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                                    Rapport Juli 2014 

Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
Det känns väldigt roligt att vi nu kan berätta att vi även köpt en bil till EMIR i Polen som dom så väl behövde. 
Vi kommer i detta utskick att visa nya bilder på Elenas veterinärbil och nu även den bil som Krystyna och 
Tomas kunnat köpa för pengar som ni skänkt. Utan Er hade ingen av bilarna kunnat köpas in och många djur 
hade inte klarat sig, så stort TACK till alla er som får denna rapport. Alla ni är med och gör detta möjligt. Vi är 
både stolta och tacksamma över er och hur så många månad efter månad stöttar oss. 
 

Tyvärr har ju dessa båda inköp också gjort ett stort hål i vår buffert vi haft ganska länge. Så även om båda 
bilarna var väl investerade pengar så ser vi nu också att vi är i ett extremt stort behov att få behålla alla er 
medlemmar, faddrar och gåvogivare om vi ska kunna fortsätta hjälpa våra projekt i Östeuropa.  Så jag 
hoppas verkligen att ni alla är med oss framöver  

 
Jag vill även rikta ett litet speciellt TACK till vår medlem ”Ina” som var upp till Stockholm i våras och skänkte 
bl. a två (skydds) änglar som jag ska vidarbefordra till Elena och Krystyna snart. Tyvärr hann Ina och jag 
aldrig ses, men kanske nästa gång  
 

Sankt Petersburg 
Elena kämpar vidare mot hetsjakten med hundar på vilda djur. Hon har nu fått med sig fler organisationer, 
samt några ”kändisar”. Baltic Animal Care har även en egen representant i Ryssland, Tatyana Skoblyakova. 
Hon har författat ett flertal protestlistor och leder nu upproret som heter ”Motoyas lag” mot denna hetsjakt. 
Elena är oerhört tacksam över denna hjälp och deras samarbete som fungerar mycket bra. 
Tatyana har levererat flera protestlistor till parlamentet, en av dom fick under bara 2,5 månad in 35.000 
namn   

En annan protestlista lämnades över till parlamentet av en kändis vid namn Mikhail Shirvindt och den fick 
165.000 namnunderskrifter. Även en populär TV kanal i Ryssland kommer att ta upp detta med hetsjakt. 
Ja, Elena kämpar verkligen mot detta, men det känns ändå nu som att det börjar tas på allvar och det är 
Elena och även vi såklart väldigt tacksamma för. 

   
Trezor hittade Elena tidigare vid ett                Trezor precis när Elena hittat honom                  Elena blev tvungen att åka och handla vid 

shoppingcenter.  Här med sin nya ägare                  shoppingcentret igen och då hittade hon nu

       Jasmina, en valp som hon tog med sig hem. 
       

 
Elena kämpar även vidare med sitt kastreringsprojekt i sin egen region, Leningrad Oblast,  men försöker även 
få regionerna runt omkring att ta efter. Men det finns 17 regioner bara i hennes närhet och med allt motstånd 
från bl. a regeringen så är det ett tungt arbete. Dom har fått igenom att dom ska kastrera herrelösa djur, 
men i praktiken är det billigare och enklare att döda djuren, så tyvärr fortsätter eländet. Elena har skrivit till 
Högsta Domstolen om detta, men dom säger bara att det får varje region sköta….  
Som Elena själv skriver ” Ryssland är ett konstigt land” 
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En av volontärerna hos Elena, Andrej              Ägaren av detta hus brann inne, men hund-      Dina tog Elena med sig hem och kastrerade.  

med hunden Mukhtar                                       arna klarade sig. Här försöker dom få ut en 

                av valparna  från husgrunden          

 

Elena berättar om vad som hände Tatyana i mars. Tatyanas son var ute och gick i skogen i närheten av deras 
hem med deras 14-åriga hund Rizhik när det kom en snöskoter med två män på. Dom sköt hunden, skrattade 
och åkte därifrån. Elena tog dit polisen som blev tvungna att skriva en rapport (dom vill helst inte det, men 
Elena insisterade)för att bevisa vad som hänt. Elena fick sen höra att samma män har skjutit flera hundar på 
samma ställe, alltid bara ”för skojs skull”  
I november var en 72-årig dam, Valentina, ute och gick med sitt 6-åriga barnbarn Denis. Både deras hund 
och hennes valp följde med på promenaden. Då kom en full jägare i sin bil och bara sköt båda hundarna. Den 
vuxna hunden dog och valpen (Tuzik) skadades allvarligt. Samma kväll arresterades mannen som skjutit, och 
polisen hittade 3 hagelgevär. 
 
