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                                    Rapport Juli 2017 

                Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 
Nu är vi mitt i sommaren och jag hoppas att ni alla har en skön tid och kan njuta av det vackra vädret. 
 
I den här rapporten presenterar vi ett nytt projekt i Litauen   Läs mer på sid. 8. 

 
Vi är nu tillsammans 122 medlemmar/faddrar – det betyder tyvärr att vi tappat ytterligare 13 

medlemmar/faddrar sedan december 2016. Men vi är så tacksamma över alla er som fortfarande bidrar till att 
Djurskydd i Östeuropa kan hjälpa så många djur – TACK! 
Jag hoppas ni tycker att rapporten verkligen visar vad vi gör och hur mycket ert stöd betyder för djuren. 
 
 

Sankt Petersburg  
 

Elena berättar att hon aldrig arbetat så hårt som hon gör för tillfället. De ska nu legalisera betesstationerna 
(hundar som hetsas mot björnar som vi skrivit om flera gånger) i den nya lagen. Trots detta är Elena tacksam 
att hon kan jobba som hon gör, med att hjälpa djur som behöver hjälp. 
Elena och hennes organisation hade en presskonferens i både Sankt Petersburg och Moskva samma dag om 
björnhetsen och den nya lagen – hon skickar med länken som finns på youtube om någon vill se, det är Elena 
som gjort filmen;  https://www.youtube.com/watch?v=uCdSp8uf5oM  
 
Den nya lagen är inte särskilt djurvänlig – den inkluderar inte djur i jordbruket, den möjliggör att ha djur på 
cirkusar och zoo, och även att jakten på vilda djur kan ske okontrollerat. 
Elena har också skrivit ett brev till parlamentet – under 3 dagar och 3 nätter skickade hon och några vänner 

brevet till alla suppleanter i parlamentet, det är över 450 personer. Sedan skickade de ett brev till varje 
senat, det är över 200 brev. De vill att ALLA ska veta om detta. Det var även djurvänner från Fjärran Östern 
och Ural som hjälpte dem att skicka breven. Alla brev som kommer till parlamentet måste diarieföras. De har 
nu fått väldigt många protester mot den nya lagen och för Elena är det viktigt att allt dokumenteras. 
 
Elena skriver ”Det finns nog ingen senator i Ryssland som inte hört ditt namn Monica!!! Jag använde dina ord 
om att det svenska folket var chockat över att höra om dessa betesstationer i Ryssland” 
(oj, nu kanske man måste akta sig för vad man skriver till Elena – men självklart är det mycket upprörande 
att höra om dessa grymma metoder //Monica ) 
 
Men tack vare Elena och hennes vänners enträgna arbete för de utsatta betesdjuren så har väldigt många i 
Ryssland nu vaknat och startat egna grupper och protesterar via både Internet och protester i olika städer. Så 
visst har det effekt att vara påstridig. Och är det något jag beundrar Elena för, så är det hennes otroliga 
engagemang för djuren <3  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uCdSp8uf5oM
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Det här är från protesten i Sankt Petersburg. Detta vidriga djurplågeri är numera känt i hela Ryssland och fler och fler 
protesterar mot betesstationerna. En liten seger och ett steg i rätt riktning säger Elena. 

 
Nu försöker de även ordna en konsert i Sankt Petersburgs centrum med artister som också vill skydda djuren. 
 
Hemma hos Elena; 

  
Minns ni Alexa från förra rapporten? Hon har troligen blivit påkörd och hade flera frakturer och en hjärnskada.  
Nu är hon en lycklig hund som springer runt och är glad och busar med de andra hundarna. 
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Elena började med att bygga katthägnet under tidig vår, och nu i maj blev den klar och katterna kan både vara inne och 
ute som de önskar. Hundarnas hägn ligger precis utanför katternas och kan strosa runt på gräsmattan. 
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Några av de hundar som Elena fångat in och kastrerat. Nu letar Elena nya hem till dem. 

  
Elena har även hjälpt till att fånga (vild)katter som bott i en trädgård. De som bor där är snälla, men de bryr sig inte om 
att kastrera några katter, så nu var det 25 vuxna katter plus ett antal kattungar. Elena har hittills lyckats fånga in 5 katter.  
Elena kommer fortsätta tills alla är infångade och kastrerade. 

 
 

Riga, Lettland 
Arbetet på det välskötta och moderna djurhemmet ”The good home” i Riga fortsätter i oförtruten takt, och allt 
ekonomiskt stöd som ni faddrar och medlemmar ger till föreningen Baltic Animal Care betyder oerhört mycket 
för våra lettiska kollegor. 
 
