
– Enligt buddismen
avlivar man inte hun-
dar i Thailand. I stäl-
let lämnar man oöns-
kade hundar i tem-
pelområden och på
soptippar.

Varför tar de inte
hand om sina
hundar själva?
– Det gör man

också. De är inte
elaka mot herrelösa
hundar men samti-
digt har de inte alltid
råd att ge dem vacci-
nationer eller medi-
ciner mot skabb.

Hur kom ni på
idén?
– Vi var tre svens-

kor som bor i Thai-
land och i området
där vi bor i Cha Am
lämnade byggjob-
barna efter sig en hel
drös med hundar

som vi tog hand om.
Utifrån de erfarenhe-
terna såg vi att beho-
vet var stort.

Vad kan ni göra
då?
– Vi jobbar enligt

det beprövade kon-
ceptet CNR, catch,
neuter, release, det
vill säga fånga, steri-
lisera, släpp. Det är
ett accepterat sätt i
Thailand att minska
antalet gathundar.

Och rent prak-
tiskt?
– Att sterilisera en

tik och ge henne de
första sprutorna mot
valpsjuka och rabies
kostar strax under
400 kronor. 

– Vi hade en hund
vi kallade Korven
som fått den plåg-
samma skabbtypen

mange. Det kostade
bara medicin för 50
kronor att få honom
frisk.

Hur ska ni få in
pengarna?
– Vi hoppas på ge-

nerösa människor
och så kan man köpa

smyckesmärket Ma-
loa som sponsrar oss.

THORBJÖRN FALK

FOTNOT. Den nybil-
dade föreningens
hemsida hittar du på
www.swedthaidog-
help.com
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SKÅNE I DAG: Kontroll av yrkes-
mässig trafik, E22. Hastighetsöver-
vakning, länsväg 118. Förar- och
fordonskontroll, Svalöv. SKÅNE 
I MORGON: Hastighetsövervakning,
Kristianstad, E22. Kontroll av
yrkesmässig trafik, Helsingborg.
Beteendeövervakning, Malmö.
HALLAND I DAG: Hastighets- och

beteendekontroll, fly-
gande inspektion, E6,
Laholm, Halmstad.
HALLAND I MORGON:
Hastighets- och beteendekontroll,
flygande inspektion, E6, Heberg,
Falkenberg. BLEKINGE I MORGON:
Trafikövervakning på länsväg 725
mellan Lyckeby och Flyeryd.

HÆR FINNS POLISENHALL˚ DÆR

Behöver thailändska hundar hjälp?

ELSE-MARIE LUNDIN, 60, före detta KvP-reporter och en av initiativtagarna till organisationen
Swedish Thai Dog Help som ska hjälpa thailändska gatuhundar till en bättre liv. 
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