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Låtsaskompis 
nominerad
Katarina von Numers-Ek-
mans och Christel Rönns 
bok Konrad och Kornelia 
är årets finlandssvenska bi-
drag i Finlandia Junior. Om 
ett par veckor utses vinna-
ren.                                 MITTEN / KULTUR 19

Geir Rönning åkte ur svenska Idol i fredags. Nu 
söker han roll i musikalen Kristina från Duve-
måla på Svenska Teatern i Helsingfors. 

– Det är en musikalisk topp i min karriär att få 
framträda inför Benny Andersson, säger han.

Rönning, som trivdes bra med sin roll i musi-
kalen Playme, vill inte heller tappa kontakten till 
Finland.                                         NYHETER / FINLAND 6

GE DIG TID. Helsingfors är en lugn och rofylld stad där man också kan uppleva mycket naturljud, säger ljudkonstnär 
Nina Helleland.  KARL VILHJÁLMSSON

Lyssna på din stad. Är du inte omringad av  
popmusik och reklambudskap från affärernas 
högtalare så går du med hörlurar i öronen och 
stänger in dig i din egen lilla ljudbubbla. Hur 
många av oss hör verkligen vad som händer på 
stan i dag? När tog du dig senast tiden att lyssna? 
Hbl gick ut på ljudpromenad.  
MITTEN / FOKUS 16

Vill jobba i Finland

Lindriga 
straff för 
grova brott
Knappt 500 euro i dagsböter 
vanligt för djurskyddsbrott 
Vid årsskiftet skärps djur-
skyddslagen men på Finlands 
djurskyddsförening tror man 
inte att bara det hjälper.

– Redan nu ger lagen möjlig-
het till hårdare sanktioner men 
det brister i polisens och åkla-
garnas kunskap. Lagtolkning-
en varierar också för myck-
et beroende på distrikt, säger 
verksamhetsledare Helinä Yli-
sirniö.

Kvinnan som surrade fast 
sin katt med garn i ett träd och 
övergav den där och mannen 
som klubbade ihjäl sin hund på 
gården är exempel på fall som 
aldrig ens ledde till rättegång.

– Rättsväsendet måste börja 
se brott mot djur som allvarli-
ga och åklagarna kräva hårda-
re straff, säger Ylisirniö och på-
minner om att de ofta lindriga 
domarna enligt opinionsmät-
ningar går bjärt emot folkets 
rättsuppfattning.

En följd av det är massiva upp-
rop på nätet där folk manas att 
skrida till direkta aktioner mot 
folk som farit illa fram med si-
na djur. Det senaste fallet var 
ägaren till den hund som häng-
des på en balkong i fem timmar 
men som Åbo tingsrätt ansåg 
kunde skickas tillbaka hem.
NYHETER/FINLAND 2 

Baxter  
stiger ner 
från tronen
Stuart Baxter är fri  
att söka nya jobb.
Olli Huttunen tar tillfälligt över 
som chefstränare för fotbolls-
landslaget.

– Jag hoppas kunna presente-
ra ett nytt namn i januari, sä-
ger Bollförbundets vd.

Baxter fungerar tills vidare 
som konsult.                   SPORT 26

Misstänkt 
häktades i 
Malmö
NYHETER / VÄRLDEN 12

”Problem med  
kopplingar har  
snarare uppstått  
lokalt än nationellt.”
STEFAN SJÖBLOM, professor i 
kommunalförvaltning, tycker att 
det är bra att lokal politikerna i 
Helsingfors nu listar sina bind-
ningar.
NYHETER / FINLAND 4
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Helsingforsvädret

Se hela prognosen på sista sidan.

4°

Djurskyddsbrott

Djurplågarens straff   är 40 dagsböter

Plock från hösten: I Tammerfors 
slängde en kvinna ut sina katter 
från balkongen. De dog. I Helsing-
fors slängde en man ut sin hustrus 
två hundar från balkongen. De ska-
dades. I Åbo hängde en man upp sin 
redan tilltygade hund i strypgrepp i 
över fem timmar. Den skadades.

Bara det senaste fallet har hunnit 
behandlas i tingsrätten. Hundäga-
ren dömdes till 45 dagars villkor-
ligt fängelse men hunden skulle än-
då skickas tillbaka hem. Eftersom 
åklagaren överklagade beslutet fick 
hunden respit och är nu omhänder-
tagen av utomstående tills hovrät-
ten sagt sitt.

