VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
Kodittomien koirien ystävät – Hemlösa hundars vänner rf (härefter förtkortat Hemlösa hundars
vänner) arbetar för djuren i Rumänien, ett land med stora problem inom djurskyddet, inte minst för
landets två miljoner gatuhundar.
Hemlösa hundars vänner har under 2010 utvecklat föreningen och verksamheten enormt och arbetet
för de rumänska djuren har fortsatt oförtrutet. Året 2010 var det mest aktiva i föreningens historia.
Nedan följer föreningens verksamhetsberättelse för år 2010, en kortare sammanfattning finns att läsa
på slutet.
Save the Dogs
Hemlösa hundars vänner har fortsatt stöda Save the Dogs’ arbete i Rumänien. Save the Dogs var
föreningens första och för närvarande föreningens enda samarbetspartner.
Save the Dogs är en italiensk förening med ett trettiotal anställda i Rumänien. Save the Dogs driver
steriliseringsprojekt (TNR, trap-neuter-return) och hundhägn i två städer i södra Rumänien:
Cernavoda och Medgidia. Ca 2000 hundar steriliseras varje år och i hundhägnen finns totalt ca 500
hundar. Save the Dogs adopterar hundar till olika länder i Europa och år 2010 var adoptionernas
totala mängd drygt 550. Den lokala befolkningen adopterar inte hundar så internationella adoptioner
är den enda fungerande stödfunktionen till ett steriliseringsprogram om man vill undvika onödiga
avlivningar.
Förutom steriliseringsprojekten upprätthåller Save the Dogs även Rumäniens enda rescue-center för
åsnor, där det vid slutet av 2010 fanns ca 55 åsnor och 10 hästar. Save the Dogs ger även gratis
sterilisering och veterinärvård till den fattiga befolkningens djur och arrangerar utbildning i
ansvarsfull djurhållning till barn. Man hjälper även den fattiga befolkningen, främst romer, med
kläder, leksaker och utbildning i djurskötsel.
Hemlösa hundars vänner och Save the Dogs’ samarbete består av finansiellt och moraliskt stöd för
projekten i Rumänien samt adoptionsverksamhet.
Hemlösa hundars vänner har ett fadderprogram med vilket man söker faddrar till Save the Dogs’
hundar och hästar samt ett alternativ för steriliseringsfadder, vilket innebär att faddern sponsrar en
sterilisering av en gatuhund varje månad. Man kan även var allmän fadder och stöder då Save the
Dogs’ verksamhet i sin helhet.
Hemlösa hundars vänner har under året arrangerat några insamlingskampanjer till förmån för Save
the Dogs arbete. Bland dessa fanns julkampanjen ”Skänk en jul åt ett romskt barn (och en hund)” där
man i december hjälpte fattiga, romska familjers djur genom sterilisering och avmaskning och där
barnen i familjen fick varsin liten julklapp. En annan insamling var till förmån för ett nytt häststall
när 6 hästar skulle flyttas från Medgidia till det nya hägnet i Cernavoda där åsnornas rescue-center
finns. Föruom finansiell hjälp bidrog föreningens aktiva även med konsultation om vad man bör
tänka på när man bygger stall.
Den största utmaningen för Save the Dogs är nu att flytta hägnet i Cernavoda till ett annat ställe
eftersom det nuvarande hägnet ligger för nära floden Donau och således riskerar översvämningen,
vilket hände i juli 2010. Hemlösa hundars vänners ordförande Pia Levonen fanns på plats vid

tillfället och hjälpte till att säkra hundarnas överlevnad. Save the Dogs har redan inköpt mark för det
nya hägnet och där finns redan hästarna och åsnorna. Man beräknar kunna bygga det nya hundhägnet
under 2011. Hemlösa hundars vänner har en stående insamlingskampanj för detta ändamål.
En annan utmaning för Save the Dogs är samarbetet med städernas beslutsfattare. Fastän 95% av
Cernavodas gatuhundar är steriliserade och gatuhundspopulationen i staden minskat med 80% beslöt
sig borgmästaren plötsligt i april för att anställa ett företag för att samla ihop hundarna och föra dem
till en hundgård grannstaden Constanta, där de sedan ”försvann” under konstiga omständigheter.
Hemlösa hundars vänner styrelsemedlem besökte hundgården sommaren 2009 och bekräftat att
hundarna hålls under vidriga omständigheter.
