
Vårt Svar till SVT : 
 
Hej! 
Vi I Dogrescue tar starkt avsånd för detta program men Eva hälsar att hon är 
smickrad! 
 
Vill ni göra ett riktigt program där människor kan få upp synen på hur djur har det och 
hur dom kan ta ansvar för allas våra djur så är du varmt välkommen att höra av dig! 
Synen på djur har drastisgt förändrats och tyvärr så bidrar ert program till detta ännu 
mera! 
 
Att vara med om 5 inspelningsdagar kan sätta djupa spår i själen hos en hund och 
det borde SKK och alla ni inblandade veta om ni känner till att djur har känslor! 
Ingen av våra hundar ska behöva uppleva att få känna sig älskade för att sen få 
lämna sin älskade nya matte/husse, dom har det bättre i hägnet då! 
 
Hör av dig om ni vill följa med till verkligheten!  
Vi finns på www.dogrescue.se  
 
Hälsningar Lotta Isacson Dogrescue. 
  
SVT har frågat om vår hund Eva vill vara med i programmet Hund i Familjen! 
Vi tycker inte att några hundar ska vara med i detta program då detta handlar om att 
hundar ska bo i ett hem och röstas ut en efter en! 
 
Hunden behöver trygghet och lugn och ro för att finna sig till rätta i en ny miljö. Att 
medvetet sätta en hund i ett hem där man på förhand vet att några ska röstas ut tar vi 
starkt avstånd ifrån! 
 
Att vuxna människor frivilligt ställer upp i dokusåpor och blir utröstade är en sak, men 
djur och barn får inte användas på det sättet eftersom dom själva inte kan göra ett 
sådant val. 
 
Hundar är levande och tänkande varelser som ska behandlas med respekt och 
komma till permanenta varaktiga hem direkt!  
 
Så därför söker vi nu det rätta permanenta kärleksfulla hemmet som uppskattar att 
ha en glad 25-kilos hund som försöker klättra upp i ens knä för att umgås. 
 
Eva är en mycket positiv bekantskap som sprudlar av energi och livsglädje. Hon 
springer med viftande svans rakt fram till hägnets besökare för att hälsa, utdela en 
”luktslick” och bjuda upp till lek. Sätter man sig på huk så hittar hon genast på något 
charmigt bus som att försöka knycka en hårsnodd eller en handske som tittar ut ur 
byxfickan. Eva är mycket social, lyhörd, intelligent, uppmärksam och skulle kunna 
göra vad som helst för att vara till lags och få en smula beröm och vänlighet. 
 
Mer om vår sprudlande tjej kan du läsa om på vår hemsida www.dogrescue.se 
Välkommen♥ 
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