Animal Protection Network verksamhetsberättelse 2009

Trots ekonomiska kristider var 2009 ett bra år för Animal Protection Network. Vi
förlorade ett antal medlemmar dock, men vi fick ändå in lika mycket medel, de som är
medlemmar skänker något högre belopp i genomsnitt detta år. I snitt fick vi in 50 000
kronor i månaden – pengar som kunde gå så gott som oavkortat till djuren i Asien. Det
är vi mycket stolta och glada över.
Under 2009 höjde Animal Protection Network upp månadsbidraget till gallbjörnarna i Kina
med 3000 kr i månaden, från 5000 kr till 8000 kr. Animal Protection Network har
dessutom fått en ”egen björn” att sponsra på AAF i Kina; Bamse. Vi kunde även skänka
40 000 kr till AKF i Filippinerna i samband med naturkatastrofen som inträffade där och
vi kunde hjälpa Soi Dogs på Phuket i Thailand med 40 000 kr, till att köpa loss mark till
sitt hundhem.
Animal Protection Network genomförde dessutom ett väldigt uppskattat och fullsatt
seminarium i Riksdagen för att upplysa om gallbjörnsproduktionen i Kina. Vi fick även in
en debattartikel i Aftonbladet om denna grymma industri.
Vi fick in 650 343 kr i bidrag från våra medlemmar och enskilda donationer under år
2009. Under 2009 skänkte Animal Protection Network 603 115 kr till Asien. (Under 2008
skänkte Animal Protection Network 592 000 kr till Asien). Anledningen att vi gav ut
50 000 mindre till Asien än vad vi fick in, är att vi alltid försöker ha ca 50 000 kr på vårt
konto, så att vi om någon av våra partners råkar ut för något oförutsett, kan vi snabbt
ge dem katastrofhjälp, såsom vi i år gjorde med AKF i samband med orkanen i
Filippinerna.

Vi har under 2009 skänkt följande summor till våra olika partners i Asien;
AKF Filippinerna; 221 682 kronor
AAF Kina (hund – kattprojekt); 27 776 kronor
AAF Kina (gallbjörnprojektet); 146 923 kronor
Soi Dog i Thailand; 91 962 kronor
Claire i Thailand; 15 927 kr (inkl en privat insamlare till Clare)
HIS Indien; 64 750 kronor
DRCS, Thailand; 10 786 kronor

Thailand – SomSi; 11 677 kronor
Taiwan; 6 304 kronor
Korea; 5 328 kronor

Här är ett urval av Animal Protection Networks aktiviteter under 2008:
Januari
Vi har adopterat björnhonan SomSi
Animal Protection Network har under 2009 adopterat björnen SomSi. Hon skulle
egentligen kommit till en gallfarm, men undslapp detta och bor nu på centret Wildlife
Friends of Thailand (WFFT). Vi sponsrar SomSi med 1130 kronor i månaden, detta täcker
hennes mat, uppehälle samt veterinäravgifter. APN är väldigt glada att vi kan vara med
och hjälpa SomSi.

Februari
Expressen publicerade en artikel om Lous resa till AKF då hon var med och räddade 49
hundar från slakt:
”Svenska Lou Kockly räddade hundarna från att slaktas i det illegala slakteriet i
Filipinerna. En raid som hon och de andra i aktionsgruppen genomförde tillsammans med
polisen. - Lukten där vid slakteriet var det värsta jag har varit med om i hela mitt liv. Det
luktade blod, avföring och död.”

Mars

Animal Protection Network arbetade aktivt för djuren i EU-valet
Animal Protection Network uppmanade till att rösta för djuren i EU-valet den 7 juni 2009.
För att få veta vad våra politiker står i APN:s hjärtefrågor skickade vi ut frågor till
kandidaterna inför EU-parlamentsvalet så att våra medlemmar kunde ta del av hur
politikerna tänkte i fråga om gallbjörnsproduktionen i Kina och exploateringen av katter
och hundars kött och päls i Asien - och vad de har för avsikt att göra åt det.

Maj

Reportage om hur Lou på Animal Protection Network räddade hundar från slakt
Härliga Hund gjorde ett stort reportage om APNs senaste resa till Filippinerna. Lou var
med om en stor räddningsaktion av hundar från ett slakteri.

