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APN medlemsbrev, Maj 2012. 
 
Tack för ditt ovärderliga stöd till djuren 
 
Kära medlem, vårt varmaste tack för ditt medlemskap. Du gör en väldigt viktig insats – du 
räddar liv. 
 
De organisationer i Asien som vi stödjer gör ett fantastiskt jobb och vi är så stolta att vi kan 
skicka pengar till dem varje månad, så att de kan fortsätta sitt livsviktiga arbete. De är totalt 
beroende av internationellt stöd för att kunna hjälpa djuren. 
 
Den här gången har jag, Emma Larsson, sammanställt medlemsbrevet. Jag sitter med i 
styrelsen som politiskt ansvarig. De senaste åren har vi haft en mängd aktiviteter för att sprida 
information om djurens situation i Asien och då med extra fokus på gallbjörnarnas situation 
till politiker både i Sverige, i EU och i Kina. Vi har exempelvis haft seminarium i Sveriges 
riksdag för svenska politiker och tjänstemän, vi har också haft ett stort seminarium i EU-
parlamentet för EU-politiker och tjänstemän, uppvaktat Kinas ambassad två gånger 
tillsammans med riksdagsledamöter, haft helsida debattartikel i Aftonbladet med mera. Vår 
senaste aktivitet kan du läsa om i detta medlemsbrev, när APN besökte Sveriges 
lantbruksuniversitet och föreläste för veterinärstudenter.  
 
APN:s styrelse önskar Dig en riktigt skön sommar.  
 
Varmaste hälsningar, 
Emma Larsson 
Politiskt ansvarig 
Animal Protection Network 
 
Thailand 
 
Animal Protection Network stödjer två organisationer i Thailand: 
1) Wildlife Friends of Thailand i Khao Look Chang 
För mer info, se:www.wfft.org 
2) Soi Dog Foundation på Phuket. 
För mer info, se www.soidog.org 
 
I detta medlemsbrev får ni kära medlemmar uppdatering från båda föreningarna. Vi börjar 
med det senaste från Wildlife Friends of Thailand. 
 
Wildlife Friends of Thailand 
 
I februari i år åkte APN:s styrelseledamöter, Milla och Monica till Thailand för att arbeta som 
volontärer hos de två organisationer APN stödjer i Thailand; Wildlife Friends of Thailand, 
WFFT och Soi dog. Tanken var att Milla och Moncia skulle vara en vecka var hos 
föreningarna. De började hos WFFT och de första dagarna var allt härligt. Monica och Milla 
fick hjälpa till med den dagliga skötelsen av djuren, bland annat av elefanterna som syns på 
bilderna nedan. 
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Monica matar elefant 

 
Elefanter tycker om att bli duschade, här av vår egen Monica. 
 
Tyvärr utvecklades Milla och Monicas besök hos WFFT till något riktigt otäckt. 
Frilandsskribenten Liselotte d’Aubigné har skrivit en artikel som beskriver händelserna som 
utspelade sig på WFFT när Milla och Monica var där: 
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Just nu misshandlas och bortforslas djur från Wildlife Friends of Thailand, WFFT, en 
thailändsk djurskyddsorganisation samt från Elephant Nature Park, ENP. 
Djuren slås blodiga och medvetslösa av beväpnade militärer. Det är Department 
National Parks, DNP, regeringens nationalparksdepartement som genomför räden.  
 
Anledningen till det inträffade är officiellt att djuren inte har ”sina papper i ordning”. 
Myndigheten hävdar att de fått anonyma samtal från människor som sagt att djuren hålls 
fångna på ett illegalt sätt. Den riktiga anledningen tros vara att WFFTs grundare Edwin Wiek 
aktivt och offentligt gått ut och talat om den tjuvskjutning av elefanter som pågår i landet. 
Han har sagt att flera politiker och högt uppsatta tjänstemän är inblandade i denna lukrativa 
handel med vilda djur för turistindustrin. Exempelvis är det väldigt populärt att turister rider 
på elefanter. Vad många inte vet är att nästan alla dessa elefanter är infångade i det vilda, 
torterade under hemska förhållanden för att brytas ned och sedan tränas. När en elefantunge 
fångas sövs den och beväpnade män skjuter ihjäl flera av de vuxna elefanterna då dessa är 
mycket beskyddande. WFFT hävdar också att högt uppsatta tjänstemän inom privat näringsliv 
och inom politiken tillåtits jakt på vilda elefanter i nationalparker. Flera svenskar finns på 
plats för att arbeta som volontärer på centret. Bland annat Monica Ohlsson och Milla 
Bokemar från Animal Protection Network, APN, en svensk ideell djurrättsorganisation samt 
Jonathan Tiberg som är volontär. Alla känner sig hotade och rädda. 
 
