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Rapport Februari 2015
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
Vi börjar närma oss mars och det är dax att boka in vårt Årsmöte som i år kommer vara den 23 mars.
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 
Jag har haft mycket kontakt med Elena sedan sist och hon berättar alltid om hur lyckliga dom är över sin
veterinärbil som varje dag kommer till stor användning och räddar djur. Dom har fått mycket uppmärksamhet
också och flera har sett dekalerna på bilen och vill hjälpa till.
Det är tack vare ER som vi kunnat hjälpa Elena med den, samt bilen till EMIR som också används flitigt för
djurräddningar.
Deras tacksamhet mot oss är så stor, men det är svårt att i ord berätta det, så därför skriver jag om det varje
gång 
Vi fick också väldigt fint gensvar på vårt nödrop om att vi led brist på intäkter för att klara av att varje månad
stödja våra projekt. Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag ser hur ni hjälper oss med ert stöd. Nu vet vi att vi
klarar oss ett bra tag till.
Några av er faddrar/gåvorgivare har vi träffat, men dom flesta av er är för oss helt anonyma – men det vi vet
är att ni alla har ett hjärta av guld <3 //Monica

Sankt Petersburg
I förra rapporten berättade vi hur Elena kämpar och skriver brev till polis och åklagare mot dödandet av
hundar. Hon hade då dessutom besökt chefsåklagaren som lovat att göra något åt detta. Elena trodde inte att
något skulle hända, men nu berättar hon att sitt ”aggressiva” besök har gett resultat.
Elena blev inbjuden till polisen där några seriösa och erfarna poliser talade om att dom ser mycket allvarligt
på detta. Dom lovade att hjälpa till och tog nu hjälp i ärendet av en kvinnlig kriminaldirektör som 2 år tidigare
tagit en valp från Elena. Hon blev glad över att få hjälpa till och få träffa Elena som hon kallar ”Lion´s mother”
Dom fick fram att det var gift som lagts ut i parkerna och dödat hundarna. Bilderna som dom fått fram på
den/dom som gjort detta (det finns kameror i parkerna) gick ut till alla distrikt.
Vi tog initiativ till ett möte med parlamentet och en skrivelse upprättades – ”Grymheten mot djur” och skrev
att lagen måste ändras. Den skickades vidare till regeringen, som lovat att ändra i lagen så detta inte kan
fortsätta. Men tyvärr dödas hundar fortfarande….

Volontärer på promenad med hundarna

En av alla upphittade valpar
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Här får några djur mat från den lokala slaktaren

Frukost hemma hos Elena

I slutet av 2014 skedde en revolution i Sankt Petersurg. Företaget Spetztrans beordrades gå via Elena och
Baltic Animal Care innan dom fångar in några hundar. Elena jobbade stenhårt mot Spetztrans massdödande
av hundar mellan 2007-2010 och var på rättegång mot dom. Dom fångade hundar nära Elenas hus, dom
dödade flera av Elenas djur, dom försökte ta delar av hennes mark (hon har 600 kvm) Dom gjorde allt för att
försvåra för Elena och hennes kollegor. Dödandet skedde urskiljningslöst.
Spetztrans kunde göra detta då dom hade stöd av distriktsmyndigheten som, Elenas egna ord, ”hatar mig för
att jag hjälper djuren”.
Men nu har vi vunnit fortsätter Elena, vice åklagaren har tagit ställning mot Spetztrans, då hon är emot
grymheten mot djur.
Nu får Spetztrans bara elda upp redan döda hundar i sina ugnar där dom tidigare kastat in både döda och
levande djur.
Veterinärbilen som Djurskydd i Östeuropa köpte åt oss är oerhört värdefull i detta, då vi kan åka runt och
hjälpa djur till veterinärvård och skydd säger Elena.
Veterinärkliniken har även leasat två små bilar som kan hämta upp djur som snabbt behöver hjälp.
Den största delen av grannregionen, Leningrad Oblast, har också undertecknat avtalet om att kastrera istället
för att döda hemlösa djur (vi skrev om detta i en tidigare rapport) Elena och hennes kollegor åker nu runt och
informerar om detta till dom som bor i denna enormt stora region. Det är en omöjlighet att åka runt och
hjälpa alla djur utan att få hjälp av innvånarna. Behovet är väldigt stort då det finns otroligt många hemlösa
valpar i området som behöver hjälp. Vi försöker omplacera så många vi kan.
Den 19 februari var det ett fördrag i regeringen om ”Djurens skydd”. Elena arbetar vidare mot jakten på vilda
djur och grymheten mot att hålla vilda bytesdjur och utnyttja dom när jakthundar ska tränas.
Det finns tre olika namninsamlingar mot detta, en av dom är Elenas – Motoyas Law – där 720 000 personer
skrivit under. Det ska behövas 100 000 namnunderskrifter för att myndigheterna ska arbeta med ärendet,
men ändå har inget skett. Men tack vare all uppmärksamhet även utanför Ryssland, så kommer dom att
behöva se över detta. Jägarna skriver på sina hemsidor att djurvännerna förstör deras liv!!! Dom kommer å
sin sida att kämpa för att få behålla vilda djur i bur och träna på och även få fortsätta jaga.
Elena har i tidigare rapport berättat om Marina, kvinnan som blev av med båda sina ben i en olycka, och som
levde i ett skjul med sina älskade hundar. Elena ville hjälpa Marina att omplacera en av hundarna som var så
otroligt trevlig, men Marina älskade sin hund, så Elena hjälpte till att kastrera han och sen fick hon tillbaka
han.
Elena har inte kunnat hälsa på Marina på länge då vägen över tågövergången varit avstängd. Nyligen
öppnades korsningen igen och Elena åkte dit. Hon fick syn på en hund som sprang och hoppade mot tåget.
Elena försökte fånga hunden och se om den var skadad och ev var den hund som Elena kastrerat året innan.
Dessvärre sprang den till skogs. Elena träffade då på en kvinna som berättade att Marina brunnit inne i sitt
skjul och att hunden som Elena kastrerat blivit överkörd av tåget. Elena blev såklart väldigt ledsen när hon
hörde vad som hänt Marina och hunden.
Den hund som Elena nu sett var en annan, en som arbetarna matade. Elena bestämde sig för att hjälpa
denna hund. Hon och en vän tog dit en bur för att fånga den. Hon bad om hjälp av arbetarna och gav sitt
nummer. Efter ett bra tag åkte Elena dit då hon inte hört något. Det visade sig att även denna hund blivit
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påkörd av tåget, men den levde. Båda bakbenen hade gått av. Elena fick tag i hunden och åkte till
veterinären, men benen i en plastpåse. Då det gått två dagar sen han blivit överkörd så gick det inte att
rädda bakbenen, så nu letar Elena efter en vagn till Shantel som hon döpt honom till.

