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Rapport november 2015
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
När ni får denna rapport är vi i början av november. Det känns fortfarande mer som höst än vinter än så länge,
vilket är bra för gatuhundarna. Så länge dom slipper leta mat och värme i snö och kyla så är det lite enklare att
överleva.
Ni får i detta brev en kallelse till vårt årsmöte den 9 december, dit ni alla är Välkomna, samt inbetalningskort för
2016 på 150kr (om ni inte är fadder)
Årsmötet hålls som vanligt i Zurich-huset på Linnegatan 5 i Stockholm.
I detta nummer har jag lagt in sidnummer som varit ett önskemål. Hoppas att det blir lättare att läsa i rätt ordning
nu 

Sankt Petersburg
Som vi tidigare berättat så kastrerar Elena och hennes team hemlösa hundar även i den angränsande regionen,
Leningrad Oblast. Detta är ett stort område och många hundar som behöver kastreras är dessvärre också sjuka.
Elena och teamet behandlar hundarna och försöker sedan att omplacera istället för att släppa ut de på gatorna
igen, då många hundar som kastrerats och släppts ut blivit dödade av myndighetspersoner eller djurhatare. Elena
försöker nu avslöja två av de fall som skett då det är förbjudet att döda hemlösa hundar.

Den stora bussen är den som ni medlemmar hjälpt till att köpa till Elena och hennes team. De mindre bilarna har
veterinärkliniken hyrt för att kunna hämta djur t.ex i Leningrad Oblast för att sedan kunna kastrera dem i bussen.
Dessa tre fordon är i bruk varje dag och utan dem skulle de inte kunna hjälpa så många djur som de gör idag.
Elena säger att hon varje gång hon kliver in i bussen känner sådan tacksamhet för att vi i Sverige gjort detta
möjligt.
I somras var Elena till ett sågverk för att köpa material för att kunna bygga nya hundhus. Vid sågverket såg hon
flera hundar, både vuxna och valpar. Elena frågade arbetarna om de fick kastrera hundarna, eftersom det är en
farlig plats för valpar att vara i, men arbetarna sa nej till det. Elenas team tog sedan valparna i alla fall och
kastrerade och vaccinerade dem och omplacerade alla. När de skulle ta de två sista valparna upptäckte dem att de
åt på en död katt och de fick verkligen kämpa för att få loss den döda katten. De var så hungriga, de små liven…
En av valparna bor nu hos en kvinna som är målare och hon har byggt ett hundhus i sin trädgård som hon målat
blommor på 
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Hundar på sågverket och man kan ju förstå att detta inte är en bra plats för hundar att leva på.
För ett tag sedan hittade Elena tre halvårsgamla valpar på en kyrkogård. Två av dem hittade de snabbt nya hem
till, men den tredje valpen som de döpte till Gosha var skadad efter att ha blivit påkörd. Tyvärr var det försent att
operera hans ben, så han är nu lam i höger bakben. Efter ett tag så ringde en arbetare från kyrkogården och ville
ha tillbaka sin hund. Jag åkte dit med Gosha och såg hur mycket mannen älskade sin hund, som numera heter
Georgij Vladimirovitch efter sin husse Vladimir.

Gosha
I ett skjul upptäckte Elena en dag två stora hanhundar stå bundna. Trots att det var en solig dag var det helt
mörkt i skjulet. Hundarna hade inget vatten, ingen mat, det fanns inga skålar ens i närheten. Hundarna stod i sin
egen avföring och kom ingen vart. De skällde på Elena, men på ett snällt sätt. Elena blev helt chockad över deras
situation. Utanför stod dyra fina bilar parkerade. Elena frågade ägaren när hundarna senast varit ute på promenad
– ”i vintras” svarade mannen utan att verka bry sig ett dugg om hur hundarna mådde. När Elena frågade om hon
kunde få hundarna så svarade han bara ”ja” så hon tog dem med mig. De ser ut som Leonberger, men deras
muskler hade helt förtvinat, så de hade problem att gå.
Elena tog en av hundarna hem till sig och den andra fick bo på ett litet hundhem. Det tog många timmar att tvätta
och kamma dessa stora hundar med all päls, men de var så otroligt vänliga och båda har nu fått nya hem hos
familjer som älskar att gå ut och gå, och de är så stolta över sina stora, vackra hundar.

