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Kära faddrar, nu när vi skriver denna rapport är vi mitt inne i att förbereda ett besök från England. Det är vår 

samarbetspartner Sid Jenkins, lärare på Park Lane College i Leeds, som ska komma hit till Stockholm med en 

kvinnlig kollega och fem av deras studenter. De studerar alla på en djurskötarlinje, och kommer i framtiden att 

arbeta som djurskötare på exempelvis kennlar för hemlösa hundar, veterinärkliniker och djursjukhus. 

 

Under de dagar studenterna är här - mellan den 30 mars och 4 april - ska de förhoppningsvis bland annat få 

besöka: Hundstallet, Katthemmet, Kennelklubben, Katastrofhjälp för fåglar och vilt och något av stadens alla 

hunddagis. Förutom det vill vi sammanföra dem med olika personer som arbetar utomlands men inom andra 

föreningar än Djurskydd i Östeuropa. Syftet med resan är framför allt att våra gäster ska få reda på mera om hur 

vi svenskar helt har lyckats eliminera problemet med hemlösa hundar och samtidigt hålla antalet hemlösa katter 

på en så pass låg nivå (i en internationell jämförelse). I England är det fortfarande massor av hundar och katter 

som driver omkring på gatorna, och det är naturligtvis ett stort problem ur alla aspekter. 

 

Vad som är viktigt för er faddrar att veta är att det här besöket inte kostar oss någonting. Både resa och hotellrum 

bekostas av en vidareutbildningsfond inom EU och för allt uppehälle står skolan i Leeds. Det ligger ju lite utanför 

vårt område också, att arbeta på hemmaplan och inte i Östeuropa, men det är så pass viktigt att vi ändå inte kände 

någon tvekan. Med all säkerhet lider de hemlösa djuren i England lika mycket som de i Ryssland och Lettland. 

 

Nu går vi över till att berätta lite om vad som har hänt sedan förra rapporten:    

 

S:t Petersburg (Ryssland) 
Vi fortsätter att som tidigare avlöna Elena Bobrova med 600 dollar i månaden. Hon arbetar i princip dygnet runt 

med att omplacera hemlösa djur och ha kontakt med myndigheter och massmedia i djurskyddsärenden av olika 

slag. I höstas flyttade hon till ett hus med en större trädgård, i samma förort Pavlovsk som hon har bott länge i nu. 

För det mesta huserar hon ett tiotal hundar och katter hemma hos sig, och en hel del djur är också tillfälligtvis 

utplacerade hos vänner och kollegor. Med stor envishet lyckas hon skaffa nya familjer till de flesta djur, även om 

det kan dröja lite ibland. 

 

Vi har precis fått statistik av Elena, som talar om hur många hemlösa djur hon har klarat av att omplacera under 

år 1999: 

Vuxna hundar: 37. 

Valpar: 61. 

Vuxna katter: 7. 

Kattungar: 14. 

Totalt antal djur: 119, vilket blir i genomsnitt 10 i månaden.    

 

Alla djur blir vaccinerade och avmaskade. På egen hand behandlar Elena också olika besvär med ögon och öron, 

hudsjukdomar och feber. De veterinärer hon samarbetar med tar sig an lite mer komplicerade skador som 

benbrott och utför sterilisationer för att förhindra oönskade graviditeter. 

 

Förutom att omplacera hemlösa djur har Elena hjälpt ett stort antal djur som har tillhört fattiga familjer. Hon har 

bekostat vaccineringar, avmaskningar, steriliseringar, nödvändiga operationer och mediciner. Ifall det inte ens har 

funnits pengar till djurmat i familjerna har hon hjälpt till med det också.  

 



Under hela förra året letade Elena efter en egen lokal för att kunna öppna en veterinärklinik, dit fattiga familjer 

skulle kunna gå för att få gratis behandling till sina djur. Hon har precis hittat en passande lokal på 50 kvm som 

är perfekt placerad mittemot järnvägsstationen i Pavlovsk, med en hyra på 100 dollar per månad (inklusive 

elektricitet, värme och vatten). Vi har dock ännu inte fått reda på om hon har lyckats ordna med alla nödvändiga 

tillstånd. Det är just på grund av den ökända och svårgenomträngliga ryska byråkratin som de här planerna ännu 

inte har kunnat genomföras.   

