
 Ibùdó Atanilólobó Orílẹ̀-èdè wa, tí n bẹ ní ìlú Washington, 
D.C., jẹ́ asiwájú laarin awọn NGO, ní gbàgede òfin tó ní í ṣe 
pẹ̀lú Ìtanilólobó. O lé ní ọgbọ̀n ọdún tí a ti n ṣiṣẹ́ láti 
dáábòbò ati láti ṣe kóríyá fún àwọn atanilólobó. 
 
 

 
 

Tani Atanilólobó? 
Atanilólobó ni ẹni náà tí o máa n ṣe òfófó ìwà-ìbàjẹ́, fífún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ní àbẹ̀tẹ́lẹ̀, híhu ìwà-
ọ̀daràn sí àwọn ẹranko-igbó, tabi awọn títàpà sí òfin míràn fún awọn aláṣẹ tó yẹ, ní ọ̀pọ̀ pẹlu fífi 
ẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀. Lábẹ́ àwọn òfin kan, a tún lè rí àwọn NGO pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí "awọn 
atanilólobó." 
 
Awọn Atanilólobó jẹ́ Ikọ̀ Kò-ṣeé-fọwọ́rọ́ṣẹ́yìn kan nípa Gbígbógun ti Ṣíṣòwò awọn Ẹran-Igbó 
Láìbófinmu! 
Ní àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, a ti ṣàkíyèsí pé ìwà-ọ̀daràn tó ní í ṣe sí àwọn ẹran-igbó ti n gbogùn si,  tí 
ó sì ń dún màhurumàhuru mọ́ àabò àti ìdúródéédéé ọ̀pọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè. 
Ṣíṣe-òwò àwọn ẹran-igbó láìbófinmu jẹ́ okoòwò ẹlẹ́gbẹ̀rún-gbẹ́gbẹ̀rún-pọ̀n bílíọ́nù dọ́là, tí àwọn 
tí ọwọ́ òfin bà, tí wọ́n sì mú lọ sílé ẹjọ́ kò tó nnkan rárá. 
Ṣíṣe kóríyá fún àwọn atanilólobó náà tí wọn ní ìmọ̀ ohun tí n lọ lábẹ́nú, yóò mú àyípadà rere bá 
iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ìwà-ọ̀daràn tó ní í ṣe sí àwọn ẹran-igbó, yóò mú kí fífi òfin gbé ọ̀daràn àti pípa 
òfin mọ́, kò sì tún ní jẹ́ kí àwọn ẹran-igbó náà di píparun. 
 
Títanilólobó awọn Ẹ̀rí Ìwà-ọ̀daràn Tó Ní í ṣe Pẹ̀lú àwọn Ẹran-Igbó 
O lé ní i lọ́kàn pé o fẹ́ ta wa lólobó ìwà-ọ̀daràn tó ní í ṣe sí àwọn ẹran-igbó, tí o bá ní ìmọ̀ 
aṣemáṣe àti àwọn àkọsílẹ̀ tó n fìdí iṣẹ-ibi náà múlẹ̀. 
Ṣíṣè àkójọ àti ṣíṣètò àwọn ẹ̀rí lórí àwọn ìwà-ọ̀daràn tó ní í ṣe sí àwọn ẹran-igbó ṣe pàtàkì púpọ̀. 
Àwọn ilé-iṣẹ́ agbófinró yóò lè ṣe ìwádìí àwọn olobó náà nigba ti wọn bá rí i pé ó ní ẹ̀rí tó 
fìdímúlẹ̀: 
 

• Àwọn Fọ́tò 

• Àwọn Íméèlì    

• Àwọn Kaadi Okoòwò    

• Àwọn Ìjábọ̀ lori Ìmọ̀-sáyẹ́ńsì    

• Àwọn Àkọsílẹ̀ Owó-fún-Sísan   

• Àwọn Détà Ètò-Ìsúná Owó      

• Àwọn Ìjábọ̀ Abẹ́lé   

• Àwọn Àkọsílẹ̀ Ìpàdé   

• Àwọn Àgbàsílẹ́ Fídíò àti Ohùn    

• Àwọn Èsì Àyẹ̀wò lori Ìmọ̀-sáyẹń́sì    

• Ojú-ọ̀nà & Ìgbòkègbodò-ọkọ̀   

• Àlàyé nípa Àpamọ́ nílé Ìfowópamọ́   

• Àwọn Ẹ̀rì nípa Àbẹ̀tẹlẹ̀ àti Kíkówópamọ́-sókéèrè  



 
A gba ẹnikọ̀ọ̀kan tó bá ní ìfitónilétí nipa àwọn tí ń rú òfin tó n dáàbòbò àwọn ẹran-igbo ní orílẹ́-
èdè YÒÓWÙ ní ìyànjú kí onítọ̀hùn láti ní amòfin gẹ́gẹ́ bí aṣojú rẹ̀, kí ó lè ní ìdánilójú pé àwọn 
ìfitónilétí òun kò lu síta. 
 
