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Det enkelte dyr
Jeg bliver dybt berørt af det enkelte dyrs
lidelse. Derfor er jeg glad for at være
en del af en organisation, der mener, at
hvert eneste dyr er vigtigt. En indlysende
sandhed for alle, der som du og jeg holder af dyr og vil gøre meget for at sikre,
at de kan leve et trygt og værdigt liv.

Gitte Buchhave
Direktør, World Animal
Protection Danmark

Det er ofte den personlige historie om
det enkelte dyr, der rører os. Sådan har
jeg det i hvert fald selv. Jeg tror, at det
for mange af os er lettere at relatere til ét
navngivent dyr, der har brug for hjælp,
end til de mange milliarder af dyr, der
verden over lever et helt uacceptabelt liv.
Det er der nok ikke noget mærkeligt i.
Men jeg prøver at huske på, at også
hvert enkelt af de milliarder af dyr, der lever et kummerligt liv i nogle af verdens
mest intensive landbrug, er et individ, som
vi kan fortælle en personlig historie om.
Alle dyr har krav på et godt liv – hvad
enten der er tale om en bjørn, en elefant, en hund eller det enorme antal land-
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Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.
1160 København K
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Forsiden: En gadehund i Kingston,
Jamaica, får mad af vores dyrlægeteam efter en orkan i 2007.
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Derfor glæder det mig meget, at vi sidste år indgik samarbejder med store, globale fødevarevirksomheder som for eksempel Nestlé. Vi rådgiver virksomhederne om god dyrevelfærd, og dermed
hjælper vi dyr i den helt store målestok.
Milliarder af landbrugsdyr får forbedret deres livskvalitet og leveforhold. Det
kommer til at gøre en kæmpe forskel for
den enkelte gris, ko eller høne.
Jeg vil gerne takke dig for, at du gør det
muligt for os at hjælpe så mange dyr.

Tak fordi du støtter os.

Gitte Buchhave
Direktør
World Animal Protection Danmark

KORT NYT
at mange turister besøgte fabrikkerne for
at købe bjørnegalde. De lokale myndigheder lukkede derefter for al salg fra fabrikkerne. At der nu er sat en stopper for
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brugsdyr, der lider hver eneste dag af
deres liv.

Holland forbyder
vilde dyr i cirkus

Stop for bjørnegalde turisme i Vietnam
To galdebjørnefabrikker i Halong Bay i
Vietnam ﬁk sidste år stoppet al deres salg
af bjørnegalde. Det skete, efter at vores
lokale partnerorganisation overvågede
fabrikkerne og kunne fremvise beviser for,

Den hollandske regering har vedtaget et
forbud mod vilde dyr i cirkus, der træder
i kraft den 15. september 2015. World
Animal Protection Holland har sammen
med andre organisationer arbejdet for at
få indført dette forbud siden 2008. Med
forbuddet anerkender det hollandske
landbrugsministerium, at det er dårlig dyrevelfærd at holde vilde dyr i cirkus. Det
er en stor sejr i vores arbejde for at sætte
en stopper for vilde dyr i underholdning.
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Forbud mod tiger-selﬁes
i New York
Den 7. februar i år trådte en ny lov i kraft i
staten New York, der forbyder fysisk kontakt mellem mennesker og store katte som
tigere, løver, leoparder, jaguarer og pumaer. Det er nu ikke længere lovligt at
tage billeder af mennesker og store katte
i zoos og omrejsende cirkusser, med mindre der er en permanent fysisk barriere
imellem dem. Det er godt nyt for dyrene,
der tages fra deres mødre som små unger
og ofte får fjernet deres hjørnetænder og
kløer under store smerter, for at mennesker
kan få taget billeder med dem.

Razzia på tigertempel i Thailand
Mange turister besøger Thailands tigertempel for at komme helt tæt på tigere. Templet er nu blevet beskyldt for illegal handel

med vilde dyr. I en razzia i februar i år gik
de thailandske myndigheder ind i templet.
Myndighederne er nu i gang med en tilbundsgående undersøgelse af forholdene
i templet. Mange turister har uden at vide
det støttet udnyttelse og mishandling af tigere, når de har besøgt templet. Tigerne
får hevet tænder og kløer ud og bliver
slået for at få dem til at lystre.

Certiﬁcering af Kopi Luwak
Kopi Luwak er verdens dyreste kaﬀe lavet
på bønner, som er delvist fordøjet af
desmerkatte. Tusindvis af vilde desmerkatte
indfanges og sælges til ’fabrikker’, hvor
de lever under usle forhold. I 2014 besluttede UTZ Certiﬁed – verdens førende
mærkningsordning for bæredygtig kaﬀe
– at stoppe med at certiﬁcere kaﬀeproducenter, der bruger desmerkatte i fangen-
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skab. Kort tid efter forbød The Sustainable
Agriculture Network (SAN), der er
ansvarlig for bl.a. Rainforest Alliances
standarder, kaﬀeproduktion fra desmerkatte
i fangenskab i Indonesien. Begge instanser
traf beslutningen efter dialog med os.

Lovforslag om dansk
forbud mod dyresex
I februar i år var Fødevareminister Dan
Jørgensens forslag om et forbud mod
dyresex til førstebehandling i Folketinget.
De ﬂeste partier tog positivt imod forslaget,
og alt tyder på, at det vil blive vedtaget i
løbet af foråret. Forslaget indeholder også
et forbud mod at sælge hunde på markeder, samt at fødevareministeren skal kunne
lave regler om avl af hunde, katte og andre familie- og hobbydyr for at sikre fokus
på velfærd og sundhed i avlen.
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TEMA:
SÅDAN REDDER
VI BJØRNENE

Fem bjørne reddet:

Vi mener
Bjørne er fascinerende dyr.
Store og stærke, og samtidig bløde og pelsede med
udtryksfulde øjne. Måske er
det derfor, at mennesker
ﬁnder så stor fornøjelse ved
at lade sig underholde af
dem. Underholdningen
tager mange former; fra
dansebjørne til bjørne-hundekampe til bjørne i små
bure ved turistattraktioner.
Vores holdning er klar:
Bjørne er vilde dyr, og vilde
dyr hører til i naturen.
Når bjørne indfanges fra
naturen og bliver brugt i
bjørne-hundekampe eller
lever i små bure i mange år,
kan de ikke længere klare
sig selv. Vi tilbyder dem den
næstebedste løsning: Når
vi har reddet dem, giver vi
dem et liv i et reservat, hvor
de kan følge deres bjørneinstinkter.
Men det bedste havde
naturligvis været, hvis de
aldrig var blevet stjålet
fra den frie natur. Derfor
vil vi helt have stoppet de
traditioner og praksisser
rundt omkring i verden, der
gør det attraktivt at indfange bjørnene.
Vi har sat en stopper for traditionen med dansebjørne
i Grækenland, Tyrkiet og
Indien. På samme måde
arbejder vi for helt at få
stoppet bjørne-hundekampe
og dansebjørne i Pakistan
og at befri de sidste bjørne
i Rumænien, der stadig
lever under usle forhold i
fangenskab. o
4

