
Och nu orkar vi inte längre! Det finns ingen ekonomi kvar för att DogRescue ensam ska kunna fortsätta 
hjälpa dessa hundar i Braila. DogRescue får inte något ekonomiskt stöd ifrån kommunalt eller statligt håll. 
DogRescue står med stora omkostnader varje månad för att försörja 500 hundar! Driftkostnaden i Braila 
uppgår till enorma summor och det har blivit omöjligt att hantera situationen eftersom utgifterna blivit så 
höga och villkoren oberäkneliga. DogRescue klarar inte av mer!

Idag har det gått över två år sedan DogRescue efter en uppmärksammad auktion och tu�a förhandlingar i 
staden Braila fick tillstånd att ta över det döende hundhägnet Lacu Sarat i norra Rumänien. I över två år har 
DogRescue med samarbetsorganisationer kämpat och gett hundarna hopp om ett nytt liv. Nu riskerar detta 
att gå om intet och kontrollen över hundarnas liv förloras. 

Att rädda en hunds liv kostar 1000 kronor
Christel Malmberg, ordförande i DogRescue Sweden berättar:

- Kontraktet med staden Braila löper ut vid årsskiftet. Vi vill med denna 
kampanj förhindra att kommunen tar tillbaka hundarna igen - vilket skulle 
innebära en plågsam död. Vi vill med denna kampanj som är den största vi 
gjort här i Sverige rädda 500 hundar från miserabla förhållanden vi inte ens 
kan föreställa oss. Bara genom att flytta dessa hundar till det nya hägnet i 
Bukarest - kan hundarna räddas. Då kan inte längre någon kommun eller stat 
lägga sig i. Vi vill bygga en svensk fristad för hundarna i Rumänien. Men det 
är bråttom! Flytten måste ske innan jul och det krävs mycket pengar. 

Två år utan ekonomiskt stöd
Garofita Hofmann, även hon veterinär från DogRescue Romania, berättar:
- Från början år 2014 kom vi överens med kommunen i Braila där hundarna 
sitter att vi endast skulle ta hand om de cirka 300 hundar som fanns där. Bara 
det är en bedrift eftersom vi själva finns i Bukarest, 4 timmars enkel resa bort. 
Men det gjorde vi. Även om många hundar dog varje dag i början, lyckades vi 
vända det hela. Hundarna blev friska och många adopterades bort till andra 
europeiska länder och fick nya hem. Hon fortsätter: 
- Men kommunen har oberäkneligt fortsatt att kasta in nya hundar hela tiden! 

Christel fortsätter: 
- Kampanjen startade den 15 november och efter två veckor har vi fått in cirka 1/3 av det som behövs. 
Nu är det 2/3 kvar som ska göras på knappt fyra veckor. Lägsta belopp att skänka via Swish, bankgiro eller 
kortbetalning är 100kr. Vill du ensam rädda en hel hund kostar det 1000kr. 

Just nu pågår en insamlingskampanj på Internet som går ut på att rädda 500 hundar från döden. 
Hundarna behöver flyttas före årsskiftet från ett tidigare dödshägn i staden Braila – till ett eget privat 
hundhägn i huvudstaden Bukarest – där veterinärklinik, personal och ytterligare ett auktoriserat hundhägn 
redan finns. Bakom kampanjen och på plats i Rumänien finns den svenska ideella välgörenhetsorganisa-
tionen DogRescue Sweden som tillsammans med DogRescue Romania kommer att leda verksamheten. 

Hösten år 2013 införde Rumäniens regering en lag som för många djurrättsorganisationer blivit kallad för 
”dödens lag” vilken innebar att kommunerna fick rätt att fånga in alla hundar utan ägare och spärra in dem i 
så kallade ”dödshägn” – hundhägn som drivs av kommunen där man låter hundarna svälta i ett antal veckor 
för att sedan dödas. Christel Malmberg, ordförande i DogRescue Sweden berättar:
- Hundarna dödas med de billigaste metoderna. Att slå ihjäl hundar med spade är vanligt förekommande. 
Ibland injicerar man också vätska direkt in i lungorna vilket är ett ytterst plågsamt sätt för hunden att dö på. 
Bakom DogRescue står vanliga svenskar som fått nog av detta djurplågeri. Sedan 2010 gör vi skillnad på plats. 

Infrysta hundvalpar
Sommaren 2014 genomförde DogRescue flertalet lyckade kastreringskampanjer runt om i Rumänien för att 
minska antalet gatuhundar. När föreningen kom till staden Braila i norra Rumänien och hundhägnet Lacu 
Sarat trodde man inte sina ögon. DogRescues Romanias ansvariga chefsveter-
inär, Rudi Hofmann, som har över 20 års yrkeserfarenhet berättar:
- Hundhägnet i Braila var det värsta vi någonsin besökt. På grund av hunger åt 
andra hundar upp varandra! Det fanns hundar som inte kunde stå upp av ren 
utmattning. Det fanns hundar med skador du inte ens kan föreställa dig. 
Rudi fortsätter:
- I en frysbox fann vi av en slump ett 20-tal levande valpar som man stängt in. 
Man hoppades att de små valparna skulle frysa ihjäl. När detta av en ren 
händelse upptäcktes, krävde vi att stadens borgmästare omedelbart skulle 
komma på plats. Vi hotade med att tillkalla media - TV och dagstidningar. 
Tillslut kom borgmästaren. Men han brydde sig inte eftersom problemet med 
gatuhundar är så utbrett i Rumänien. Tu�a förhandlingar började. Tillslut fick 
DogRescue ansvaret för djuren - dock utan ekonomiskt stöd från kommunen. 

Dom vill rädda 500 hundar från döden!

Rudi Hofmann, Chefsveterinär.

Mer information och kampanjfilm
Föreningen har idag knappt fyra veckor på sig att uppnå målet och vädjar nu 
om hjälp från media och allmänhet att sprida budskapet. Två veckor efter 
kampanjen startade är 163 av 500 hundar räddade. Vill du bidra eller söka mer 
information om kampanjen hittar du den samt en kortfilm på 5 minuter på: 
https://www.dogrescue.se/Projekt/braila

Pressbilder går att ladda ner här: https://www.dogrescue.se/wp-content/up-
loads/2016/11/Pressbilder_Braila_kampanjen.zip

Kampanjen slutar 2016-12-22 och har nyligen uppmärksammats på 
Aftonbladets hemsida över de mest gillade inläggen i hela Sverige, se: 
http://lajkat.aftonbladet.se/hundar-fran-doden-stod-kampanjen

För mer information, vänligen kontakta: 
Christel Malmberg, Ordförande i DogRescue, Telefon: 0703-91 54 08

På plats. Svenska Jari Vaaranmaa tillsammans med veterinären Garofita Hofmann, på plats i Rumänien i det som skall blir det nya hägnet.
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En av hundarna som behöver flyttas.
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