Animal Protection Network verksamhetsberättelse 2008

Under år 2008 utvecklades Animal Protection Network, fler medlemmar tillkom och fler
aktiviteter genomfördes och nya projekt började stödjas. I början av 2008 hade Animal
Protection Network 355 medlemmar. I april 396 medlemmar, denna ökning främst som
ett resultat av medverkan av mässorna SKK Hund 07 samt My Dog 2008. I september
hade Animal Protection Network 439 medlemmar och i oktober 454 medlemmar.
Animal Protection Network har arbetat aktivt på hemmaplan i Sverige med
informationsspridning och politisk opinionsbildning. Vi har också utfört arbete med att
rädda djur i Asien genom våra samarbetsorganisationer där. Animal Protection Network
har också varit på plats fysiskt nere i Filippinerna och besökt vår partner Animal Kingdom
Foundation. Fyra svenska veterinärer har även varit nere och arbetat ideellt på Animal
Kingdom Foundation genom Animal Protection Network.
Animal Protection Network har även börjat stödja fler partners. Bland annat har
organisationen börjat stödja gallbjörnarna i Kina, genom Animals Asia Foundation, AAF.
Gallbjörnarna har varit en fråga som verkligen har engagerat våra medlemmar. Bara i
april fick vi in 60 000 kr som kunde skänkas oavkortat till AAFs arbete för att rädda
björnar i Kina. Totalt skänkte Animal Protection Network över 225.000 kronor till
gallbjörnsprojektet i Kina under 2008. Vi har ett mycket nära och bra samarbete med
AAF. Här är ett tack från deras ordförande Jill:
"Anna och Animal Protection Network, du och era medlemmar är så fantastiskt generösa
mot våra björnar och till gruppen. Och att ni i dess ekonomiskt oroliga tider ökar era
medel är rörande. Vi oroar oss redan för vad som kan hända om våra tillgångar börjar att
minska. Men ni har lyft vårat förtroende och gett oss hopp om att allt kommer bli bra till
sist. Återigen tack för att ni är så snälla och stödjande. Björnarna, hundarna och katterna
är verkligen lyckliga som har er så hårt kämpandes på deras sida.
Vad gäller nya björnar -önskar jag att ni kunde adoptera en omgående - men tyvärr vet
vi inte när nästa grupp med räddade gallbjörnar anländer till Chengdu. Men ni står som
nästa på tur att adoptera en av våra björnar.
Jag väntar ett möte med regeringen/de styrande, förhoppningsvis inom de närmaste
veckorna och då kommer den här frågan vara topprioriterad. Kan jag återkomma när vi
har mer information att dela med oss av?
Anna, tusen tack- ni är underbara.
Hjärtligaste hälsningarna till dig och ditt härliga gäng / Jill"

Jill tillsammans med en av AAFs räddade björnar

Vi har under 2008 skänkt följande summor till våra olika partners i Asien;
AKF Filippinerna; 214.500kr
AAF Kina (hund – kattprojekt); 24.000kr
AAF Kina – gallbjörnprojektet; 225.870kr
Soi Dog i Thailand; 45.000kr
Claire i Thailand; 6.500kr
HIS Indien; 56.000kr
DRCS, Thailand; 11.350kr
Taiwan; 8.800kr
Korea; 6.500kr

Här är ett urval av Animal Protection Networks aktiviteter under 2008
Januari
Resan till vår partner AKF i Filippinerna
Milla och Lou från Animal Protection Networks styrelse besökte vår partner AKF i
Filippinerna. Resan fick vi sponsrad, så inget av medlemmarnas pengar gick till själva
resan. Lou och Milla rapporterar att AKFs arbete är ytterst seriöst – en mycket bra
verksamhet och fantastiska människor som är engagerade i verksamheten. Animal
Protection Network kan med mycket gott samvete fortsätta sponsra deras hedervärda
arbete. Animal Protection Network bidrar verkligen konkret till en stor del av det arbete
som de utför (med våra ekonomiska resurser). Milla och Lou har med sig foto samt film
från en hundköttmarknad och foto samt film från hundrestaurant. Animal Protection
Network träffade Kalla Fakta för ett reportage om detta, men TV4 ville inte göra ett
program på det, eftersom det har för liten anknytning till Sverige. Dock gjorde Hundliv
ett stort reportage om resan och problemet på Filippinerna.