Farvel til de
blodige kampe
2015 kunne ikke været startet bedre for vores arbejde
for at stoppe bjørne-hundekampe i Pakistan. I januar
blev fem bjørne reddet fra de brutale kampe.
To bjørne blev overgivet af deres ejere – tre blev
konﬁskeret i en politirazzia. Alle fem bjørne kan nu
se frem til et trygt og godt liv i Balkasar-reservatet og skal aldrig mere frygte for, hvornår de næste
gang bliver bundet fast og angrebet af kamptrænede hunde.

vebrød, sørger BRC for en alternativ indtægtskilde til
dem, for eksempel en lille butik. Til gengæld skriver
de under på, at de aldrig vil anskaﬀe sig en ny bjørn.

I de 17 år, vi har arbejdet for at stoppe de brutale
kampe, hvor bjørne bliver bidt til blods for at underholde publikum, er det lykkedes os at nedbringe antallet af kampe fra omkring 1.000 om året til under
fem kampe i 2014. En fantastisk sejr, selvom arbejdet ikke er slut endnu.

Nahlas ejer brugte hende både som dansebjørn
og i bjørne-hundekampe. Hendes ejer gav hende
næsten ingen mad – hun ﬁk kun lige akkurat nok at
spise til at holde sig i live. Da hun ankom til Balkasar-reservatet, var hun ekstremt stresset, undervægtig
og led af blodmangel. Ellers var hun heldigvis sund
og rask, og siden ankomsten har hun taget godt på.
I karantæneområdet bor hun sammen med Sukhi,
som hun er blevet gode venner med.

Nahla og Sukhi
To hunbjørne – Nahla på 5 år og Sukhi på 4 år –
blev i januar overgivet til vores pakistanske partnerorganisation Bioresource Research Centre (BRC) af
deres ejere efter længere tids dialog. Det er ofte via
dialog og forhandling, at vi redder bjørne fra bjørnehundekampe. For at sikre, at ejerne ikke står uden le-

Sukhi er blevet brugt i bjørne-hundekampe, siden hun
var en lille unge. Hun har aldrig kendt til andet end
frygt, smerte, lidelse og sult, og det stod skidt til med
hende, da hun ankom til reservatet. Til at starte med
kunne dyrlægerne ikke gøre andet end at fjerne hendes næsering og give hende vitaminer. Hun var så
svag, at de måtte vente, til hun ﬁk ﬂere kræfter, før de

Nahla

Sukhi
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kunne lave en grundig helbredsundersøgelse. Mens hun kom sig, knyttede hun
sig til Nahla. De to ﬁk hurtigt et tæt forhold.

Tre bjørne konﬁskeret i razzia
Det går ikke altid så fredeligt for sig,
som da Nahla og Sukhis ejere overgav dem. I starten af januar blev tre hanbjørne konﬁskeret i en politirazzia tæt
ved grænsen mellem Pakistan og Indien.
BRC havde gennem deres netværk fået
nys om, at et stort antal mennesker planlagde at deltage i et arrangement med
bjørne-hundekampe. BRC alarmerede
politiet, der stormede arrangementet og
nåede at stoppe det, før bjørnene blev
sendt i kampringen. De konﬁskerede
bjørnene og arresterede tre af arrangørerne og bjørneejerne.

Reech får brugt nogle af sine mange kræfter, når kan klatrer og udforsker.

De tre bjørne er nu ved at komme sig i
Balkasar-reservatets karantæneområde.
Her kan de i fred og ro vænne sig til deres nye omgivelser, inden de bliver sat ud
i det store reservatområde. De ansatte
har ikke givet dem navne endnu, men
de har hver deres særlige personlighed.
Den største af bjørnene er 10 år gammel
og har et iltert temperament. De to andre bjørne på 8 og 10 år er lidt mindre.
De er begge meget fredelige og omgængelige. Den 10-årige er desværre
blind, men han spiser godt og er tilsyneladende sund og rask. Alle tre bjørne er
vilde med roti (ﬂadbrød) og æbler.

Vejen til
et naturligt
bjørneliv

Et vigtigt skridt mod målet
Vi er kommet et skridt nærmere vores mål: Helt at sætte en stopper for
den brutale tradition med bjørne-hundekampe i Pakistan. Vi fortsætter arbejdet, indtil der ikke længere bliver afholdt
kampe, og den sidste bjørn er reddet. o

I Balkasar-reservatet i Pakistan sørger
de ansatte for, at bjørnene får brugt
deres lugtesans, råstyrke og klatreevne.
Og bjørnene elsker det.

Tusind tak til alle jer, der har støttet vores arbejde for at stoppe de
frygtelige bjørne-hundekampe.
Uden jer havde vi ikke kunnet
redde bjørnene og give dem et
godt liv i Balkasar-reservatet. Tak
fordi I har været med til at gøre
en forskel.

Det er altid opløftende, når det lykkes
at befri en bjørn fra de brutale bjørnehundekampe, som desværre stadig
ﬁnder sted i det sydlige Pakistan. Det er
et helt nyt liv, der venter bjørnene i Balkasar-reservatet. Her kan de leve i naturlige omgivelser og følge deres instinkter.

Ægte bjørneterapi
Efter de mange år i fangenskab kan
bjørnene ikke længere klare sig selv i

naturen. Mange af dem har fået fjernet deres tænder og kløer, og nogle
er blevet helt eller delvist blinde på
grund af hundebid eller dårlig kost.
De kan ikke selv skaﬀe mad, men er
afhængige af, at de ansatte i reservatet lægger mad ud til dem. Men de
ansatte gør meget ud af, at bjørnene
skal leve et så naturligt liv som muligt
og kunne følge deres naturlige instinkter. Derfor gør de alt, hvad de kan, for
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TEMA:
SÅDAN REDDER
VI BJØRNENE
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at stimulere bjørnene både fysisk og
mentalt.
Mange af bjørnene er stressede,
når de ankommer til reservatet, men
med tiden begynder de at slappe
af – og det skyldes i høj grad, at de
får lov til at udvise naturlig bjørneadfærd. Det er ren terapi for dem, når
de endelig får lov til at søge efter
mad, svømme, klatre og bruge deres poter.

