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                                Rapport november 2013 

                    Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 

När ni får denna rapport har vi redan hunnit komma in i november och vintern närmar sig med stormsteg. På vissa 
håll i Östeuropa har det redan snöat och varit besvärligt för både djur och människor. 
 

Vi är så tacksamma att många av er uppmärksammade vårt lilla nödrop i förra rapporten om att våra pengar 
nästan är slut. Tack vare er kan vi nu se till att trygga även det sista kvartalet för våra projekt. Vi har inte mycket 
till buffert om något skulle hända, men det känns ändå skönt att vi i nuläget inte behöver säga till våra projekt att 
vi måste dra ner på våra donationer eftersom dom så väl behöver vårt stöd. 
 
Ni får i detta brev en kallelse till vårt årsmöte, dit alla är Välkomna, samt inbetalningskort för 2015 på 150kr (om 
ni inte är fadder) 
Årsmötet hålls som vanligt i Zurich-huset på Linnegatan 5 i Stockholm.  
 
För er som inte kommer till årsmötet kan vi här berätta att vi nu har 63 faddrar och 67 medlemmar/gåvogivare. 
2005 hade vi 102 faddrar och 129 medlemmar/gåvogivare, så som ni ser så tappar vi dessvärre för varje år. 
Men tack vare att vi har våra trogna faddrar/medlemmar/gåvogivare har vi ändå kunnat ge Krystyna och Tomek 
(EMIR) Elena (S;t Petersburg), samt Astrida(Lettland) 6000kr/månad, samt OPAN(Litauen) 2000kr/månad. 
Vi hoppas ni är med oss så vi kan fortsätta med samma stöd framöver.  

 

Sankt Petersburg 
Elena berättar att dödandet av hundar fortsätter eftersom polisen inte följer dom lagar som finns. 

Elena skrev ett brev om den inaktiva polisen som hon skickade till den allmänna åklagaren, som skickade brevet 
vidare till distriktsåklagaren som skickade det till polisen !!! Sådana här situationer är så typiska för Ryssland 
säger Elena trött. 
Men vi ger oss inte säger Elena. Nu har vi gjort en TV dokumentär om dödandet av hundar i S;t Petersburg och 
Även en stor protestaktion har ägt rum i centrum där hundägare (vars hundar dödats) kom med tomma koppel 
och levande ljus. Efter detta besökte Elena chefsåklagaren som lovade att se till att lagen följs (lagen säger att 
man inte får döda hundar) men Elena tror inte att han bryr sig. 
 
Ett av våra största problem – vår stora smärta - har varit djuren i Ukraina säger Elena. Många djur har dött av 
hunger eller dödats. Djurorganisationer har försökt att skydda djuren, men tyvärr har det inte räckt till. På ett 
ställe fanns över 350 hundar som djurorganisationerna försökte skydda, men många dödades brutalt.  
Djurvänner från Moskva lyckades evakuera 26 hundar från Ukraina, men det var verkligen inte lätt då dom hade 
flera problem vid gränsen in till Ryssland igen. Elena ville åka dit med den veterinärbuss vi köpt till henne, men 
alla varnade henne för bombningarna där, så hon avstod. 
En annan grupp av djurvänner, från S;t Petersburg, räddade 20 helt utmattade hundar från Donetzk i Ukraina.  
 
Koreanerna som dödar och äter hundar (som vi kämpade aktivt mot för ett par år sen) fortsätter att döda hundar. 

Men numera hittar vi inte platserna dom dödar hundarna på. Dom använder sig av hemlösa människor som samlar 
in både vuxna hundar och valpar. Jag och min vän Lena räddade förra vintern en fårhund från en av dessa  
slaktplatser. Han heter nu Frei (gratis) och bor i Sverige.  
Men för några veckor sen räddade jag och några yngre killar en valp och en unghund från ett sånt hemskt ställe 
som vi hittat. Det var en topphemlig operation, vi hade särskild utrustning för att skära i metall och staket för att 
kunna rädda hundarna. Vi hade även ett visst skydd ifall de boende skulle vara aggressiva mot oss. Men alla sov. 
Här kan ni se bilder på dom räddade hundarna, tyvärr kunde vi inte rädda valparna...      
Elena har nu skickat ett brev till åklagaren om olaglig användning av hundar. Hon väntar nu på svar... 
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Sam (den gula) som räddade från att dödas av koreanerna och Den, 8-månaders valpen som också räddades den 
natten. Den som satt fast med en 50 cm kort kedja började genast att hoppa och skuttade in i Elenas bil direkt. 
Han kände nog lukten av frihet ! 