- Den 13 februari startade den första räden mot djurcentret. Vi gavs tre timmar att få fram 
papper på alla 453 djuren här och då vi ej klarade detta bestämde de sig att ta med de 103 djur 
vi ej hann med, säger Jonathan Tiberg. De fångade in djuren brutalt och satte dem i rostiga, 
trasiga burar utan mat och vatten. Djur slogs medvetslösa och släpades härifrån. 
-Det är sjukt jobbigt att vara här nu, säger Monica Ohlsson. Det värsta jag varit med om. Vi 
som arbetar här behandlas på ett hemskt och förnedrande sätt. Det är 150 män med vapen som 
hånskrattar åt oss när vi gråter och ju mer vi gråter desto mer skrattar de. De drar sig inte från 
att dra ner byxorna att ställa sig och kissa rakt framför oss, säger Monica. 
-De har absolut ingen vana av djur och är hemskt ovarsamma. Till och med djur som sitter i 
sjukstugan med brutna ben tar de, säger Monica. 
 
- De hotar att arrestera oss och kallar oss för illegala invandrare och säger att vi arbetar här 
svart, säger Jonathan. Stämningen är mycket hotfull och de vaktar oss med vapen så att vi inte 
försöker smuggla iväg några djur. Vi accepterar ju inte deras påhittade regler och 
avspärrningar de satt upp för att dölja vad som händer. De förstår inte att vi arbetar här med 
välgörenhet och betalar för att vara här. I Thailand föredrar folk att tiga om dessa saker och 
yttrandefrihet finns inte. Thailand är ett mycket trångsynt land, säger Jonathan. 
Ingen vet säkert vart djuren förs men militären säger att de förs till att annat djurcenter men i 
själva verket tror svenskarna att de förs till något zoo. 
 -Alla djur som finns här på räddningscentret har certifikat på att djuren lagligt tillhör WFFT, 
säger Monica. De har till idag tagit 103 djur men vi kommer naturligtvis att arbeta för att få 
tillbaka alla dessa. 
 
 
Wildlife Friends Foundation Thailand, WFFT, är en djurskyddsorganisation i Thailand som 
bedriver ett räddningscenter för utsatta djur. Organisationen grundades 2001 av holländaren Ewin 
Wiek som vigt sitt liv till att hjälpa dessa djur. 
Det finns cirka 400 djur på centret bland annat elefanter, apor, tvättbjörnar, leoparder, tiger, katter och 
fåglar. Djuren har fått en fristad på räddningscentret efter att ha infångats, utnyttjats och plågats av 
människor. En del av djuren stannar en kort tid medan andra stannar kvar livet ut. Det finns möjlighet 
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för intresserade privatpersoner att arbeta som volontär på räddningcentret. Länkar till webben 
är:www.wfft.org 
 
 
Text: Liselotte d’Aubigné 
 
Ett av de 103 djuren som Department National Parks, DNP tog med sig var den fd 
gallbjörnen Somsri som levde på centret och togs väl omhand om av personalen. Somsris 
omvårdnad finansieras helt av APN. Tyvärr har Somsri inte återfunnits ännu, men styrelsen 
har beslutat att fortsätta donera pengar till WFFT och förhoppningsvis kommer Somsri 
tillbaka. Vi får återkomma i nästa medlemsbrev om Somsri.  
 
Milla och Monica beslutade att stanna kvar på WFFT under resten av sin Thailandvistelse för 
att hjälpa till på centret när Department National Parks, DNP, hade dragit sig tillbaka.  
 
Soi dog 
 
Den andra organisationen som APN stödjer i Thailand är Soi dog och från dem har vi fått 
följande uppdatering: 
 
Kära APN! 
 
Jag skriver för att berätta för er om en spännande utveckling för Soi Dog Foundation i 
framtiden. Ni känner kanske till, att vår ambition är att grunda en nationell organisation här 
för att ta itu med de problem som miljontals herrelösa djur ställs inför.  
 
