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Rapport november 2017
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
Nu har vi kommit in i november och än så länge har vi det ganska varmt i hela Europa. Men det kan snabbt slå om
till vinter och kyla och alla hemlösa djur får det kämpigt med mat, vatten och värme.
Tack vare alla Er så är det väldigt många djur som slipper gå mot ett hemskt öde och det känner vi stor
ödmjukhet inför.
I den här rapporten får ni förutom rapporten från Elena och ”vår” hund Steven, läsa om två nya projekt som vi
sedan sist dragit igång.
Jag skulle så gärna önska att vi kunde samla in lite pengar för att hjälpa Elena att få till en större bur till björnen
Fennya som Elena ännu inte lyckats hjälpa till ett bättre liv. Skriver lite om det här nedan. Vill ni hjälpa oss så
skriv ”Fennya” på inbetalningen.
Ni får i detta brev en kallelse till vårt möte den 12 december dit alla är Välkomna, samt inbetalningskort för 2017
på 150kr (om ni inte är fadder)
Årsmötet hålls som vanligt i Zurich-huset på Linnegatan 5 i Stockholm.

Sankt Petersburg
Vi börjar med att visa lite bilder på Emma som vår fadder Maria här i Sverige sponsrar med specialmat. Tyvärr blir
inte Emma av med sin eksem trots specialfoder och flera olika mediciner (prednisolon och strong hold)
Emma är en väldigt snäll och smart hund och hon får den bästa omvårdnaden av Elena.
Jag har via en vän här i Sverige fått tips om att ge Emma silver vatten, så vi får se om det hjälper.

Emma

Elena har tagit hand om en hund som i 7 år spenderat sitt liv i en garderob!!! Ja, ni läste rätt 
Familjen fick barn och då ville de inte längre ha sin hund, men istället för att omplacera henne så stängde de in
henne. När Elena hämtade Deelya som hon heter kunde hon knappt gå då alla muskler i benen förtvinat.
Efter att hon nu bott hos Elena ett tag så springer hon runt och mår bra. Hon busar en massa med de andra
hundarna och hon har återfått musklerna. Elena använder gamla möbler till sina djur och Deelya har hittat sin
plats i en liggande garderob – antagligen för att hon är van att bo så…Men nu är hon i alla fall lycklig.
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Deelya

En kvinna med alkoholproblem tog hand om en valp som hon satte i en väldigt kort kedja. Dessvärre fick hunden
mindre och mindre mat och vatten då kvinnan fick mer och mer problem med alkoholen. Hunden blev magrare och
magrare. Elenas volontärer försökte flera gånger få kvinnan att låta dem ta hand om hunden, men hon vägrade
och blev hotfull. Men en natt orkade de inte längre se hur hunden sakta skulle svälta ihjäl, så de kidnappade han
och körde han till Elena. Han döptes till Bunt.
I början kunde han knappt äta, så dålig var han. Sen började han äta mer och mer och tyvärr blev det så till slut
att han började bråka och bita Elenas övriga hundar när de skulle äta. Elena kastrerade Bunt, men det hjälpte inte,
han fortsatte vara aggressiv över maten – (jag tror att de flesta av oss förstår han) men det blev ohållbart för
Elena.
Elenas ena granne gillar lite större hundar och eftersom han hade en mindre hund som någon slängt in på hans
tomt så gjorde de helt enkelt ett byte och båda hundarna mår numera bra 

Bunt
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Grannens hund Gera som har ett svart och ett blått öga är helvild  men har hittat sin nya bästis i Elenas hund Osya.

Elena och hennes vänner har även varit iväg med bilen Ni hjälpte henne att köpa och räddat hundar på Krimhalvön. Där är klimatet mycket varmare så de flesta djuren klarar sig på sommaren då det bor mycket turister där.
Sen när hösten kommer och turisterna åker hem så går många djur mot ett plågsamt öde (tyvärr som med många
sommarkatter här i Sverige).
På Krimhalvön finns det ingen som kastrerar djuren, så de förökar sig också väldigt snabbt och många svälter till
döds. Såklart räddas några av bl a turister som tar med sig hundar och katter till tex Moskva, Rockstock, Kiev,
Voronezh och Peterburg, men många blir kvar…
En ung kvinna från Voronezh organiserade under hösten en räddningsaktion för de hemlösa djuren, så då åkte
Elena och flera organisationer dit och kunde rädda ett antal djur. Det var en lång resa, det tog 48 timmar, men de
tog med sig några hundar tillbaka.