Tuzik kördes till veterinär där de konstaterade att ett öga inte gick att rädda. När Elena lite senare träffade 
Tuzik upptäckte hon att han hade ett hål i kinden som luktade väldigt illa och man såg tänderna. Han fick 
genast åka till Elenas veterinär och där opererades han akut. Dom hittade 60 hagel. Tuzik fick genomgå en 

plastikoperation och idag mår han bra.  
Den fulla jägaren klarade sig, hans fall nådde aldrig domstolen. Han sa att han trodde det var en räv han sköt 
!!! 
Den lilla 6-åriga pojken Denis som var med när detta hände började efter händelsen att stamma. Han börjar 
idag bli bättre, men händelsen satte djupa spår i den lilla pojken. 
 

   
Tuzik med hålet i kinden                                   Tuzik                                                                  Den dödade hunden Rizhik   
 

Som vi berättat om tidigare så finns det nätverk i Ryssland som kallar sig ”hund mördare”. Dom dödar så 
många djur dom kan och berättar och visar upp bilder sen i olika forum på Internet.  Några medlemmar i 
regeringen har försökt få deras internetsidor att stänga, men har hittills inte lyckats. Dom har dödat nästan 
alla kastrerade hundar i Sankt Petersburg och dom är väldigt aggressiva mot hundvänner.  Många av 
hundarna som dött av deras metoder har varit familjehundar. Dom lägger ut gift i parkerna och sen går 
familjerna där med sina hundar och dom får i sig giftet och dör. Polisen tar sedan hundarna och kremerar dom 
snabbt för att det inte ska finnas några bevis för vad som skett. Elena hann få tag i en hund som dött av 
förgiftning innan den skulle kremeras och det visade sig att det var gift. Efter senaste ombildningen av polisen 
kan inga djurvänner förvänta sig någon hjälp, dom försöker så snabbt som möjligt förstöra alla bevis. 
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En hund som ligger död i parken                         Förgiftad hund                                                Elena räddar även katter 
 

Elena fick för några veckor sedan ett samtal om en hund som bara låg ner vid vägkanten i närheten av en 
park. Hon åkte dit och upptäckte en hund i väldigt dålig form. Han bara hängde med huvudet och visade 
ingen reaktion. Dom bar in hunden i bilen och åkte hem till Elena. Nästa morgon var det en helt ny hund – 
han skällde och var i bra kondition. Elena förstod ingenting. Hon fick senare veta av en man som arbetar i 
parken att en man hade kommit dit och lämnat denna hund och tagit bussen därifrån och bara lämnat den åt 
sitt öde. Så hunden var inte sjuk, utan led av sorg. Elena döpte han till Ron och hoppas nu att han kan få ett 
nytt hem. Han bor inte hos Elena längre då han var alltför dominant mot hennes egna hundar, men han finns i 
hennes närheten och hon letar hem till han.  
 

   
Ron                                                                    Ron som nu letar nytt hem                              Två av Elenas hundar 
 

   
Marina som vi tidigare berättat om( hon         ”Vår” veterinärbuss i arbete                                 Yurij Mikityuk, veterinären som Elena sam- 

som bor i skogen och som fått lov att amp-          arbetat med i 10 år  

utera sina ben efter frostskador vid arbetet på  

järnvägen). Här är hon tillsammans med en  

av sina skyddslingar. 
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Veterinärbilen alla DiÖs medlemmar kan        Veterinärer i arbete                                       Volontärer på promenad med några av  

vara stolta över       Elenas hundar  

   
  På vänster sida står det ”Ivan Fillmore veterinär klinik” med           På den högra sidan står det Baltic Animal Care 

  ett vitt kors!  

 TV har varit där och filmat deras veterinärbil och deras arbete  
 

 
 

Vilnius, Litauen 
OPAN (Organization for the Protection of Animals 
Alytus-projektet 
OPAN återupptog och slutförde under våren det kastreringsprojekt i Alytus som man sköt upp, då vinterns 
inträde gjorde det omöjligt att släppa ut nykastrerade katter i kylan. Under april/maj kastrerades 70 honor, 
29 hanar samt 21 tikar. Totalt kastrerades 200 katter och 47 tikar. Till detta projekt bidrog Djurskydd i 
Östeuropa (DiÖ) med ett extra bidrag. OPAN hade hoppats att kunna fortsätta projektet i Alytus mot 
bakgrund av det löfte om fortsatt sponsring som borgmästaren gav i höstas. Tyvärr har man nu tagit tillbaka 

