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Rapport mars 2018
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
Nu är det dax att boka in vårt Dechargemöte som i år är den 26 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 
Tack vare en av våra medlemmar har vi kunnat kastrera väldigt många fler katter i vårt senaste projekt i
Montenegro – det har visat sig fungera så bra med allt från uppdateringar till DiÖ och bra eftervård att vi nu
skulle vilja hjälpa dem genom att samla in pengar så de kan kastrera fler djur. Ni kan läsa om allt de gör lite
längre fram i rapporten. Vill ni att just er gåva ska gå till detta projekt – märk ”Montenegro” så skickar vi
pengarna direkt till dem (vill ni ge specifikt till katt eller hund så skriver ni bara till det).

Sankt Petersburg
Elena har sedan 1 januari haft problem med sin bank vilket har medfört att vi i DiÖ inte kunnat skicka henne
några pengar. I Ryssland anser man sedan 1/1 att de som får pengar från utlandet är antingen spioner eller
utländska agenter. Bankerna är ofta stängda och ingen litar på att det fungerar som det ska. Elena ska åka till
Estland för att se om hon kan öppna ett bankkonto där. Hon är ju väldigt beroende av DiÖs pengar.
Elena har sedan i december samlat in information om lagstiftningen om jakt, jägare och hundars utbildningar i
17 länder. Hon har sedan analyserat allt material hon fått in, framförallt i Österrike, Tyskland, Schweiz och
Canada. Efter att ha studerat de länderna skrev Elena en proposition till om förbud mot betessationerna i
Ryssland med levande björnar. I slutet av december röstade de flesta i parlamentet mot ett förbud mot dessa
betesstationer. Men de bekräftade aldrig lagen, så grymheterna fortsätter.
Elena och hennes vänner har gjort en film för att visa i parlamentet:

https://youtu.be/RdB7f4O-rbw "HUNT AND NOT-HUNT"
(Elena varnar för grymheter I filmen och jag har inte orkat se den. /Monica)
Elena och Baltic Animal Cares (BAC) kastreringsprogram har spridit sig till andra regioner i Ryssland. Men det
är fortfarande väldigt många människor som hellre dödar hundarna än kastrerar dem. Elena och hennes
vänner blir ständigt hotade, men de vägrar ge sig.
Den 16 februari tog Krasnodarregionen bort kastreringsprogrammet och började döda hemlösa djur igen.
Nu kämpar Elena och övriga djurvänner för att sätta in programmet ”kastreringar” igen, men det är ett
svårarbetat område. De dödar hundar och de har även sett hur barn dödar katter och deras kattungar…
Den 17 februari hade Elena och hennes grupp ett möte i Sankt Petersburgs centrum angående grymheterna
mot djur. Tyvärr var det väldigt få djurvänner som ställde upp på mötet i år (de har detta möte varje år) och
poliserna var väldigt oförskämda och sa att Elenas grupp bara ställer till problem.
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Demostrationen

Elena håller tal på torget om grymheterna mot djur

En av medlemmarna vid demonstrationen

I Juni 2018 kommer fotbolls VM att vara i Ryssland och slakten på hundar har redan börjat.
Elena och BAC skriver och protesterar även mot detta, och de blir ständigt hotade och får avslag på sina krav
om bättre djurskydd.
Nyligen kontaktades Elena av djurvänner i Vitryssland att några personer stulit 8 hundar från ett hundhem för
att sedan sälja dem till ett företag som bedriver djurförsök. Elena har fått svar från åklagaren att de arbetar
på hennes protestbrev. Elena hade registreringsnummer på bilen men då den inte var anmäld stulen så
gjordes ingen åtgärd.
BAC har även upprättat en protestlista som alla kan gå in och skriva på (man kan kopiera länken):

https://www.change.org/p/прокуратура-санкт-петербурга-требую-расследовать-и-привлечь-к-ответственности-еленучепурову-за-исчезновение-собакспб?recruiter=699414584&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&utm_campaign= share_petition & utm_term =
259.659
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Elenas hund Lola har fått sitt ”för alltid hem” 
Elena kämpar även för att Fennya ska få komma till ett björnhägn i Rumänien. Pengarna ni samlade in till att
bygga ut Fennyas bur hoppas jag att vi får använda till hennes transport till Rumänien istället. Om ni inte vill
det kan ni kontakta mig så sätter jag tillbaka pengarna. Men utbyggnaden kostade alldeles för mycket för att
vi skulle ha råd med det. Elena skriver dokument på dokument för att få ett tillstånd att flyga Fennya till
Rumänien. I dagsläget så ligger Fennya i idé i sin bur och när hon vaknar upp nu i mars så hoppas vi att alla
dokument är i sin ordning och att hon får flyga till Rumänien. Men vi litar inte på att någonting kommer att
fungera förrän vi sett det med egna ögon.