Bilen DiÖ sponsrat, med den andra sidan som är på ryska.

Några av de räddade hundarna som nu busar hos Elena.
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De här två är också räddade från Krimhalvön och bor hos Elena. Hon tror och hoppas att de snart ska få nya hem.

Elena har sedan sist även räddat ett flertal katter från vinter och kyla. Den lilla röda kattungen nedan har redan
fått ett nytt hem. De andra väntar på att rätt hem ska dyka upp. Till dess får de bo hos Elena där de kan välja
mellan att vara ute i trädgården eller ligga inne och mysa.
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Den 14 och 15 oktober hade ett flertal städer ordnat aktioner för att stödja den nya lagen för djuren (som vi
tidigare skrivit om). Men återigen bordlades just den lagen. Vid mötet/aktionen berättade Elena om situationen för
de vilda djuren i Ryssland och speciellt om de s.k betesstationerna hon kämpar så starkt emot.
Det är svårt att få till ett möte med myndigheterna i Ryssland, men de lokala myndigheterna i Petersburg stödjer
oss så vi har fått lite utrymme i Sankt Petersburg som vi kommer utnyttja säger Elena.

Fennya
Den stackars björnen Fennya som vi skrivit om tidigare och som skulle få ett bättre liv sitter fortfarande i en
alldeles för liten bur…
Elena brukar besöka Fennya och ge henne frukt och lite gott. Elena kämpar hela tiden för att hon ska få flytta till
ett björnhägn där hon kan få vara med andra räddade björnar som idag har det bra, med tillgång till gräs och stort
utrymme. Om de återigen får ett nej på hennes flytt så måste de bygga en större bur till henne. Hon växer hela
tiden och hon sitter i samma bur nu som när hon var en björnunge. Tyvärr är det väldigt dyrt att bygga en större
bur så i dagsläget vet de inte om de kommer ha råd.
Där Fennyas bur står nu finns idag en annan björn i en bur bredvid och även om han också sitter i en hemsk bur så
är den i alla fall större och bättre än Fennyas. Det är snart vinter och Fennya behöver ganska omgående en större
bur för att kunna röra sig mer och hålla värmen bättre. I dagsläget känns det ganska tröstlöst för Fennya 
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Fennya i den fruktansvärt lilla buren där hon lever sitt liv dygnet runt 

Potap som bor bredvid Fennya lever också ett tragiskt liv, men han har en större bur där han kan röra sig mer än Fennya kan.
Men självklart lever dessa stackars björnar ett fruktansvärt liv…..

Montenegro
Nytt Steriliseringsprojekt i Montenegro
Livet är fullt av överraskningar...
När jag skummade igenom olika inlägg i en av hundgrupperna på Facebook, hittade jag en bild på fyra nyfödda
valpar i ganska primitiva förhållanden.
Valparna var födda i Montenegro, deras mamma var en s.k. gatuhund, som hade bestämt sig för att föda sina
valpar i Almiras (hon som skrev inlägget på facebook) hus därnere. Almira har bestämt sig för att hjälpa mamman
och valparna.
Almira bor i Sverige, Montenegro är hennes andra hem.
Jag blev nyfiken på hundarnas situation därnere - kontaktade Almira och en helt ny värld öppnade sig för mig.
Montenegro är ett litet land vid Adriatiska havet, på samma höjd som Italien.
Där bor lite drygt 600 000 invånare, på sommaren är det många turister. Klimatet är varmt, vintrarna är milda
med svenska mått.
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Det finns djurskyddslagar som tyvärr inte efterlevs.
Jag började leta efter information om gatuhundar i Montenegro - speciellt i staden Bar, där Almira har sitt hus och
där hon hade kommit i kontakt med djurskyddsorganisationer.
90% av alla gatuhundar i Bar är tikar - förmodligen är tikar "besvärligare" med löp, dräktighet och valpar två
gånger per år.
Det finns en internationell organisation, driven av två eldsjälar - amerikanskan Steph och belgiskan Hanne - Stray
Aid Montenegro (SAM).
Nedan från vänster – Hanne och Steph med en vän