I Elenas hem, där delar man 
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Lora bodde tidigare hos Elena, men nu bor hon hos en familj som hade en hund, men som var ensam hela
dagarna och de ville ge han sällskap så Elena lät Lora flytta hem till familjen.
I slutet a sommaren fick Elena höra att en kull valpar slängts på soptippen. När de kom dit hittade de bara två
tikvalpar. Vart de övriga tagit vägen vet ingen. De hittade genast ett nytt hem till den ena valpen. Den andra
valpen som Elena kallar Tussya tog hon med hem, för hon var mycket sjuk i corona virus (ett virus som bl a
orsakar förkylning och kan påverka andningssystemet) Elena har nu behandlat henne i två veckor och nu är hon
så pigg så hon ska försöka omplacera henne.
För ett tag sedan körde Elena till en by där hon vet att det finns många hemlösa hundar. Hon ville ta reda på om
de var förvildade eller inte. På vägen dit såg hon ett litet grått tygstycke på vägen. Men det var inget tyg utan en
väldigt tunn, liten katt som nästan var helt utan päls. Han var nästan helt uppäten av loppor. Elena kunde inte
lämna katten där, utan tog med han hem och döpte han till Poloskin som betyder avskalad. Poloskin åt dygnet runt
i tre veckor. Idag har pälsen växt ut och han mår bra. Han har ett litet huvud, lite uppnos, kort svans och blivit
riktigt tjock 

Den här lilla kinesiska nakenhunden lyckades Elena tjata sig till att få ta från en familj som bodde i en husvagn
och som hade hunden utanför, bunden i en kedja. Hunden frös så den skakade då den nästan inte har någon päls.
Det tog många timmar innan hunden fick upp värmen i kroppen efter att Elena tagit den. De vaccinerade och
kastrerade hunden och nu bor hon hos en mycket trevlig familj – inomhus.
Hunden Emma som vi i förra rapporten berättade om, som bor bland byggjobbare som tycker om henne, men som
har kraftig allergi, mår fortfarande inte bra. Elena matar henne med dyr allergi mat – Eukanuba dermatosis, men
hon blir inte bättre, men heller inte sämre.
(en av våra medlemmar har skänkt extra gåvor för att Elena ska kunna köpa den här dyra mat till Emma/ Monica)
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Emma
Elena berättar vidare om sitt engagemang för de vilda djuren och den hetsjakt som pågår med bl a betesstationer
där man utsätter djur för grymma övningar med hund på levande djur, t.ex björnar.
De är sju personer i gruppen från olika delar av Ryssland som jobbar med detta.
Förra veckan fick Elena ännu ett dumt brev från ministeriet för naturresurser att dessa betesstationer för
jakthundar uppfyller deras etiska normer.
Elena har hittat två psykologer som har beskrivit denna hetsjakt som ett enormt djurplågeri. En medlem i det
ryska parlamentet, Oleg Mikheev, som Elena och hennes grupp skrivit brev till har sagt att det ska ske
regelbundna kontroller av dessa hetsstationer. Dessvärre har en annan parlamentsmedlem, som är känd för sin
grymhet mot djur, gått ut med sitt stöd för dessa hetsstationer.
Elena säger ändå att hon tycker det är bra att den här diskussionen kommit upp till ytan och nu planerar hon och
gruppen en presskonferens i Moskva för att sprida hur betesdjuren plågas.
Det finns just nu många asiatiska björnungar efter att de fångats in och som ska användas som bete för
jakthundarna. Deras öden är så tragiska, de används som bete i ca 2 år, sedan dödas dem.
Två gånger under augusti försökte Elena och teamet rädda älgkalvar som kommit för nära motorvägen. Ett
härbärge för vilda djur lovade båda gångerna att de kunde ta kalvarna. De gjorde upp en plan om hur de skulle få
in kalvarna i bussen, för där skulle de få plats. Men i båda fallen kom jägare från utrikesdepartementet och sköt
kalvarna…Men Elena ger sig inte – hon kommer fortsätta kämpa för dessa utsatta djur.