Massupprop på nätet
Många fall utmynnar i förtvivlade 
massupprop på nätet.

 En del uppmanar till aktion i en-
skilda fall som syns i medierna, 
andra handlar om tiotusentals fin-
ländare som gemensamt kräver hår-
dare straff åt djurplågare. 

Hos Finlands djurskyddsförening 
(SEY) går telefonerna heta, även den-
na höst.

– ”Ni måste göra någonting” är 
den vanligaste inledningen. Och vi 
gör ju, men när problemen sitter i 
rättsinstansernas tolkning av djur-
skyddslagen är vi ganska maktlösa, 
säger SEY:s verksamhetsledare He-
linä Ylisirniö.

En lagskärpning är på väg i början 
av nästa år. Enligt förslaget fördubb-
las maxstraffet för djurskyddsbrott 
till fyra år jämfört med dagens två år 
och dessutom fogas en ny bestäm-
melse om grovt djurskyddsbrott till 
lagen. Men Ylisirniö är inte säker på 
att en ny lag räcker till för att garan-
tera djuren maximalt skydd.

– Finns det tolkningsrum så tolkas 
den olika,  som i dag. Dessutom be-
höver polisen mer utbildning i hur 
de här brotten ska utredas. I dag 
finns inte tillräckligt med kunskap, 
tid eller intresse att utreda djur-
skyddsbrott.

Bristfällig utredning är bland an-
nat bristfälligt bildbevis. Det betyder 
att den djurskyddsövervakare eller 
-veterinär som först besökt platsen 
kan upprepa hur smutsigt och elän-
digt det såg ut där djuret eller djuren 
hölls. Men för att få rätten att förstå 
behövs det dokumentation som vi-
sar 33 övergivna mjölkkor – några 
levande, de flesta döda – stå och lig-
ga i sina egna dynghögar.

Djur behandlas som egendom
Det krävs också fortbildning till åkla-
garna. I dag kräver en del av dem 
djurhållningsförbud medan andra 
inte gör det. Domstolen kan inte gå 
in och skärpa straffkraven så i värsta 
fall returneras misshandlade djur 
till ägaren.

– Djur behandlas i lagen som egen-
dom. Det betyder också att ägaren 
har rätt till dem ifall inte rättsväsen-
det säger annat.

Sköter polisen och åklagarna sitt 
så finns det ytterligare en brist som 

I Finland kostar det i snitt några hundra euro att miss-
handla eller vanvårda sitt djur. Lagen skärps vid årsskiftet 
men det är ännu oklart om den kommer att betrakta djur 
som kännande varelser eller som ägarens egendom.

Dagens figur

Hufvudstadsbladet

KUNDSERVICE & 
PRENUMERATIONER
Tfn: 09-1253 500
Må–fr kl. 8.30–16.30

HAR DU BLIVIT UTAN TIDNING?
Tfn: 0200-127127. (Må–fr kl. 
6.30–16, lö kl. 7–12, sö kl. 7.30–12.)
Åland: 018-22777. (Vardagar kl. 
7–14. Övriga tider telefonsvarare.)
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det nya lagförslaget ska råda bot på: 
ett nationellt register över vem som 
dömts till djurhållningsförbud. I 
dagens läge kan en person förbju-
das att skaffa nya djur men i prakti-
ken har ingen koll på de utfärdade 
förbuden. Det händer regelbundet 
att en person döms och blir av med 
djuren varefter personen byter kom-
mun och skaffar nya djur.

När lagen förnyas hyser Ylisirniö 
förhoppningar om att djur ska de-
finieras som ”kännande varelser” 
med vissa rättigheter. Men motsva-
rande förslag röstades ner i Norge 
eftersom en sådan definition skulle 
utmynna i en hel del omställningar 
för produktionsdjuren.

– Hundar, katter och smådjur kan 
de flesta väl tycka ska ses som kän-
nande varelser. Men lagen kan inte 
göra skillnad på husdjur och produk-
tionsdjur. Lantbrukarnas intresseor-
ganisationer är hårda motståndare 
till att också produktionsdjur skulle 
ses som ”kännande varelser”.

Ingen helhetsbild
Hur många djurskyddsbrott det be-
gås eller hur straffpraxis ser ut är 
svårgreppat. Det finns utspridd sta-
tistik men ingen har helhetskoll, in-
te ens hos SEY.