  
Den stora tunga kedjan som Den satt fast i                 Sam bor nu hos en vän till Elena och det bra 
 
Min vardag säger Elena (förutom att utfodra 44 hundar och 8 katter) består mest av att rädda hundar och katter 
som är skadade och/eller ska kastreras. Mestadels gör vi detta i förorterna och på landsbygden, för det är lättare 
att hitta någon inne i S:t Petersburg som hjälper djuren. Men ute på landsbygden är behovet av hjälp väldigt stort.   
I fredags var Elena och en vän i Gatchina, en ort ca 60 km från S:t Petersburg där 3 stackars hundar levde i en 
korsning nära järnvägen med 2 hemlösa män. Men männen kunde inte alltid mata hundarna då dom inte alltid 
hittade mat till sig själva ens. Vi tog med oss hundarna till vår veterinärklinik för behandling då den ena av dom ar 
sjuk. Nu ska vi omplacera dom meddelar Elena. 

  
En av hundarna Elena räddade från gatan                        Tiken som också räddats, kastrerats och nu söker hem 



 
Djurskydd i Östeuropa 
c/o Monica Ohlsson 

Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm 

Pg: 10 04 56-3 
 
Elena hoppas inom några dagar kunna rädda 2 stackars katter som lever bland soporna i en förort. Det börjar bli 
kallt nu och katterna fryser och behöver hjälp.  Hösten och vintern innebär tyvärr många hemlösa djur och mycket 
arbete.   
 
Elena är så förtvivlad över hur hon ska kämpa mot jakten med hundar och de s.k ”baiting stations” (stationer där 
dom binder upp en björn och tränar hundarna på den stackars utsatta björnen som inte har en chans mot 
hundarnas attacker) Elena och många vänner har skrivit mängder av brev och haft namninsamlingar och levererat 
detta personligen till den ryska federationen. Men tyvärr fortsätter detta trots att det egentligen är förbjudet.  
Elena och hennes vänner kämpar nu för att få någon att sända en dokumentär om detta sätt att jaga på och dom 
försöker även få in en artikel i tidningen ”Hund Liv” i Ryssland. 

  
En kvinna vid namn Valentina Panteleenko har tidigare arbetat med ”sin” björn på en cirkus. Björnen heter Malish  
(betyder ”en liten en”, men Malish är 3 meter hög och 21 år gammal nu).  

Malish var mycket känd som cirkusbjörn, men han har även medverkat i flera filmer. När cirkusen inte längre ville 
ha kvar björnen så kunde inte Valentina överge sin vän, så hon hyrde en plats i en berömd nationalpark  
i Moskva. Men parken förvandlades till ett nöjescentrum och ingen ville se en paralyserad Malish! 
Förvaltningen för parken stängde till och med av elen till rummet där Malish bor för att bli v med han och 
Valentina. Valentina kämpade och gav Malish massage varje dag och han blev bättre och bättre och började äta 
riktigt bra. Nu har hon fått ett elaggregat av Elena som hon inte använt (bilderna ovan) Några vänner till Elena tog 
tåget med det tunga aggregatet ända till Moskva och lämnade det till Valentina som blev väldigt tacksam. 
 

Polen 

När jag, Hanna, och min dotter Katarina, besökte EMIR i augusti, märkte vi en förändring jämfört med de förra 

åren. Inte på hundarna - de var lika glada som alltid, även om våra "gamla bekanta" har hunnit bli ett år äldre. 

Men Krystyna och Tomek var ganska nedstämda. Det syntes på dem att årets uteblivna 1%-pengar  har gjort ett 

rejält hål i kassan. Detta har vi skrivit om i tidigare rapport. Det verkar också som om folk har slutat adoptera 

hundar, vi märkte också en minskning av antalet hundägare på Warszawas gator. 
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Egentligen tar inte EMIR emot några nya hundar, de har inte råd att anställa någon hjälp, inte råd med foder och 

veterinärvård heller. Men samtidigt nekar de aldrig när hundens liv är i fara. Det innebär i praktiken minst 

någon/några nya hundar i månaden. Sist Krystyna fick ett rop på hjälp gällde det tre "avelstikar" från valpfabriker. 

