Arbete mot troféjakt
Om du har följt debatten om lejon som föds upp för att skjutas av rika jägare vill vi
tydliggöra att detta absolut inte förekommer på detta projekt. I Afrika är det endast i
Sydafrika, Zimbabwe och Tanzania som är det lagligt att jaga lejon på detta sätt. I Zambia
är det alltså olagligt och alla djur, även i privata reservat och företag, ägs av presidenten
och staten. Alla som har djur måste ha tillstånd av staten som varje år inspekterar djuren
för att man inte ska kunna skjuta dessa för nöjes skull.
En del projekt, speciellt i Sydafrika och
Zimbabwe har fått mycket kritik för att de
håller djuren inhägnade endast för
turister/volontärer och att slutmålet att
släppa ut djuren i det fria aldrig blir av. På
detta projekt har det släppts ut 9 kattdjur i
det vilda de senaste 3 åren och detta tänker
de givetvis fortsätta med. Djuren här säljs
inte när de blir vuxna utan antingen stannar
de kvar på centret eller så blir de utsläppta
i övervakade säkra områden i Zambia.
Djuren har väldigt stora inhägnader och vi har själva varit på plats flera tillfällen för att
försäkra oss om att djuren tas om hand på bästa möjliga sätt. Alla som arbetar med djuren
är otroligt kunniga och vill djurens bästa.
Några av djuren på projektet är representanter för sina arter och kommer i mycket kontakt
med människor. Dessa ambassadörer är med och utbildar främst skolelever, men även
turister, om djuren och hur vi människor måste lära oss leva tillsammans med djuren och
sluta det onödiga och fruktansvärda dödandet av dessa fantastiska arter. Genom att man
som volontär får praktisk erfarenhet av att arbeta med djuren lär man sig mer och blir mer
mån om att engagera sig för att bevara dessa hotade arter. Det går inte att lära sig i ett
klassrum och skapa det engagemanget som personalen på projektet skapar och lär ut när
de lär barn, vuxna, volontärer och turister om djurens beteende, behov, naturliga
instinkter, konservering och vad vi kan göra för att motverka tjuvjakt.