– Bedömningen är att några pro-

Grova brott 
– lindriga straff

En 60-årig man lämnar sina elva 
nötkreatur vind för våg. Djuren har 
inte fått vård, mat eller vatten. Dju-
ren måste slaktas för de är i så då-
ligt skick. Idensalmi tingsrätt dö-
mer honom till 50 dagsböter, eller 
300 euro och livslångt förbud att 
ha boskap.

Ett par misshandlar sin hund ut-
anför en krog i Esbo. Mannen ri-
ver bland annat upp hunden i dess 
halsband och slår den i huvudet 
med en rem. Kvinnan sparkar hun-
den flera gånger. Esbo tingsrätt dö-
mer båda till 40 dagsböter, 240 eu-
ro per man, och allmänt djurhåll-
ningsförbud i ett år.

En kvinna lämnar 70 hundar i sin 
kennel utan mat och skötsel. Hun-
darna är utmärglade och smutsiga 
då de hittas. Tingsrätten i Ylivieska 
avfärdar åklagarens krav på djur-
hållningsförbud och låter kvinnan 
komma undan med några dagsbö-
ter. 

Tre hundvalpar slås ihjäl med en 
kastrull i Tammerfors. Straff: dags-
böter, 240 euro.

Två katter svälter ihjäl i en bo-
stad i Esbo sedan de blivit lämnade 
ensamma över sommaren. Straff: 
60 dagar villkorligt fängelse och 
dagsböter, 240 euro.

111 hundar vanvårdas i Kouvola. 
Samma person har fyra gånger ti-
digare dömts för att ha vanvårdat 
135 hundar och 18 katter. Straff: 60 
dagar villkorligt fängelse, och djur-
hållningsförbud i två år.

Två hunduppfödare i Esbo håller 
sina djur i trånga och varma förhål-
landen utan tillräcklig tillgång till 
vatten. Hemma har de också ille-
gala mediciner. De femtio uttorka-
de hundarna omhändertas. Straffet 
i tingsrätten blir 20 dagsböter, eller 
120 euro per man.

En man försöker, påhejad av en 
kvinna, avliva en katt under en fest 
i Janakkala bland annat genom att 
slänga ner den från balkongen och 
därefter skära ihjäl den illa tilltyga-
de katten. Straffet blir 40 dagsbö-
ter, eller 240 euro per man.

En man dödar sin get genom att 
misshandla den med ett järnrör. 
Han förklarar dådet med att han 
var arg. Idensalmi tingsrätt dömer 
mannen till 30 dagsböter, eller 180 
euro.

En man i Södra Savolax blandar 
kylarvätska i sina två hundars mat. 
Schäfern och hovawarten dör ef-
ter flera timmars lidande, delvis på 
grund av kvävning. Mannen döms 
till djurhållningsförbud i fem år och 
en månad villkorligt fängelse.

En man hänger i fem timmar upp 
sin amerikanska bulldogg på en 
balkong i Åbo. Hunden får blödan-
de skador i nacken. Mannen döms 
till 45 dagars villkorligt fängelse 
och får hunden tillbaka. Saken har 
överklagats och hunden återbördas 
inte innan hovrätten sagt sitt.

En ägare tejpar fast sin hunds 
mun med så kallad silvertejp för att 
den inte ska skälla. Saken har ännu 
inte behandlats i rätten.

”Djur behandlas i 
 lagen som egendom. 
Det betyder också att 
ägaren har rätt till 
dem ifall inte rätts-
väsendet säger an-
nat.”

”I dagens läge kan en 
person förbjudas att 
skaffa nya djur men 
i praktiken har ingen 
koll på de utfärdade 
förbuden.”

HELINÄ YLISIRNIÖ
Finlands djurskyddsförbund

Djurskyddsbrott

Djurplågarens straff   är 40 dagsböter
– Många undrar varför man ska 

bry sig om djur när människor far il-
la, men det är ett underligt tänkesätt. 
Det ena utesluter inte det andra.