I våras har SAM startat ett steriliseringsprogram TNR - "Trap - Neuter - Return".
Enkelt sagt - hunden fångas, steriliseras/kastreras, placeras i ett fosterhem under rehabiliteringstiden och när
stygnen tas bort släpps hunden ut på gatan igen.
Det hade varit mycket bättre att placera hunden i ett nytt hem efter ingreppet, men tyvärr finns det inte tillräckligt
med hem som vill ta emot en hund, även om steriliserade tikar har större chans att bli adopterade.
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Alla steriliserade tikar/kastrerade hanhundar får en synlig bricka med ett unikt nummer i örat (liknande den som
svenska får har) - i allmänhet behandlar folk dessa hundar bättre (de upplevs som mindre "aggressiva"), dessutom
ökar steriliseringen chansen att få ett hem.
Det finns några veterinärkliniker i Bar, SAM samarbetar med en av dem, Canis, som drivs av ett par veterinärer.
Steriliseringar brukar utföras av veterinären Ljiljana - hon verkar vara mycket hängiven sitt yrke, vid behov ställer
hon upp även på helgerna.
SAM samlar ihop pengar till steriliseringar, deras mål är 10 tikar i månaden. Tyvärr täcker inte deras insats hela
behovet.
Därför bestämde vi oss att starta vårt projekt vid sidan om SAMs arbete.
Genom Almira har vi fått kontakt med Milena - en mycket engagerad lärare, särskilt aktiv inom djurskyddsfrågor.
Själv beskriver hon sin verksamhet på följande sätt: "Vi är en grupp människor som försöker hjälpa i ett samhälle
som inte tar ansvar för djuren".
Nedan (från vänster): Almira och Milena

Vårt program är ganska enkelt - vi "köper" hos veterinärkliniken Canis 10 sterilisationer åt gången - på detta sätt
kan vi få ett bättre pris.
Milena meddelar oss vilken hund som kommer att steriliseras/kastreras. Veterinär Ljiljana tar bilder strax efter
operationen – på hela hunden, operationsområdet samt på den synliga taggen i örat (med ett nummer). Vi betalar
även för jourhemmet - det är just konvalescenthem som är flaskhalsen, det finns inte tillräckligt med frivilliga
volontärer. Ibland får vi bilder från jourhemmen. Vi får den sista bilden när hunden släpps ut på gatan igen. På
detta sätt har vi dokumentation med alla hundar vilkas sterilisering/kastrering vi har sponsrat.
Hittills har vi sponsrat 15 steriliseringar (varav minst tre var dräktiga) och två kastreringar av stora hanhundar
(två kastreringar kostar lika mycket som en sterilisering).
I Montenegro brukar man förgifta gatuhundar, ungefär som råttor i Sverige. Tack vore steriliseringsprogrammet
har förgiftningarna i Bar stoppats - just nu är läget stabilt, men i och med att hundarna dumpas med jämna
mellanrum, kommer behovet av steriliseringar att finnas även i framtiden.
Projektet känns verkligen meningsfullt - vi har redan gjort skillnad.
Det finns ett stort behov av plastkragar (speciellt stora) som används efter ingreppet, för att förhindra
att hunden river upp såret - om ni har några liggandes hemma, blir vi mycket tacksamma om ni skickar
dem till
Hanna Michnik
Tyrsjövägen 26
424 72 Olofstorp

8

Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Även koppel, halsband, sele samt bodies som används efter operation är mycket välkomna.
Vi kommer att skicka ett paket med alla insamlade saker till Montenegro innan Jul.
Nedan några hundar som har blivit steriliserade tack vare vårt ekonomiska stöd.
Medo (Dogo) - vår första hund, hon var dräktig med två valpar. Hon fick ingen krage efter operationen och rev upp
sina stygn, hon fick därför åka in akut till veterinären igen och hennes konvalescens blev utdragen. Nu är hon på
sin gamla plats igen.

Miky – en stor, ”aktiv” hund, rätt svår att hantera vid löptikar.Man hoppas att han blir lugnare efter kastreringen.

9

Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson, Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Litauen
Nytt kastreringsprojekt i Litauen
Djurskydd i Östeuropa prioriterar arbetet med att kastrera hundar och katter. Det är det bästa sättet att reducera
antalet oönskade djur på gator och torg. I synnerhet i de länder vi verkar är gatuhundar och -katter (strays) ett
stort problem.
Gudrun Koller, som vi känner sedan tidigare och en riktig eldsjäl på området, har åter varit i Litauen för att
sjösätta ett nytt kastreringsprojekt i samarbete med hund- och katthemmet Lese (Lassie).

