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Inledning
Animal Protection Network (APN) har som mål att produktion av björngalla ska upphöra samt att
tortyren och slakten av katter och hundar inom kött- och pälsproduktion ska upphöra. Det
långsiktiga målet är att alla länder ska ha en fungerande djurskyddslag. EU:s importförbud av hundoch kattskinn innebär att ett av delmålen har genomförts. De asiatiska organisationer som APN
stöder arbetar på tre olika plan; opinionsbildande arbete för lagändringar, ökad kunskap bland
befolkningen samt räddningsarbete för djur som riskerar till exempel illegal slakt.

Ledning och samordning
Under verksamhetsåret 2011 har APNs styrelse utgjorts av följande personer:
Anna Almberg, Ordförande
Monica Ohlsson, Vice ordförande
Camilla Bokemar, Ledamot
Lou Kockly, Ledamot
Andréas Kühne, Ledamot
Sandra Linde, Ledamot
Emma Larsson, Ledamot
Linda Halmos, Ledamot
Styrelsen har haft 4 möten under verksamhetsåret; 11/1, 29/5, 11/9 och 13/11. Under första mötet
diskuterades strategier för att öka antalet medlemmar. En strategi är att öka medlemmar genom
medlemsvärvning. Vid det andra mötet räknas medlemsantalet till 471. Diskussion om hur
medlemsantalet kan ökas fortsätter, bland annat genom försäljning på torg och vikten av att ha 90konto. Donationer via insamlingsbössor visar sig inte vara det bästa sätter att samla in pengar.
Försäljning via loppmarknad och informationsbord har dock gett givande resultat. Under det tredje
mötet diskuteras bland annat APNs politiska påverkan, samarbetspartners och möjligheter för 90konto. Tveksamhet kring Claires projekt i Thailand har växt, återrapporteringen är för låg. Beslut
kring ekonomi tas, i och med medlemsintäkter sjunkit. Flera bidrag blir därför tvungna att tillfälligt
sänkas, tex AKF och HIS. Detta tills ekonomin blir stabilare. Projekt i Korea, Koh Samui samt
Claires projekt tas helt bort som APNs samarbetspartners.
Vid det sista mötet diskuteras återigen medlemsantalet. Det konstateras att medlemsantalet ökat och
närmar sig 500 st. Ungefär 25 av de nya medlemmarna är tack vare artikeln i Metro om
gallbjörnarna. Ansökan om 90-konto är klar och kommer att innebära att APN endast kan stödja
organisationer och inte privatpersoner. Flera idéer tas upp kring event som kan generera fler
medlemmar; Vegomässan, konsert på Slakthuset, samarbete med Lush och loppmarknad. Vid detta

möte bestäms det att studenten Lotten ska praktisera hos APN under december och januari.
Styrelsemöten har tagit plats hemma hos styrelsemedlemmar.
Under december 2011 har Lotten varit praktikant hos APN och bland annat ansvarat över APNs nya
hemsida.