Under det första halvåret 2017 har totalt 96 katter och 114 hundar tagits emot på djurhemmet, och 85 av 
katterna och 110 av hundarna har omplacerats till nya kärleksfulla hem. 
 
Förutom det dagliga arbetet att sköta om djuren har föreningen i år ägnat sig lite extra åt att sterilisera 
hemlösa katter ute på gatorna. Det finns massor av hemlösa katter i Riga! Pengar till projektet har delvis 

kommit in från en lokal hjälpfond, cirka 400 katter har än så länge steriliserats och lämnats tillbaka till sina 
hemkvarter. Något som innebär att cirka 1 500 oönskade kattungar inte har behövt födas.  
  
När det gäller arbetet på djurhemmet går vårt ekonomiska stöd bland annat till katt- och hundmat, 
veterinärkostnader, djurmediciner och minimilöner till de anställda. Djurhemmet är redan fem år gammalt, 
vilket innebär att det börjar finnas ett behov av smärre reparationer. Nu under sommaren kommer hundarnas 
inhägnader att fixas till och till hösten behöver avloppssystemet förbättras. 
 
År 2017 har föreningen också hållit i flera stora evenemang på djurhemmet och i den här rapporten bifogar vi 
bilder från ett par av dem. Det är bland annat ett evenemang som kallas för ”Puppy in the woods” och som 
har blivit en älskad klassiker. Besökarna kommer med sina egna hundar eller lånar någon av djurhemmets 
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under en dag och ger sig ut i den intilliggande skogen för att tävla genom att svara på frågor längs en snitslad 
bana. De som lyckas bäst får fina, sponsrade vinster, och eftersom alla deltagare betalar anmälningsavgift ger 
det ett bra ekonomiskt tillskott för verksamheten. 
 
Varje år har våra kollegor även en egen monter under Lettlands största katt- och hundutställning, och man 
delar ut broschyrer och annat informationsmaterial. Det ger ett utmärkt tillfälle att visa upp sig och öka 
medvetenheten hos allmänheten om hur viktigt det är med utbildning och bra djurskyddslagar.  

  

Ni ser också en bild på den vackra hunden Jenna, som är en sex månader gammal schäfer. Hon är ett extra 
behjärtansvärt fall, eftersom hon råkade ut för en trafikolycka och blev tvungen att amputera ett av sina 
framben. Det gjordes efter rådgivning hos flera veterinärer och med ovissheten om Jenna någonsin skulle 

kunna få ett nytt hem. Men det har gått över förväntan, hon har blivit adopterad av en trevlig familj som bor i 
ett vackert privathus lite utanför Riga. Till familjen hör även en annan före detta gatuhund, som familjen 
hämtade från djurhemmet vid ett tidigare besök. 
 
Just nu finns det även cirka 35 kattungar på djurhemmet, som alla kommer direkt från gatan. Men både 
anställda och volontärer arbetar hårt för att hitta bra familjer till dem och målet är att så få kattungar som 
möjligt ska behöva vara hemlösa till vintern. 
  
Något som också känns väldigt positivt är alla skolgrupper och arbetsplatser som kommer på studiebesök till 
djurhemmet. Det rör sig om minst tre grupper i veckan, vilket leder till ringar på vattnet, när allt fler tar emot 
information om verksamheten och vill hjälpa till praktiskt och/eller ge större eller mindre bidrag ekonomiskt.  
 
Vår kontaktperson Astrida Karklina hälsar och tackar er så mycket för att ni fortsätter att stödja djurhemmet 
år efter år och har en sådan tillit till att pengarna används på allra bästa sätt! 

                                               
                                                  Schäfertiken Jenna har tvingats amputera ett ben men  
                                                  har hittat en ny familj som älskar henne förutsättningslöst 
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  Det finns cirka 35 kattungar på djurhemmet just nu, och målet är att alla ska kunna bli omplacerade. 
 
 

  
Evenemanget ”Puppy in the woods” lockar en stor publik till djurhemmet, och många tar med sina egna hundar.  
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                           Minst tre gånger i veckan tar djurhemmet emot studiebesök, framför allt är det  
                           många barn som kommer för att hälsa på djuren. 

                     
                      Varje år ordnas det en stor katt- och hundutställning i Riga, och Baltic Animal Care finns  
                      så klart på plats med en egen monter. 
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Polen 
EMIR – rapport 
 
Vi har nu stöttat EMIR i ca 10 år. 
Vi i Djurskydd i Östeuropa ser regelbundet över våra projekt för att identifiera behov och se var vi kan göra 
mest nytta (ett tidigare ex på detta är SOS Animals i Vilnius som vi stödde tidigare. De klarar sig nu bra med 
de volontärer och sponsorer de har) 
  
Idag har EMIR en väl fungerande volontärsgrupp, som når till fler sponsorer, samtidigt som antalet hundar i 
hundhemmet har minskat från drygt 170 till ca 60. 
Därför har vi beslutat att rikta vår hjälp till andra, mer behövande - det finns fortfarande stora behov i f.d. 

