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                                Rapport Mars 2016 

           Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 

Vi börjar närma oss vårt Dechargemöte som  i år kommer att vara den 30 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   

 

Häromveckan fick jag ett mail från Elena där hon berättade att hon ville rädda en liten björnunge på ca 1 år. 
Björnungen sitter fastkedjad och ska troligen användas som bytesdjur för jakthundarna att träna på.  
Elenas önskan är att björnungen ska få komma till en björnpark för att leva ett så normalt björnliv som det 
bara går.  
Den 25 februari kom ett nytt mail från Elena där hon skriver att hon fått en bekräftelse på att hon får rädda 
björnungen. Nu letar de efter en transportbur för att kunna hämta den lilla björnen. Vi hoppas att vi i nästa 
utskick ska kunna visa er bilder på björnen där hon slipper den hemska kedjan och att hon då lever ett bättre 
björnliv än hon skulle få utan Elenas hjälp. 
 

                          
                         Den lilla björnungen som Elena vill rädda. 
 
Ni kan också läsa i rapporten från Elena om hennes planerade flytt till sitt sommarhus, så i denna rapport ber 
vi om extra stöd för att hennes flytt ska kunna ske så snart det blir varmare ute. Flytten kommer bli bättre för 
djuren, men medför självklart extra kostnader då en del måste förberedas.  
 

mailto:monica@djurskyddiost.se
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Sankt Petersburg 
 
Elenas arbete har under det senaste året mer och mer fokuserat  på att få ett slut på de förskräckliga s k 
betesstationerna samt att även få till en skärpning av de ryska jaktlagarna.  Tillsammans med ett antal 
jurister från olika delar av Ryssland har man skapat en grupp på Skype. Gruppen är mycket aktiv med att 
skriva till olika beslutsfattare. Tyvärr är motståndet dock starkt bland jägarförbundet! Elena har skrivit en 
artikel om betesstationerna och det har visat sig att en av de mest populära ryska dagstidningarna avser att 
publicera artikeln.  Dessutom har Elena planer på lägga ut videoappeller , att bjuda in till en presskonferens 

tillsammans med kända ryska personligheter.  
Men bästa av allt är att Elena blev inbjuden att delta i ett program på Moskva TV om betesstationerna. 
Inbjudan och deltagandet i programmet känner Elena som en seger, Programmet- på ryska -  kan ses på 
länken http:/www.m24.ru/videos/103043.  
 
Elenas arbeta med att kastrera hemlösa katter och hundar fortsätter förstås. Hon har fått svar från 
stadsfullmäktige i Sankt Petersburg att de stödjer hennes program för katter och att de vill vidarebefordra 
hennes förslag till den lokala veterinärmyndigheten.  Förhoppningsvis kan det också bli en budget för detta.  
Den 23 november 2015 firade man 10 årsjubileum av veterinärkliniken och av det statliga 
kastreringsprogrammet för hundar i Sankt Petersburg.  Mer än 100 gäster var närvarande.   
 
 

10 årsfirandet 

 
Samtidigt ägde ett möte rum med de mest aktiva medlemmarna i BAC. Man var mycket pessimistisk över 

utvecklingen. Man ser att djurskyddet blir mer och mer eftersatt i det rådande politiska klimatet.  
----- 
 
 
Valparna nedan togs av den kloka kattmamman till en kossa, vars ägare matade dem under en tid. När 
frosten kom tog Elena valparna till en veterinär för vaccinering. Tills vidare bor de hos en god vän till Elena.  
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Sötnosarna heter Cassy, Andromeda och Tigra.  

  
 

 
 
Den utmärglade lilla kattungen Poloskin som hittades i närheten av hundvalparna har ätit upp sig sedan sist 
som synes. 
 
