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Härfårhemlösasdjur
gratisvård
NYHETER På Gärdets Djurklinik är alla djur och ägare lika mycket värda – även
hemlösas djur behöver vård och sedan i våras är den gratis. Nu har kliniken
tilldelats pris för sitt engagemang.
Veterinären Åsa Wolf står och opererar. Ett ultraljud visade en halv centimeter stor sten i
honkatten Zelmas urinblåsa, men det enda som finns är sex små fragment. För
säkerhets skull tas en röntgen, som inte visar några stenar och när Zelma så sakteliga
vaknar upp från narkosen snarkar hon högljutt.
Gärdets Djurklinik tar emot hundar och katter och veterinärerna på kliniken utför inte
sällan operationer på djuren, antingen kastrering, tandkirurgi eller för att avlägsna just
urinstenar.
Men det är inte för den verksamheten de nu har fått priset Guldråttan av Djurens rätt.
Kliniken gör något så ovanligt som att ta emot hemlösa människors djur och ger dem
gratis vård.
–Vi vill göra en insats, en samhällsinsats. Det är fruktansvärt tragiskt att det finns
hemlösa och inte sällan prioriterar de bort sig själva för att ta hand om sina djur. Det är
självklart mycket svårt för dessa djurägare att få ihop pengar till veterinärvård, säger
enhetschefen Carol Ringström.
Ingen rusning först
Kliniken slog för första gången upp portarna för de hemlösas djur den 16 februari i år.
–Vi stod där hela personalstyrkan och väntade. Det dök upp ungefär tio personer med
sina djur. Vi blev ganska besvikna, men insåg snabbt att det naturligtvis kommer ta sin
tid innan ordet sprids, säger hon.
Den 4 oktober är det dags igen och framöver kan de hemlösa ta med sina djur två
gånger per år. Men det innebär inte att djuren inte får uppföljande vård.
–Vi startar vården här. De kan få uppföljande vård på Hundstallet, som är med och
arrangerar det här. Naturligtvis får de komma tillbaka till oss också om det krävs,
exempelvis för kastration och för att få förnyad medicin till djuren.
Försvarar ägarna
De faktiska kostnaderna står Svenska Djurskyddsföreningen för och Stadsmissionen
står för att informationen sprids till de hemlösa. Men även om en samarbetspartner
försvinner kommer kliniken fortsätta med vården.
Carol Ringström blir rörd när hon pratar om dagen i februari. Hon berättar om en man
vars hund hade flera avslagna tänder. Mannen hade blivit misshandlad och då hade
hunden ställt sig som skydd mellan förövaren och sin husse.
–Det här är förmodligen den bästa vännen, kanske den enda sociala brygga han har till
samhället och uppenbarligen en vakthund också. Mannen satt här hela dagen medan vi
på kliniken fick dra ut åtta tänder. Han kunde inte lämna sin hund.
Sällan undernärda
Att klara sig utan tänder är tydligen inget problem, för den orolige. Vanligare problem var
tandsten, hudproblem, långa oklippta klor och problem med öronen.
–Djuren är i ganska bra skick faktiskt. Man kanske tycker att det verkar hemskt att ha
djur när man är hemlös, men om man verkligen kollar på hundarna ser man att de
nästan aldrig är magra.
Hon poängterar att djurklinikens syfte med de här dagarna inte är att sätta dit en
djurägare. Hjälpa i stället för att stjälpa är ledorden.
–Vi ska inte ta djuren ifrån dem. De som kommer hit gör det för att de bryr sig om sina
djur. Vi kan vägleda dem och påtala brister, säger hon.
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FAKTA

GULDRÅTTAN
Djurens rätt har delat ut Guldråttan sedan 1987 och är ett pris som uppmärksammar
någon eller några som har gjort en exceptionell insats för djuren under året.
”Insatsen som Gärdets Djurklinik har gjort är ett fint initiativ och unikt, så vitt vi vet,
och vi hoppas att det här kan inspirera andra veterinärkliniker att göra samma sak”,
säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens rätt.

Hem lösheten iStockholm
I Sverige finns det cirka 34 000 hemlösa,visar Socialstyrelsens kartläggning från
2011, men enligt Stockholms Stadsmission är mörkertalet stort och många grupper
syns inte i statistiken.
Av dem är 4100 hemlösa i Stockholm. Det finns inga siffror för hur många hemlösa
som har husdjur.
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