Ni känner säkert till att Soi Dog aktivt har engagerat sig i Bangkok under årets senare hälft; i 
första hand i ett arbete med lokalbefolkningen för att bekämpa den illegala handeln med 
hundkött och för att introducera djurrättslagar. Detta arbete accelererar nu, och har på senare 
tid samordnats med räddningsarbete och tillfällig vård av hundratals djur som strandat i 
samband med översvämningarna. 
 
Under den här tiden har det blivit tydligt, att problemen i Bangkok varit storskaliga, men det 
har också varit mycket uppmuntrande att många i lokalbefolkningen försöker hjälpa djuren 
där, något vi sällan ser i Phuket. 
 
Soi Dog har därför tagit beslutet att öppna en filial i Bangkok, och som en del av detta 
initiativ kommer den väletablerade organisationen Soi Cat and Dog Rescue (SCAD) att slås 
samman med Soi Dog. 
 
Vi känner att det är mycket viktigt att de många thailändare som hjälper djuren här, har 
resurser att göra det. För närvarande kan de bara hjälpa djur i den utsträckning de har råd, 
genom att ta dem till dyra privatkliniker. 
 
Det är också viktigt att man upplever, att organisationen leds av thailändare, och till det 
ändamålet har vi utsett Khun Phimpakarn Petpichetchien (Kharn) som generaldirektör för 
arbetet i Bangkok. Khun Kharn har arbetat heltid som volontär under hela 
översvämningsperioden genom att assistera mig i både Bangkok och i Nakom Phanom, där 
man hämtar de hundar som används i handeln med hundkött. 
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Det kommer att bli många månader av hårt arbete framöver för att bl.a. upprätta en klinik för 
akutfall och sterilisering. 
 
Jag vill gärna försäkra er om att detta inte kommer att kollidera med vårt arbete i Phuket, där 
vi just har anställt ytterligare ett hundräddningsteam och fortlöpande söker efter och utbildar 
fler och fler veterinärer. 
 
Vi planerar att fördubbla antalet steriliseringar i Phuket, där vi arbetar tillsammans med de 
lokala myndigheterna som står bakom våra planer till 100 procent. Mobila kliniker kommer 
att anordnas systematiskt i alla lokalsamhällen med undantag av Patong, beroende på att de 
styrande där för bort steriliserade hundar och inte avslöjar vad de gör med dem. Patong-
hundar kommer att fortsätta att föras till Mai Khao för behandling och sterilisering. Om det 
fortsätter i den här farten, så tror jag att Phuket kommer att vara helt under kontroll om två år, 
så att vi sedan ska kunna expandera till andra platser. 
 
Inget av detta är förstås möjligt utan ert stöd, och jag tackar er varmt och uppriktigt för att ni 
gör det möjligt för oss att fortsätta detta arbete. 
 
Bästa hälsningar 
John Dalley 
 
Animal Kingdom Foundation 
 
Styrelseledamoten Lou Kockly har inför detta medlemsbrev gjort en intervju med Greg 
Quimpo. Greg är verksamhetschef Animal Kingdom Foundations räddningscenter i Tarlac, 
Filippinerna och som APN stödjer.  
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Några av de räddade hundarna på räddningscentret i Tarlac i norra Filippinerna 
 

1. Vad jobbar ni främst med på räddningscentret? 
 

När vi har räddat hundarna från den illegala köttmarknaden och den tortyr som dom oftast 
utsätts för i samband med den så tar vi dem till vårt räddningscenter i Capas, Tarlac, några mil 
norr om Manila i Filippinerna. Där delar vi upp dem med tikar för sig och hanar för sig. Dom 
får äta upp sig (dom är oftast mycket magra när dom anländer) får veterinärvård, blir 
vaccinerade och får långsamt upptäcka att människor kan vara vänliga och kärleksfulla.  
Hundar som är sjuka hamnar i sjukhägn som ligger i direkt anslutning till veterinärkliniken 
där två heltidsanställda veterinärer och en veterinärsyrra jobbar. Hundar som har, eller 
misstänks ha någon smittsam sjukdom hamnar i karantänavdelningen som är helt åtskild från 
resten av centrets hundar.  
Efter ungefär 1,5 månad brukar dom vara starka nog att kunna kastreras.  
Hundarna på centret får proteinrik hundmat två gånger om dagen (sjuka och magra hundar får 
mat oftare) och har daglig tillsyn från personalen. Det är idag 700 hundar på centret, så det 
blir aldrig brist på sysslor!! 
 