Elena kämpar på med Emma. Nu har de slutat sälja maten hon mådde bättre av, så nu letar Elena nytt foder (sen är det
alltid en risk att byta foder på en hund med så kraftig allergi  )
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Elena berättar att det finns ett ordspråk i Ryssland som säger ”En bra plats är aldrig tom”
Elena placerade Fedor (katten som vi tidigare berättat om) och han hann bara flytta ut så flyttade Mura in
Mura (bilderna ovan). Mura levde vid ett hotell som är känt för att lägga ut gift. Elena frågade om någon i
området som matar hemlösa katter kunde hjälpa att kastrera Mura, och försöka ge henne ett hem, men ingen
gjorde något. När Elena sedan såg att katten levde kvar ute i kylan med stor risk för att bli förgiftad så tog
hon självklart hem katten till sig. Nu är hon kastrerad och vi hoppas att hon kan få sitt alldeles egna hem så
småningom.

Dilya som bott i en garderob i 7 år innan Elena räddade henne.
Tyvärr mår hon inte bra med att bo med flera hundar, hon blir bara tunnare och tunnare.
Elenas önskan är att få henne placerad som ensamhund.
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Mila har tidigare levt runt en marknad. Hon har hudproblem efter ett hårt liv

Gamle Tuzik har tagit en av katternas kuddar och tycker nu att den är hennes 

Litauen - Steven och Tautmilas Globa
Steven och hans syster Kendi hälsar till alla vänner i Djurskydd i Östeuropa (DiÖ). Steven (han med de
besvärliga allergierna som vi berättat om i tidigare rapporter) mår riktigt bra. Han ökar i vikt och ser helt
enkelt mycket friskare ut. Detta tack vare den medicin och extra foder som DiÖ genom er medlemmar och
faddrar sponsrar.
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Steven 4 månader

Steven idag

Steven och Kendi har nu bott på Tautmilas Globa i nästan fyra år. Deras mamma är en vildhund som lever i
skogen i närheten. Det har inte gått att fånga in henne. Man har inte velat anlita de kommunala hundfångarna
som använder alltför brutala metoder. Volontärerna på hundhemmet har inte givit upp utan ska fortsätta att
försöka locka fram tiken och fånga in henne. Tyvärr blir det förstås som det nu är valpar varje år. Men dem
tar hundhemmet hand om. Lustigt nog så låter hon dem ta hand om valparna utan protester.
Både Steven och Kendi är litet skygga, och därför har det varit svårt att finna hem till dem. Kendi har nu
äntligen fått en familj i Finland som väntar på henne. Så under våren kommer hon att flytta och Steven blir
ensam kvar. Man hoppas förstås att finna en familj till Steven också, en familj som är beredd att ta emot
honom trots hans allergiproblem (som nu är mindre akuta)!
Men till dess får han all den kärlek och omvårdnad han behöver på hundhemmet.
Steven och Kendi är Ziviles ”skyddslingar”.
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DiÖ beslutade vid årsmötet att fortsätta att sponsra Steven så att han kan få den medicin och foder han
behöver för att hålla sig frisk. Men vi hoppas förstås att även Steven en dag ska få sin alldeles egna familj.

Litauen – kasteringsprojekt Lese
Projektet Lese* med kastreringar fortsatte under hösten i Vievis den 27 oktober. Då kastrerades totalt 22
djur (en tik, 4 hankatter och 17 honor). I Jonava den 6 och 7 november kastrerades 33 djur (9 tikar, en
hankatt och 23 honor).

*Lese

(Lassie på svenska) är egentligen namnet på det hundhem som ansvarar för projektet.
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Jag väntar på en ”hälsoundersökning” och att
mina klor klippa.

få

I februari i år har man återkommit till Vievis. Man hade planerat för två dagar men tyvärr kunde man av olika
skäl bara genomföra en dag. De pengar som avsatts för dag 2 kommer att nyttjas vid ett senare tillfälle under
våren. Den här gången kastrerades 6 tikar och 12 katter, alla honor. I Vievis samarbetar man med den lokala
djurskyddskföreningen Keturkojis Dragaus (Fyra Tassars/Bens Vänner). De har ett inlägg på sin Facebook-sida
där de tackar Djurskydd i Östeuropa (Baltic Animal Care) för samarbetet. Utan vårt stöd hade de inte kunnat
genomföra projektet.