De var aldrig avmaskade eller vaccinerade, de enda veterinärbesöken var för att göra kejsarsnitt. Sherry - 5 år 

gammal cockerspaniel - fortfarande med mjölk droppande från spenarna, vanvårdad, med skadat öga.  

Bijou - 3-4 år gammal fransk bulldog - kraftig inflammation i tandköttet, med ärr efter kejsarsnitt. 

Zuza - ca 4 år gammal engelsk bulldog, med blödningar från slidan, ögoninflammation, med ärr efter kejsarsnitt, 

med spenarna ändå till marken, kraftigt överviktig (ca 10 kilo övervikt). 

Andra nya hundar på EMIRs hundhem:  Guzik - en yorkshiteterrier hittad efter en trafikolycka - opererades 2 

gånger för att återställa hans tilltygade ben. 

Tanger - en rottweilerblandning - snäll men avvaktande, folk var rädda för honom. 

Bobik och Wafel - lämnade vid EMIRs port. Dunaj - St Bernard-blandning, Pianka och Macius. 

På bilder nedan – de nya ”avelstikarna”,  
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Men det finns också ljuspunkter i det dagliga arbetet. Den viktigaste under den senaste tiden var den fällande dom 

mot Grazyna Kiehr, föreståndare för hundhemmet i Kielce-Dyminy. För några år sedan startade Krystyna en 

rättsprocess mot hundhemmet i Kielce-Dyminy, där hundarna vanvårdades till döds. 

I början av månaden kom äntligen domen - hundhemmets ordförande blev dömd till 6 månaders fängelse. Detta 

var en stor seger för Krystyna - domstolsverket har börjat se allvarligt på brott mot djurskyddslagen. 

Ni som var med på EMIR-resan 2007 minns kanske en liten, skygg hund, Zibi. Han verkade vara ett "hopplöst fall". 

Men 2009 adopterades han av en ung kvinna. Nyligen fick vi hälsningar från dem och det är svårt att tro att det är 

samma hund. Han har verkligen fått ett nytt liv. Tack vare EMIR! 

Eller Brenda – en ”dödsdömd tik” – hennes ägare körde över henne med traktorn med motiveringen att ”hon fick 

för många valpar”. Idag bor Brenda – tillsammans med flera av EMIRs hundar – hos en av EMIRs volontärer i 

västra Polen. 

På bilden - Brenda idag 
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För att hjälpa EMIR har en av våra medlemmar skänkt några nystickade hundulltröjor som såldes genom Facebook 

- alla inkomster går oavkortat till EMIRs hundar. 

Då och då blir EMIR kontaktad av volontärer i hela landet som vill bilda en filial och arbeta under EMIRs logo. Efter 

ett tag brukar så volontärerna starta en egen organisation - när de har skaffat sig tillräcklig kunskap. 

I våras bildades en volontärskrets i staden Wloclawek - unga tjejer som gör ett otroligt bra arbete. Krystyna är 

deras mentor, hjälper dem med kunskap.  

Tjejerna är mycket orädda och effektiva, har redan hunnit rädda många hundar, bl.a. lilla Pchelka och gamle Brys. 

Som jag skrev innan, EMIRs ekonomi försämrades kraftigt pga uteblivna 1%-pengar (EMIR har fått sin OPP-status 

indragen pga personliga påhopp på Krystyna för hennes engagemang för djuren - någon hade skickat anmälan 

med många felaktiga anklagelser)  för några dagar sedan vädjade Krystyna på facebook om hjälp.  

De hade just beställt foder som skulle räcka i 10 dagar - i kassan fanns ca 300 Skr kvar. 

Krystyna och Tomek törs inte ens tänka på det hur det hade varit utan DiÖs hjälp – de tackar ständigt för ert stöd. 

OPAN (Organization for the protection of animals)  
Vilnius, (Litauen)  
Kastreringsverksamheten fortsätter som vanligt vid kliniken I Vilnius. Man kastrerar mellan 20 till 30 katter per 
månad samt en och annan hund. Behovet är egentligen större än så, men eftersom de veterinärer OPAN anlitar 
bara kan arbeta/operera på sina lediga dagar hinns inte fler med. De samarbetar under hela 2014 med den tyska 
djurskyddsorganisationen ETN (European Animal and Environmental Protection Association). 