Shantel

Shan tel

Häromdagen hittade några barn en stackars gammal, hungrig och frusen hund i parken. Ägaren hade dött och
släktingarna ville inte ha hunden utan slängde bara ut den. Elena registrerade den som bortsprungen, men
ingen hörde av sig. Hunden som Elena döpte till Jim, gick omkring en vecka och grät och följde varje steg
Elena tog. Men sen vände det och hunden mår nu bra och saknar inte sitt gamla liv.

Några hemlösa djur, samt en fastkedjad hund i Volgograd, en stor stad i centrala Ryssland

Vilnius, Litauen
OPAN (Organization for the Protection of Animals)
Kastreringsarbetet med katter har fortsatt, men kanske inte i samma takt som tidigare i år, vid OPANs klinik i
södra Vilnius. Anledningen till den lägre aktiviteten är att de nyexaminerade veterinärer som OPAN hittills har
anlitat har börjat att etablera sig på egna kliniker och inte har haft så mycket tid över för OPAN’s verksamhet.
Tyvärr ser det också ut som om man är tvungen att stänga kliniken i Nemezis om man inte kan engagera nya
veterinärer och finna fler sponsorer. Jättetrist, säger Algita, men man måste vara realistisk. Djurskydd i
Östeuropas (DiÖ) bidrag är tyvärr inte tillräckligt för att hålla kliniken vid liv. Visserligen samarbetar man
fortfarande med den tyska djurskyddsorganisationen ETN (European Animal and Environmental Protection
Association), men inte heller det stödet förslår för att fortsätta att driva kliniken. Man söker nu nya sponsorer
och ska försöka etablera samarbete med andra NGO’s (non-governmental-organizations) , kanske framförallt
tyska sådana. Man letar också efter en person (politiker, kulturpersonlighet etc) , som skulle kunna vara en
”reklampelare” för OPAN. Det skulle ev kunna ge nya villiga bidragsgivare. Kastreringsarbetet får fortsätta på
privata kliniker, men kommer då förstås att kosta mer.
Det projekt med evenemang i mindre städer runt om Litauen har gått i stå pga brist på resurser, ekonomiska
och personella. Vi får se om det kan bli en nystart under året.
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Hästarna
Alla de omhändertagna s k Kausakis–hästarna är sålda. Som vi skrev i förra fadderrapporten har en finsk
ridklubb köpt in några av hästarna genom en entusiastisk finsk djurvän. Även en litauisk ridklubb har köpt
några liksom det litauiska ridsportförbundet (har visats på Facebook).

