
• På kun to måneder blev Fiji ramt af to tropiske storme,
og regeringen har indgået et ﬁreårigt samarbejde
og resultatet var omfattende oversvømmelser og de
med os, som skal sikre, at retningslinjerne bliver fulgt
værste ødelæggelser i 30 år. I februar var vi med til at
i hele landet. Det kan være med til at sikre mange dyrs
hjælpe 12.000 køer og geder, og i april måtte vi tilbage
overlevelse i fremtiden.
til landet. I den omgang nåede vi ud til over 5.000
heste og køer, op til 20.000 får og geder og 100 katte
• I august blev Filippinerne også ramt af oversvømmelog hunde. Vi støttede også frivillige dyrlæger, som
ser, og sammen med vores partnere Philippine Animal
rejste ud til de mennesker, der ikke havde mulighed
Welfare Society (PAWS) leverede vi foder til særligt
for selv at komme ind til en klinik med deres dyr.
hårdt ramte områder, hvor familierne i forvejen har
svært ved at få råd til at fodre deres katte og hunde.
• I den nordlige delstat Chihuahua i Mexico har det ikke
regnet i ﬂere år. Beboerne i området er helt afhængige
• Haiti, hvis befolkning stadig kæmper for at komme
af deres kvæg for at overleve, og uden international
ovenpå efter et altødelæggende jordskælv i begyndelhjælp dør dyrene. Da tørken var på sit højeste i foråret,
sen af 2010, blev ramt af ﬂere katastrofer i løbet af
leverede WSPA foder til 2.500 dyr. Vi er nu med til at
året. I august ydede vi dyrlægehjælp til omkring 350
ﬁnansiere byggeriet af to dæmninger, som skal give
dyr, efter en tropisk storm havde ramt landet, og i
beboerne mere stabil adgang til vand.
november vendte vi tilbage, da store dele af landet blev
oversvømmet. Sammen med lokale grupper af dyr• Årets største indsats fandt sted i Assam i Indien,
læger lykkedes det os på få dage at behandle mere
efter området i sommer blev ramt af de største overend 10.000 dyr.
svømmelser i mere end 30 år. Især grise, geder og
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Tyrefægtning

DYREMISHANDLING
ER HVERKEN
KUNST ELLER
UNDERHOLDNING
”Linjen i Bogotás politik er at beskytte dyr fra
grusom behandling, men tyrefægtning indebærer
aktiviteter, som kan defineres som tortur,
forårsager smerte og fører til dyrenes død.”
Gustavo Petro, borgmester i Bogotá, Colombia

Succeser i 2012
• På årets første dag trådte et historisk forbud mod
tyrefægtning i Catalonien i kraft. Det var resultatet
af mange års kamp mod tyrefægtning i den spanske
region, som blev ført an af borgere i regionen. 165.000
personer fra hele verden støttede forbuddet med en
underskriftindsamling, som vi støttede op om.
• Borgmesteren i Colombias hovedstad Bogotá er
en åben modstander af tyrefægtning, som stadig
er en populær underholdningsform i landet. Derfor
nægtede han at bevillige økonomisk støtte til 2012’s
tyrefægtningssæson. Borgmesteren ønsker, at
byens tyrefægtningsarena i fremtiden vil blive brugt
til uddannelses-, kunst og underholdningsarrangementer i stedet for. Tyrefægtning er kun lovligt
i Colombia, fordi landets dyreværnslov indeholder en
undtagelse for tyrefægtning, hanekampe og rodeo,
men antallet af tyrefægtninger falder hvert år.
• I Costa Rica lykkedes det os at overbevise regeringen
om, at de måtte stoppe en plan om at organisere et
tyreløb i landet. Tyreløb kendes især fra den spanske
by Pamplona, hvor skræmte tyre hvert år jagtes
gennem gaderne. Under løbet glider de stressede tyre
og pådrager sig alvorlige skader.
• Modstanden mod tyrefægtning er voksende i
Sydamerika og som den første kommune i Mexico
indførte Teocelo i 2012 et forbud mod tyrefægtning.
Forbuddet i Teocelo dækker alle former for underholdning, hvor tyre og heste mishandles – lige fra
traditionel tyrefægtning til tyreløb. Det omfattende
forbud har kun været muligt takket været en samlet
indsats, hvor ﬂere dyreværnsforeninger har gjort fælles
front mod tyrefægtning. Vi arbejder også for at få et
forbud gennemført i landets hovedstad Mexico City,
og vi har fået opbakning fra 23.000 dyrevenner verden
over, som har skrevet under på en protest mod tyrefægtningen i byen.
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Selvom antallet af tilhængere af tyrefægtning
er dalende, slippes tyrene stadig løs i europæiske og sydamerikanske arenaer. WSPA
mener, at den blodige og meningsløse mishandling af tyre skal forbydes i hele verden,
og vi samarbejder derfor med lokale dyrebeskyttelsesorganisationer for at få tyrefægtning forbudt. Den spanske region Catalonien
har nu indført et totalforbud, og vores arbejde
fokuserer derfor fremover på Sydamerika,
hvor tyrefægtning stadig er en udbredt
underholdningsform.