Èrè fún Awọn Atanilólobó 
Awọn atanilólobó kárí ayé ti gba ó lè ní mílíọ́nù lọ́nà ọgbọ̀n fún ṣíṣe ìtanilólobó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn 
òṣìṣẹ́ ilẹ́-òkèèrè lábẹ́ òfin èrè ní ilẹ Amẹrika. 
 
Ijọba ilẹ Amẹrika ti san owó tó lé ní miliọnu mọkanlelọgbọn fún àwọn atanilólobó tí kì i ṣe ọmọ 
ilẹ Amẹrika tí wọn ti ṣe òfófó àwọn ti n ba ojú-omi jẹ lórí òkun. 
Ètò Atanilolobó lori Ọ̀rọ̀ Ẹran-igbo Káríayé ti àjọ NWC n lo anfaani tí àwọn atanilólobó ní labẹ 
òfin, bí Àgbékàlẹ̀-òfin Lacey, Àgbékàlẹ̀-òfin lori àwọn Ìwà Ìbàjẹ̀, àti Àgbékàlẹ̀-òfin Ìwà Àìṣòtítọ́ 
lati ṣe kóríyá fún àwọn aráalé láti ta wa lólobó àwọn tí n ṣe òwò àti hùwà ọ̀daràn tó ní í ṣe pẹ̀lú 
àwọn ẹran-igbó. 
 
Èrè àti Ààbò fún Awọn Atanilólobó 
Àwọn òfin ilẹ Amẹrika kan n bẹ tó lágbára, tó jẹ́ ti káríayé, tí a gbékalẹ̀ láti dìgbòlu àwọn ìwà-
ọ̀daràn tó ní anfaani èrè nla fún atanilólobó ninu.  
 
Àwọn ófin fún jíjèrè yii ṣàtìlẹyìn fún àwọn atanilólobó kaakiri agbaye tí n tu àṣírí rírú àwọn òfin 
pataki-pataki tí n daboobo àwọn ẹranko, ewéko, àti àwọn abẹ̀mí tí n parun lọ lọ́wọ́ ìkórè tí kò 
bòfin mu, ṣíṣe òwò àti kíkó-ọjà wọlé látòkèèrè boya wọ ilẹ Amẹrika, tabi awọn ara Amẹrika tabi 
awọn ile-iṣẹ tó jẹ́ ti awọn ile-iṣẹ Amẹrika.   
 
Ètò Atanilolobó lori Ọ̀rọ̀ Ẹran-igbo Káríayé ti àjọ NWC náà ṣe àgbékalẹ̀ ìbáṣepọ̀ tó bo àṣírí, tó sì 
jẹ́ bonkẹlẹ gidigidi lori ayélujára, nibi tí onikaluku kaakiri agbaye ti le ṣe òfófó awọn ìwà-ọ̀daràn 
sí àwọn ẹran-igbo, kí ó sì sopọ̀mọ́ awọn amòfin fún awọn atanilólobó, tí wọn lè ṣeranwọ lati 
jábọ̀ fún  awọn aláṣẹ ilẹ Amẹrika, kí wọn sì bá wọn kọ̀wé fún  awọn èrè ti n bẹ labẹ (awọn) ofin 
ilẹ Amẹrika.  

 
 Láti túbọ̀ mọ̀ nípa Ètò náà, ati bi o ṣe lè tanilolobó, kí o sì lè kàn sí amòfin kan nìpasẹ Iṣẹ́ Bùn-

mi-gbọ́ ti awọn Amòfin nipa Àwọn Ẹran-igbo (ARS), jọ̀wọ́ kàn sí:  
www.whistleblowers.org/wildlife. 

 
Ètò Atanilolobó lori Ọ̀rọ̀ Ẹran-igbo Káríayé ti àjọ NWC gba ẹ̀bùn Grand Prize ti Wildlife Crime 
Tech Challenge ti ọ́dún 2016, tí í ṣe àfinúró USAID, ní ìbáṣepọ̀ pẹlu National Geographic Society, 
Ile-ẹkọ Smithsonian Institution, ati TRAFFIC. Ètò náà tún gba owo-iranwọ  lati ọdọ The Wildcat 
Foundation. 

http://www.whistleblowers.org/wildlife

