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Rapport mars 2017 

           Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 
Nu är det dax att boka in vårt Dechargemöte som i år kommer att vara den  29 mars, kl 18.00 i Zurich-huset, 
Linnegatan 5, Stockholm. 
 
Ni som vill komma kan maila monica@djurskyddiost.se, ringa 0733-573165  eller skicka in talongen längst 
bak i rapporten. ALLA är välkomna och vi i styrelsen tycker det är så roligt att få träffa er   
 
Vi har försökt få veta vad som hänt björnen Fennya, men Elenas Internet krånglar hela tiden så vi får nog 
vänta med information till nästa rapport. 
                          

Sankt Petersburg 
Elena, vår samarbetspartner i Ryssland, har sedan sist arbetat vidare med sitt nya husprojekt utanför Sankt 
Petersburg. Hon har byggt flera rum för hundarna för att kunna dela upp dem i fungerande grupper. Det har 
varit litet problem med hannarna som har gruffat med varandra. Elena har använt de pengar hon tidigare har 
fått till ”Elenas katter” (för att kunna bygga ut bättre hägn för katterna). Hon kände att det var viktigare just 
nu att kunna skilja på hannarna. Hon hoppas att vi kan acceptera detta. Till sommaren ska katternas 
inhägnader åtgärdas. För närvarande när det är så här kallt är de alla inne.   

   
                             Vi bråkar aldrig                                                     Ett nytt rum med fönster och värme 

       
                      Lola hus. Hon längtar ut.                                             Det är inte färdigt än, men vi trivs ändå  
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Elena återanvänder gamla dörrar, för hundarna biter ändå         Hundarna har stora utrymmen även utomhus. 
sönder dem. 
 
Men mycket tid går också åt med att arbeta för en bättre rysk djurskyddslag. Den nya lagen ska antas av 
parlamentet i april. Enligt Elena skulle lagen innebära bättre förhållanden för husdjur (pets). Däremot skulle 
lagen inte medföra några större förbättringar för vilda djur, trots påpekanden från motsvarigheten till svenska 
Naturskyddsföreningen.  
 
Elena skulle väldigt gärna vilja anordna en presskonferens med syftet att lyfta frågan om de ofta vidriga 
förhållanden som djur lever under i Ryssland. För att få bra uppmärksamhet vill hon gärna kunna presentera 
någon känd person (via Skype) som är känd för sin kärlek till djuren. Hon har skrivit (med hjälp av DiÖ´s ena 
grundare Karin Gabrielson) till Leonardo di Caprio men inte fått något svar. Hon har några andra förslag 
också. Ett viktigt ämne på presskonferensen skulle vara de förskräckliga betesstationerna samt de 
oacceptabla jaktmetoderna.  
 
Så till hundar och katter: 
Två nya hundar har flyttat in, en tik Alexa och en hanne Michele. Tiken, som plockades upp på gatan, 
kommer att stanna hos Elena pga sina skador. Hon har antagligen blivit påkörd och har fler frakturer och har 
även fått en hjärnskada. Hon har blivit kastrerad och verkar inte ha ont. Däremot är hon blind på ena ögat 
och verkar inte höra så bra. Elena har givit henne namnet Alexa. Alexa följer Elena som en skugga - och i 
cirklar!  

   
          Alexa, vilken tur du hade att Elena fann dig!                                      Michele. Nu slipper du kedjan. 
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Den andra hunden, Michele, har stått fastkedjad i hela sitt liv. Han är ca 2 år nu. Elena har låtit vaccinera och 
kastrera honom och han verkar nu må ganska bra. Han bor tillsammans med 8 andra tikar. Det trivs han 
jättebra med. Michele hatar andra hannar! 
 
Hunden Emma, som vi berättat om i tidigare rapporter, mår litet bättre. Hudinflammationen har givit med 
sig, men hon har fortfarande stora fläckar utan hår. Hon måste fortsätta med den speciella och mycket dyra 
medicinen, prednisolon, som en av våra medlemmar generöst har sponsrat.  
Elena måst bygga ett rum till för Emma och några av de andra hundarna eftersom de skäller så förskräckligt. 
För att inte grannar ska klaga måste de hållas mycket inomhus.  
 

    
Emma. Du har det tufft. Elena (och din sponsor) gör allt för      Va! Tar du kort på mig? 
att du ska slippa din klåda.   
 
 
Det finns några andra hundar som Elena hoppas kunna ta över med litet övertalning. En heter Kuzya och står 
fastkedjad och ”tillhör huset” hos några grannar. Den andra heter Dick och bor på ett fabriksområde i 
närheten av Elena. Där är det några arbetar som har tagit hand om honom. Men han är vanskött och Elena 
hoppas kunna ta honom och Kuzya till kliniken för vaccinering, kastrering etc. Dick hade väldigt långa klor 
som Elena har klippt. Båda hundar är väldigt trevliga.  
 

  
Kuzya. Snart slipper du kedjan.                                         Kuzya 
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 Dick . Nu bor du hos Elenas grannar!                               Det kliar av alla parasiter, men nu ska du få behandling.                                                                                                                   
 
 
Naturligtvis har det också flyttat in några fler katter hos Elena, bl.a veganen Malvina.  
 