Avlivningen av friska gatuhundar är förbjudet enligt rumänsk lag. Save the Dogs lyckades dock
smygfilma hur hundarna avlivas på ett brutalt sätt på hundgården i fråga. Filmerna fick mycket
uppmärksamhet i media både i Rumänien, Italien och även Hemlösa hundars vänners
pressmeddelande publicerades på olika internetsidor i Finland. Save the Dogs väckte åtal mot
företaget som driver hundgården men i och med att de byråkratiska kvarnarna i Rumänien mal så
långsamt hade man vid årets slut fortfarande inte behandlat ärendet. Däremot led företaget stora
förluster av mediaskandalen och verksamheten har i stort sett avvecklats. Hundfångarna har ej heller
setts till i Cernavoda under slutet av året vilket tyder på att samarbetet avslutats, även om
borgmästaren vägrar bekräfta saken.
Hemlösa hundars vänners styrelsemedlemmar och aktiva besökte Save the Dogs’ hägn i Rumänien
flera gånger under året för att kunna följa med arbetet och utvecklingen.
Animal Life
Hemlösa hundars vänners har hjälpt sin före detta samarbetspartner Animal Life i Sibiu, Rumänien
med ett fåtal adoptioner av hundar även detta år. Arrangemanget var dock endast tillfälligt.
Adoptioner
Hemlösa hundars vänner har varit registrerad importör hos Evira med nummer 77/0521/2010 och har
gjort meddelanden i TRACES systemet om de adopterade hundarna. TRACES är en EU-databas
som är utvecklad för att säkerställa kontrollen och spårningen av levande djur samt djurprodukter.
Hundarnas hälsa har varit av största vikt för föreningen och hundarna har från början fått rejält mer
vaccinationer och behandlingar än vad importbestämmelserna föreskriver. Under året utökades
dessutom hälsoprogrammet med två nya parasittester samt att ägarna får med sig avmaskningsmedel
hem med hunden.
Uppföljning och stöd till de nya ägarna är också en prioritet för föreningen och ett 24-sidigt häfte om
praktiska råd och tips medföljer hunden. Föreningens problemhundskonsult står dessutom till
förfogande för adoptörerna helt gratis.
Under året fick 61 hundar hem runt om i Finland.
Medlemmar
Hemlösa hundars vänner hade i slutet av året 114 medlemmar, vilka regelbundet har fått föreningens
medlemsbrev samt Save the Dogs nyhetsbrev direkt i e-postlådan. Föreningens hemsida
www.koirienystavat.com har uppdaterats flera gånger i veckan. Föreningens nya medlemstidning
ROKKY ges ut två gånger per år och skickas enligt medlemmens eget val antingen i pappersformat
eller per e-post. Det första numret utkom i april.

Hemlösa hundars vänner har som enda förening i sin genre, dvs. de så kallade
rescueorganisationerna, varit inofficiellt tvåspråkig sedan starten och all information på hemsidan
samt medlemsbrev och nyheter (med undantag för medlemstidningen) finns på både svenska och
finska för att betjäna våra medlemmar på bästa sätt.
Föreningen ordnade ett officiellt evenemang under sommaren dit alla medlemmar och hundägare var
välkomna, läs mer under evenemang.
Ekonomi och penninginsamlingstillstånd
Hemlösa hundars vänner blev beviljat riksomfattande penninginsamlingstillstånd för tiden 1.3.2010–
29.2.2012 med tillståndsnummer POHADno2010/863. Detta var föreningens andra
penninginsamlingstillstånd. Tillståndet söks för att stöda föreningens samarbetspartners projekt i
Rumänien, och med hjälp av det kan föreningen arrangera olika insamlingar, ha fadderverksamhet
samt sälja så kallade etiska gåvor. Drygt 33 300 euro samlades in under år 2010, mer detaljerade
uppgifter ses i bokslutet.
Hemlösa hundars vänner arbetar mot största möjliga öppenhet gentemot sina medlemmar och
donationsgivare. Därför finns föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och bokslut till allmänt
påseende på hemsidan, likaså ett så kallat ”grant agreement” som föreningen undertecknat med Save
the Dogs, dvs. ett juridiskt dokument där man avtalar om transparensen mellan föreningarna. Enligt
avtalet har båda föreningarna rätt att se varandras budgeter, bokslut samt andra dokument och
verifikat vilka är nödvändiga för att fastställa hur donationer har använts.
Föreningen publicerar utöver detta en rapport på hemsidan varje månad där man redogör för
inkomna donationer och när de utbetalats till vår samarbetspartner.