2. Var kommer hundarna från?  
 

Våra 700 hundar (siffran från mars 2012) är samtliga räddade från hundköttsmarknaden. I 
Norra Filippinerna, speciellt i Baguio City är ”traditionen” att äta hund tyvärr väl utbredd. 
Hundarna kommer från hela Luzon, och är både hundnappade hundar som är stulna från 
familjer, eller husdjur sålda av fattiga familjer eller infångade gatuhundar. Hundhandlarna 
köper hundarna för 100-200 Pesos, 17-34 svenska kronor styck. 
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Resan genom Filippinerna sker ibland i specialbyggda bilar där de göms under golvet, eller i 
skåpbilar där man kan få plats med över 100 hundar eller i bagageluckor etc. Många av dem 
dör på resan mot Baguio av kvävning, överhettning, vätskebrist eller skadorna. Resan till 
slakteriplatsen kan ta flera dagar och är inget annat än ren och skär, utdragen tortyr. 
Målet är den illegala köttmarknaden i Baguio där man äter hundarna för att man tror att 
hundköttet gör att man blir stark, ”macho” och håller sig mätt längre. Många tror att 
hundköttet blir mer effektivt ju mer adrenalin som utsöndrats i det… 
 

3. Hur ser ert arbete med den Filippinska nationella polisen ut? 
 

Vi samarbetar med polisen och gör aldrig något tillslag utan dem. Dom hjälper oss med 
undersökningar, bevakning, tillslag och hela operationer. Vi har just nu ett projekt där vi har 
seminarier för alla polisstationer där vi gör dem medvetna om hur viktigt det är med djurrätt, 
djurskydd och vilka lagar som finns kring dessa frågor.  

 
Poliser i skolbänken, seminarium om djurskyddslagar 
 
4. Vad går ert utbildningsprogram ut på? 
 
Vi har just nu ett utbildningsprogram i staden Baguio om djurrätt och djurskydd där vi vänder 
oss till skolor och barn i åldern 7-11år. Barn är framtiden, och det är genom att informera dem 
som vi kommer att få en hållbar och bestående ändring. Vi berättar om riskerna med att äta 
hundkött, och också berättar vi om hur fel det är med myterna i området att man blir manlig, 
stor och stark av att äta hundkött. 
Förra skolåret, alltså 2011 och första halvan av 2012 har vi haft 473 seminarier och träffat 
20159 studenter!! Över 20 000 ungar som vi kan påverka att inte fortsätta traditionen att 
tortera djur!  
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En liten flicka får träffa en räddad hund och lära sig om ansvarsfullt djurägande 
 

 
Hunden Creamer är ambassadör och ”lärare” och reser runt i skolor inom 
utbildningsprojektet. Creamer räddades från ett illegalt slakteri för snart två år sedan  



 9 

 
 

4. Vad skulle ni göra om ni hade mer pengar? 
 

Vi skulle omedelbart köpa loss den tomt som vi hyr och har byggt vårt räddningscenter på. Vi 
har fem år kvar på hyreskontraktet, men drömmen är att kunna köpa loss det och veta att det 
kommer att finnas ett räddningscenter där för alltid. 
Vi skulle också kastrera fler djur, trycka upp litteratur som vi kan sprida, anställa fler 
veterinärer, vaccinera fler hundar och katter, öppna ytterligare ett adoptionscenter och 
fortsätta att göra livet bättre för våra Filippinska hundar!! 
 
Lou Kockly 
  
Kalimpong Djurskyddscenter (KAS) 
 
Organisationen i Indien, Kalimpong Djurskyddscente, KAS, som APN stödjer har den senaste 
tiden arbetat mycket med att vaccinera hundar och katter mot rabies samt kastrera hundar och 
katter. De har också tillsammans med tjänstemän från Animal Husbandry Department haft 
informationsmöten i olika byar och berättat om djurvård och hur man bäst skyddar sig mot 
rabies med mera. APN stödjer vaccinationsprogrammet mot rabies. I bilagan Kalimpong 
Djurskyddscenter (KAS) följer ett bildsvep från organisationens arbete under vintern 2012.  
 
APN har haft föredrag vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 
 
APN har länge arbetet för att få komma till Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och ha 
föredrag för veterinärstudenter om APN:s arbete med gallbjörnar och hundar samt katter i 
Asien. Efter en hel del arbete så blev föredraget äntligen av den 18 april.  
 