Der skal arbejdes for føden
Midt mellem de buske og mindre
træer, der vokser i reservatområdet,
er der rejst en række trækonstruktioner, som bjørnene kan klatre i. De
træstammer og bjælker, som konstruktionerne er bygget af, er af forskellig tykkelse – ligesom bjørnene i naturen ville klatre i træer af forskellig tykkelse.
Hver gang de ansatte kommer med
mad til bjørnene, lægger de den forskellige steder, så bjørnene må lede
efter den. Maden består af frugt,
grøntsager og nogle gange kyllingeskrog. Noget af maden bliver gemt
i toppen af trækonstruktionerne, så
bjørnene skal klatre op efter den, og
noget bliver gemt under bunker af
grene, så bjørnene må arbejde for
at få maden ud.
Der er også naturlige fødekilder i
reservatet, som bjørnene selv kan
søge efter. Det drejer sig for eksempel om nødder, agern, brombær,
jordbær, svampe, græs og rødder
– og nogle gange fanger bjørnene
mus eller små fugle og spiser dem.
Der ligger store vandhuller spredt
rundt omkring i reservatet. Mange af
bjørnene elsker at bade, og det er
tydeligt at se, hvor meget de nyder
deres nye liv, når de pjasker rundt i
vandet ﬂere gange om dagen.
Bjørnene i Balkasar-reservatet er
godt tilfredse med deres nye liv. o
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Bjørnen Milla har en
god udsigt over
reservatet fra toppen
af trækonstruktionen.
>
Milla er blind på det ene
øje, men det forhindrer
hende ikke i at klatre.

Vidste du?
• Siden 1997 har vi reddet 77 bjørne i Pakistan
• Der bor i dag 33 bjørne
i Balkasar-reservatet
• Bjørne-hundekampe var
populære i England i
det 18. århundrede
• Det var briterne, der
bragte traditionen med
sig til Pakistan
• Bjørne-hundekampe har
været forbudt ved lov i
Pakistan siden 1890

Rekonstruktion

Et nyt liv til
Terra og Pluto
Efter et års kamp lykkedes det i 2014 for vores
rumænske partnerorganisation at få overdraget
to bjørne fra en nedslidt zoo.
Bjørnen Terra og hendes
to unger lever i usle bure
i Resita Zoo i Rumænien.
Vores partnerorganisation
AMP forsøger at få zoo’en
til at overgive bjørnene.
Zoo’en nægter og forlanger penge for dem.
Til sidst får mediedækning
og pres fra lokale myndigheder zoo’en til at overdrage Terra og ungen Pluto
til AMP. Zoo’en påstår,
at den anden unge er forsvundet. Sandsynligvis er
den blevet solgt.

Shama klatrer i en af
trækonstruktionerne.
<
Rene har boet i Balkasar-reservatet, siden vi
reddede hende i 2012.
Ingen kan være i tvivl
om, at hun nyder livet.

Terra og Pluto bliver transporteret til Zarnesti-reservatet og sat i et karantæneområde. Her får de en
helbredsundersøgelse og
vænner sig til de nye omgivelser.

Bjørnenes bur køres ud i
selve reservatet og bliver
åbnet. Terra og Pluto løber
ud i fuld fart. Så stopper de
brat op – de aner ikke, hvor
de er! Efter lidt tid begynder de forsigtigt at undersøge området.
Nu nyder Terra og Pluto
at have masser af plads
at lege på, træer at klatre
i og vandhuller at bade i.
Det samme gør de 77
andre bjørne i reservatet.

FOTOS: ©WORLD ANIMAL PROTECTION/JIRI REZAC OG AMP NOTE: FOTO 1 + 2 ER FRA ONESTI ZOO, RUMÆNIEN
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TEMA:
VORES ARBEJDE
MED HUNDE

Vi mener

Over 50.000 danskere har skrevet
under på, at de grusomme hundedrab
i Europa skal stoppes.

”Er det ikke bedre at aﬂive hundene, end at de lever på gaden
og bliver syge og generer mennesker?” Det spørgsmål er vi
blevet mødt med mange gange,
når vi fortæller om vores arbejde
med gadehunde rundt omkring
i verden.
Men nej – vi mener ikke, at det
er bedre at aﬂive hundene. Dels
sker aﬂivningerne ofte med metoder, der medfører en langvarig og smertefuld død. Og dels
hjælper aﬂivningerne ikke i det
lange løb.
Når man aﬂiver en stor del af
hundene i ét område, vil herreløse hunde fra nærliggende områder meget hurtigt bevæge sig
derhen, da der nu er mindre konkurrence om maden og pladsen.
Her formerer de sig hurtigt.
Samtidig holder man i mange
lande hunde, som vi i Danmark
holder udekatte, så hundene løber
frit rundt. Så selvom disse hunde
har et hjem og en ejer, får de ligesom de herreløse hunde mange
hvalpe, som efterlades på gaden.
Meget hurtigt er man altså tilbage ved udgangspunktet med
mange herreløse hunde.
Vores erfaringer viser, at vi kan
skabe løsninger, som gør det muligt for hunde og mennesker at
leve i harmoni, og som ikke involverer, at raske hunde bliver aﬂivet. Det handler om at sætte ind
på en række områder: Lovgivning, oplysning, vaccination,
sterilisation og kastration.
Det er den eﬀektive løsning. Men
lige så vigtigt: Det er den dyrevenlige løsning. Ingen hunde bør
leve i konstant fare for at blive
dræbt under store pinsler.
8

Stop hundedrab
i Europa
De ﬂeste af Europas millioner af herreløse hunde lever en kummerlig tilværelse, og hver dag er tusindvis af dem i fare for at
blive slået ihjel med smertefulde metoder. Det sker, fordi hundene
ses som en pestilens, og fordi mange frygter, at de spreder sygdomme, som kan smitte mennesker. Det er ofte helt misforstået.

Du kan
stadig
nå at
skrive
under!
Gå ind på
stophundedrab.
dk og giv din
underskrift.
Når du skriver
under på kampagnen, modtager du
et hundetegn, hvis
du ønsker det.
Vi har sendt rigtig
mange hundetegn
ud og håber, at
I og jeres hunde
er glade for dem.
Se en video
med nogle af de
mange hunde,
der har fået
vores hundetegn:
bit.ly/hundetegn

Hundene fodres med mad fyldt med glasskår, smides levende i
skraldespande, bindes og efterlades i skove eller indfanges og
gasses. I mange europæiske lande er dyreværnsloven ekstremt
mangelfuld og beskytter ikke hunde mod mishandling og grusomme aﬂivninger.

