Verksamhetsplan 2021
Swedish Animal Aid fortsätter med kastreringskampanjer under 2021. Målet är att uppnå
minst 1300 kastreringar. Finansieringen till detta uppnås via ansökningar till olika
djurrättsorganisationer om stöd/donationer, fonder, donationer från privatpersoner m.m.
Planer finns om att köra ner “gamla” Swedish Animal Aid-bilen för att så bygga om den till
en mobil veterinärklinik. Då kan vi verkligen nå ut till människor i byarna och kunna hjälpa
till med kastreringar. Ev. ny bil inköps för privata pengar och är inget som kommer att belasta
Swedish Animal Aids ekonomi. Förutsättningen för detta är att vi kan få ner bilen till
Rumänien och att alla tillstånd går igenom för fordonet.
Vi ansökte om medlemskap i www.dogandcatwelfare.eu i slutet av 2020. Detta för att kunna
påverkar på ett högre plan. Vi blev antagna som medlemmar 7 januari vilket känns stort för
oss. Nu kanske vi får en chans att kunna påverka i forum där det aktivt arbetas för ett
förbättrat djurskydd för hundar och katter.
Vi fortsätter sprida budskapet att hjälp på plats är den enda långsiktiga lösningen. Under 2020
var det val i Rumänien och det ser ut som att de nya Borgmästarna är mer mottagliga för
diskussioner gällande gatuhundar/katter. Om vi har möjlighet att åka ner är det lättare att
bedriva detta arbete under 2021. Vi kommer fortsätta för att informera om djurhållning,
vikten av kastrering, utbilda barn och ungdomar att visa respekt för djur.
Vi fortsätter vårt samarbete med föreningen “Gatuhundars rätt till liv” för att på så vis med
gemensamma krafter göra fler kastreringar. Eventuell tillkommer det någon/några nya
föreningar att samarbeta med. Samarbetet med den rumänska föreningen HAM är något
osäkert men diskussioner pågår.
Insamling av matdonationer fortsätter. Under 2020 lyckades vi nå över målet med nästan två
ton mat. Vi hoppas under 2021 öka mängden mat till ca 17 ton mat. Transportkedjan fungerar
över all förväntan med så lite miljöpåverkan som möjligt. Vi började under 2020 också att
samla in kläder, skor, leksaker, hygienartiklar m.m. till den fattiga delen av populationen i
Rumänien. Rescuer delar ut detta på plats till fattiga familjer och kan då samtidigt prata
djurskydd och kastreringar. Vi tror att gör att vi når den fattiga delen människor med husdjur
på ett ännu bättre sätt. Om vi hjälper husdjursägare till ett något bättre liv tror vi också att
djuren får det bättre. Därför kommer vi under 2021 fortsätta samla in det vi kan. Under 2020
kördes 38 pallar ner till Rumänien, vi hoppas på 40-42 pallar under 2021.
Det är i nuläge svårt att uppskatta hur många resor vi kommer att kunna göra på grund av det
osäkra läget med Covid-19 just nu. Målet är tre till fyra resor men vi avvaktar och ser vad
som händer. Vi kommer att bjuda in medlemmar i gruppen Swedish Animal Aid att följa med
ner till Rumänien för att själva kunna se hur situationen ser ut för djuren.
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