Östeuropa, t.ex. kastreringar i de länder, där staten inte har någon kastreringspolitik.  
 
 

Vilnius (Litauen)  
 
Tautmiles hundhem, vårt nya sponsorprojekt i Litauen, startade sitt arbete med hundar och katter 2008. 
Det första ”hundhemmet” var ett garage för ca 20 hundar. Men tack vare hårt arbete, generösa människor 
och organisationer kunde man så småningom hyra en byggnad som rymde 60 hundar och 40 katter.  
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2015 hade man möjlighet att köpa en bit mark ca 30 km utanför Vilnius.  

 
Tanken är att det hundstall man bygger där främst ska ta hand om äldre hundar och katter. Där kan de leva 
sina sista år i lugn och ro. F n bor där ca 20 hundar och 40 katter. Tack vare att man också lyckats införliva ca 
12 hektar mark har man även kunnat hjälpa djur från kringliggande bondgårdar – där finns ”rescues” i form 
av kycklingar, kaniner, duvor, kråkor, lamm, en get samt en gammal ponny Berta.  
Hundhemmet har nu 3 anställda och ca 40 volontärer. Hundarna tas ut på promenad varje morgon och kväll, 
de fordras och burarna och rummen städas.   
Vid behov tas de till veterinären för vaccinering, kastrering och/eller andra medicinska åtgärder. Hund-
/katthemmet tillämpar principen ”no-kill”. Det innebär att man hyser ett antal äldre hundar, katter m. fl. djur. 
En del har också diverse handikapp. Det sorgliga är att de kommer att tillbringa resten av sitt liv i hemmet, 
eftersom man inte så gärna adopterar ett äldre eller handikappat djur i Litauen.  För tillfället har man nio 
blinda hundar. Här finns också en hund som föddes med tre ben, en hund med cancer, en katt med tre ben 
efter att ha blivit påkörd av en bil, två katter med endast ett öga och tre katter som behöver speciell diet och 
regelbunden veterinärkontroll (se bilder längst ned). Dessutom finns där hunden Steven, som DiÖ, sponsrar 
och som vi har berättat om på Facebook. Han lider av svår allergi och behöver speciell kost och medicin.  

 Steven 
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Nedan presenterar vi två fyrfota vänner som behöver extra omsorg: 
 
Ursulis 
Ursulis har vuxit upp i hundhemmet. Han föddes med en autoimmun sjukdom (pemphigus vulgaris) som 
orsakar honom besvär med hud och ögon. Han får mycket medicin morgon och kväll, bl. a. blodförtunnande. 
Hans lever och njurar kontrolleras varje halvår.  Ursulis följer vår samarbetsperson Zivile som en skugga. Han 
är litet blyg men så länge man har något gott i fickan är du hans vän. Eftersom han intar steroids är han alltid 
hungrig och äter allt. F n är äpplen favoritfödan. Han vet var äppelträden finns …. 
Ursulis medicin kostar ca EUR 30 i månaden! 

 
 
Berta, ponnyn 

Vintern 2015 fick man ett samtal från polisen som hade funnit en ponny som knallade omkring mitt i gatan i 
Vilnius. De undrade om Tautmiles kunde hjälpa till med att ta hand om ponnyn. Det kunde man egentligen 
inte men lyckades finna ett temporärt hem. Sedan man har köpt den extra marken kan man nu själva ta hand 
om Berta. Hon är troligen ca 20 år gammal. Berta är en jättetrevlig ponny, kommer bra överens med alla inkl. 
katter, hundar, kaniner m fl. Hon får speciellt foder för äldre hästar, mycket morötter och vitaminer. Hennes 
tänder är inte de bästa så var tredje månad kommer det en veterinär från Lettland som tar hand om hennes 
tänder och även hovar. Även Bertas foder och veterinärvård kostar ca EUR 30/mån. 
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              Hundar och katter med speciella behov och som behöver vårt ekonomiska stöd! 

 
 

Varma sommarhälsningar  

Monica Ohlsson  
Ordförande Djurskydd i Östeuropa 
 
Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm Tel: 0733-57 3165 Pg: 10 04 56 – 3 
E-post adress: monica.ohlsson@zurich.com 
 