Hundene skal beskyttes med lovgivning
Vores mål er at få indført eﬀektiv lovgivning overalt i Europa,
som beskytter hundene. Det er det første skridt på vejen til at
få forbedret forholdene for hunde i Europa, for uden lovgivning
er det svært at beskytte hundene i de enkelte lande.
Derfor indsamler vi underskrifter, som vi vil bruge til at kontakte de
danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’ere). Vi vil bede
dem om at arbejde for, at alle hunde i Europa er beskyttet af en
eﬀektiv lovgivning. I løbet af første halvår i år forventer vi at have
nok underskrifter til at tage kontakt til de danske MEP’ere.
Jo ﬂere underskrifter vi kan indsamle, jo større er vores stemme
over for MEP’erne. Derfor er hver eneste underskrift utrolig vigtig
for, at hunde i Europa kan få et bedre liv. Alle jer, der allerede
har skrevet under, skal have stor tak, fordi I har støttet op om
kampagnen. o

Vores kampagnemedarbejder
Blanka Dedi besøger internatet Footprints of Joy. Sara
Turetta fra Save the Dogs
præsenterer hende for nogle
af internatets ﬁrbenede
beboere.

En lysere fremtid for
Rumæniens hunde
Der er mange måder, man kan forbedre livet for Rumæniens
hunde på. Man kan gøre internathunde til terapihunde for
handicappede børn, man kan undervise skoleelever i at
behandle hunde godt og man kan sterilisere gadehunde,
så de ikke sætter ﬂere uønskede hvalpe i verden.

4 mio.
I Rumænien er der
over 4 mio. hunde

24%

I Europa har 24 % af alle
hustande mindst én hund

Der ﬁndes mange triste hundeskæbner i Rumænien. Vi støtter
den rumænske organisation Save
the Dogs, der arbejder hårdt for at
give nogle af disse hunde en lysere
fremtid. I efteråret besøgte vi landet
og mødte nogle af de hunde, der
har fået et bedre liv.
”Vi så mange gadehunde på vores tur gennem landet. Der lå døde
hunde langs motorvejen, og tusindvis af hunde sad på internater, som
de aldrig kommer til at forlade. Det
er den brutale virkelighed i Rumænien. Efter at have set disse utroligt triste hundeskæbner, var det en
lettelse i Cernavoda at se et positivt eksempel på, hvordan man kan
håndtere problemet med gadehunde,” fortæller Blanka Dedi, kam-

pagnemedarbejder på World Animal Protections europæiske kontor.

Glade hunde hjælper
handicappede børn
I byen Chernavoda i det fattige
Constanta-distrikt driver Save the
Dogs internatet Footprints of Joy.
Mange rumænske skoleelever besøger internatet, hvor de ansatte underviser dem i, hvordan man bør
behandle dyr. Internatet bruger
også nogle af de ﬁrbenede beboere som terapidyr for børn og unge
med handicaps.
“På Footprints of Joy bliver hundene
behandlet godt, og de ansatte arbejder for, at de kommer videre til
gode hjem. Vi håber, at andre internater vil følge deres eksempel. Det

viser, at det er muligt at håndtere gadehundeproblemet på en human og
bæredygtig måde. Vi var meget imponerede over deres arbejde og
de resultater, de har opnået,” siger
Blanka Dedi.

Færre uønskede hvalpe
Save the Dogs arbejder også direkte på gaden. Organisationen driver en mobil dyrlægeklinik, der fra
maj til september sidste år besøgte
20 landsbyer i Constanta-distriktet
og steriliserede og kastrerede 640
hunde.
Den mobile klinik underviser
desuden de lokale hundeejere
i, hvordan man er en ansvarlig
hundeejer. En del af de hunde,
som bliver kastreret og steriliseret
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TEMA:
VORES ARBEJDE
MED HUNDE
Tak til alle jer, der har
skrevet under på stophundedrab.dk. Vi er
helt overvældede over
så mange dejlige billeder vi har modtaget
af jeres hunde med vores hundetegn på. Her
er et lille udpluk af billederne.
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…

…
på klinikken, er nemlig ikke herreløse.
De har ejer, men strejfer frit rundt på
gaden, hvor de parrer sig og sætter
ﬂere hunde i verden. Klinikkens medarbejdere forklarer ejerne, hvorfor
det er et problem, og tilbyder gratis
at sterilisere og kastrere deres hunde.

Loven beskytter ikke hundene
Rumæniens herreløse hunde har ikke
en eﬀektiv dyreværnslov til at beskytte dem. Da det rumænske parlament i efteråret 2013 vedtog en lov,
der gør det muligt at masseaﬂive herreløse hunde, protesterede vi kraftigt
og gik i dialog med de rumænske
myndigheder. Vi ﬁk stor opbakning fra

En gadehund sover foran busstationen i Galati, Rumænien.

Jessie Petersen

Kampagnen mod
hundedrab ﬁk folk
til tasterne på vores
Facebook-side.

TUSIND TUSIND tak fordi I
går ind i den kamp jeg har
været med til at kæmpe de sidste år
… begge mine hunde er gadehunde
+ mine 5 sponsor hunde er det ...
Kimimela er fra Grækenland og
døv, og Ella er fra Rumænien … får
et lille plejebarn på søndag også
fra Rumænien.

blandt andet danske dyrevenner, der
skrev under på en opfordring til den
rumænske ambassadør i Danmark
om at sætte en stopper for masseaflivningerne. I dag rådgiver vi de rumænske myndigheder om, hvordan
landet bedst kan tage hånd om sin
bestand af gadehunde uden at ty til
masseaﬂivninger.
”Vi fortsætter vores arbejde med at
støtte de gode eksempler som Save
the Dogs, samtidig med at vi arbejder for at få regeringen til at indføre
en national handlingsplan for hundene,” slutter Blanka Dedi. o

Hanne Engermann

Helle Pedersen

Selvfølgelig har jeg skrevet
under, men så længe EU
giver tilskud til opdræt af tyre til
tyrefægtning, tvivler jeg på, de vil
interessere sig for dyrevelfærd og
-mishandling.

Har skrevet under!!
Hvornår laver man et
tv-show , hvor der samles ind til
dyrevelfærd?

