J.A.C.K.
Jeunes Animaux Confisqués au Katanga (unga djur konfiskerade i Katanga)
J.A.C.K. är en fristad och ett rehabiliteringscenter för konfiskerade
schimpansungar som drivs av Franck och Roxanne Chantereau i staden
Lubumbashi i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC).
J.A.C.K. startades 2006 och deras huvudsakliga arbete inkluderar:








Upprätthållande av konfiskeringslagar, övervakar att myndigheterna
gör sitt arbete och konfiskerar schimpansungar som hålls och säljs
illegalt.
Delta vid konfiskering av illegalt hållna schimpansungar.
Tillhandahållandet av ett hem för föräldralösa schimpansungar, så
att myndigheterna har någonstans att placera dem då de
konfiskerats.
Rehabilitering av svårt skadade och traumatiserade
schimpansungar.
Utbildning och information till lokalbefolkningen. I snitt får
reservatet besök av 12 000 personer per månad, och dessa
inkluderar skolelever, vuxna, kolonialfamiljer och
myndighetspersoner!
I framtiden planerar J.A.C.K. att kunna återintroducera schimpanser
till det vilda.

Vår närmaste släkting försvinner i DRC
Varje månad passerar i genomsnitt 3 schimpansungar
Lubumbashi. Det reflekterar dock inte det antal schimpanser
som dödas utav jägarna. För att komma åt
schimpansungarna som skyddas av sina familjer så räknar
man med att 10 schimpanser dör för varje unge! Det betyder
att åtminstone 30 schimpanser dödas i det vilda varje månad
och över 400 varje år!

Ta del av J.A.C.K.s arbete och hjälp till
att samla in pengar genom att gå med i
J.A.C.K. causes på Facebook!
Hemsida www.jackdrc.org
Blogg http://jack.wildlifedirect.org

Hur började det?
I många år hade Franck och Roxanne Chantereau sett små schimpansungar hållas som husdjur av kolonialfamiljer, och fått bevittna hur
andra sålts för en spottstyver på marknaden i Lubumbashi. Det händer också regelbundet att schimpansungar transporteras genom
Lubumbashi på väg mot Zambia och Sydafrika för att säljas vidare internationellt. Antalet ökade under årens gång och 1995 bad Franck de
internationella bevarandeorganisationerna att göra något åt problemet. Svaret han fick var att DRC (före detta Zaire) är ett farligt land och
att på grund utav den instabila politiska situationen så kunde inget arbete utföras där. Det stod klart att ingen ville hjälpa till eller vara
involverad i arbetet. Våren 2006 konfiskerades myndigheterna en schimpansunge, som kom att kallas Jack, och han var den förste
schimpansungen som Franck och Roxanne tog sig an. Jack fick snart sällskap av fler schimpansungar och i juli 2006 var de fem stycken. Det
finns mycket pengar involverat i den illegala handeln med schimpanser och arbetet med de konfiskerade ungarna gav Franck och Roxanne
ovänner bland kriminella grupper. I september 2006 satte någon eld på det hus där schimpansungarna bodde och de gick inte att rädda.
Franck och Roxanne beslutade att inte låta sig hindras av detta i sitt arbete och startade den ideella organisationen J.A.C.K. som fick sitt namn
för att hedra den innebrända lilla schimpansen. I november 2010 var schimpansungarna 36 stycken, och antalet fortsätter hela tiden att öka.
J.A.C.K. samarbetar nu med det kongolesiska miljödepartementet samt med de kongolesiska djur- och nationalparkerna. Själva reservatet
drivs ideellt och finansieras endast med hjälp av frivilliga donationer. Bli en donator du också!

