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Utsatta får hjälp
med sina husdjur
Personer som är utsatta för våld i sin relation har svårt att få ett
skyddat boende där det är tillåtet att ta med sig husdjur.
Den ideella föreningen, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta,
VOOV, förmedlar jourplatser till drabbades djur. Behovet är stort
och nu vill man samarbeta med Blå Stjärnan.
★ Att ta steget att lämna en våldsdominerad relation kan försvåras ytterligare
om det finns husdjur med i bilden. De
flesta skyddade boenden i Sverige har i
dag inte möjlighet att ta emot husdjur
och alternativet som återstår är då ofta
att lämna kvar djuret hos den våldsutövande partnern.
Ovissheten om vad som kommer att
hända med djuret när det lämnas kvar
och känslan av att man överger sin vän
kan bidra till att den misshandlade
mannen eller kvinnan väljer att stanna
i relationen. Att leva i en våldsrelation
innebär ofta en social isolering och har
man förlorat sitt tidigare kontaktnät är
kanske djuret den enda man har kvar –
och sin enda vän sviker man inte.
Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta
(VOOV) är en ideell förening med syftet att underlätta för våldsutsatta personer med husdjur att ta sig ur våldsdominerade relationer genom att förmedla jourplatser åt djuren under tiden ägaren har behov av skyddat boende. Föreningen bildades 2009 av
veterinärer och veterinärstudenter i
Uppsala efter att problemet uppmärksammats. Det stora intresset för föreningens verksamhet visade att behovet var (och är) betydande.

Ökat behov
VOOV fick med tiden fler förfrågningar om att ta emot husdjur även från delar av landet utanför Uppsala län och
ett behov av att sprida verksamheten
kunde ses.
År 2011 gav ett stöd från Allmänna
Arvsfonden oss möjlighet att starta
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”VOOV 2011” med syftet att expandera till fler orter i landet. Under en period på tre år har VOOV nu målet att
starta upp verksamheten på 18 lokala
orter i landet. Hittills har lokala avdelningar etablerats eller påbörjats i bland
annat Stockholm, Göteborg, Malmö,
Skara, Jönköping och Borlänge.

Krav på lämplighet
De lokala delarna av VOOV utgår från
djurkliniker eller djursjukhus med
djurhälsopersonal som ansvariga för
att hitta och förmedla jourhem.
För att bli godkänd som jourhem
krävs det att man uppfyller VOOV:s
krav som inkluderar en förtroendeingivande djurutbildning, erfarenhet av
(gärna av traumatiserade) djur samt ett
intresse och engagemang för VOOV:s
frågor. En utbildning är dock inget måste om man har en gedigen erfarenhet
och uppvisar god lämplighet. Det är inte ovanligt att husdjur som lever i hem
där våld förekommer också blir utsatta
för misshandeln och detta kan leda till
psykiska trauman även för husdjuret.
Att lämna sin vanliga tillvaro och flytta till en ny plats innebär också en påfrestning och därför är det viktigt att
jourhemmen håller hög kvalitet när det
kommer till hantering av djur. Det är
också viktigt för att djurägaren ska känna sig trygg med att djuret får en god
omvårdnad. Samtidigt är det nödvändigt för organisationen att jourhemmen
håller en strikt sekretess. Ofta utsätts
personen som lämnar relationen för hot
och det är då mycket viktigt att varken
personen eller husdjuret kan spåras.
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Ett framtida samarbete med Blå Stjärnan vore av intresse för oss i VOOV, då
vi tror att vi bland Blå Stjärnans medlemmar kan hitta välutbildade och
djurkunniga människor med ett genuint intresse för både djur och människors välgång.
Anjelica Jonasson
Styrelseledamot i VOOV
Är du intresserad av att vara kontaktperson eller jourhem och vill läsa mer om
vad det innebär, gå in på hemsidan
www.voov.nu. För dig som vill komma
i kontakt med VOOV och bli kontaktperson/jourhem, skicka ett mejl till:
voov2011@gmail.com
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