Hemlösa hundars vänner för vidare 100% av donationerna till sin samarbetspartner, om inte
donationen uttryckligen avser t.ex. administrativa utgifter eller en insamling för ett ändamål i
Finland. Det innebär att föreningen betalar alla administrativa utgifter (även de som uppkommer i
samband med penninginsamlingar t.ex. avgifter för penninginsamlingstillstånd) med andra medel,
såsom medlemsavgifter och inkomster från försäljning, mässor och dylikt.
Evenemang
Hemlösa hundars vänner deltog i många olika evenemang under året, t.ex. de stora mässorna
PetExpo i april och Lemmikki i november. Utöver detta fanns föreningen representerad på en Match
show i Uleåborg i juni, djurskyddsjippon i Uleåborg i augusti samt Helsingfors i september och en
julbasar i Helsingfors i december. Under djurens vecka arrangerade Hemlösa hundars vänner en
informationskampanj och man deltog i evenemang i Helsingfors tillsammans med bland andra
Animalia.
Hemlösa hundars vänner arrangerade ett evenemang, Sommardagarna, i slutet av juli. Evenemanget
var öppet för alla medlemmar, hundägare och övriga intresserade. Sommardagarna arrangerades på
Vahermas lägergård i Nummi-Pusula över en helg. Sara Turetta från Save the Dogs samt Andreea
Roseti och Otilia Pana från Animal Life var inbjuda gäster. Under helgen delade man ut det första
Guldtass-priset, som går till en hundägare som visat exceptionellt stort engagemang och tålamod för
sin adopterade rumänska hund. Evenemanget blev en succé och kommer att arrangeras varje
sommar.

Nationellt och internationellt samarbete
Hemlösa hundars vänner har samarbetat med flera organisationer i Finland under året i samband med
olika projekt och evenemang, bland andra Helsingfors djurskyddsförening HESY, Finlands
djurskyddsföreningars förbund SEY och Animalia. Regelbunden kontakt hålls även med andra
föreningar som adopterar hundar till Finland och man utbyter råd och stöd i svåra situationer.
Hemlösa hundars vänner anser samarbete är nyckeln till framgång och söker vidare efter nay
möjligheter att utvecklas på denna front.
Hemlösa hundars vänner fanns även i år representerad på den internationella konferensen för
sällskapsdjurens välmående, ICAWC, som detta år hölls i Prag. Föreningen representerades av
sekreterare Jenny Vestlund och suppleant Marianna Lammi. Konferensen består av två dagar
föreläsningar om djurskydd av olika presentatörer från hela världen samt diverse andra workshops
och aktiviteter. Jenny och Marianna deltog bl.a. i WSPA:s workshop om gatuhundar. Konferensen är
ett utmärkt tillfälle för organisationer att träffa andra likasinnade, diskutera problem och knyta
kontakter. I år var Sara Turetta från Save the Dogs en av föreläsarna under ämnet ”Hur man startar
en ideell organisation från noll” och presentationen var mycket omtyckt.
Opinionsbildning
Hemlösa hundars vänner fortsatte sitt medlemsskap i Pets in Europe (PIE), som är en europeisk
organisation grundad år 2007 och vars huvudsakliga uppgift är att lobba för att sällskapsdjur ska
inkluderas i EU-lagstiftningen. Så länge hundar och katter inte är del av EU:s kompetens behöver ett
land inte stå till svars inför EU för t.ex. sin ohumana behandling av gatuhundar och alla lagar görs
enbart på nationell nivå. I ett land som Rumänien där myndigheterna har en totalt likgiltig och i
många fall t.o.m. grym inställning till gatuhundarna skulle det vara skäl att påskynda utvecklingen
med hjälp av EU-lagstiftning och där vill Hemlösa hundars vänner vara med och påverka.
Några EU-parlamentariker startade i samarbete med PIE en Skriftlig förklaring (26/2010) för att
samla in EU-parlamentarikernas namnunderskrifter för att inkludera sällskapsdjuren i EUlagstiftningen. Hemlösa hundars vänner deltog mycket aktivt i arbetet för den Skriftliga förklaringen.
Föreningens sekreterare Jenny Vestlund besökte EU-parlamentet i Strasbourg under plenarsessionen
i juni för att tillsammans med andra PIE-medlemmar lobba EU-parlamentarikerna och hade där
stämt möte med bland andra finska MEP Satu Hassi.
Hemlösa hundars vänner samarbetade med den andra finländska medlemsorganisationen i PIE,
Helsingfors djurskyddsförening HESY, i lobbningsarbetet och fick även hjälp av den svenska
systerföreningen DogRescue men trots allas ansträngningar i Finland och övriga Europa fick den
Skriftliga förklaringen inte tillräckligt med underskrifter.