Man har arbetat mycket med att finna hem till de misskötta hästar vi tidigare har berättat om och vilka vi också 

delfinansierat foder och veterinärvård till. Hästarna säljs nu på auktion men tyvärr går försäljningen trögt. Det 
handlar om mycket trevliga hästar (Zemaitukai), men de är inga hästar för elitryttare utan mer för hobbyryttare 
och ridskolor. En ridskola i Finland har köpt in några stycken och en litauisk ridklubb har också köpt in ett antal. De 
försöker också att få in mer sponsorpengar för att kunna köpa in samtliga. Tyvärr är väl risken annars stor att 
hästarna går till slakt om de inte finner köpare. De kostar mellan EUR 350-725 (sto med föl). Inga svindlande 
summor precis för en bra och trevlig häst (önskar att vi själv hade möjlighet….).  OPAN håller oss underrättade om 
hur det går.  

     

Alytus-projektet är avslutat. Totalt kastrerades 120 katter. Det ledsamma är att borgmästarens tidigare löfte om 
att fortsätta verksamheten i stadens regi har brutits. Man tröstar sig dock med att man ändå lyckats sprida 
information om vikten av att kastrera katter – och hundar – hos allmänheten.  
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Hunden vi berättade om i förra rapporten bor fortfarande hos sin nye ägare. OPAN har kontakt med honom och 
än så länge vill han behålla hunden. Man har samtidigt sagt till honom att hundhemmets dörrar alltid står öppna 
om det inte skulle fungera.   

  
Hunden som kastades ut från bilen och fick komma till kliniken där den kastrerades och vaccinerades.   

OPAN’s nya projekt -  att besöka 12 mindre städer och att där kombinera arbetet med kastreringar med någon 

lokal aktivitet - som vi berättade om i den förra fadderrapporten är inne i planeringsfasen. Man kommer att 

samarbeta med den statliga veterinärmyndigheten, som kommer att tillhandahålla lokaler för verksamheten. Det 

är också viktigt att de lokala veterinärer som anlitas har den rätta kompetensen. I ett första skede tar man med 

sig de egna veterinärerna. De första städerna som kommer att besökas är Pakruojis och Birzai. Det blir i början av 

2015.  Djurskydd i Östeuropa (DiÖ) har fått ett sponsorbidrag från 2 av våra medlemmar, för vilket vi och OPAN är 

mycket tacksamma, men man behöver mer pengar innan man kan dra igång för fullt.  Vi väntar därför med att 

betala ut DiÖ’s bidrag till dess att vi får besked från Algita, vår samarbetskvinna, att projektet verkligen rullar 

igång. Tanken bakom projektet är väldigt bra, men det kräver också ordentligt med resurser, både personella och 

pekuniära. Det råder brist på både och tyvärr. DiÖ’styrelse stöder projektet och hoppas att det inte dröjer för 

länge innan det kommer igång.  

Vi kan också berätta att SOS Animals, hund- och katthemmet, som DiÖ sponsrade tidigare, i höst får nytt 
besök av The Sensitives, rockbandet från Dalarna som ska spela i Vilnius under november. Liksom förra gången 
görs en insamling av hund- och kattutrustning för vidare färd mot hundhemmet strax utanför Vilnius. Även en 
medlem i DiÖ i Stockholm har donerat ”matnyttig” utrustning som går i samma last. Volontärerna på hundhemmet 
blev jätteglada över nyheten!      

   
 
2014-10-18/ecb 
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Några av Elenas katter som hjälper henne hålla råttorna borta 
 

En än gång ett stort tack för allt ert stöd ! 

Monica Ohlsson 
Ordförande Djurskydd i Östeuropa 
Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm Tel: 08 – 579 33 165 / 0733-573 165 Pg: 10 04 56 – 3 
E-post: monica.ohlsson@zurich.se 

 

 

 

 

 

 Ja, jag kommer till årsmötet den  25 november kl 18.00 

 

 

 Ja, skicka mig resultat- & balansrapport och 

verksamhetsplanen när den blivit fastställd vid årsmötet. 

 

 

 Namn:..................................................................... 

 Adress:.................................................................... 

 Postadress:.............................................................. 

 Tel:...........................................................................  

 E-post:..................................................................... 

 
 

 

 

 

Djurskydd i Östeuropa 

c/o Monica Ohlsson 

Erik Dahlbergsgatan 49 

115 57 STOCKHOLM 

 

mailto:monica.ohlsson@zurich.se

