Utdrag ur artikeln:
”Hundliv på Irland – hemlösa greyhounds får en andra chans”
Avrättningar, misshandel och
svält är vardag för många kapplöpningsgreyhounds. Hemlösa
hundar är ett stort problem.
Räddningsorganisationen
PAWS i Tipperary gör vad de kan
för att omplacera omhändertagna hundar.

★ Vanvården av hundar på Irland är
stor, likaså problemet med lösdrivande
hundar. Situationen med hemlösa hundar på Irland kan jämföras med den
med katter i Sverige.
Framför allt är vanvården stor när det
gäller greyhounds. Greyhound racing
på Irland är en miljonindustri, men
baksidan av sporten är en helt annan än
de pigga hundar som syns på banan.
Hälften av de 25 000 registrerade
hundarna når inte ens tävlingsbanan.
Antingen lämnas in de in till en dog
pound (kommunalt hundstall) för avlivning. Annars så löser ägaren själv
problemet och avrättar eller överger sin
hund då de märker att hunden inte har
någon jaktinstinkt eller helt enkelt är
för långsam.
En del greyhounds dumpas ute, vilket leder till att hunden oftast fångas in
av hundfångare eller polis och på det
sättet hamnar på en dog pound, där den
avlivas om inte ägaren hör av sig inom
fem dagar.
En greyhound hittades nedkastad i
en återvinningsbehållare för glas, andra hittas med öronen avklippta. En
greyhound hittades inlåst och övergiven i en bur, utan mat och vatten i en
övergiven lagerlokal.

PAWS

De som arbetar på PAWS får se mycket grymheter och svårt skadade hundar.

Det är sällan tyst på PAWS anläggning
i Mullinahone i Tipperary. Skall, gnäll
och ylningar hörs från de 32 kennlarna
på den stora gården.
Mellan 80 och 90 hundar har PAWS
som sitt tillfälliga hem i väntan på att
bli omplacerade.

PAWS drivs av det gifta paret Tom
Molloy och Gina Hetherington. De har
fyra anställda som arbetar under veckorna och tre stycken som arbetar helger. PAWS får ett årligt stöd från regeringen på cirka 250 000 kronor, men de
båda förklarar att det kostar upp emot
400 000 kronor per år att driva anläggningen.
De slåss hela tiden mot ekonomin och
för räddningscentrets överlevnad. Underskottet finansieras bland annat av
sponsorer och insamlingar från allmänheten. Det är en relativt stor anläggning men Tom menar att de aldrig kan
hålla omplaceringen i samma tempo
som den takt hundarna kommer in i.

Greyhounds till Sverige
Det är söndag och Tom Molloy kör ut
på den lilla landsvägen och inleder färden mot Dublin.
Bak i bilen står fyra burar med greyhounds, som idag ska få flyga till Sverige för att börja sina nya liv.
Tom har med sig Åsa Werner från den
svenska djurskyddsföreningen Neverneverland, som arbetar med att placera
ut hundar, och då framför allt greyhounds, till svenska hem.
Anledningen till att Åsa Werner är på
Irland är att hundarna inte får flygas
över ensamma, det måste alltid finnas
en ansvarig med på planet.
Fyra räddade hundar är på väg, och
om ungefär tre timmar landar de på Arlanda flygplats, redo att ta sig an sitt nya
hemland.
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