Uddannelse
Medfølelse og respekt. Store ord, der
rummer de værdier, vi formidler i vores
undervisning om, hvordan mennesker
bør behandle dyr. En vigtig del af vores
arbejde handler om at lære andre, at
mennesker har et ansvar for, hvordan
dyr har det, og give dem konkrete
redskaber til at gøre verden til et bedre
sted for dyrene.
I fattige lande underviser vi skolebørn,
så de kan give deres viden videre til
deres forældre. Vi underviser dyrlægestuderende, så de ikke glemmer at
tage højde for dyrenes velfærd i deres
arbejde. Og vi underviser dyreejere,
så de straks kan begynde at behandle
deres dyr bedre. Uddannelse og viden
er afgørende for, at mennesker kan
ændre deres adfærd over for dyr.

Arbejdsdyr

ARBEJDE UDEN
NEDSLIDNING
Verdens 90 millioner arbejdende heste,
æsler og mulddyr bærer tunge byrder og
slides ned på travle hovedgader og stejle
bjergstier. Ejerne har sjældent mange ressourcer og har svært ved at passe ordentligt på deres arbejdsdyr. Derfor hjælper vi
dem med at finde alternative løsninger,
som er bedre for dyrene, og som det er
muligt for ejerne at følge. Ved at tage sig
bedre af dyrene og ikke slide dem ned,
bliver ejernes egne liv også mere stabile.

STØRRE VIDEN
GIVER BEDRE
DYREVELFÆRD
Succeser i 2012
• Vi har indgået en aftale med den kinesiske dyrlægeforening om at indføre et nyt pensum på alle dyrlægeuddannelser i Kina. Pensummet handler om
dyrevelfærd og er udviklet af WSPA. Den nye undervisning og dyrlægernes nye fokus på dyrevelfærd vil
få betydning for millioner af dyr i Kina.
• I Vietnams hovedstad Hanoi har myndighederne
indgået en aftale med os om, at de vil indføre vores
pensum om dyrevelfærd i alle 6.-9.-klasser.
• Sammen med en lokal partner har vi uddelt 4.500
lærebøger om dyrevelfærd på skoler i Mexico.
• Gennem hjemmesiderne Animal Mosaic og Sentience
Mosaic, som vi lancerede i 2012, kan alle nu få adgang
til den seneste forskning om dyrevelfærd. Med hjemmesiden ønsker vi at opfordre til, at især organisationer og
mennesker, der arbejder professionelt med dyrevelfærd,
deler deres viden med hinanden og omverdenen.