Till sin hjälp har Gudrun två litauiska veterinärer samt ett antal veterinärstudenter. I projektet ingår nämligen
också att utbilda blivande veterinärer och att ge dem mer erfarenhet och praktik. Syftet är att kastreringsarbetet
ska fortsätta även utan Gudruns närvaro.
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Det är också där Vesta från Lese kommer in i bilden. Hon håller i projektet i Gudruns frånvaro. Den här gången
arbetar man, förutom starten i Vilnius, så gott som uteslutande ute i landet på mindre orter. Det är också ett led i
att engagera lokala krafter och myndigheter. Man har fått god respons från bl a lokala veterinärkliniker.

Kastreringarna är gratis. De flesta ute på landsbygden har inte råd att låta kastrera sina djur. Projektet står för
alla kostnader. Tack vare bidrag från en donation har DiÖ kunnat sponsra höstens projekt. Det är många djurägare
som visar sin uppskattning för denna möjlighet till gratis kastrering genom att komma med frukt, grönsaker och
bär från de egna odlingarna. Det första delprojektet har ägt rum under september 2017 och man har kastrerat och
vaccinerat 278 hundar och katter. De gör även annat, som avmaskning, kloklippning, rengöring av öron. Alla djur
registreras noggrant. Sedan hämtas katterna på lite olika sätt…
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Den 28 oktober startar delprojekt nr 2 i Vievis, en liten stad med många ”strays”, framför allt katter. Men där finns
också ett stort intresse bland befolkningen att komma till rätta med problemet. I delprojekt nr 2 kommer det inte
att finnas tid till så mycket undervisning av praktikanter eller information utan man kommer helt att koncentrera
sig på kastreringar. Det innebär att antalet antagligen kommer att bli än högre.
Vi kommer att berätta mer om detta projekt i nästa fadderrapport.

Tautmiles Globa och Steven (Litauen, Vilnius)
Vår fyrfota vän Steven (Styvukas) på hundhemmet Tautmiles Globa har återhämtat sig bra. Som ni kanske minns
mådde han inte så bra i våras. Han magrade och han tappade päls. Men tack vare akutinsatser med ekonomiskt
bidrag från Djurskydd i Östeuropa, dvs från er medlemmar och faddrar, kunde Zivile, hans vårdnadshavare, köpa
speciell och mycket dyr medicin samt extra specialfoder. Han schamponeras också ofta med ett schampo som
innehåller svavel. Nu är Steven en glad och pigg hund igen och busar gärna med sina kompisar när de är ute på
promenad. Det nya fina röda fina täcket har en snäll person skänkt till Steven.

På hundhemmet har man tagit hand om många nya hundar. Vid ett besök hos en äldre kvinna i en by strax utanför
Vilnius stötte man på 11st magra och mer eller mindre förvildade hundar. Kvinnan hade helt enkelt tappat kontroll
över sin hundflock. Alla hundar är nu omhändertagna av Tautmiles Globa och kommer att få veterinärvård, bli
vaccinerade, kastrerade etc. Förhoppningsvis kan man så småningom få de flesta adopterade. Alla hundarna
verkade trots allt ganska pigga trots brist på omvårdnad. Vi har berättat om dessa hundar på Facebook. Men
öppna gärna länken nedan och titta på filmen!
http://tautmilesgloba.lt/skubu/meiles-ir-kancios-istorija-girdenu-kaime/
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DiÖ fick under hösten en större donation som gjorde det möjligt att starta upp nya kastreringsprojekt – TACK!
Till minne av Barbro Vennhammar!
Tack till hennes syster Birgitta Vennhammar Persson som gjorde donationen möjlig.
Tack till Barbros vän Marianne Skogberg som förmedlade donationen.

En än gång ett stort tack för allt ert stöd !

Monica Ohlsson
Ordförande Djurskydd i Östeuropa
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Tel: 0733-573 165
E-post: monica.ohlsson@zurich.com




Pg: 10 04 56 – 3

Ja, jag kommer till mötet den december kl 18.00

Ja, skicka mig resultat- & balansrapport och
verksamhetsplanen när den blivit fastställd vid årsmötet i mars
Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 STOCKHOLM

Namn:.....................................................................
Adress:....................................................................
Postadress:..............................................................
Tel:...........................................................................
E-post:.....................................................................
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