Situationen för djuren på landsbygden i Litauen är fortfarande svår. Många hålls fortfarande kedjade och är
helt försummade. Under sina besök ute i landet försöker Lese också hinna med att rensa öron och att klippa
klor på hundar som kommer in, ofta transporterade i potatissäckar(!), samt att ge dem en allmän
veterinärbesiktning. Enligt Leses veterinärer och volontärer känner man sig ibland förflyttad till Medeltiden. I
huvudstaden Vilnius är situationen betydligt bättre, men även där finns mycket att göra. Tyvärr kan det ofta
vara svårt att få folk att förstå vikten av att kastrera sin hund eller katt.
Djurskydd i Östeuropa har vid årsmötet beslutat att stödja Leses kastreringsprojekt under våren. Två à tre
dagar, troligen i Jonava återstår. Därefter gör vi en utvärdering och tar en diskussion med Lese om hur vi ska
fortsätta.
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Steriliseringsprojekt i Montenegro
Vårt "lilla" steriliseringsprojekt har växt till sig ordentligt.
Människor i Montenegro vill gärna sterilisera - men de lägger inte ner pengar på steriliseringar.
Milena, som är vår kontaktperson i Montenegro och som får pengarna (och ger dem direkt till veterinären, vi
får bekräftelse varje gång), styr urvalet av djur till steriliseringen - hon prioriterar dräktiga honor, sen andra
honor, sist kommer besvärliga hanar.
När vi kom överens om att sterilisera hundarna, sade vi att endast hemlösa hundar fick steriliseras. Men
ibland släpper folk ut sina löptikar på gatan.
De får också plockas in i programmet - en löptik kommer garanterat att ha valpar oavsett om den har en
ägare eller inte.
Hittills har vi steriliserat 52 hundar (6 stora, besvärliga hanhundar och 46 tikar).

I början inriktade vi oss enbart på hundar - men det visade sig att behovet av kattsteriliseringar var minst lika
stort.
Vi började med att sterilisera 10 katter. Alla steriliserade katthonor fick en prick intatuerat i örat (steriliserade
tikar har ett litet plastmärke i örat, ett kattöra är alldeles för litet för att sätta dit ett märke).
En av våra medlemmar har bidragit med 90 steriliseringar till - tillsammans har vi steriliserat 100 katter.
Det kändes viktigt att sterilisera så många som möjligt innan kattungarna föds (i Montenegro kommer våren
mycket tidigare än i Sverige).
På många av de nyligen steriliserade katthonorna syns att de redan hade fått kattungar. Dessutom var nästan
alla honor dräktiga. Vi kunde inte få exakt uppgift om antalet dräktiga katthonor pga. att det är förbjudet att
abortsterilisera djur i Montenegro, men veterinären antydde att det var många.
Det är hemskt att abortsterilisera. Men det är ännu mer hemskt när kattungarna faller offer för bilar, hundar,
rävar eller råkar ut för andra olyckor.
Enligt de uppgifter jag har fått dör de flesta katter innan de blir 1 år gamla.
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Vid hundsteriliseringar bekostar vi både själva ingreppet samt 14 dagar i ett jourhem, fram till
stygnborttagningen.
Vid kattsteriliseringar tar volontärerna själva hand om katterna - de tar givetvis inte betalt för det.
Det finns några eldsjälar, som plockar upp katter. Efter Milenas godkännande kör de katterna till kliniken, tar
hem katten efter ingreppet och släpper ut efter stygnborttagningen. Milena samarbetar med volontärer från
lite bredare område, inte bara från Bar - det finns alltid katter/hundar som ska steriliseras.
Ibland får vi frågor ang. själva steriliseringen, om veterinär bara tar bort äggstockarna eller även livmodern.
Ljiljana (veterinär) som steriliserar djuren är väldigt skicklig och noggrann - hon tar bort både äggstockarna
och livmodern. Hon har aldrig haft några komplikationer vid "våra" steriliseringar. Hon är även mycket
noggrann med redovisning av alla steriliserade hundar/katter (inklusive bilder efter operationen). Vi skrev till
henne att vi uppskattar och är mycket tacksamma för hennes arbete.
Nedan – Ljiljana plockar bandage från vår sändning med gåvor (bl.a. plastkragar och halsband/koppel).