Deltag i debatten på facebook.com
/WorldAnimalProtectionDanmark

Søs og hundene
Søs Egelind er ikke kun en kendt skuespiller – hun er også bestyrelses medlem i World Animal Protection og en stor hundeelsker. Hun gør alt for,
at hendes hund Nisse har et godt liv. Og arbejdet for at få sat en stopper
for de brutale hundedrab i Europa er en af hendes hjertesager.
”Jeg har ikke levet én dag uden dyr. Vi havde
hund, da jeg blev født, og jeg har altid haft dyr,
efter at jeg blev voksen og ﬁk mit eget sted at bo.
Jeg skyndte mig at anskaﬀe mig Mis, der var en
fantastisk blanding – en virkelig utrolig hund. Og
siden da har jeg haft ﬂere blandingshunde,” fortæller Søs Egelind.
Hendes nuværende hund Nisse på 15 år er dog
ikke en blandingshund, men en dansk/svensk gårdhund. Hun kom ind i Søs’ liv ved et tilfælde. ”Jeg
skulle bare passe Nisse en jul. Men den tidligere
ejer havde ikke fundet ud af, at det var en dansk/
svensk GÅRDhund, han havde. Nisse havde det
12

skidt i indre by, hun var fuldstændig opkørt, bed designersofaer i stykker og sked op af væggene. Så
hun blev totalt lykkelig, da hun fandt ud af, at ’Gud,
der er en, der ved, hvad jeg skal bruges til.’ Så hun
er blevet siden, og nu har jeg altså haft hende på
besøg i 14 år.”
Nisse lever et godt hundeliv, hvor hun tilbringer sine
dage med at drøne rundt og jage mus. Mange andre hunde rundt omkring i Europa er ikke så heldige.
Derfor har Søs til forskellige medier fortalt om vores
kampage for at stoppe de brutale hundedrab. Ved
at sprede budskabet håber hun, at endnu ﬂere hundevenner vil skrive under. o

TEMA:
VORES ARBEJDE
MED HUNDE

I Kina vaccinerer de hunde
Dør min hund af at blive vaccineret mod rabies? En del af
vores arbejde i Kina, hvor vi rabiesvaccinerer hunde, handler
om at udrydde de mange misforståelser og myter.
”Jeg arbejder for, at vores pilotprojekt med rabiesvaccinationer bliver bredt ud til hele Kina. Hundene i pilotprojektet er pioneer. Kina har ikke nogen politik for håndtering af rabies. Derfor er der altid risiko for et større rabiesudbrud, der fører til masseaﬂivninger af hunde af frygt for
smittefaren.”

Sådan siger Priscilla Zhang, der er projektleder for
pilotprojektet. I tre udvalgte områder vaccinerer vi de
samme 90.000 hunde mod rabies hvert år fra 2013 til
2015. Det skaber en eﬀektiv barriere mod sygdommen.
Erfaringerne fra disse områder skal overbevise den kinesiske
regering om at indføre en vaccinationspolitik i hele landet. o

”Nogle mennesker, særligt i
de fattige landområder, ved
ikke, hvordan de skal passe
deres hunde ordentligt. Folk
fodrer måske i bedste mening deres hunde med rester
af menneskemad, der ikke er
sund for dem. Der er også
nogle, der tror, at det er bedst
for hunden at stå lænket. Der
er mange misforståelser, der
fører til, at hundene bliver forkert behandlet, selvom det ikke
er ejerens hensigt.”
”I byen har de ﬂeste mennesker en
uddannelse, og de forstår, at vaccinationerne hjælper deres hunde.
Men i landområderne er folk fattigere og har ofte ikke så lang uddannelse. Nogle er bange for at
få vaccineret deres hunde, fordi
de for eksempel tror, at deres
hunde kan dø af vaccinationerne.”

Vidste du?

”Overalt ser vi, hvor højt folk elsker deres hunde. I landområderne er
børnene nogle gange alene hjemme efter skole eller i ferien sammen
med familiens hunde. Hundene er familiemedlemmer og børnenes
legekammerater. På grund af den tidligere etbarnspolitik er hunden
ofte en slags søskende til barnet.”

”Der er mange misforståelser omkring vaccinationer. Der er en myte
i Kina, der siger, at hvis du bliver bidt af en hund med rabies, kan du
have skjulte symptomer i 30 år, og så dør du. Der er også nogle, der
gerne vil have deres hund vaccineret, men som ikke tror, at en dosis
er nok, så de vil have os til at give dem dobbelt dosis.”

• Rabies, eller hundegalskab, er en virussygdom, der angriber
og ødelægger hjernevæv.
• 40.000-70.000 mennesker dør hvert år af
rabies.
• Vi har gode erfaringer
med at bekæmpe rabies fra vores vaccinationsprojekter rundt omkring i verden: F.eks. har
vi i Zanzibar vaccineret
90 % hundene, og der
er nu ikke ﬂere rabiestilfælde hos mennesker.
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Det er populært at blive foreviget med en tiger, når ferien går
til eksotiske himmelstrøg - men tigerne betaler en høj pris

TEMA:
UNDERHOLDNING
MED VILDE DYR

Tigernes brutale virkelighed
I takt med at ﬂere og ﬂere turister vil
have taget et billede med en tiger,
stiger antallet af tigere i fangenskab.
Der er opstået en hel industri, hvor
de vilde dyr bliver holdt i små bure
under kummerlige forhold. Senest viser en ny trend på datingapp’en Tinder, hvor populære billederne er. På
Tinder, hvor unge ﬁnder dates ved
hjælp af fotos af dem selv, bruger
mange unge mænd tiger-selﬁes fra
ferien som blikfang.

regnet til mennesker. Tigerungerne
får ofte hevet hjørnetænder og kløer
ud under store smerter, så de ikke
kan gøre skade på turisterne.

Det turisterne ikke ser
I blandt andet USA og Thailand avles der mange tigerunger i fangenskab. De tages fra deres mødre, når
de blot er nogle uger gamle, så turisterne kan klappe dem og fodre
dem med modermælkserstatning be-

Tigerne tilbringer ofte ﬂere timer om
dagen i stærk sol uden mulighed
for at søge skygge, når turister skal
have taget billeder med dem. Resten af tiden sidder de typisk i små,
trange bure. Mange tigere har store
mentale problemer på grund af de

Når tigerne bliver større, bliver de
trænet med hårde metoder for at
få dem til at lystre. Rapporter fra Tigertemplet i Thailand fortæller, at tigerne bliver slået, og at de får sprøjtet urin i hovedet – en ekstremt dominant og aggressiv handling.

unaturlige forhold i fangenskab og
den hårdhændede behandling.

