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Rapport november 2018
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
Nu är vi i mitten av november och kylan kommer snart att göra det svårt för många djur. Men vi är tacksamma att
vi har alla er som skänker gåvor, så att vi kan hjälpa många djur att slippa onödigt lidande.
Däremot är jag orolig över Elena som börjat få problem med synen. Elena har fått gråstarr på båda ögonen.
Hennes vänstra öga är värst, det är jobbigt när hon är vid datorn, men även ex när hon ska köra bil – vilket hon
ofta behöver göra för att hjälpa djur i nöd. I Ryssland får de operation av gråstarr gratis, men det är 4 års
väntetid. Men Elena är både stark och envis, så hon säger ”det ordnar sig”.
I år kommer vårt årsmöte att bli den 11 december kl 18.00.
Årsmötet hålls den här gången inte i Zurich-huset då vi håller på att renovera hela huset– vi kommer istället att
vara hemma hos en av oss i styrelsen (Lotta) – så om ni vill komma kan ni ringa eller maila mig så får ni adress
och portkod – det är på Söder, nära Götgatsbacken // Monica

Sankt Petersburg
Elena börjar med att berätta att hon har både goda och dåliga nyheter till oss (förutom hennes ögonproblem)
De goda nyheterna är att Elena lyckats få både sponsorer och byggföretag att bygga en större bur till Fennya –
även om det hade varit en bättre nyhet att hon fått flytta till ett björnreservat…
Detta efter att Elena fått en TV-kanal att berätta om Fennyas livsöde. Buren kommer byggas på samma plats där
Fennya är idag.
Elena säger att de varit där och mätt och gjort en kalkyl och ska börja bygga inom kort.
Elena har även hjälpt 4 björnungar bort från olika hemska öden – nu ska hon försöka passa på att även få
sponsorer till dem. Elenas högsta önskan är att de bygger ett reservat för alla björnarna – istället för att de lägger
massa pengar på att bygga ett flertal stora burar till dem. Jag hoppas att hon lyckas med det projektet – det vore
en dröm för dessa utsatta björnar.
De dåliga nyheterna är dessvärre väldigt dåliga 
Efter att ha haft ett väl fungerande kastreringsprogram i Sankt Petersburg i 14 år så har nu ett nätverk (som hellre
dödar hundarna) gått till domstol med att kastreringsprogrammet strider mot lagen – det fanns tydligen ett
kryphål som de hittat och som domstolen tyvärr måste gå efter.
Det är helt ofattbart – kastreringsprogrammet har visat sig fungera utmärkt. Elena kämpade i flera år för att få till
ett kastreringsprogram och 2004 fick hon igenom det och nu händer detta. Även regeringen har supportat och
finansierat kastreringsprogrammet. Detta drabbar inte bara Sankt Petersburg, för efter att de införde detta så har
flera regioner följt efter och även de drabbas nu av att det blir olagligt att kastrera hemlösa djur.
Elena vägrar ge sig och det kommer att ta tid innan de får igenom lagen om förbudet. Under tiden kommer Elena
och hennes grupp (bl.a en advokat) att försöka förhindra att den går igenom.
Elena är självklart väldigt besviken och ledsen, då hon i så många år åkt runt och förespråkat hur viktigt det är att
kastrera hemlösa djur i kampen att minska antalet gatuhundar/katter.
Tack och lov finns det många som stöttar Elena och hennes grupp, så hon känner sig stark att kämpa vidare.
Elena berättar vidare att hon på kort tid tagit hand om 6 nya katter!
Nedan ser ni en katt som Elena hittade under sin bil en mörk kväll för några veckor sen. Det regnade och var ett
riktigt busväder. Katten satt och darrade under bilen men så fort Elena fick tag i henne så kurade hon ihop sig
under Elenas kappa. Hon var så kärvänlig och Elena tog självklart med henne in. Hon var mager och pälsen var
alldeles tovig. Hon åt och sov i en vecka. Men som ni ser på bilderna har hon återhämtat sig bra nu 😊
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En kvinna som nyligen dött hade över 20 katter i sin lägenhet. Kvinnan hade inga anhöriga så grannarna försökte
hjälpas åt att omplacera så många katter de kunde. Men det var bråttom att omplacera dem då myndigheterna
när som helst skulle ta över lägenheten och alla katthem är överfulla. Elena valde att ta de 2 svagaste katterna –
en hona och en hane - de som är svårast att omplacera och kräver en hel del extra vård. Efter att ha bott hos
Elena ett tag nu så mår båda katterna bra, även om honkatten på bilden nedan fortfarande är väldigt smal.

