Auta lopettamaan
julma karhutarhaus.

Vankeudesta vapauteen.

Animals Asia Foundationin
tuloksellinen työ luo toivoa
tulevaisuuteen.

Levitä tietoa

AAF on toiminut karhujen hyväksi
• Eläinsuojelujärjestö
jo yli 20 vuotta.
on rakennuttanut turvakeskuksia Kiinaan ja
• AFF
Vietnamiin, joissa tarhoilta pelastetut karhut voivat

Aasiassa tarhataan tuhansia karhuja niistä saatavan sappinesteen takia.
Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä sappinesteen uskotaan vähentävän tulehduksia ja kipua sekä nostavan mieskuntoa.
Karhun sapelle löytyy niin synteettisiä kuin kasviperäisiä vaihtoehtoja,
mutta silti arviolta 14.000 karhua Kiinassa ja Vietnamissa on valjastettu
tähän eläimelle kestämättömään liiketoimintaan.

Karhut pyydystetään luonnosta julmin
menetelmin, jolloin ne menettävät
yhden tai useamman raajoistaan.

Osalta poistetaan taltalla hampaat, jotta
eläimen käsittely on helpompaa. Nämä
yksilöt kärsivät kroonisesta hammassärystä.

elää loppuelämänsä ilman kipua ja pelkoa.

toimivat myös osana AAF:n
• Turvakeskukset
valistustyötä. Tiedotuksen ansiosta 86% kiinalaisista
vastustaa nykyään karhutarhausta.

aasiankarhutarhat.com
Karhut suljetaan loppuelämäksi
pieniin häkkeihin sapen valuttamisen
helpottamiseksi.

2014 AFF teki historiallisen sopimuksen
• Vuonna
130 karhun sappitarhan muuttamisesta
pelastuskeskukseksi.

karhutarhaa on jo saatu suljettua ja yli 500 karhua
• 40vapautettua.
2000 apteekkia, kauppaa ja lääkkeiden valmista• Lähes
jaa on liittynyt AAF:n Healing without harm
-kampanjaan vastustamaan karhun sapen käyttöä.

suurin kansanlääkkeitä tuottava yhtiö on
• Kiinan
budjetoinut 3,6 milj. (USD) tutkiakseen vaihtoehtoisen,
synteettisen sapen valmistusta.

Sappi valutetaan
karhusta joko
sappirakkoon asennetun
metallisen katetrin tai
jatkuvasti auki pidettävän
haavan kautta.

Osalta silvotaan
varpaat kynsien
kasvun estämiseksi.

Karhut kärsivät useista sapen valuttamisen aiheuttamista tuskallisista jatkosairauksista, kuten sisäelinten tulehduksista ja syövästä.

Monet yksilöt
sokeutuvat.

kansainväliset urheilu- ja viihdetähdet
• Monet
(mm. The Office -näyttelijä Ricky Gervais ja Downton
Abbeyn näyttelijäkaarti ) ovat antaneet tukensa AAF:n
toiminnalle.

Osa karhuista
kituu häkeissään
jopa 30 vuotta.

Tarhoilla eläimet
pidetään aliravittuina voimakkaamman sappinesteen saamiseksi.

Ole mukana eläinsuojelutyössä ja tue AAF:n uusien edistysaskelien toteutumista.
AAF:n toimialueita ovat 1) karhujen turvakeskusten rakentaminen ja ylläpito 2) karhun sapen myynnin vähentämiseen tähtäävä työ
3) neuvottelut valtionjohdon ja poliitikkojen kanssa Aasian mustakarhun suojelun tiukentamisesta 4) tiedottaminen ja valistustyö
5) kampanjointi karhutarhauksen lopettamisen puolesta.

Englantilainen Jill Robinson perusti Hongkongissa
toimivan AAF:n v. 1998 ja on siitä asti työskennellyt
karhutarhauksen lopettamisen ja eläinten hyvinvoinnin puolesta Kiinassa ja Vietnamissa.

Osallistuminen
on helppoa.
Suomessa karhujen asiaa ajaa Animalian karhuryhmä. Ryhmä koostuu ihmisistä, joita yhdistää halu toimia Aasian karhutarhauksen lopettamiseksi.
Ryhmä keskittyy karhutarhauksesta tiedottamiseen sekä varojen keräämiseen AAF:n hyväksi.
Karhuryhmän kotisivut löydät osoitteesta: www.aasiankarhutarhat.com

Voit tukea helposti AAF:n toimintaa rahalahjoituksella
Animalian lahjoitustili:
Nordea FI24 1011 3000 260629, HUOM! viite 219082
Poliisihallituksen lupa RA/2016/719.

Liittymällä jakelulistallemme saat sähköisen
tiedotteemme. Olet myös lämpimästi
tervetullut kokouksiin ideoimaan uusia
tapoja auttaa karhuja.
Yhteydenotot: info@aasiankarhutarhat.com.
AAF:n kotisivut löydät osoitteesta: www.animalsasia.org.
Animalian tuella työ karhutarhauksen lopettamiseksi on mahdollista myös Suomessa. Animalian
jäsenenä Sinäkin voit antaa eläimille paremman tulevaisuuden. Animalia toimii lähes täysin
jäsenmaksujen ja lahjoitusten varassa, joten sinun apusi on toiminnallemme elintärkeää.
Lisäksi mitä enemmän meitä on puhumassa eläinten puolesta, sitä paremmat mahdollisuudet
meillä on vaikuttaa.
Liity siis sinäkin Animalian jäseneksi osoitteessa
animalia.fi/tue-työtämme tai ota yhteyttä toimistoomme
animalia@animalia.fi tai p. 09 720 6590.