Polen
På EMIR har det senaste kvartalet som vanligt varit rikt på både trevliga och sorgliga händelser; några hundar har
blivit adopterade, några har dött och en del nya hundar har flyttat in på hundhemmet.
I augusti besökte vi (Katarina och Hanna) EMIR. De flesta bilder är från det besöket.
Kenzo och Manka – 2 gamla hundar, som hade varit i EMIR i flera år, dog i somras, men vi hann träffa dem.
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Det var högsommar och drygt 30 grader varmt, de flesta hundarna sökte sig till skuggan, låg och vilade. Första
intrycket var att vi kände igen flera hundar från våra tidigare besök, många av dem har varit på hundhemmet i
flera år.
Reszka. Lisio, Mucha, Trapa, Salma och många fler välkomnade oss redan då vi besökte hundhemmet första
gången i juni 2007. De andra hundarna har tillkommit senare.
Många hundar är gamla – ingen vill adoptera dem, men de har ändå tur i oturen – de får stanna på EMIR till slutet,
ingen kommer att försöka att bli av med dem. Att säga att ingen vill ha dem låter hårt, men det är ju så att det
finns fler hundar än det finns bra hem. De hundar som blir kvar år efter år har ofta något med sig i bagaget, en
fysisk skada, eller en skadad själ efter att ha blivit illa behandlade. Då är det inte alls det värsta att få tillbringa
sitt liv i lugn och trygghet på ett hundhem.

Katarina med kelig Bryndza. Gacek som blir mindre och mindre skygg för varje år vi kommer.

Siesta. Minns ni att DiÖ tidigare samlat pengar till hundkojor på EMIR? Då gällde det att klara vinterns kyla.
Kojorna finns fortfarande kvar, om än lite slitna, på sommaren ger de bra skugga och skydd mot värmen.

Till vänster gamla Negra, till höger Urwis och Zara

5

Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3
Eris, Munia, Wanilka - som jag hade skrivit om i förra rapporten, har blivit adopterade. Veterinären som tagit
hand om Wanilka, blev förtjust i just henne, så nu har hon ett hem där. Ibland kan det vara en vinstlott att behöva
sjukvård!
Nya hundar:
Tola och Gawra – 2 hundar omhändertagna av volontärer i staden Wloclawek. Tola hölls av någon anledning i ett
litet utrymme utan fönster och utan ljus, Gawra satt fastkedjad vid en byggnad. Kanske var det tänkt att hon
skulle vakta, men livet för Gawra var en pina.
Tola visar rädsla mot män, men hon är relativt ung så det kanske kan arbetas bort. Det är inte ovanligt med rädsla
för män, något som ofta känns orättvist mot framtida hussar som måste jobba väldigt mycket för att få
förtroende, medan hunden automatiskt tyr sig till matte. Man får då inte glömma att det inte är personligt utan ett
verk av andra män. Inte lätt alla gånger kan man tro.
Gawra är förmodligen ca 10 år gammal – hon opererades för juvertumörer mycket snart efter ankomsten till EMIR
På bilderna nedan: omhändertagandet av Gawra, och Gawra i hundhemmet