Vilde dyr skal opleves i naturen
Elsker man tigere og andre vilde
dyr, kan det være fristende at benytte sig af chancen for at komme
helt tæt på dem. Der er stadig alt
for mange mennesker, der ikke ved,
hvordan tigere og andre vilde dyr lider for at underholde turister. Derfor
vil vi have spredt budskabet om, at
tigerne bliver mishandlet og udnyttet
i underholdningsindustrien.
Som dyreelsker er det stadig muligt
at opleve disse smukke dyr. Det kan
man gøre ved at vælge en ansvarlig
rejsearrangør med fokus på dyrevelfærd, der tilbyder ture, hvor man kan
opleve tigerne, hvor de hører til: I naturen. I sidste ende vil det for de ﬂeste mennesker også være en langt
større oplevelse at se tigerne i deres
naturlige omgivelser. En fri tiger i sit
rette element er et helt andet syn end
et paciﬁceret dyr, der er banket til
underkastelse. o
Tigerfotos er blevet så god en
forretning i lokale zoologiske haver og tigertempler rundt om i
verden, at det er med til at øge
den illegale handel med de truede dyr. Og blandt de tigere,
der avles i fangenskab, er indavl et stort problem. Mange af tigerne fødes delvist blinde, med
klumpfødder, ganespalter, misdannede rygsøjler eller hjerte-,
lunge- eller nyreproblemer.

Vores Facebookstøtter er ikke i tvivl:
Man skal ikke lade
sig fotografere
med en tiger!
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Susanna Larsen
Jeg kunne godt tænke mig at
læse en der forklarer ... Hvorfor
de har ladet sig fotografere eller deres
børn sammen med dyrene.

Christina Bjørch
Betaler man for at få taget sit
billede med sådan et dyr, bidrager man også til at ﬂere dyr skal lide den
skæbne.

Sig nej til
underholdning
med vilde dyr
Hjælp tigerne! Skriv
under på vores underskriftsindsamling
og del budskabet i
dit netværk.
worldanimalprotection.dk/sig-nej

Vidste du?
• Der lever ca. 3.200
tigere i naturen.
• Tigeren er en truet art
og ﬁndes i dag kun i
7 % af artens oprindelige levesteder.
• Det er muligt for turister at komme helt tæt
på en tiger i fangenskab i bl.a. Thailand,
USA, Australien, Mexico og Argentina.
• Mange turister tror, at
det er en del af thailandsk kultur at holde
tigere i fangenskab.
Det er ikke korrekt.

Prabha Prem
Måske også se lidt på os selv.
Ikke vælge ”ture” hvor du kan
klappe en tiger, delﬁnshow eller andet
når ”vi er ude” i verden og holder ferie.
Det starter ved os selv, og at få skabt bevidsthed for det. Alt det var ikke nødvendigt, hvis der ikke var et marked for det.

Vilde dyr bliver mishandlet i underholdningens navn – se
vores video: bit.ly/
dyr-underholdning

Elefantridning er
ikke kultur
Cæcilie Willumsgaard er uddannet biolog og har tilbragt
et halvt år i Kenya, hvor hun studerede afrikanske elefanters
naturlige adfærd.

Glenn Bisgaard har som tidligere rejseleder selv oplevet
ﬂere tilfælde, hvor vilde dyr blev mishandlet for at underholde turister.

Slut med elefantrideture
En sejr for dyrene. Glæde blandt rejsende og ansatte.
Det er resultatet af, at Apollo Rejser og Albatros
Travels har sagt stop til underholdning med vilde dyr.
En beslutning de har taget efter dialog med os.
”Det har altid været populært med elefantridning og anden underholdning med vilde dyr,
og særligt i 90’erne og 00’erne voksede udbuddet af elefantudﬂugter,” fortæller Glenn Bisgaard, kommunikationschef i Apollo Rejser. Fra
december 2014 er elefantridning og elefantshows ikke længere en del af Apollos udﬂugtsprogram, og i år vil selskabet kigge nærmere
på sine udﬂugter til dyreparker og delﬁnshows.

Glade gæster og rejseledere
Beslutningen om at sætte dyrevelfærd på
dagsordenen har vundet genhør blandt gæsterne. ”Vi er overrasket over, hvor mange positive tilkendegivelser, vi har fået. Det er virkelig blevet bemærket,” siger Glenn Bisgaard.
Også Apollos egne ansatte har taget godt
imod initiativet. Det samme har mange ansatte i Albatros Travel, der fra oktober 2014
ikke længere tilbyder sine gæster udﬂugter eller arrangementer, hvor vilde dyr bruges til at
underholde turister. ”Vi har fået rigtig mange
positive reaktioner fra vores rejseledere.
Mange af dem har med egne øjne set dyr
blive behandlet dårligt, så de er glade for, at
vi ikke støtter det,” siger Cæcilie Willumsgaard, CSR-Manager i Albatros Travel.

Elefantridning det største problem
Cæcilie Willumsgaard fortæller, at da Albatros gennemgik deres rejseprogram, var elefantridning det største problem. ”Elefantridning
var med i ﬂere af vores rejser. Nogle af vores
gæster har undret sig over, hvorfor de ikke skal
ride på elefanter, når de kan se, at andre turister gør det. Men så forklarer rejselederne gæsterne, at vi ikke vil støtte en industri, hvor vilde
dyr bliver udnyttet. Og det kan de godt forstå.”
Hvad med mahoutterne?
Begge selskaber er blevet mødt med bekymringen om, hvad der nu sker med de mennesker, der lever af for eksempel at udleje elefanter til elefantridning. ”Vi skal ikke være med til
at øge efterspørgslen på underholdning, hvor
dyrene lider. Men vi kan støtte støtte lokalbefolkningen på andre måder ved at tilbyde udﬂugter, hvor man kan opleve dyrene i naturlige
omgivelser,” siger Glenn Bisgaard.
Hos Albatros er holdningen den samme. ”Det
er især vores ture til Thailand, der er berørt,”
fortæller Cæcilie Willumsgaard. ”I Thailand
er mahoutterne (elefanttrænerne, red.) afhængige af indkomsten fra turister. Derfor vil vi stadig støtte dem, men vi vil gøre det på en bedre

Mange turister tror fejlagtigt, at elefantridning er
en del af den thailandske
kultur. Det er en misforståelse. Elefantridning og
–shows blev udbredt,
efter at skovhugst blev
forbudt i Thailand i 1989,
og mahoutterne måtte
ﬁnde nye måder at tjene
penge på. Det er en industri i vækst, og nu indfanges elefantunger fra
naturen for at tilfredsstille
efterspørgslen.

måde ved at vise dem, at det kan lade sig
gøre at tjene penge uden at tvinge dyrene til
unaturlig adfærd. Mange gæster synes, at det
er en stor oplevelse bare at være tæt på de
store dyr, uden at de behøver at ride på dem.”