SOS Animals - hund- och katthemmet…
…. fick nytt besök av punktbandet The Sensitives med initiativtagaren Paulina i spetsen i november. De hade
gjort en ny insamling i Dalarna och fått ihop en ordentlig last. Några DiÖ-medlemmar bidrog också med
värdefull kattutrustning. Den här gången blev man riktigt imponerad över allt som hade åstadkommits i hundoch kattstallet sedan förra besöket (2012). Nu har man t ex dragit in både vatten och el. Man har fler
baracker och större hundgårdar. Den dag Paulina & Co var där var det fullt med folk på plats. Många
volontärer och dessutom personer från en organisation som Paulina tyvärr inte kom ihåg namnet på. De
senare hjälpte till med att bygga och hugga ved etc.

Gåvorna de hade med sig mottogs med stor tacksamhet och hundarna var snabbt framme och nosade på
matpåsarna.
I katthuset bodde ca 20 katter, gamla, unga, skygga men också gosiga. Alla såg ut att må bra och var säkert
lyckliga över att behöva tillbringa vintern ute i kylan.
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Djurskydd i Östeuropa stöder inte SOS Animals ekonomiskt för närvarande men vi håller oss informerade om
deras verksamhet och vi uppmuntrar och tycker att det väldigt roligt med enskilda insatser som The
Sensitives. SOS Animals har varit duktiga med att ”ragga” sponsorer och har verkligen utvecklats sedan
starten för 5-6 år sedan.
Dagen innan besöket på SOS Animals drack Paulina & Co kaffe på ett ”kattcafé” i Vilnius. Där hade man
adopterat tre katter från katthemmet. Mycket trevligt, tyckte alla gäster. Ett vanligt café med glada och
kelsjuka katter som umgicks med gästerna!
2015-02-01/Eva-Christine B

EMIR, Polen
Kort rapport från det senaste kvartalet hos EMIR:
1. Det ekonomiska läget
P.g.a. den indragna OPP-statusen (jag skrev om detta i den förra rapporten – OPP-statusen har blivit
indragen till följd av elaka anmälningar från människor som Krystyna hade dragit inför rätta för
djurplågeri. Ansvarig myndighet brydde sig aldrig om att utreda anklagelserna utan drog in tillståndet
att samla in 1% av löntagarnas skatt ) är det ekonomiska läget katastrofalt. Bidraget från DiÖ är
verkligen en räddare i nöden. Just nu har EMIR ingen möjlighet till att genomföra större
omhändertaganden – det finns inga resurser för det, EMIR försöker överleva och skaffa mat till de
hundar som redan bor på sheltret. EMIR tar fortfarande emot hundar vars liv är i omedelbar fara.
Några nya hundar som har kommit till Emir under det senaste kvartalet:
Max
Bryndza – St Bernardblandning
Negra – en 10-år gammal schäfertik
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2. Volontärsgruppen i Wloclawek
Under det senaste året har EMIR fått ett mycket välkommet tillskott – en stark volontärsgrupp i
staden Wloclawek, en stad i mellersta Polen, belägen ca 16 mil nordväst om Warszawa. Detta är en
välfungerande grupp av unga människor – Krystyna har tagit på sig rollen som deras mentor och
handledare. De genomför omhändertaganden – ibland räddar de djuren från grymma människor,
ibland hjälper de både människor och djur som sist, då de hjälpte en gammal hemlös man och hans
hund – mannen fick plats på ett boende för hemlösa, volontärerna tog hand om hunden som behövde
akut läkarvård.
3. Nya hundkojor
EMIR fick en jättefin överraskning – en av EMIRs vänner skänkte 30 nya hundkojor i julklapp.
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4. Rättegång
Krystyna polisanmäler alla fall av djurplågeri – under alla de år som jag har känt henne har hon dragit
djurplågare inför rätta. Tyvärr har förövarna frikänts i majoriteten av fallen med motiveringen att
”skador är av ringa omfattning”. Under den sista tiden har man märkt en ändring – rätten fäller allt
oftare. För några veckor sedan fick Krystyna en stor seger – mannen som hon hade polisanmält för att
ha knivdödat sin hund fick ett års fängelse (ovillkorligt). Krystyna var med under hela rättegången.
Denna seger gav henne ännu mer kraft – hon har flera andra anmälningar på gång, nu närmast mot
några unga människor som klämde ihjäl en liten hund i en hiss. På bilden nedan – Krystyna med
åklagaren.