Dragon – en gammal hund, hämtad av EMIRs volontärer i en by där han bodde hos missbrukare. Hunden var i
mycket dålig kondition – trots Krystynas omsorg (hon gick upp flera gånger per natt för att se till honom) gick det
inte att rädda honom – det visade sig att han hade tumörer på mjälte och lever, dessutom var han svårt hjärtsjuk.
Det är ofta svårt att bedöma hälsan, och även åldern, på en hund som kommer in i försummat skick. Särskilt då
den har stor ovårdad päls som döljer kroppen. Ofta klarar den sig efter att ha fått näring och vila, men inte alltid.
Men Dragon fick i alla fall sluta med trevliga människor omkring sig, människor som ville honom väl. Det har också
ett värde, även om livet tar slut.
Gucio – en gammal pekingese ”8 kilo av kärlek” räddad undan bilarna på motorvägen – Krystyna var på väg hem
när hon fick syn på en liten brun pälsboll mellan lastbilarna. Hon stannade bilen och lyckades med risk för eget liv,
rädda hunden.
På bilderna nedan: Dragon och Gucio.
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Några glada nyheter från några hundar i sina hem:
Nedan Farida och Kropka & Wito – adopterade från EMIR för ca 10 år sedan. För hundarna finns det två Polen. Ett
gammaldags, hårt, där folk inte ser hundar som individer utan behandlar dem som skräp. Samtidigt finns det
många fina människor som behandlar djuren mycket bra, som uppskattar hundarna som individer. Det är EMIRs
mål att den gamla dåliga djurhållningen ska försvinna och den bra sidan ska växa och bli större. Därför är det så
viktigt med information, utbildning, och inte minst polisanmälningarna mot dem som misshandlar djuren.

För 2 månader sedan hittade EMIRs volontärer 2 valpar lämnade i en plastkasse vid en kyrka.
Valparna – Pestka och Piko – är nu nästan 6 månader gamla, vaccinerade och klara för att adopteras. Vi hoppas
att någon fastnar för dem snart, någon bra människa som kan ge dem en roligare tillvaro än på EMIR.
Hundhemmet är bra, men det finns ändå en mer spännande tillvaro utanför för en ung hund.

Förutom det dagliga arbetet med hundarna engagerar sig Krystyna i rättsliga processer mot dem som plågar djur.
I Polen kan rättsprocesser ta flera år. Den senaste processen är mot några unga människor som satte en liten
hund i en hiss och skickade hissen upp. Hunden ramlade ner i hisschaktet och dog.
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Jag skulle gärna vilja skriva några spännande historier om vad som händer på hundhemmet – men livet ser inte
exakt ut så. Det blir det dagliga arbetet, med många sömnlösa nätter, med människans ondska och grymhet i
bakgrunden, och inte minst den ständiga oron för ekonomin… i strävan att rädda en hund till, och en till, och en
till…
Och att försöka påverka, i media, i rättväsendet, i skolor.
Personligen beundrar jag Krystyna och Tomek för att de orkar. Man förstår inte hur, men på något sätt gör de det.
Varje gång jag träffar dem uttrycker de sin tacksamhet över stödet från ”de svenska änglarna” som de uttrycker
det – pengarna brukar komma när det är helt tomt i kassan (och det är det ofta).
Hanna Michnik