Ansvarlig turisme er vejen frem
Når man rejser med Albatros og Apollo kan
man altså stadig opleve vilde dyr – men på
dyrenes præmisser og i deres rette element.
Albatros tilbyder for eksempel natursafarier i
Sydafrika og ture til Galapagos-øerne. Apollo
sender blandt andet gæster på pukkelhvalsafari i Den Dominikanske Republik og på delﬁnsafarier i Spanien og Egypten.
Med beslutningen om at stoppe med at tilbyde underholdning med vilde dyr sender
Apollo og Albatros et tydeligt signal: At rejsebranchen bør tage ansvar og sikre, at den
bidrager positivt til de lokalsamfund, som
gæsterne besøger – også når det gælder
den måde, dyr bliver behandlet på. o
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Samba, sol og
svinevelfærd
Vi mener
De ﬂeste landbrugsdyr verden
over har ikke nok plads at bevæge sig på, ser aldrig dagslys
og får ikke frisk luft. Det er ikke rimeligt, at dyrene skal lide hele
deres liv, blot for at vi mennesker
kan tjene penge på dem eller
købe billige æg og koteletter.
Den industrielle fødevareproduktion er årsag til de mest omfattende tilfælde af dyremishandling
i verden, og der er derfor meget
at vinde ved at sætte ind her.
Det er grunden til, at vi har indgået samarbejder med en række
store fødevarevirksomheder.
Vi tror på, at man kan ændre
mere ved dialog og samarbejde
end ved at stå udenfor og pege
ﬁngre. I 2014 indgik vi samarbejder med Nestlé, en af verdens
største fødevarevirksomheder,
med BRF, en af verdens største
svine- og fjerkræsproducenter, og
med Betagro Group, Thailands
andenstørste svine- og fjerkræsproducent.
Alle tre virksomheder har forpligtet sig til at sikre bedre forhold for
dyrene hos deres producenter og
leverandører. Vi er helt overbevist
om, at vi sammen kan forbedre
velfærden for milliarder af grise,
køer og høns på globalt plan.
Samarbejder med store virksomheder som disse sender samtidig
et højt og tydeligt budskab til alle
andre i fødevareindustrien: Dyr
skal behandles ordenligt. Som
forbrugere har vi ret til at forvente, at fødevarevirksomheder
ikke mishandler de dyr, der udgør
deres eksistensgrundlag.
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Selvom Brasilen er kendt for karneval og eksotiske
sambarytmer, har de brasilianske svin ikke meget
plads til at danse.
Den røde aftensol står lavt over Rio de Janeiros
strande, og byens festglade indbyggere er så småt
ved at pakke badehåndklæderne sammen for at
komme ud at spise middag i byen.
Folk slentrer i badetøj ned ad de skyggefulde gader i det mondæne kvarter Ipanema, der er fyldt
med små hyggelige restauranter og barer. Brasilianerne elsker grillkød og kolde øl, og for mange ender stranddagen ofte på et af byens traditionelle
bøfhuse – de såkaldte churrascarias. Her betaler
man en indgangspris, og så kan man ellers spise
lige så meget kød, man orker. Et sandt paradis for
de sultne badegæster, men for dyrene der bliver
spist, har livet langt fra været nogen fest.
For mens tjenerne kommer forbi bordet med alverdens udskæringer af kød og delikatesser, lever
mange af Brasiliens landbrugsdyr en trist tilværelse
i indelukkede stalde uden sollys meget langt fra
Rio de Janeiros solbeskinnede strande.

Håb for Brasiliens svin
Men nu er der måske et håb om, at man i fremtiden kan sætte sig til bords efter strandturen med
en lidt bedre smag i munden. En banebrydende
aftale, vi har indgået med Brasiliens største svineproducent BRF, sikrer nemlig, at milliarder af brasilianske svin i fremtiden vil få et lidt bedre liv.
BRF er verdens syvendestørste fødevareproducent, og virksomheden har forpligtet sig til at arbejde for, at søer i fremtiden ikke længere skal stå
klemt inde i små drægtighedsbokse gennem hele
deres liv.
Problemet med drægtighedsboksene er, at de små
tremmebure kun er lidt større end grisene selv. Søerne kan derfor ikke bevæge sig eller lægge sig
ned, hvilket skaber en lang række alvorlige dyrevelfærdsproblemer. Svin har det ligesom andre landbrugsdyr meget dårligt med at stå fastklemt på så
lidt plads. Samtidig kommer de til at lide af urinvejssygdomme, knogleskørhed og andre sygdomme.
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Ingen lovgivning i Brasilien
Brasilien har på nuværende tidspunkt slet ingen
lovgivning, når det gælder de kontroversielle
drægtighedsbokse. Men nu har den brasilianske
fødevaregigant forpligtet sig til at følge de standarder, der er inden for EU.
Aftalen betyder, at de brasilianske svin fra BRF’s
leverandører kun må stå i drægtighedsboksene
i en kortere periode, når de rent faktisk er drægtige. Bagefter skal de hurtigst muligt ﬂyttes tilbage
i større indelukker, hvor der er mere plads til at udfolde sig.
Direktør i World Animal Protection Latinamerika,
Alfredo Botti, er glad for aftalen. “Vores beslutning
om at indgå samarbejde med BRF er baseret på
virksomhedens ønske om at forbedre sine standarder for dyrevelfærd. Det sker for at leve op til forbrugernes krav om, at deres fødevarer produceres etisk forsvarligt. Vores samarbejde vil kunne forbedre livet for milliarder af landbrugsdyr.”
BRF har beregnet, at det vil tage virksomhedens
svineproducenter12 år at få indfaset de mere dyrevenlige produktionsmetoder. o

Vores dyrlæge Sergio Vasquez behandler geden Faisca, mens ejeren Augustino Pires holder hende stille.

Nyt liv efter vulkanens hærgen
Mød Augusto, hans ged Faisca og gedekiddet Sergina. Faisca og Sergina
er bare to af de over 2.400 dyr, der ﬁk hjælp af vores team, da store dele
af øen Fogo i Kap Verde blev dækket af lava og aske.
Tidligt om morgenen den 23. november lå
60-årige Augusto Pires og hans søn Augustino og sov. Deres gård lå i et frugtbart område tæt på vulkanen Pico do Fogo i Kap
Verde. Pludselig gik vulkanen i udbrud for
første gang i næsten 20 år. Lava strømmede
ned af bjergsiden, jorden rystede og vulkanen udspyede brandvarme gasser. Augusto
og Augustino skyndte sig at slippe deres
35 geder fri og blev sammen med gederne
evakueret til et andet område på øen.
Området, de blev evakueret til, var meget
varmt og tørt, og der var ikke meget græs
eller anden føde at ﬁnde i den udtørrede
klippejord. Augusto og Augustino kæmpede for at holde gederne sunde og raske,
men ﬂere af dem ﬁk yverbetændelse.

