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Käre Minister Hultqvist, 

 

Jag skriver till dig å PETA:s (People for the Ethical Treatment of 

Animals) vägnar, samt de över 1.3 miljoner medlemmar och sympatisörer 

som delar vår position angående militärövningen Cobra Gold 2021. I 

övningen, som genomförs på flera platser i Thailand, deltar eller iakttar 

militär personal från länder över hela världen, däribland Sverige. Men 

det råa djurdödande som sker i denna årliga övning är inte bara 

vanärande för trupperna, det utgör också en risk för den allmänna 

hälsan och ett hot för redan utrotningshotade arter. Med grund i 

informationen som presenteras nedan uppmanar vi dig att kräva att 

Cobra Gold-organisatörerna slutar använda levande djur i de 

överlevnadsövningar som handlar om anskaffandet av föda, till 

förmån för mer effektiva och etiska metoder som inte involverar 

djur.  
 

Daily Mail har rapporterat om hur deltagare i Cobra Gold dödar höns 

med sina bara händer, flår och äter levande geckoödlor, äter levande 

skorpioner och tarantlar samt halshugger kobror och dricker deras blod.1 

Dessa hjärtlösa handlingar, som ses i avslöjande videoinspelningar,2 

utsätter trupperna för risk att drabbas av zoonotiska sjukdomar som i sin 

tur inte bara försätter dem, utan även den bredare massan, i fara. 

Världshälsoorganisationen (WHO) estimerar att ”70 % av framkomna 

och återkomna patogener”, inklusive de som orsakar COVID-19, ebola, 

Zikaviruset, SARS, MERS, smittkoppor, tuberkulos och andra kända 

sjukdomar, härrör från djuren.3 SARS-CoV-2, som orsakar COVID-19, 

härstammar troligen från fladdermöss och överfördes till människan via 

ett annat djur.4 Ett annat exempel är HIV, som har kopplats till 

hanteringen och dödandet av primater för så kallat bushmeat.5   

 

Utöver den allvarliga hälsorisk som Cobra Golds övningar innebär, är 

användandet av djur både plågsamt och opraktiskt. Medan USA:s 

försvarsdepartement (DOD) beskriver det inhumana dödandet och 

förtäringen av djur som en övning i att hitta föda, påminner det i 

praktiken snarare om en pennalistisk invigningsritual och ökar knappast 

förmågan att överleva. Huvudsyftet är istället, vilket bekräftas av USA:s 

marinkår, att bygga en laganda. Aktiviteterna bygger på en ”gammal 

tradition” med målet att stärka relationen mellan USA och de övriga 
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ländernas trupper6 – ett mål som enkelt skulle kunna uppnås på ett sätt 

som inte involverar att tillfoga smärta och lidande eller att döda djur.  

 

Utöver detta utgör Cobra Gold-övningarna ett möjligt hot mot arter som 

rödlistats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN), det ledande 

globala organet för djurskydd, hållbar utveckling och biologisk 

mångfald.1 Flera militära informationskällor identifierar de kobror som 

halshuggs som kungskobror2 – en av två thailändska kobraarter som bör 

skyddas enligt IUCN.3 Kungskobran är listad som ”sårbar”,4 vilket 

innebär att arten löper “en hög risk att utrotas i det vilda inom en 

närstående framtid”.5 I den ovan nämna Cobra Gold-videon omtalas även 

förtäring av den rödlistade komodovaranen.6 

 

Det finns många träningsmetoder för anskaffandet av föda som inte 

involverar djur. I boken Primitive Wilderness Skills, Applied & Advanced 

förklarar författarna, som själv utbildat instruktörer inom Förenta 

staternas armé i överlevnadstekniken SERE, hur man får tag i föda i 

naturen.7 Ett annat exempel är den tidigare överlevnadsinstruktören för 

                                                 
1International Union for Conservation of Nature, “About,” IUCN.org, nås den 22 Jan. 

2021 <www.iucn.org/about> and “IUCN Members,” IUCN.org, nås den 22 Jan. 2021 

<www.iucn.org/about/members/iucn-members>.  
2US Army Pacific Public Affairs Office, “Cobra Gold 20: US, Royal Thai Marines 

Participate in Jungle Survival Training,” DVIDSHUB.net, 2 Mars 2020 

<https://www.dvidshub.net/image/6121613/cobra-gold-20-us-royal-thai-marines-

participate-jungle-survival-training>; Stars and Stripes, “Marines Drink Cobra Blood in 

Jungle Survival Training at Cobra Gold,” StarsAndStripes.com, 3 Mars 2020 

<https://www.stripes.com/news/pacific/marines-drink-cobra-blood-in-jungle-survival-

training-at-cobra-gold-1.621046>; Hope Hodge Seck, “Marines Guzzle Snake Blood 

Once Again in Gnarliest Training Exercise,” Military.com, 20 Feb. 2019 

<https://www.military.com/daily-news/2019/02/20/marines-guzzle-snake-blood-once-

again-gnarliest-training-exercise.html>; Dylan Gresik, “PETA Demands Marines Stop 