Hundmässan MyDog i Göteborg.
Animal Protection Network medverkade under fyra dagar på hundmässan MyDog i
Göteborg – och fick ett stort antal nya medlemmar från Västsverige. Vi knöt också
relationer med flera duktiga aktiva i Göteborg. Utställningen i Göteborg var mycket
trevlig; det är första gången som APN synts officiellt på västkusten. Alla var mycket
trevliga och vi fick in 65 nya medlemmar! Och vi sålde mjukishundar och T-shirts för 15
000 kr. Ett stort tack till alla volontärer som jobbade så entusiastiskt i montern. Alla
pengarna gick till vårt antihundslaktprojekt i Filippinerna.

April
Animal Protection Network bildar en Facebook-grupp och har innan årets slut 800
medlemmar.

Augusti
Animal Protection Network intervjuas i ett stort reportage gallbjörnarna i Kina. Animal
Protection Networks kontonummer anges i artikeln, och vi får in 17 000 kr i gåvor till
björnarna. Pengarna skänks oavkortat till AAF i Kina.

September
Vegomässan
Animal Protection Network var med på Vegomässan som arrangerades av
Djurrättsalliansen den 13 september i Stockholm med monter. Vi hade stor tillströmning
till montern och fick ett flertal nya medlemmar och fick in hela 8400 kr från donationer
och försäljning av mjukishundar, mjukiskatter samt t-shirts. Hälften av pengarna, 4200
kr gick till gallbjörnsprojektet i Kina - pengarna täcker en hel björn under ett helt år på
räddningshemmet. Andra halvan gick till Indien, till KAS kattsteriliseringsprojekt.

December
SKK 2008
Animal Protection Network var med på hundmässan SKK Hund 2008, med monter på
mässan.
Animal Protection Network träffade Kinas ambassad - vi hade protestlistor med
över 10 000 namnunderskrifter
Animal Protection Network träffade Kinas ambassad tillsammans med riksdagsledamoten
Birgitta Ohlsson och lämnade över protestlistor till den Kinesiska Ambassaden mot
gallbjörnsfarmning samt mot kött- och pälsindustrin där katter och hundar exploateras i
Kina. Över 10 000 personer hade skrivit på protestlistorna.
Vi träffade Zhou LuLu, Director of the Political Section på Kinesiska Ambassaden. Vi hade
ett intressant samtal om djurskydd i Kina, gallbjörns- samt pälsfarmning. Listorna
kommer nu att gå igenom på ambassaden och därefter skickas till Kina. Vi kommer att få
en uppföljning inom några månader på listöverlämnandet. Ambassaden i Stockholm har
även lovat att vidarebefodra information till Kina om illegala björnfarmer, så att de får en
inspektion av deras motsvarande jordbruksdepartement. Det är värdefullt för AAF i Kina
att de kan få det stödet från oss i Sverige.

Birgitta Ohlsson och Zhou LuLu
Ytterligare en resa till Filippinerna
Svenska Lou Kockly i Animal Protection Networks styrelse var under hela december
månad och besökte vår partner AKF i Filippinerna som arbetar med att rädda hundar från

olagliga slakterier. Resan var delvis sponsrad av företag och delvis betalade Lou den med
privata pengar. Inga av medlemmarnas pengar användes till resan.
Lou var med och fritog hundar tillsammans med polis från ett olagligt slakteri. Här är ett
SMS som hon skickade till Animal Protection Network i Sverige när hon var på väg till
slakteriet:
"Hej, jag är påväg till Bagiou. Ska göra en operation mot ett slakteri. Fick precis veta.
Jag kommer att ha skyddsväst på mig och jag har med mig kamera. Håller er
underrättade hur det går och lovar att vara försiktig. Tänk på oss!"
Sen kom det ett till lite senare:
"Hej. Jag är klar nu, lite skrubbsår och rivsår. Jag vet inte om jag ska gråta eller kräkas.
Nu åker vi i ilfart därifrån med poliserna. Jag har sett helvetet på jorden. Men jag lever
och vi räddade 49 hundar".
Lous resa dokumenterades på Animal Protection Networks blogg och Expressen skrev om
slakteritillslaget.