To uger efter evakueringen fødte geden
Faisca to gedekid. Det ene var dødfødt,
mens det andet – et lille hunkid – var sundt
og raskt. Men Faisca havde ikke mælk til
sit kid. Kiddet diede derfor hos nogle af
de andre geder. Da vores dyrlæge Sergio
Vasquez ankom sammen med resten af
vores team, gav han Faisca antibiotika,
ormekur og vitaminer, mens kiddet tog
sine første, usikre skridt. Nu hvor Faisca
var blevet behandlet, ville hun snart selv
kunne give mælk til sit kid.
Augusto var så taknemmelig for hjælpen,
at han gav kiddet navnet ”Sergina”, opkaldt
efter den dyrlæge, der hjalp dets mor. o
Sergio Vasquez holder gedekiddet Sergina, som er opkaldt
efter ham.
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Generalforsamling 2015
Vi afholder generalforsamling onsdag den 29. april
2015 i København. Vi opfordrer alle medlemmer og
bidragsydere til at møde op.

Tid og sted
Radisson Blu Royal Hotel
Hammerichsgade 1,
1611 København V
fra kl. 16.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen
(Michael C. Havemann er på valg
og modtager genvalg)
5. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag og meddelelser

Forslag fra medlemmer til afstemning på
generalforsamlingen sendes skriftligt til
bestyrelsen på info@worldanimalprotection.
dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle ændringer af programmet vil
blive lagt på worldanimalprotection.dk.

Herefter vil der være en uformel reception.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding til generalforsamlingen
skal ske senest den 22. april 2015 på
info@worldanimalprotection.dk eller
telefon 3393 7212.

World Animal Protection Danmark
Amagertorv 29, 2.sal
1160 København K
info@worldanimalprotection.dk
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tak til alle jer, der støtter vores arbejde
for at gøre verden til et bedre sted for
dyr. Vi arbejder hårdt for, at jeres penge
kan hjælpe så mange dyr som muligt.
Mange hilsner her fra kontoret i København

Vores støtter skriver…
Hver uge modtager vi mange henvendelser
fra vores støtter, der har spørgsmål eller
ønsker mere information om forskellige emner.
Vi sætter stor pris på at have så engagerede
støtter og besvarer naturligvis alle de
henvendelser, vi får.

Hej World Animal Protection
Vi er et dansk/marokkansk par, der gerne
vil støtte denne sag (Stop Hundedrab,
red.). Vi har på vores egen måde gjort
lidt ved at tage en hund til os, der ellers
ville være gået til, enten dræbt eller død
af sult, eller at nogen morer sig med at slå
dem ihjel. Vores hund er Sussi og, hun ligner forbløﬀende meget en af de hunde,
der dukkede op på jeres side, så derfor
skal i lige have et billede af en lykkelig historie. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige,
at hun er et vidunderligt dyr.
Med venlig hilsen
Esther og Mokhtar

Hej Esther og Mokhtar
Mange tak for jeres henvendelse. Jeres hund
ser vel nok skøn ud. Dejligt at høre, at I har
kunnet give hende et godt hjem og reddet
hende fra et liv på gaden. Rigtig god weekend til jer og Sussi.
Med venlig hilsen
World Animal Protection

Hej World Animal Protection
I forbindelse med at jeg har en kennel, er
jeg kommet i kontakt med folk fra Bulgarien. De kan fortælle de frygteligste historier om deres gadehunde. De fortæller, at
mange private gør, hvad de kan for de
lokale gadehunde, men det er en håbløs
kamp. Man siger, at der er mindst 6600
gadehunde alene i Soﬁa. Er der ingen
mulighed for, at I kan hjælpe også der?

Traditionelt set har vi primært arbejdet i
lande, hvor dyrevelfærd af forskellige årsager
ikke har særlig høj status. Vi har dog i 2014
fået et europæisk kontor, som skal have fokus
på dyrebeskyttelsesområdet i Europa. I øjeblikket arbejder vi sammen med den rumænske regering for at ﬁnde en løsning på landets
problem med herreløse hunde. Dette arbejde
vil forhåbentlig være med til at skabe en god
platform til at arbejde med herreløse hunde i
andre europæiske lande.
Vi har på nuværende tidspunkt desværre
ikke ressourcer til at sætte ind med en direkte
indsats i Bulgarien. Men via vores arbejde for
at påvirke EU til at sætte dyrebeskyttelse på
dagsordenen håber vi på at kunne gøre en
forskel for alle herreløse hunde i Europa.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du
meget velkommen til at kontakte os igen.
Mange hilsner
World Animal Protection

Mvh.
Hanne Larsen
Kære Hanne
Tak for din henvendelse og dit engagement i
dyrenes velfærd.
I mange europæiske lande er dyrebeskyttelseslovgivningen yderst mangelfuld, og
det betyder ringe vilkår for bl.a. de herreløse hunde. Vi kører netop nu en underskriftsindsamling, som skal bruges til at påvirke de
danske medlemmer af Europa-Parlamentet til
at arbejde for, at alle hunde i Europa er beskyttet af eﬀektiv lovgivning. Du kan ﬁnde underskrift indsamlingen her: stophundedrab.dk.

Hvis du har spørgsmål til os, kan du
skrive til os på info@worldanimalprotection.dk. Vi bringer ikke din henvendelse her i bladet uden din tilladelse.
WORLD ANIMAL PROTECTION | MARTS 2015

19

WOR L D A N I M A L P ROTEC T I O N / YASAS I R N I SA R

Din arv – dyrenes fremtid
Bjørnen Sihu blev reddet fra grusomme bjørne-hundekampe i Pakistan i 2012.
Nu nyder hun livet i et af de naturreservater, vi støtter.
Hvert år giver vi bjørne som Sihu og tusindvis af andre dyr et bedre liv.
For os er et enkelt dyr der lider, ét for mange. Over hele verden kæmper
vi for at stoppe dyremishandling og skabe bedre velfærd for dyrene, hvad
enten der er tale om vilde dyr, landbrugsdyr, gadedyr, eller dyr der rammes
af naturkatastrofer.

Din arv kan sikre dyrene en lysere fremtid
Vi er meget taknemmelige, når nogen betænker vores arbejde for dyrene
i deres testamente. Enhver arv, uanset størrelsen, gør en forskel.
Vi er fritaget for at betale arveafgift, så hele beløbet går til vores arbejde
for at gøre verden til et bedre sted for dyr.
DK 00 0 7/0 31 5

Du kan helt uforpligtende bestille en folder om vores arbejde og arv på
info@worldanimalprotection.dk eller 3393 7212

Tidligere hed vi WSPA