5. Adoptioner
Följande hundar har fått nya hem under det senaste kvartalet:
Texas – en stor mastiff-blandning, har bott på hundhemmet i många år
Guzik – en liten handikappad yorkterrier
Kira – en St Bernardblandning
Sherry – en blind cockerspaniel
Nel – en liten tik med riktig livsglädje trots sina nervskador
Maciek, Tosia, Dunaj, Pianka
6. Dödsfall: Lord, Zorza och Gabi – alla tre hundarna har varit 13-14 år gamla, de har aldrig fått eget
hem.
När Lord dog skrev Krystyna följande reflektion:
”Hur kan man vädja till människor att inte föda upp hundar, då så många hundar slutar sina
’oönskade liv’ på hundhem? Hur kan man vädja för att de skall värdera hundarnas bästa högre än sitt
eget vinstintresse eller sitt eget nöje? De nya liv som de har skapat – till vilket öde? Lidande, misär,
hunger, död av djurplågarnas händer!!! ’Mina valpar skall ha de bästa hemmen’ är bara en barnslig
förklaring – det räcker med att se sig runt och se den tragiska verkligheten. Alla de hemlösa offren av
människans vinstintresse har en gång varit små söta valpar som skulle få ’bra hem’”.
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7. Glada nyheter från Nur
En del av oss kommer ihåg Nur från DiÖs första besök på EMIR 2007 – han skulle eventuellt komma
till Sverige. Nur blev adopterad i Polen – nu fick vi hans senaste bilder från hans hem. Nedan – Nur
under DiÖs besök och idag.

Riga, Lettland
Förra året tog djurhemmet Labäs Mäjas (The good home) i Riga, som vi stödjer ekonomiskt sedan många år
tillbaka, hand om cirka 400 hemlösa hundar och 315 katter. De allra flesta blev antingen återförenade med
sina gamla (borttappade) ägare eller omplacerade till nya snälla familjer, men några av djuren fick tyvärr i
stället avlivas eftersom de var allvarligt sjuka eller skadade eller hade svåra aggressionsproblem.
Förutom att placera om djur har föreningen också hämtat upp och steriliserat cirka 500 hemlösa katter och
sedan kört tillbaka dem till hemmakvarteren igen. En del katter har det rätt bra trots att de är hemlösa, om
de bara har snälla människor i närheten som ger dem mat och ser till dem regelbundet.
Det ekonomiska stöd som ni faddrar och medlemmar så troget bidragit med under året har huvudsakligen
använts för att köpa hund- och kattmat, specialmat, mediciner och vitaminer. I genomsnitt har cirka 65
hundar och 70 katter befunnit sig på djurhemmet på en och samma gång, och det innebär en åtgång på nära
22 kilo torrfoder för hundar och fem kilo torrfoder för katter varje dag.
Vid sidan om det dagliga arbetet på djurhemmet hade föreningen även fullt upp med olika aktiviteter för att
sprida information om djuretiska frågor och möjligheten att själv adoptera ett djur samt förstås samla in mera
pengar till verksamheten.
Här är några exempel på vad som gjordes år 2014:
Maj – föreningen arrangerade en träff för familjer som har adopterat katter från djurhemmet. Nästan alla som
var med på träffen tog med sig bilder och berättade om hur det har gått för djuren i deras nya hem.
Juni – en valpskola som pågick i åtta veckor och vände sig till alla volontärer som arbetar med valparna på
djurhemmet. De fick lära sig att träna och uppfostra dem på bästa sätt.
September – en orienteringstävling i syfte att samla in pengar hölls i skogen strax intill djurhemmet.
Tävlingen hette ”Robin i skogen”, eftersom föreningens maskot är döpt till Robin, och totalt deltog 150
personer som med hjälp av ett 50-tal av hundarna skulle hitta olika kontrollplatser.
September – tibetanska munkar från klostret Sera Jey i Indien besökte djurhemmet i Riga. Det resulterade i
ett mycket intressant samtal där olika sätt att arbeta med djurskydd i Indien respektive Lettland jämfördes.
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November – föreningen deltog med en monter på Lettlands största djurmässa ”ZooExpo 2014”. Under två
dagar fick besökarna information om hundarna och katterna på djurhemmet, det dagliga arbetet och lite
allmänt om situationen för de hemlösa djuren i landet.
December – julfirande för allmänheten på djurhemmet, med bland annat en utställning och möjlighet att få
träffa alla djuren och för dem som ville även ta en runda med någon av hundarna i den snötäckta skogen.

Volontärer ute på promenad i skogen
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En ung volontär med sin skyddsling

Minst två gånger i veckan besöks djurhemmet av skolelever och studenter samt grupper från till exempel
olika arbetsplatser.
Kostnaden för att ta hand om en hund på djurhemmet ligger på cirka 4 Euro per dygn.
För en katt handlar det om cirka 1, 80 Euro per dygn.
Våra lettiska kollegor hälsar och tackar så mycket för det ovärderliga stöd som ni ger till dem!

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
E-post: monica.ohlsson@zurich.se
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Ja, jag kommer till dechargemötet den 23 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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