September

Seminarium i Riksdagen
Animal Protection Network genomför ett seminarium i Riksdagen gällande
gallbjörnsproduktion i Kina. Seminariet resulterar även i en artikel i Dagens Nyheter.
Program:
– Helena Leander; sammankallande i Riksdagens djurskyddsforum, hälsar välkommen
och presenterar programmet
– Presentation av Animal Protection Networks verksamhet – Lou Kockly styrelseledamot i
Animal Protection Network
– Föredrag om Animals Asia Foundations verksamhet med fokus på björnar som utnyttjas
inom gallindustrin i Kina samt djurens situation f.ö i Kina - Dave Neale, UK Director
Animals Asia Foundation
– Föredrag om fysisk och mental påverkan/lidande på de björnar som utnyttjas inom
gallindustrin – Johan Lindsjö, veterinär med erfarenhet från internationellt arbete med
björnar
– Vad kan EU-parlamentet göra för djurskydd/skapande av djurskyddslag i Kina samt för
att förbjuda att björnar töms på galla – Jens Holm EU- parlamentariker 2006-2009
- Paneldebatt – medverkande Dave Neal, Johan Lindsjö, Jens Holm (v), Helena Leander
(mp), Lou Kockly och Birgitta Ohlsson (fp).
Moderator: Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Animal Protection Network reste till Kina
Folksam samt en privatperson sponsrade Animal Protection Networks resa till
björnhemmet i Kina. Monica samt Milla från Animal Protection Networks styrelse besökte
björnprojektet i Chengdu i Kina. De besökte även Dr Dog projektet som Animal
Protection Network sponsrar i Hong Kong. Här är ett utdrag ur Animal Protection
Networks blogg:
Hej allihopa !
Idag har vi haft en del häftiga nära möten med björnarna. Se bilder.

Vi har också träffat Bamse, som är den björn som vi har fått namnge och som ni
medlemmar sponsrar varje månad. Vi var med på en guidad tur med en tysk
djurorganisation och Jill. Efter ett tag tog Jill oss åt sidan och vi gick nyfiket med henne
till ett inomhushägn. Vi gick längst ner och undrade vad som var på gång. Jill sken upp
som en sol och bokstaverade "här är Bamse".
Där var han !!! Björnen vi fått namnge och hjälpa till ett bättre liv. En liten kille som är
otroligt fin. Bamse kom till centret den 6 februari 2009 tillsammans med 12 andra
björnar. Han är en ung björn som bara vägde 93 kg när han kom.
Han kom in som en 1,5;a (1 är dåligt och 5 är bra) Han var väldigt orolig och klassades
som en rädd björn som både kunde bita och rivas. Hans stereotypa beteende lade sig
dock väldigt fort, redan inom 1 vecka. Han lugnade ner sig och började äta allting han
bjöds förutom ris, apelsiner och tomater. I början var han inte ett dugg intresserad av
leksaker men han älskade att leka med halm och spenderade timmar med att bädda sin
säng med halmen.
Förmodligen har han inte haft fri tillgång till vatten på björnfarmen för här på
björncentret älskar han att leka med sin vattenskål.
Jill och hennes team höll vattenskålen full hela tiden på grund utav att det är väldigt
viktigt för honom att dricka mycket då han har problem med sina njurar. Bamse blir
bättre och bättre, mycket på grund av sin nya vän Barbarella som vars återhämtningsbur
är mitt emot honom. Dessa 2 spenderade timmar med att kommunicera med varandra
med kluckande ljud.
Bamse behövde operera bort sin förstörda gallblåsa. Detta skedde den 3 april 2009 och
allt gick bra. Tyvärr hade/har Bamse ett flertal andra problem med hälsan. Hans
trampdynor var förstörda och uttorkade, han hade problem med sina klor och han hade
flera skador på tassar och på båda armbågar. Som de flesta andra björnar som kommer
till centret hade han stora problem med sina tänder, förmodligen för flera års
frustrerande bitande på sin kistliknande gallerbur. Han hade också problem med sin lever
som många av de andra björnarna som är en av de vanligaste dödsorsakerna.
De underbara och glädjande nyheterna att nu efter 6 månader är Bamse en helt ny
pojke. Han älskar sin mat, speciellt sina fruktdrinkar och sover djupt för att på dagarna
kunna utforska sin spännande nya omgivning. Han älskar sina enrichment items
(beriknings leksaker) speciellt halm, grenar och tuggleksaker.