Drinking Cobra Blood, Eating Live Animals,” Marine Corps Times, 5 Mars 2020, 

<https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2020/03/05/peta-

demands-marines-stop-drinking-cobra-blood-eating-live-animals/>; Dave Burke, 

“Soldiers Tear Snakes Faces Off and Drink Their Blood in Bizarre Ritual,” Mirror, 3 

Mars 2020 <https://www.mirror.co.uk/news/world-news/soldiers-tear-snakes-faces-

drink-21627043>; Business Insider India, “Wild Photos Show US Marines Munching 

on Scorpions and Washing Them Down With Snake Blood as They Learn to Survive in 

the Jungle,” BusinessInsider.in, 3 Mars 2020 

<https://www.businessinsider.in/slideshows/miscellaneous/wild-photos-show-us-

marines-munching-on-scorpions-and-washing-them-down-with-snake-blood-as-they-

learn-to-survive-in-the-jungle/slidelist/74449353.cms>.  
3Thai National Parks, “King Cobra.” ThaiNationalParks.com, nås den 22 Jan. 2021 

<www.thainationalparks.com/species/ophiophagus-hannah>.  
4Chelmala Srinivasulu, et al., “King Cobra: Ophiophagus hannah,” The IUCN Red List 

of Threatened Species, accessed on 22 Jan 2021 

<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012-1.RLTS.T177540A1491874.en>.  
5International Union for Conservation of Nature, “IUCN Definitions – English,” 

IUCN.org, nås den 22 Jan. 2021 

<https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf>. 
6See South China Morning Post, supra note 2.  
7John and Geri McPherson, Primitive Wilderness Skills: Applied & Advanced. Reissue 

ed., Prairie Wolf, 2002. Mer information om denna bok finns på Amazon.com at 

<https://www.amazon.com/Primitive-Wilderness-Skills-Applied-

Advanced/dp/0967877784>. 
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Förenta staternas flygvapen, Gretchen Cordy, som synts i CBS version av 

Expedition Robinson, som leder en instruktionsserie för överlevnad 

kallad Prepared to Survive.8 SERE-specialister använder redan VR-teknik för att 

förbereda piloterna inom Förenta staternas flygvapen för katastroflägen,9 

och interaktiva tv-spel som innehåller födosökande finns idag på 

marknaden. Dessutom finns det, som Daily Mail anmärker, gott om 

veganska alternativ att hitta i den frodiga djungeln.10    

 

PETA USA har lämnat in en petition till USA:s försvarsdepartement med 

uppmaningen att avsluta det grymma och onödiga djurdödande som sker 

under Cobra Gold.11 Och att upphöra med användningen av djur i 

överlevnadsträning saknar inte prejudikat. År 2011 avbröt USA:s 

marinkårs Mountain Warfare Training Center användningen av levande 

djur i sin överlevnadsträning efter samtal med PETA USA.12 För nästan 

tre årtionden sedan ställde den amerikanska arméanläggningen DPG in en 

överlevnadsövning med djur efter att PETA USA bett dåvarande 

försvarsminister Les Aspin att ingripa.13   

 

För den militära personalens, folkhälsans och djurens skull uppmanar vi 

dig att göra som de här anläggningarna genom att kräva att Cobra Gold-

organisatörerna permanent byter ut användandet av levande djur i 

överlevnadsövningarna med mer effektiva och etiska träningsmetoder 

som inte involverar djur.  

 

Vi ser fram emot att höra av er i denna angelägenhet. Ni kan nå mig via 

e-post på JuliaB@peta.org.uk. Tacksam för svar.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

                                                 
8Prepared to Survive. Performances by Gretchen Cordy, et al., LifeView Outdoors, 

2005. Mer information om denna videoserie finns på Amazon.com at 

<https://www.amazon.com/Prepared-Survive-Gretchen-

Cordy/dp/B000AOVQZ4/ref=dp_return_1?ie=UTF8&n=2625373011&s=movies-

tv&sa-no-redirect=1&pldnSite=1>. 
9US Air Force 2nd Bomb Wing, “SERE Specialists Use VR to Prep Pilots for Worst 

Case Scenario,” Military.com, 14 Mars 2019 <www.military.com/video/sere-specialists-

use-vr-prep-pilots-worst-case-scenario>.  
10James Gordon, “Welcome to the Jungle: US Marines Drink the Blood of Beheaded 

Cobras and Chomp On Tarantulas and Scorpions as They Learn Survival Skills in 

Wargame Exercises in Thailand,” Daily Mail, 2 Mars 2020 

<www.dailymail.co.uk/news/article-8063555/US-Marines-war-games-exercise-teaches-

survive-Thai-jungle.html?ITO=applenews>. 
11PETA US, Petition Before the U.S. Department of Defense Requesting Rulemaking to 

End the Use of Live Animals in the Annual Cobra Gold Training Program, 17 Feb. 2021 

<https://www.peta.org/wp-content/uploads/2021/02/Cobra-Gold-PFR.pdf>. 
12Phillip Chandler (then commanding officer of the US Marine Corps Mountain Warfare 

Training Center), e-post till  PETA, 31 Maj 2011. 
13Brent Israelsen, “Animals Live Through Survival Course,” Deseret News, 20 Mars 

1993 <www.deseret.com/1993/3/20/19037988/animals-live-through-survival-course>.  
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