det löftet med motiveringen att den kommunala budgeten inte tillåter några extra bidrag. En stor besvikelse i 
synnerhet mot bakgrund av det löfte som gavs förra året. Men OPAN ger inte upp hoppet utan kommer att 
fortsätta att trycka på i borgmästeriet.  
Kastreringsverksamheten fortsätter som vanligt i kliniken i Vilnius. Där kastreras ca 20 djur per månad.  
Den tyska djurskyddsorganisationen ETN (European Animal and Environmental Protection Association) 
samarbetar även i år med OPAN. Man hoppas att kunna kastrera ca 700 djur. OPAN’s veterinärer S. 
Tamosaityte och R Savickaite deltar i detta projekt i mån av tid.  
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S. Tamosaityte                                     R. Savickaite 
 

Nytt projekt 
För de närmaste 12 månaderna  planerar OPAN att lansera ett nytt projekt, som går ut på att besöka 12 
mindre städer (till en början). Tanken är att man ska kombinera arbetet med kastreringar med någon lokal 
(eller internationell) aktivitet t ex  den internationella dagen ”Kattens dag” den 1 mars . När man har studerat 
hur man gör i andra länder har man kommit till slutsatsen att någon typ av festlighet skapar större 
uppmärksamhet och också intresse för hemlösa och okastrerade hundar och katter.  Man gnuggar nu 
geniknölarna för att komma på aktiviteter för de olika orterna. OPAN planerar också att i anslutning till 
kastreringsarbetet arrangera wokshops ”Proper care of stray cats”. Det har visat sig att inte alla i Litauen 
förstår värdet med att kastrera katter och hundar, och det kan ibland uppstå konflikter i samband med detta. 
Det tas ibland till rätt så brutala metoder både mot människor och djur. Med dessa workshops vill man visa på 
fördelen med begreppet Catch-Neuter-Release (CNR).  
 
Finansiering av projektet 
De veterinärer OPAN arbetar med har accepterat en ersättning på EUR 150 per/dag och ort (istället för en 
kostnad för varje katt/hund, vilket hade blivit dyrare). För att hålla kostnaderna nere hoppas man få låna 

Purinas (hund- och kattmat) veterinärbil och nyttja den som veterinärklinik. Då kan OPAN använda sina egna 
veterinärer. Om bilen inte står till förfogande måste OPAN finna en klinik och veterinär för varje ort.  Då blir 
projektet tyvärr dyrare.  
Beräknade kostnader för projektet enligt alternativ 1 (egna veterinärer samt lånad veterinärbil) uppgår till ca 
EUR 270/dag (ca SEK 2500) , inkl veterinärarvode och medicin. Man hoppas hinna med ca 30 katter/dag/ort. 
Medicinen kostar ca EUR 4/katt.   
Totalt EUR 3240 ca SEK 30 000.  
 

OPAN har vänt sig till de lokala myndigheterna på varje ort med begäran om bidrag men hittills fått avslag 
pga underskott i myndighetens budget.  
DiÖ’s styrelse stöder projektet men vi har för närvarande mycket små möjligheter att bidra ekonomiskt 
med anledning av de stora utgifter vi har haft under året (inköp bilar St Petersburg och Warsawa).  Det årliga 
bidrag DiÖ har beviljat OPAN gör det möjligt att bedriva den ordinarie verksamheten vid Vilnius-kliniken men 
medger ingenting utöver det. Extra sponsorbidrag från våra medlemmar till det ovan beskrivna projektet 
skulle därför uppskattas. Vi vet att pengarna kommer att nyttjas effektivt! Projektet kommer att följas upp 
och förhoppningsvis kommer en av våra styrelsemedlemmar (Eva-Christine) att göra kontaktbesök under 
nästa år.  

   
Denna hund sågs kastas ut från en bil. En bybo     ETN veterinärer vid Vilnius-kliniken                     OPAN vägrar aldrig att ta emot en katt –

tog hunden till kliniken & ville att den skulle               eller hund!                                       

somna in. Hunden kastrerades och han tog hem  

hunden igen. OPAN kommer att följa upp  

och ta tillbaka hunden om den inte kan stanna.                                                                                            
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Polen 
EMIR - rapport 
 
Krystyna & Tomek vill tacka DiÖs medlemmar för den nya bilen. EMIRs gamla bil gick sönder flera gånger - till 
slut gav den upp helt, bl.a. ramlade ett av hjulen av under färden. Tur att ingen människa kom till skada, det 
var nära ögat :-( Hjälpen från "våra svenska änglar", som Krystyna brukar uttrycka det, kom verkligen i tid. 
 