Vårt steriliseringsprojekt gör verkligen nytta därnere.
Jag är djupt imponerad över volontärernas engagemang och arbete samt över deras ödmjukhet - de blir
väldigt glada och tacksamma varje gång jag meddelar att det blir kastreringspengar. De tackar offentligt
varje gång. De vill berätta för hela världen om vår hjälp.
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Den tik som steriliserades i vårt projekt först, Medo, den stora vita hunden som hade Leishmania, bor i ett
rekreationsområde. Vaktmästaren ser efter henne. Han ger henne mat, men medicinen blir för dyr för honom
- Milena köpte en månads medicin till Medo. Nedan bilden av Medo samt på den glade Nemo (vaktmästaren).

Nedan några bilder på katter efter steriliseringen och från foster.
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Riga, Lettland
Djurhemmet Lâbas Mâjas (The Good Home) i Riga, som vi tack vare er faddrar och medlemmar kan stödja
ekonomiskt, fortsätter med sitt viktiga arbete. Det är ett välorganiserat och modernt djurhem, med
engagerade medarbetare. Hit är allmänheten hjärtligt välkommen på besök mellan klockan 10 och 18 varje
dag, med undantag för måndagar då man har stängt. Minst tre gånger i veckan tar man också emot hela
dagis- eller skolklasser för speciella rundturer.
Många trogna volontärer hjälper dessutom till att ta ut hundarna på promenader i skogen, som ligger precis
bakom de stora rasthagarna, men först efter att ha gått igenom en kortare volontärutbildning.

Varje dag kommer det volontärer till djurhemmet, för att leka, kela och promenera
med djuren. För många har det blivit en uppskattad helgutflykt.

Vad som är nytt sedan förra gången är att våra lettiska vänner har knutit en egen veterinär till djurhemmet.
Hon är på plats fyra gånger i veckan (inte heldagar) och har tillgång till två av rummen för att behandla,
sterilisera, vaccinera och ID-märka djuren med mikrochips. Det finns nämligen en efterlängtad lag i Lettland
om att alla hundar ska vara ID-märkta och när våra lettiska kollegor lämnar ut hundar från djurhemmet ser
de även till att de nya ägarna registreras i en statlig databas.
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Lâbas Mâjas deltar årligen i en stor husdjursmässa, Två gånger per år arrangerar man en idrottstävling i skogen där
för att locka fler supportrar och familjer som vill
Lâbas Mâjas hundar deltar med besökande familjer. Syftet är att ha

adoptera hundar eller katter.

kul tillsammans och samtidigt få fler att börja stödja djurhemmet.

I skrivande stund finns det 44 hundar och 30 katter på Lâbas Mâjas. Det är färre än förr om åren, då man
kunde ha upp till 70-80 hundar. Orsaken kan förhoppningsvis vara en ökad medvetenhet om djurs rättigheter.
Men även att det nu är länge sedan Lettland gick med i EU och Euro-samarbetet, och att det inte längre är så
många familjer som flyttar till övriga Europa och lämnar sina husdjur vind för våg.
”Vi får tack och lov inte lika många samtal om att rycka ut och rädda djur här i Riga längre, förklarar Astrida
Karklina. Men situationen ser annorlunda ut i mindre städer och ute på landet, där har vi fortfarande mycket
problem.”
Astrida vet också att det kommer att bli en ny topp under våren, speciellt när det gäller katterna, för det är då
som de får sina oönskade kattungar. När djurägare inte har råd att sterilisera sina husdjur kan Lâbas Mâjas i
många fall stå för kostnaden och man har även kampanjer för att låta sterilisera hemlösa katter, förra året
rörde det sig om cirka 500 gatukatter som steriliserades och sedan fick komma tillbaka till sina hemmakvarter
(där snälla grannar ger dem mat). ”Det låter mycket vilket det också är, men samtidigt bara en droppe i
havet”, förklarar Astrida.
Astrida och hennes vänner på Lâbas Mâjas hälsar så mycket och tackar för all hjälp som ni ger till dem! Glöm
inte att ni alltid kan gå in på deras hemsida, med adress Patversme.lv, där finns många bilder att titta på och
man kan även ta en liten rundtur inne i djurhemmet.
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Lettlands president Raimonds Vejonis och hans fru Iveta Vêjone (i mitten) har varit och hälsat på i Lâbas
Mâjas. Här ser vi också Boris och Inâra Teterev, filantroper som ger stora bidrag till djurhemmets
veterinärutgifter.

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
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Ja, jag kommer till dechargemötet den 26 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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