Djuretiska utskottet vid studentkåren för veterinärstudenterna arrangerade föredraget 
tillsammans med APN.  
 
Från APN:s sida medverkade Emma Larsson, politiskt ansvarig i styrelsen samt APN 
medlemmen Johan Lindsjö. Johan är veterinär och har hållit föredrag för APN:s räkning vid 
flera tidigare tillfällen, bland annat i Sveriges riksdag samt vid EU-parlamentet. Johan är 
också alumn från Lantbruksuniversitet i Uppsala. 
 
Kvällen började med att Emma berättade om APN:s arbete och om björnarnas situation på 
gallfarmer i Kina. Hon berättade även om möjligheterna för veterinärstudenter att arbeta som 
volontär hos de olika föreningarna som APN stödjer i Asien. Därefter berättade Johan mer i 
detalj hur björnarna mår på gallfarmer utifrån ett veterinärperspektiv. Kvällen avslutades med 
att en film om gallfarmer som Animals Asia producerat visades på storbildsskärm. Du kan 
själv se filmen på you tube på följande adress: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-4N3eZyHv6M 
 
Kvällen var mycket lyckad och veterinärstudenterna var väldigt intresserade och ställde en 
mängd frågor till både Emma och Johan. Flera av dem var också intresserade att arbeta som 
volontärer och förhoppningsvis kommer några vilja jobba aktivt i APN framöver.  
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Eftersom kvällen blev så lyckad bestämdes det att APN ska ha vidare kontakt med Djuretiska 
utskottet och förhoppningsvis göra något mer tillsammans i framtiden. 
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Inför föredraget producerades denna fina affisch som sattes upp överallt på 
Lantbruksuniversitet. 
 

 
Intresserade veterinärstudenter lyssnar till Johan Lindsjös föreläsning om gallbjörnar.  
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Emma Larsson, APN, Johan Lindsjö APN samt Cecilia Tegner från Djuretiska utskottet.  

Stödgala för gallbjörnar i februari 2012 

Den xx februari genomfördes en stödgala för att samla in pengar och sprida information om 
gallbjörnar. Björngalan hölls på klubblokalen Slakthuset i Stockholm och spelade gjorde 
bland annat; Invasionen, Hell on wheels, The thieves from the north och Nitad. I början av 
kvällen fick APN möjlighet att berätta om björnarnas situation på gallfarmer och APN:s 
arbete. Bilder visades på storbildsskärm och många i publiken blev rörda av vad de såg och 
hörde. Gala fick bland annat uppmärksamhet i ABC-nyheterna.  
 
Galan arrangerades av Charlott Signell och Madeleine Frankie Lemon. De hade läst om 
gallfarmer i Kina och APNs arbete för att rädda gallbjörnar i en artikel i Metro som 
publicerats tidigare och bestämde sig för att de ville göra något, resultat blev galan!  
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Styrelseledamoten Sandra Linde informerar anländande gäster till galan om APN och vårt 
arbete. 
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Scenen görs redo för banden att spela för gallbjörnarna i Asien. 
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Veterinär Johan Lindsjö och styrelseledamot Emma Larsson berättar om gallbjörnarnas 
situation i Asien samt om APN:s arbete. 
 
Loppis 
 
APN har vid flera tillfällen varit med på loppmarknader för att samla in pengar till djuren i 
Asien. Söndagen den 1 april var det dags igen för då stod två volontärer från APN på en 
inomhusloppis på Gärdet. Med oss hade vi rollup, klistermärken och broschyrer för att synas 
och sprida information om APN s arbete. Söndagen den 13 april var APN med på ytterligare 
en loppis och fick in pengar till djuren. Allt som säljs på loppisarna är donerat gratis från oss i 
APN:s styrelse. 
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APN säljer saker på loppis. Sakerna vi sålde kom från styrelseledamöterna i APN och alla 
pengar vi fick in går till djuren i Asien och självklart ställer alla upp ideellt.  
 
Årsmöte 
 
Den 24 mars hade APN årsmöte. Som medlem är du alltid välkommen att delta på årsmöten. 
Om du vill läsa protokollet från årsmötet samt protokoll från våra övriga möten finner du dem 
på hemsidan på följande adress: 
 
http://www.animalprotection.se/om-oss/protokoll-styrelsemoten/ 
 
 
 
 
 
 