Hankatten däremot bor med de övriga katterna och är i mycket bättre kondition.
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Den grå fina katten har Elena nyligen fångat då hon bott ovanpå ett hönshus i flera år. Där har hon fött kull på kull
och alla kattungar har dött av svält eller kyla. När Elena fick höra detta så fångade hon in henne för att kastrera
henne. Elena lyckades även fånga en av hennes 4 kattungar, men väl hemma hos Elena har den gömt sig i köket.
Elena vet att den lever, men gömmer sig på dagarna och kommer bara från på natten och äter. Men det viktigaste
är att den nu är trygg, även om Elena inte kan fånga den. Det får ta den tid det tar innan den vågar sig fram till
Elena.

Kattungen – som Elena lyckades fotografera, men det går absolut inte att komma nära den.
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Lilla Nika fångade Elena inne i stan, hon sprang mellan bilarna och letade mat – det var bara en tidsfråga innan
hon skulle bli överkörd. Hon kommer bli lätt att omplacera då hon är så otroligt sällskapssjuk, men hon är så glad i
hunden Stefanie – de har blivit bästa vänner. Så frågan är om Elena kan omplacera Nika 😊

Stefanie hittade Elena i ett dike utmed en stor och trafikerad väg. Hon luktade så fruktansvärt illa när Elena tog
upp henne att hon åkte raka vägen hem och badade den lilla hunden. Klorna var så långa att hon inte kunde gå.
Elena fick klippa dem i flera olika omgångar. Veterinären som sedan undersökte Stefanie tror att hon varit en
avelstik som dessutom suttit i en alldeles för liten bur så kroppen har växt fel och hon hade brännmärken på
ryggen. Hennes tänder var också förstörda, troligen för att hon gnagt på galler.
Stefanie gillar att vara ute i trädgården och mysa runt, men helst ska Elena vara med. Hon är inte så förtjust i alla
andra hundar och katter – förutom Nika.
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Pusha som vi tidigare skrivit om – hon är i bra form, men har en allergi som gör att hon fortfarande bor hos Elena.
Dessutom avgudar hon Elena så hon får bo kvar 😊

Emma som en av våra medlemmar stödjer ekonomiskt med specialfoder äter bra, springer runt i trädgården och
mår ganska bra. Hon har fortfarande hudproblem och Elena behandlar nu hennes öron med medicin som hon fått
utskrivet. Trots sina problem är Emma en glad och tillfreds hund.

Lord har bott hos Elena i flera år – han har svårigheter med balansen – Elena vet inte varför, men han går in i
dörrar och har svårt med koordinationen – kan vara efter slag på huvudet (kan ha blivit påkörd) Han får bo kvar
hos Elena då han trivs där. Senaste tiden har han dessvärre fått problem med ena ögat, så Elena ska se till att han
opereras. Tyvärr kan inte Elenas veterinär operera ögon och detta är en väldigt dyr operation. Om någon vill bidra
till Lords operation så märk insättningen ”Lord” så ser jag till att Elena får den.
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Montenegro
Steriliseringsprojektet i Montenegro
Projektet fortsätter som förut - för närvarande sponsrar DiÖ 5,5 sterilisationer i månaden. Behovet är mycket
större, men Milena är tacksam för varje bidrag, varje steriliserad tik betyder mycket.
De flesta tikarna (och även hanhundarna) släpps tillbaka ut efter stygnborttagning. Men det finns de som är
speciellt utsatta på gatan – tex sjuka, små eller mycket stora hundar - de hundarna placeras i betalda fosterhem
och Milena försöker hitta hem till dem. För närvarande har hon 30 hundar placerade på detta sätt. Steriliserade
tikar har lättare att hitta nya hem – därför är det viktigt att sterilisera även de tikar som finns i fosterhem och inte
bara de som befinner sig ute på gatan.
I september har en av våra medlemmar skänkt 15 extra sterilisationer – tusen tack från Milena, volontärerna och
de steriliserade tikarna.
Ibland uppstår extra behov – Milena frågade oss om vi skulle kunna sponsra henne med tio plastkragar och två
transportburar för de steriliserade hundarna. Eftersom vi hade fått extra gåvor, kunde vi skänka 200 Euro extra de pengarna räckte till burarna och kragarna.