Bamse blir förstås väldigt bortskämd av björnskötarna och varför skulle han inte bli
det :-) Han är en underbar björn, både i temprament och utseende. Med sin mörkbruna
päls och snälla vackra ansikte.
Bamse har nyss flyttat från sin räddningsbur till sitt första hägn, där tränas han att
umgås med andra björnar.
Bamse har en rymlig plats inomhus med en säng som hänger på väggen. Han har också
möjlighet att gå ut på gräset och få tillgång till berikning, både inom och utomhus. För
tillfället är Bamse tryggare inomhus men går ut mer och mer. Vi hoppas att han inom
kort släpps ihop med Barbarella och sina övriga kompisar.
Jills egna ord "Because you cared, this georgeous forgiving bear will now be safe with us
for the rest of his life.
He will spend his days playing with his bear friends, clambering up climbing frames,
relishing taste, nutritious food, swimming in rock pools or simply lazing on the grass"
Kära underbara medlemmar utan er medkänsla, omsorg och kärlek hade detta inte varit
möjligt. TACK !!!!!!!!!!!!!!!!!

December
Två mässor
Animal Protection Network medverkade med monter på hundmässan SKK Hund 2009,
samt på Vegomässan. Med syfte att värva medlemmar och sälja våra t-shirts och
mjukishundar och –katter.
Debattartikel
På annandagen publicerade Aftonbladet APN:s debattartikel om gallbjörnar i Kina. Jonas
Wahlström, Sten Stenson, Birgitta Ohlsson, Helena Leander, Marietta de Pourbaix Lundin
och Anna Almberg skrev under.

Årets hundvän i Animal Protection Networks styrelse
Hundliv korade Lou Kockly till årets hundvän. Motiveringen löd: Med outtröttligt
engagemang arbetar Lou Kockly för att förbättra den svåra situationen för hundar i
Asien. Hon strävar efter att påverka politiker att skärpa djurskyddet och gör konkreta
insatser för att rädda hundar undan slakt på Filippinerna. Hon riskerar sin egen säkerhet
och satsar både tid och pengar i kampen för hundarna.

Ekonomisk status på de projekt som Animal Protection Network stödde under
2009:

PROJEKT GÄLLANDE KATT OCH HUND
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. AKF
fick en extradonation i krishjälp på 40 000 kr i samband med tyfonen under hösten 2009.

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 kroppsspråk 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. Soi Dogs fick en extradonation på 40 000
kr under hösten 2009.
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.

PROJEKT GÄLLANDE BJÖRNAR

Kina
APN har från och med 2008 stött AAFs arbete med att rädda björnar från gallfarmer i
Kina. Vi ger AAF 8000 kr i månaden. Pengarna räcker till att hålla ca 20 björnar på AAF
räddningscenter, med mat och uppehälle, i månaden. Vi har även skänkt 100.000 kronor
i extradonationer under 2008, samt 50 000 kronor i extradonationer under 2009 till AAF i
Kina.

Thailand
Från och med februari 2009 skänker vi 1120 kr per månad till Wildlife Friends of
Thailand. Detta täcker mat, boende och veterinärkostnader för björnen SomSi. Hon
skulle egentligen ha kommit till en gallfarm. Men den gick i konkurs och hon donerades
till en skola, där hon levde ett mycket torftigt liv. Ny har hon kommit till ett djurhem där
hon lever ett bra liv.

Alla jobbar ideellt inom APN och vi har inget kontor - så gott som alla pengar
går oavkortat till djuren
Ju mer pengar Animal Protection Network får in desto mer resurser går till projekten och
desto fler liv kan räddas. Med nya medlemmar ökas månadsdonationerna till Asien. Allt vi
får in går mer eller mindre oavkortat till våra partners i Asien, eftersom alla jobbar ideellt
inom Animal Protection Network, styrelsen inte tar ut något arvode och vi inte har något
kontor, några anställda eller andra administrativa avgifter. De utgifterna som vi har är
för deltagande på mässor, dock har vi alltid gått plus eller plus minus noll på de som vi
har medverkat på. Vi hyr även ett billigt förråd, där vi förvarar broschyrer, t-shirts och
annat mässmaterial för APN. Förrådet kostar mindre än en procent av APNs omsättning.