Poloskin i aug 2015              Poloskin idag 
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Av flera skäl planerar Elena att lämna sitt hus i Sankt Petersburg och flytta ut till sommarstugan på 
landet. Det har bl a blivit alltför dyrt med alla driftskostnader i stan. Hennes sommarhus är visserligen 
mindre, men det har en stor tomt och det kommer att bli bra för djuren. Internetuppkopplingen är också 
bättre på landet hur konstigt det än kan låta.  Vid sommarhuset ska Elena bygga ett antal inhägnader. Två 
stycken är redan färdiga men det behövs 3 till plus 2 större där hundarna kan rastas.  Elena uppskattar att 
hon skulle behöva ca EUR 2000-2500 för inköp av metallstolpar, profiler, metallnät, stenbeläggning m m. 
Elena har lyckats få ett mindre bidrag från vänner i Moskva för att kunna starta viss byggnation innan frosten 
kom.  Men sedan januari ligger byggnationen nere. Det är för kallt. Elena hoppas naturligtvis på stöd från DiÖ 
för att kunna slutföra bygget till våren.  

 

Blivande hundgård 

  

Hundar matas i kylan 
 
F n har Elena 28 hundar och 8 katter. Flera av hundarna har problem av olika slag.  Elena behandlar dem 
efter bästa förmåga. Hon kan tack vare bidrag från DiÖ köpa medicin. Hon är mycket glad och tacksam över 

dessa bidrag och över veterinärbilen. /Eva-Christine B 
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EMIR, Polen 
 

Det senaste kvartalet var ovanligt lugnt på EMIR.  Pga. brist på pengar har EMIR inte kunnat ta in nya hundar 
än vid direkt livsfara. När Hanna pratade med Krystyna nyligen hade man en hund "på ingående" - 
förmodligen kommer det mer information till nästa rapport. 
 
Om man tittar på EMIRs Facebook-sida kan man, trots språksvårigheter, se att en hel del hundar adopteras 

till goda hem i Polen.  Det är glädjande för att annars skulle inga nya hundar kunna tas emot.  
 
I november genomförde  EMIR - tillsammans med en annan djurrättsorganisation - ett omhändertagande.  
De tog emot två  hundar - en liten fransk bulldog  Stef  som blev adopterad ganska omgående samt en 
gammal boxer Sylwek.  
Sylwek kommer förmodligen att stanna kvar hos EMIR. Det är inte lätt att hitta hem till en "tonåring". 

 

 
Stef med Mucha och Sylwek 
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Bryndza, en St Bernard tik som vi berättade om i den förra rapporten, har varit sjuk en tid - hon har fått en 
livshotande bakterieinfektion.  Krystyna har vakat över henne i  5 veckor  och  nu verkar läget ha 
stabiliserats. Bryndza har äntligen fått komma ut från sjukstugan - hon har gått ner kraftigt i vikt, men hon 
lever. Faran är inte helt över, men det finns hopp att Bryndza blir frisk. Just nu är det en öroninflammation 
som kräver mest vård -  Krystyna kämpar på. 
 
 

 
                                                                     Bryndza 
                                                                      
 
I höstas hittades två små valpar i en plastkasse vid kyrkan i Baranow. Det var en tik (Pestka) och en hane 
(Piko) som hade dumpats av någon.  De återhämtade sig bra och Piko har nu blivit adopterad – det var en 
mycket god nyhet. Valpar som växer upp i hundhemmet har extra svårt att hitta nya hem. Hoppas att Pestka 
har samma tur snart.  
 
Även Duszka, Plastus, Teri, Tundra, Watra och Wafel har blivit adopterade. 

 
Nya hundar - Ciapek, Lucky, Amis och Coco - en ung, snäll tik som har haft extrem  
otur i livet. Som valp hamnade Coco i ett hundhem, adopterades av en familj, blev sedan en "vandrande 
pokal". EMIR kommer att sterilisera henne och finna henne ett varaktigt hem.                 
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                                                           Coco och Ciapek 

       
                                                  Wafel i sitt nya hem 
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Lisio 
 

Två gamla hundar, Lisio  (på bild ovan) och Ina har somnat in. 
 
EN glädjande nyhet: EMIR har fått tillbaka sin "OPP-status". Detta innebär att de kan samla in 1% av 
skattebetalarnas skatt. För några år sedan kunde det handla om ganska stora belopp.  Idag finns det många 
fler organisationer,  och hemlösa hundar har svårt att tävla om bidrag med cancersjuka barn. Men man 
hoppas ändå att det ska komma in lite pengar under året.  
 
Nyss var det vinter, nu har fästingsäsongen redan börjat i Polen och hundarna bör få fästingskydd. Så ni ska 
veta att alla pengar man får in behövs och kommer till användning. 
 

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 30  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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