   
Veganen Malvina 
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EMIR, Polen 
 
NOVEMBER 2016 

Nya hundar i hundhemmet: 
 
Dolar - en stor, ung hund, egentligen en valp. Omhändertagen i en lägenhet i Wloclawek där han hölls 
fastbunden vid elementet eller på balkongen. Han har aldrig rastats ute. 
 
Nesca - en ung, svart, labradorliknande tik hittad i skogen nära Warszawa. Tiken var utmärglad, hade feber, 
veterinären konstaterade början till lunginflammation. Efter antibiotikakuren och en del omvårdnad har Nesca 
förvandlats till en pigg, glad hund. Hon kommer bra överens med andra hundar i sheltret. 
 
På bilder nedan: Dolar och Nesca 
 

  
 
Har lämnat Emir: 
Karmel - dog i sömnen, förmodligen p.g.a. hjärtsvikt. Karmel hade bott på hundhemmet sedan 2012. 
 
Övriga händelser: 
EMIR har börjat förbereda sig inför vintern, alla kojor fick färsk halm. 
 
 
DECEMBER 2016 

Nya hundar i hundhemmet: 
 
Amber - en extremt utmärglad hund, hittad på en åker där han skulle, tillsammans med två andra hundar, 
vakta egendomen. Hans kompisar dog, Amber överlevde - EMIRs vänner tog hand om honom och tog honom 
med sig till sheltret. 
 
Har lämnat Emir: 
 
Ciapek - en ung, charmig hund har åkt till sitt nya hem. 
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Övriga händelser: 
 

1. Med hjälp av en jurist har EMIR drivit ett ärende mot en bonde som har plågat 

och dödat sina hundar (EMIR har omhändertagit 2 överlevande hundarna: Niobe och 
Farciarz). Domen som kom i december löd: 
150 dagsböter, 3 år djurförbud och 1000zl (ca 2200kr) böter 
EMIR har överklagat beslutet med motiveringen att straffet var för lindrigt. 

 
2. EMIRs volontärer har organiserat en insamling av foder i ett av Warszawas  

shoppingscentren. 
 

 
 

3. EMIR har genomfört aktion mot fyrverkerier. 
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Har lämnat Emir: 
 
Monia fick skelettcancer i käken och fick somna in efter många år hos EMIR. 
Aza, en schäferblandning, efter sterilisering fick hon åka till sitt nya hem 
Sasha har blivit adopterad. De nya ägarna kan rasen väl. Sasha har fått en kompis i sin egen storlek, en 
leonberger. 
Den lilla tiken Mela har fått hjärtsvikt; trots den insatta behandlingen försämrades hennes tillstånd kraftigt. 
När det stod klart att det aldrig kommer att bli bättre utan att hunden mår allt sämre, fick Mela somna in. 
 
På bilder nedan: Monia och Sasha 

  
 
Övriga händelser: 
 

1. Den vita, blinda hunden Brando opererades - förhoppningsvis kommer han kunna se med ett öga (en 
blind hund har ingen chans för adoption). 

2. Amber har gått upp i vikt, förhoppningsvis kommer han snart bli klar för adoption. 
 
 
På bilder nedan: Amber när han kom till hundhemmet och Brando efter operationen 
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FEBRUARI 2017 

Nya hundar på hundhemmet: 
 
Inka - en förvildad schäferblandning (tik), omhändertagen från en gammal, obebodd gård. Hon hade klarat sig 
bara tack vare snälla människor som gav henne mat. 
Zorka - en utmärglad, stor tik, omhändertagen. Tiken är rädd men inte aggressiv. 
Zuzia - en liten rädd tik med hudproblem - hämtad från ett annat hundhem där Zuzia satt i en bur utan 
varken psykisk eller fysisk hjälp. I första hand arbetar Krystyna och Tomek för att tiken ska börja lita på dem 
- nästa steg blir diagnosticering av Zuzias hudproblem. 
 
 
På bilder nedan: Inka, Zorka, Zuzia och Amber med Dolar 
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Sista-minuten nyheter: 
 
AMBER - helt återställd, väntar på ett nytt hem. 
 
ZUZIA - har börjat resa sig och viftar på svansen när Krystyna eller Tomek närmar sig. Hon har även börjat ta 
maten från handen. Nästa vecka kommer hon att träffa hundhemmets veterinär. 
 
INKA - har fått valpar (valparna avlivades), hon börjar visa mer och mer förtroende. 
 
I samband med att motorvägen intill EMIR byggs ut, har kommunen beslutat att ta en del av Krystynas mark. 
Krystyna skulle vilja köpa ny mark, men har inga pengar - som ett första steg kommer hundarna från de yttre 
gårdarna flyttas in, nya hundgårdar måste köpas. När hon får ekonomisk ersättning från kommunen, kommer 
hon att leta efter ett nytt ställe dit hundarna kan flyttas. 

 

 

 

En än gång ett stort tack för allt ert stöd ! 

Varma hälsningar  

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.com 
 

 Ja, jag kommer till dechargemötet den 29  mars  kl 18.00 
 

 Ja, skicka mig kassa- och verksamhetsberättelsen 
 när den blivit fastställd vid årsmötet. 
 
 
 Namn:...................................................................... 
 Adress:.................................................................... 
 Postadress:.............................................................. 
 Tel:........................................................................... 
 E-post:..................................................................... 
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