Importförbud av katt- och hundskinn införs i EU den 31 december 2008
Efter flera års hårt lobbyarbete inom EU, av ett flertal ledande djurrättsorganisationer
trädde lagen som förbjuder import av katt- och hundskinn i kraft inom EU. Lagen började
gälla den 31 december 2008. Tidigare hade flera länder inom EU ett nationellt förbud.
Dock inte Sverige, som hela tiden väntat på ett EU-förbud. Lyckligtvis Det är givetvis
svårt att säga hur mycket lagen kommer att påverka. Med all sannolikhet kommer kattoch hundpäls fortfarande att importeras illegalt, med annan ursprungsmärkning på
skinnet eller pälsen än just hund eller katt. Dessutom är import av katt- och hundskinn
för eget bruk fortfarande laglig.

Ekonomisk status på de projekt som Animal Protection Network stödde under
2008:

KATT- Och HUNDPROJEKT
Filippinerna
Fritagning från slakterier. 12.000 kr i månaden räddar ca 133 hundar i månaden. Ungefär
hälften går till att rädda hundar från slakt, dvs fritagning av hundar från illegala
transporter till slakterier och att sedan ställa gärningsmännen inför rätta. Hälften går till
att hålla hundarna på AKFs rescue center (mat, mediciner, omvårdnad etc). Flera av
dessa hundar blir sedan adopterade. Centret kan hålla ca 1000 hundar. I dagsläget bor
ca 300 stycken där. Några är valpar som har fötts sedan havande tikar som har blivit
räddade från slakt kommit in. AKF har stängt ner 30 slakterier, sett till att 80 personer
har dömts och räddat över 800 hundar. APN står för ca 12% av AKFs omsättning.
Kina
Skolutbildningsprogram. 2000 kr i månaden gör att två skolklasser får en
halvdagsutbildning inom ramen för AAFs Professor Paws program. Ofta har barnen inte
ens klappat en hund innan och nu får de möjlighet till det, samt att förstå att hunden är
en kärleksfull varelse som man ska behandla väl. Och som man inte behöver vara rädd
för.
Dr. Dog. 1000 kr i månaden till AAFs opinionsbildande program gentemot allmänheten.
Dr Dog lär ut vilket kroppspråk man ska ha mot hund för att reducera hundbett och
därmed risk för rabies. Dr Dog är även ett program där personer på sjukhus och
ålderdomshem får träffa hundar, för att må bättre.
Thailand
1000 kr i månaden finansierar sterilisering eller operation av 10 hundar eller katter i
månaden. Dog Rescue Center Samuis steriliseringsprogram har reducerat
överpopulationen av hundar och katter markant på Kho Samui.
4000 kr i månaden till Soi Dog Foundation på Phuket. Det finansierar sterilisering eller
operation av 44 hundar eller katter i månaden.
500 kr i månaden till Claire som kämpar för att rädda livet på katter och hundar på
Phuket.
Sydkorea
Eftersom Sydkorea är ett mycket rikt land hjälper vi endast vår partner här med politisk
opinionsbildning och inte med pengar. Vi har bland annat lämnat protestlistor till
Sydkoreanska ambassaden, 6000 namnunderskrifter tillsammans med svenska politiker,
mot att det åter ska bli lagligt att äta hund i Sydkorea. Internationella påtryckningar är
det som krävs för att staten inte ska väga återinföra att hundar lagligt ska kunna plågas
till döds (för att Bo Shin Tang soppan gjord av hundkött ska bli godare och får helande
och potenshöjande effekter och för att katter inte ska kokas levande i tryckkokare).

Vi kommer dock att stödja KAPS med 500 kr i månaden, från och med april 2008.
Taiwan
500 kr i månaden skänker vi till Animals Taiwan. De fick även ett engångsbelopp på 10
000 kr under sommaren 2007 till sitt kattsteriliseringsprogram.
Indien
4500 kr i månaden till Kalimpong Animal Shelter. Pengarna går till steriliseringar och
kastreringar, främst. De fick även ett engångsbelopp på 10 000 kr under sommaren
2007 till sitt kattsteriliseringsprogram.

GALLBJÖRNSPROJEKT
Kina
Från och med 2008 kommer stödjer Animal Protection Network AAFs arbete för att rädda
björnar från gallfarmer i Kina med 5000 kr i månaden. Pengarna räcker till att hålla 14
björnar på AAF räddningscenter, med mat och uppehälle, i månaden.
Animal Protection Network har även ett antal större extradonationer under 2008 till AAF i
Kina. Totalt har AAFs gallbjörnsprojekt erhållit 225 000 kr från Animal Protection Network
under 2008.