Arbetsområden
Under 2011 har APN, som tidigare, gett stöd åt befintliga projekt med praktiskt arbete i Asien, med
ekonomiska resurser från Sverige. De asiatiska organisationer som APN stöder arbetar på tre olika
plan; opinionsbildande arbete för lagändringar, ökad kunskap bland befolkningen samt
räddningsarbete för djur som riskerar till exempel illegal slakt. Resurserna finansieras genom
medlemskap i organisationen. Idag har APN nästan 500 medlemmar och skänker över 20 000 kr till
sina asiatiska samarbetspartners varje månad.
Delvis på grund av bristande återrapportering från vissa samarbetspartners har ett antal samarbeten
avslutats under verksamhetsåret. Dessa är; Animals Taiwan, KAPS, Dog Rescue Center samt
Claires verksamhet på Phuket. När APN ger ekonomiskt stöd åt verksamheter krävs som
motprestation att samarbetspartners återrapporterar hur de har använt pengarna. Dessutom har APN
APN en nära relation med organisationerna och besöker flertalet av dem på plats. När
återrapporteringen inte fullföljs har APN dock inget annat val än att säga upp samarbetet och önska
organisationen lycka till.
Under 2011 har Lou Kockly från APN besökt Filipinerna och APNs projekt där. Bland annat
arbetade Lou med Animal Kingdom Foundation (AKF). Hon besökte Manila och hjälpte utsatta
hundar till ett bättre liv.
Efter Lou's besök på Filipinerna beslutade APN att börja stödja Compassion and Responsibility for
Animals (CARA) på Filipinerna, med 500 kr/månad.
Samarbetsparters;
Animal Kingdom Foundation, Filippinerna: www.animalkingdomfoundation.org
Animals Asia Foundation, Kina: www.animalsasia.org
Soi Dog Foundation, Thailand: www.soidog.org
Help in Suffering, Kalimpong Animal Shelter, Indien: www.his-india.org.au/kalimpong.html
Compassion and Responsibility for Animals
Wildlife friends of Thailand

Exempel på projekt finansierade av APN under verksamhetsåret;
Indien – 287 djur blev vaccinerade mot Rabies och 357 sjuka djur fick veterinärhjälp i byn
Bijanbari
Filippinerna – 67 hundar räddades från slakt i Laguna.

Övrigt;
- Metro publicerade en artikel om gallbjörnar vilket gav stor respons från upprörda läsare.
- Med APNs stöd till AKF i Filippinerna och deras opinionsbildande arbete har en ny lag skapats
som stärker hundarnas rätt till mer humana slaktmetoder.
- APN medverkade på veterinärkongressen samt föreläste på lantbruksuniversitetet.
- Sedan APN och AAF hållit seminarium i EU-parlamentet tidigare år, har nu flera
europaparlamentariker gått samman och skrivit ett brev till EU kommissionen. I brevet ställer
europaparlamentarikerna frågor rörande björnfarmer, Kinas djurlagstiftning och EU:s insatser.

Verksamhet
Under verksamhetsåret har APN har haft ett antal lokala träffar. Bland annat ordnades ett julbord för
styrelsemedlemmarna, i december på Hermans i centrala Stockholm.

Finansiering och medlemmar
APNs finansiering kommer från medlemmarnas bidrag, både månatliga och engångsgåvor. Speciellt
effektivt blir stödet från autogiromedlemmar, eftersom APN då vet hur mycket man får in varje
månad och därmed kan ge projekten ett mer kontinuerligt och långsiktigt stöd.
Idag har APN nästan 500 medlemmar och kan med medlemsintäkter skänka över 20 000 kr till sina
asiatiska samarbetspartners varje månad. Allt arbete i APN utförs ideellt, vilket gör att mer än 98%
av medlen går direkt till stöd-projekten. Dessutom stiger värdet av medlen när de når stöd-projekten
i Asien. En minimal administration, ett nära samarbete med organisationerna i Asien och
användandet av autogiro gör att kostnaderna kan hållas nere.
Det är ett viktigt mål för APN att medlemsantalet når 500. Det innebär givetvis ökat ekonomiskt
stöd men ger också organisationen ett ännu större kontaktnät i ryggen vid politiskt påverkansarbete.
Desto fler medlemmar, desto fler kan informationen om APNs arbete nå.
Under 2011 skänkte APN ca 600 000 kr till sina asiatiska samarbetspartners.

Slutord
APN tackar alla styrelsemedlemmar för deras insatser. Deras tid och energi är ovärderlig för
organisationen. Medlemmarnas ekonomiska stöd och tillit är givetvis också vital för APNs arbete
och förtjänar ett stort tack! Tack vare allas bidrag – i form av både ekonomisk och praktisk hjälp –
har flera djur kunnat hjälpas till att få ett bättre liv. Detta är vi, styrelse och medlemmar, mycket
stolta över.
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