 

 

Riga (Lettland) 
I mitten av december blev renoveringen och ombyggnationen av hundhemmet i Riga helt färdig. Nu finns det 

också elektricitet och vatten, och alla som arbetar där är mycket glada över att vi på DiÖ har hjälpt dem att 

bekosta detta projekt. Det var visst ganska ansträngande för vår samarbetspartner Astrida Karklina att se till att 

hantverkarna utförde sina uppgifter i den takt och med den omsorg som krävdes, men allt gick vägen till sist. 

Renoveringen blev till och med bättre och mer omfattande än vad som var planerat från början, tack vare att 

Rigas kommun sköt till 1 200 Lat (cirka 17 000 kronor). Djurskyddsföreningen har kunnat bygga ännu flera 

boxar och dessutom två förrådsbyggnader. 

 

Astrida har märkt att folk inte är lika intresserade av att ta hand om en ny hund under vintern, som på våren eller 

hösten. Därför har hundarna stannat kvar på hundhemmet under en längre tid och det har varit helt fullbelagt de 

senaste månaderna. Tjugofem hundar och två katter finns hos dem för närvarande.  

 

Från maj till december omplacerades 94 hundar via hundhemmet, och ytterligare 25 hundar blev omplacerade 

utan att behöva komma dit först. Astrida tycker det är bäst om man kan undvika att hundarna behöver byta miljö 

allt för ofta, och blir mycket glad när hon och hennes kollegor lyckas hitta ett nytt hem direkt utan att hunden 

behöver komma till hundhemmet.  

 

De anställda på djurskyddsföreningen har överhuvudtaget som policy att undvika att avliva hundar, utan försöker 

ge alla friska och ej aggressiva djur en ordentlig chans. 

 

Tartu (Estland) 
Under loppet av flera år har vi i samarbete med den estniska läkemedelsfirman Dimela arbetat med flera olika 

projekt i Tartu och vi har varit mycket framgångsrika. Vi har bland annat hjälpt till att förse veterinärkliniker med 

mediciner, utrustning och nödvändig litteratur, tagit över estniska veterinärer för vidareutbildning till Leeds i 

Storbritannien och på veterinärhögskolan varit med om att starta och bekosta de första kurserna i landet i 

smådjursmedicin och yrkesetik (under kommunismen fick de blivande veterinärstudenterna enbart lära sig att ta 

hand om lantbruksdjur, eftersom de ingick i industrin för produktionen av mat). Fortfarande har vi regelbunden 

kontakt med våra samarbetspartners i Tartu, men av ekonomiska skäl är vi tvungna att just nu koncentrera oss på 

vår verksamhet i Riga och S:t Petersburg. 

 

Övrigt 
Det finns en sak som vi skäms väldigt mycket för, och det är att vi fortfarande inte har gjort något åt att 

fadderrapporterna ser så tråkiga ut. Framför allt skulle vi vilja att ni fick se bilder som illustrerar hur våra vänner 

arbetar i S:t Petersburg och Riga. Tyvärr har ingen av oss haft tid för att lära sig hur man gör en snygg layout 

med hjälp av datorn, och vi har inte velat slösa med era pengar genom att lägga ut det på någon som är 

professionell. Men nu har vår kassör Alexandra gått en datorkurs på sitt arbete och har tagit på sig uppgiften att 

förkovra sig mera i detta outsinliga ämne. Hon vill också göra en hemsida åt oss på Internet, och det vore ju 

jättebra.  

 

Tack för att ni faddrar fortsätter att stödja oss så troget. Många av er har varit med sedan starten och det ser vi 

som ett bevis på att ni tycker att vi sköter oss, och det sporrar oss ännu mera i vårt arbete. Ifall det är någonting 

mera som ni undrar över är ni hjärtligt välkomna att ringa, skriva, faxa eller maila till oss. 

 

Varma hälsningar 

Lotta Svedberg 

Ordförande i Djurskydd i Östeuropa 

Skaraborgsgatan 8, 118 46 Stockholm 

tel: 08/644 04 07, fax: 08/644 74 08, 

mail: lotta.svedberg@mbox301.swipnet.se 