Föreningens sekreterare Jenny Vestlund och suppleant Marianna Lammi deltog i PIE:s årsmöte i
Prag i november under ICAWC och där diskuterades bl.a. PIE:s framtid. Under hösten har det skett
stora framsteg på området och man var överens om att PIE kommer att finnas till tills dess att den
största lobbningsgruppen för djur inom EU, Eurogroup for Animals, tar över uppgiften. Hittills har
dock Eurogroup for Animals intresse för sällskapsdjur varit mycket svalt och PIE undersöker nu
möjligheten att anställa en person på deltid till Bryssel. Hemlösa hundars vänner och Jenny Vestlund
åtog sig uppgiften att sköta PIE:s hemsida och utskicket till medlemmarna och får därmed en ännu
aktivare roll i PIE.
Hemlösa hundars vänner har aktivt hållit kontakt med de finländska EU-parlamentarikerna samt
organisationer runt om i Europa i denna fråga.

PR, media och informativt arbete
Hemlösa hundars vänner har fått uppmärksamhet i media flera gånger under året, genom
tidningsartiklar i Hufvudstadsbladet och Uusimaa, radiointervju i Yle Helsinki samt en artikel i
Animalias medlemstisdning 4/2010. Utöver detta har föreningen även skickat ut fyra egna
pressmeddelanden vilka publicerats med varierande framgång i bl.a. tidningen Vihreä Lanka samt på
olika internetsidor.
Hemlösa hundars vänner publicerade på hemsidan en tio minuter lång informativ video om vår
samarbetspartner Save the Dogs. Filmmaterialet hade samlats in sommaren 2009. Också en längre
dokumentär blev färdigställd i slutet av året och kommer att ges ut på DVD 2011.
Övrigt
Hemlösa hundars vänner har fått mycket saker donerat under året, såsom begagnade hund- och
hästtillbehör, av såväl privatpersoner som företag. De saker som man inte ansett sig ha användning
för i Rumänien har sålts på lopptorg eller mässor och vinsten använts till de behövande djuren.
Föreningen har ett diskussionsforum på internet som är öppet för alla. Där diskuterar medlemmar,
hundägare, faddrar och andra intresserade flitigt saker som berör rumänska djur, de egna hundarna
samt djurskydd i allmänhet.
Sammanfattning
Hemlösa hundars vänner har fortsatt sitt samarbete med Save the Dogs och samarbetet består av
finansiellt och moraliskt stöd samt adoptionsverksamhet. Hemlösa hundars vänner arrangerar bl.a.
fadderverksamhet och olika kampanjer för att samla in medel till verksamheten i Rumänien.
Hemlösa hundars vänner har även förmedlat några hundar från den före detta samarbetspartner
Animal Life under det gångna året. 61 hundar har hittat hem i Finland. Hemlösa hundars vänner är
registrerad importör hos Evira med nummer 77/0521/2010 och har gjort en TRACES-anmälan om
samtliga förmedlade hundar.
Hemlösa hundars vänner hade vid årets slut 114 medlemmar, vilka fått regelbundna nyhetsbrev. Det
första numret av medlemstidningen ROKKY utkom i april. Föreningen arbetar för maximal
öppenhet gentemot medlemmar och donationsgivare och publicerar därför bl.a.
verksamhetsberättelse, bokslut och rapporter om inkomna donationer och utbetalningar på hemsidan.
Föreningen för vidare 100% av de inkomna donationerna till sin samarbetspartner och betalar alla
administrativa utgifter med medlemsavgifter och intäkter från exempelvis mässor. Föreningen
beviljades ett två-årigt, riksomfattande penninginsamlingstillstånd med nummer
POHADno2010/863.
Hemlösa hundars vänner deltog i många olika evenemang och mässor runt om i Finland under året
och arrangerade en egen medlem- och hundägarträff en helg i juli dit även representanter från Save
the Dogs och Animal Life var inbjudna. Hemlösa hundars vänner fick uppmärksamhet i media flera
gånger, såväl i radio som i tidningar och på internet. En informativ video om Save the Dogs
producerades och publicerades på hemsidan.
Hemlösa hundars vänner deltog i den internationella konferensen för sällskapsdjurens välmående
ICAWC i Prag i november och har även fortsatt sitt politiska arbete genom sitt medlemsskap i Pets
in Europe (PIE). En föreningsrepresentant har varit och lobbat i Strasbourg för en Skriftlig förklaring
som PIE framställt. Hemlösa hundars vänner har även fortsatt sitt samarbete med diverse nationella
och internationella kontakter eftersom man anser samarbete organisationer emellan vara av största
betydelse.