Succeser i 2012
• I Palæstina har vores mobile klinik besøgt seks landsbyer og i alt behandlet 1.212 arbejdsdyr. Dyrlægerne
på klinikken har samtidig oplevet en markant bedre
sundhed og velfærd for dyrene sammenlignet med
tidligere år. Blandt andet er færre dyr syge med orme
og parasitter, færre dyr er halte eller har tryksår eller
andre skader, og færre lider under hedeslag. I 2013
rejser den mobile klinik til seks nye landsbyer. 15.850
næsebånd er desuden blevet uddelt til ejere med
arbejdsdyr i landet.
• Vores partner Pegasus i Israel reddede 135 nedslidte
arbejdsdyr, og fandt nye hjem til 126 heste og æsler.
WSPA har støttet Pegasus’ arbejde i de seneste ﬁre
år, fordi organisationen har haft svært ved at skaffe
de nødvendige midler til at kunne hjælpe de mange
nedslidte og forladte arbejdsdyr i landet. I dag ikke
bare redder og omhuser organisationen tidligere
arbejdsdyr, men den taler også dyrenes sag over for
politikere og hjælper politiet med at efterforske dyremishandling. Nu er organisationen snart så stærk, at
vi forventer, at den kan klare sig uden vores støtte fra
slutningen af 2013.
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ØKONOMI OG
ORGANISATIONSUDVIKLING
2012 har været endnu et år med stor opbakning til WSPA Danmark, og hele
47.556 privatpersoner har valgt at støtte vores arbejde i løbet af året. Samlet set
har vi nogenlunde fastholdt det høje indtægtsniveau fra 2011, selvom tilgangen
af nye faste bidragydere ikke har været så stor, som vi har været vant til fra tidligere år. Størstedelen af vores indtægter kommer stadig fra private bidragydere,
men vi modtager også støtte gennem testamenter og private fonde.
Danskernes opbakning mærker vi også på Facebook, hvor næsten 30.000 danskere fulgte vores
arbejde ved udgangen af 2012. Det gør os til den største danske dyrebeskyttelsesorganisation på
det populære sociale medie. Mange bruger desuden Facebook, Twitter, blogs og e-mails til at sprede
vores budskab i deres netværk, og det hjælper os til at nå ud til endnu ﬂere mennesker.
Den store opbakning betyder, at vi har en stærk stemme på vegne af verdens mest udsatte dyr.

Ud over individuelle bidrag og momskompensation mv. modtog
WSPA i 2012 støtte fra følgende fonde:

Indtægter (mio. kroner)

Fonden af 24. december 2008
Aage V. Jensen Charity Foundation
Grosserer Ludvig Berlins og frøken Marie Poulsens Fond
Toyota-Fonden
Frimodt-Heineke Fonden
Fru Ellen Bremerdals Fond
Fabrikant Mads Clausens Fond
Tove og Anders Vinding Kruses Fond
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Indtægter i Danmark

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sådan bruger vi pengene

Personale og lønninger

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

70%
3%
1%
9%

17%

I løbet af 2012 har vi haft 15 medarbejdere ansat:
• Direktør
• Økonomi- og administrationschef
• Fundraisingchef
• 2 fundraisere
• Databasemanager
• Online-kommunikationsansvarlig
• Web-koordinator
• Presse- og kommunikationsmedarbejder
• Kampagnechef
• Kampagnemedarbejder
• 2 medlemsservicemedarbejdere
• 1 administrationsmedarbejder
• Studentermedhjælper
De samlede lønninger udgjorde 5.765.290* kr.
De samlede pensionsudgifter udgjorde 588.615* kr.

* Disse udgifter er i årsregnskabet fordelt på følgende poster:
• Administration
• Udgifter til indtægtsgivende aktiviteter
• Projekter, oplysning og kampagner
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VI ARBEJDER FOR AT SKABE
EN VERDEN, HVOR MENNESKER

RESPEKTERER
DYREVELFÆRD,

OG DYREMISHANDLING
IKKE LÆNGERE FINDER STED