EMIR ville köpa en bil som skulle hålla länge, den skulle vara rymlig och ha dörrar som öppnas i sidled (ibland 
måste Tomek stanna vid högt trafikerade vägar, vid sådana situationer utgör dörrar som öppnas utåt en stor 
trafikfara). Efter mycket letande hittade Tomek en "perfekt bil" - en Mercedes.  Mercedesbilar är kända för att 

de bara går och går och går :-) Krystyna och Tomek tackar av hela sitt hjärta!!! 

 
 
En dag på hundhemmet är lång - den börjar kl. 6 på morgonen, slutar kl. 11 på kvällen. Den ser ut på 
följande vis: 
 
* städning 
* läkemedel till sjuka hundar 
* vård av sjuka hundar 
* mat till sjuka och gamla hundar 
* färskt vatten till alla hundar 
* kontroll av alla hundar, utsläpp/insläpp mellan olika delar av hundhemmet 
* städning  
* färskt vatten till alla hundar 
* kontroll av alla hundar, utsläpp/insläpp mellan olika delar av hundhemmet 
* mat till alla hundar 
* vård av sjuka hundar 
* läkemedel till sjuka hundar 

* tvätt  
* en gång i veckan: desinfektion av skålar, hinkar och hundbäddar 
 
Ibland måste man åka till veterinären eller ta emot veterinärbesök - det skall pressas in i det dagliga 
schemat. 
 
Dagens matransoner består av: 
80 kg torrfoder 
80 liter kokt ris med kyckling och morötter - till sjuka och gamla hundar 
 
Avmaskning är en av de stora utmaningarna på hundhemmet - varje ny hund avmaskas, dessutom avmaskas 
alla hundar en gång per år, innan den årliga vaccinationen. Alla hundar 
med anti-loppmedel. Alla tikar steriliseras, rasrena hanhundar kastreras innan adoption. EMIR skulle gärna 
vilja kastrera alla hundar, men pengarna räcker inte till. 
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Under de senaste åren har det blivit allt svårare att hitta nya hem till EMIRs hundar. Det gäller inte bara 
EMIR, utan även andra hundhem. Många hundar har bott på hundhemmet i flera år: Gabi, Frido, Salma, 
Mucha, Bari... Förmodligen kommer EMIR att bli deras sista hem. Personligen ser jag vissa fördelar med detta 
- de hundar som kommer att stanna på EMIR ända till slutet kommer aldrig mer behöva svälta, bli rädda, 
lida... Alla får mat, en varm bädd, veterinärvård och kärlek. Nackdelen är att EMIR inte kan ta hand om nya 
hundar i den omfattning som det skulle behövas - EMIR tar bara emot hundar om en omedelbar fara råder för 
hundens liv. 
 
Under den senaste tiden har det kommit några nya hundar till EMIR: Nel, Sara, Saba, Maja, Dudus och Brys.  
 
* Nel är en liten tik som är blind förmodligen efter en trafikolycka 

* Sara är en 9 år gammal, snäll St Bernardtik. Hon blev misshandlad och plågad av sin förra ägare.  
På bilder nedan – Nel och Sara 

 
* Saba är också en St Bernardtik. Hennes förra ägare var tvungen att söka arbete utomlands. Saba hade tur, 
hon blev nästan direkt adopterad av en av EMIRs vänner, som nyligen hade förlorad sin hund. 
* Maja och Dudus är två helt förvildade hundar som är rädda för människor. Maja har börjat anpassa sig och 
sover i Krystynas säng, Dudus är fortfarande rädd även om man kan se att han har gjort en del framsteg. 
 

 
* Brys är en gammal utmärglad kedjehund, som lämnades för att dö utan varken mat eller vatten. 
 
 
 



 
Djurskydd i Östeuropa 
c/o Monica Ohlsson 

Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm 

Pg: 10 04 56-3 
 
Nedan – Brys i sitt gamla och nya hem 

 
 
Krystyna och Tomek tackar en gång till för all hjälp från EMIRs svenska vänner. 
De önskar er en trevlig sommar!!!! 

 
 
 

En än gång ett stort tack för allt ert stöd ! 

 

Varma sommarhälsningar  

Monica Ohlsson  
Ordförande Djurskydd i Östeuropa 
 
Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm Tel: 08 – 579 33 165 Pg: 10 04 56 – 3 
E-post adress: monica.ohlsson@zurich.se 
 