Lettland
Hittills i år har djurhemmet ”Lâbas Mäjas (The Good Home) i Riga, som ni faddrar har stöttat ända sedan början,
ordnat nya hem till 264 hundar och 271 katter. De har alla räddats från miserabla förhållanden ute på gatan eller
hos familjer där de har blivit misskötta. Från och med den 1 juli blir alla hundar ID-märkta med mikrochips och
försedda med ett europeiskt pass, förutom som tidigare även avmaskade, steriliserade (om de är äldre än sex
månader) och vaccinerade mot bland annat rabies.
Det har nämligen införts en ny lag i Lettland – om en hund byter ägare måste den vara ID-märkt och information
om den nye ägaren skrivs in i en statlig databas. För djurhemmet har det fört med sig extra kostnader, men
Astrida och hennes kollegor är ändå väldigt glada för den nya lagen. I fortsättningen blir det mycket lättare att
hitta hundägare vars djur har sprungit bort eller blivit övergivna, eller att reda ut och åtgärda misstänkta fall av
vanvård.
Lagen gäller dock inte för katter. Men om nya ägare ber om det så kan även katterna förses med ID-märkning.
Djurhemmet fortsätter också med steriliseringskampanjer för hemlösa katter – fånga, sterilisera och släppa ut
igen. Det sker dock inte i en väldigt stor skala, eftersom föreningen är beroende av extra pengar för detta projekt.
Pengarna kommer från en lettisk välgörenhetsorganisation. Man steriliserar mellan 40 och 50 katter i månaden,
och de flesta håller till i närheten av djurhemmet.
Den 10 september firades ett jubileum för djurhemmet, eftersom det var tre år sedan invigningen. Festen blev
väldigt lyckad, med anställda, vänner, gäster och musiker på plats och speciellt hemgjorda kakor till hundarna.
Här kommer också en liten efterlysning, om en mycket vacker hund som behöver omplaceras:
”För andra året i rad bor tiken Momo här hos oss på djurhemmet, och hon har en obotlig sjukdom – epilepsi.
Många har velat bli adoptivfamiljer när de har träffat henne, men sedan dragit sig ur när de har informerats om
sjukdomen. En familj provade ett tag men lämnade tillbaka hunden när hon fick en epilepsiattack. Vi har nästan
tappat hoppet om att Momo ska få en kärleksfull familj i Lettland, men kanske att det finns någon som vill ta hand
om henne i Sverige. Hunden går på medicinering och får endast cirka 2-3 attacker per år, hon är vänskaplig, aktiv
och busig, och älskar att kela och gå ut på promenader. För mer information, skriv till: info@patversme.lv.”
Under de drygt tre år som djurhemmet har funnits har i skrivande stund 1 167 hundar och 1 134 katter fått nya
hem, mestadels i Lettland men några även i Tyskland, Schweiz och Tjeckien. Djur som när de har tagits om hand i
de flesta fall varit sjuka, skadade, utmattade och svältande. Hjälpen har varit möjlig till stor del tack vare det
ekonomiska stödet från er faddrar här i Sverige. För dem som blir nyfikna på att få veta mera rekommenderar vi
som alltid den fina hemsidan, med adress: Patversme.lv. Den är förstås skriven på lettiska, men det finns mycket
bilder att titta på och går även att ta en liten rundtur inne i djurhemmet.
Vi framför här ett stort tack från vännerna i Lettland!
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Litauen
Djurskydd i Östeuropa sponsrar för närvarande inga projekt i Litauen. SOS Animals, hund- och kattstallet strax
utanför Vilnius, vårt tidigare projekt, har varit lyckosamma med att finna lokala sponsorer, både företag och
privatpersoner. De har dessutom ett antal volontärer som gör ett storartat arbete. Om man dessutom ser tillbaka
till tiden med hundstallet i det gamla fallfärdiga skjulet i centrala Vilnius utan el- och vatten så förstår man vilket
enormt arbete som ligger bakom nuvarande status. Och det mesta har skett med frivilliga krafter!
OPAN (Organization for the Protection of Animals), kastreringsprojektet går f n på sparlåga. Tyvärr fanns det inga
drivande krafter som kunde ta över när initiativtagarna, Gudrun Koller och Algita Zygmantaite, lämnade Litauen av
personliga skäl. Den egna kliniken har avyttrats. Två av volontärerna kämpar på och det kastreringsarbete som
äger rum idag sker på privata veterinärkliniker.
Ingenting hindrar att vi med tiden, om vår ekonomi så tillåter, letar upp något nytt projekt att sponsra. Vi håller
ögon och öron öppna. I synnerhet kastreringsprojekt är viktiga att stödja. Kan man inte finna hem till alla katter
och hundar är ändå det bästa med ”CNR” (=catch-neuter-release).

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
E-post: monica.ohlsson@zurich.se
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Ja, jag kommer till årsmötet den 9 december kl 18.00

Ja, skicka mig resultat- & balansrapport och
verksamhetsplanen när den blivit fastställd vid årsmötet
Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 STOCKHOLM

Namn:.....................................................................
Adress:....................................................................
Postadress:..............................................................
Tel:...........................................................................
E-post:.....................................................................
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