Orsakerna till att djur vanvårdas 
ser också ganska lika ut från år till 
år:

– Folk med andra sociala problem 
vanvårdar djuren och det saknas re-
surser till förebyggande vård. I bäs-
ta fall kunde människan fångas upp 
då den börjar missköta sitt djur. Nu 
träder myndigheterna oftast in när 
sakerna redan är väldigt dåliga. Se-
dan finns det direkt grymma män-
niskor som plågar djur.
Är det för lätt att skaffa ett djur i 
dag?
– Ja. Olika nätforum och annons-
blad svämmar över av överflödiga 
djur som folk vill bli av med – små-
djur, hundar, katter, hästar … Det är 
omöjligt att övervaka att människor 
som inte lämpar sig som djurägare 
får tag på ett djur. Djurskyddsöver-
vakarna ser resultaten: Ihjälsvultna 
hundar på balkonger, fyrtio vanvår-
dade katter i  en etta, misskötta häs-
tar ute på landet … Många fall är så 
groteska att jag ärligt kan säga att 
jag inte skulle klara av att se dem i 
verkligheten.

Jeanette Björkqvist
029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi

LINDRIGARE FALL. Djurskyddsövervakarna möter groteska scener när de granskar anmäl-
ningar om djurskyddsbrott. Här syns en omhändertagen hund som hittats med varande sår, 
slagna hästar, kor som hölls i olagligt litet utrymme, en sjuk katt som hittades i en smutsig 
och ovårdad lägenhet och en ladugård som den såg ut när de döda djuren städats bort.

cent av alla djur vansköts varje år. 
Men när det finns 600 000 hundar, 
minst lika många katter och tiotu-
sentals hästar och boskapsdjur så 
blir det många djur i slutändan.

Djurskyddsbrott har alltid begåtts. 
Men det talas numera mer om dem 
och de väcker starka känslor bland 
folket. En del rasar, andra tycker 
djurskyddarna tramsar.

Finlands Röda Kors (FRK) 
lovar skärpa sin interna 
övervakning för att und-
vika framtida misstankar 
om missbruk av organisa-
tionens medel.

Blodtjänstens vd Jukka Rau-
tonen, misstänkt för miss-
bruk av förtroendeställning, 
får gå och Röda Korset skär-
per sin interna övervakning 
av penningflöden. Rautonen 
ersätts tillfälligt av Kari Aran-
ko, men tjänsten lediganslås 
omedelbart. Det var konklu-
sionen efter att FRK:s styrel-
se i går eftermiddags gått ige-
nom en egen intern gransk-
ning av fallet.

– Det här är en ledsam hän-
delsekedja som tagit mycket 
energi från oss, säger styrelse-
ordförande Erkki Liikanen.

Ingen besvarar ändå frå-
gan om hur det var möjligt att 
Rautonen för Blodtjänsts del 
kunnat hålla på och köpa kon-
sulttjänster för flera miljoner 
euro av det bolag han tidigare 
jobbat för utan konkurrens-
utsättning och utan att ingå 
några avtal. Internt har Rau-
tonen fått två anmärkningar 
tidigare men åtgärder vidtogs 
inte förrän MTV:s 45 Minuter 
avslöjade fifflet i höstas.

– Vi har gått igenom vilka 
omständigheter som måste 
åtgärdas och ser över det in-
terna kontrollsystemet. I fort-
sättningen rapporterar en in-
tern revisor direkt till gene-
ralsekreteraren och till sty-
relsens revisionsutskott, sä-
ger utskottets ordförande Hå-
kan Anttila.

Inte heller kommenterar 
man om det finns andra miss-
tänkta i affären.

– Polisen kommer tids nog 
ut med sin utredning där de 
tar ställning till sådana frågor, 
säger Liikanen.

Han hoppas brottsmiss-
tankarna inte skadar FRK:s 
verksamhet.

– Det här bygger helt och 
hållet på frivillighet och blod-
tjänsten är livsviktig för hela 
landet.

Rautonen har förnekat sin 
skuld.

Jeanette Björkqvist
029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi

Röda Korset

Misstänkt 
chef får gå

Noterat Finland

Hårda vindar  
orsakade trubbel
Höstens första slaskoväder 
orsakade problem i går. En-
ligt Meteorologiska insti-
tutet var snöfallet ställvis 
tjockt i Åbolands skärgård. På 
Åland, där det föll mer än tio 
centimeter snö, tvingades ms 
Eckerö ställa in alla turer från 
klockan 15. Även i Helsingfors 
hade färjorna svårt att angöra 
Södra hamnen.

I dag väntas slask i södra och 
mellersta Finland då tempera-
turen under natten stigit över 
nollstrecket. Vindarna når 
ställvis stormstyrka. HBL