Förutom hundar steriliseras även katter - tyvärr i mycket mindre omfattning, eftersom pengarna inte räcker till.
Några av våra medlemmar har skänkt öronmärkta pengar till katter - tack vare de pengarna har vi kunnat sponsra
drygt 100 kattsteriliseringar.
Nyligen fick vi ett rop på hjälp från Milena:
"I vanliga fall brukar vi hjälpa katter i stan - nu fick vi reda på att det finns folk ute på landsbygden som hjälper
katter. Det finns en by belägen 26km från stan. En familj matar halv-förvildade katter, på vintern ger familjen
även katterna skydd. Men katter förökar sig snabbt - vi skulle bli mycket tacksamma för hjälp med sterilisationer".
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Nedan några bilder på hundar som vi har steriliserat.
Nr 185 - bor i Old Bar (stadsdel i staden Bar). Hon fick sex valpar i år.
Micky - efter kastrationen är han hemma hos Milena i väntan på permanent hem. Om han inte hittar ett hem,
kommer han att stanna hos Milena.
Lea, nr 182. Hon har en ägare som bryr sig om henne. Hunden hade livmoderinflammation, ägaren hade inga
pengar för att operera henne. Istället för att slänga ut henne på gatan, har ägaren bett Milena om hjälp med
steriliseringen.
Pahuljica - lever på gatan i Bar. Volontärerna märkte att hon var sjuk - tester visade att hon hade Leishmania. Hon
sattes i ett fosterhem (som varje månad kostar ca 400kronor) och fick behandling mot sin sjukdom. Hon kommer
inte att släppas ut på gatan igen - Milena söker ett varaktigt hem till henne.
Ćirko lever i en park. Många människor bryr sig om honom, han får mat och vård om han behöver.
Tara - Milena tar hand om henne sedan i mars. Hennes syster har fått ett hem, nu hoppas Milena att även Tara blir
adopterad.
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Det här var bara ett litet urval av alla hundarnas öden. Och av Milenas arbete.
Sterilisation av en tik kostar 700kr, av en hanhund 350kr. Vi tar tacksamt emot alla gåvor - "många bäckar små".
Tusen tack för allt ert stöd!!!

8

Djurskydd i Östeuropa c/o Monica Ohlsson,
Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3
Swish 123 182 3806

Vilnius, Litauen
Tautmiles Globa
Det kom ett nödrop från Zivile, vår kontaktperson vid hund-och katthemmet Tautmiles Globa i oktober. De har
akuta ekonomiska problem. De 2% av litauiska skatteintäkter, som de till stor del bygger sin verksamhet på, har
blivit försenade (i värsta fall uteblivit för oktober). Volontärerna har heller inte dykt upp i samma omfattning som
tidigare pga det urusla vädret. Så man har varit tvungen att betala ”dog walkers”. Dessutom har den donerade
maten börjat att sina.
Det värsta är dock att de har utestående obetalda räkningar hos veterinären för kastreringar, vaccinationer,
chipning etc.
Djurskydd i Östeuropa (DiÖ) sponsrar hundarna Steven och Bingo. Den förra, Steven, har haft – och har i viss mån
fortfarande – svåra hudproblem och behöver extra och dyr medicin och foder. Bingo, en äldre blind hund, har DiÖ
from november börjat att sponsra. Våra sponsorpengar är förstås mycket välkomna men räcker inte till på långa
vägar.
Jag har bett Zivile att inkomma med en mer detaljerad beskrivning av hur deras situation ser ut idag – hur mycket
uppgår t ex veterinärräkningarna till? - och hur de ser på framtiden. Hur kan vi för framtiden stödja på bästa sätt
och med vad? Kastreringar är en hjärtefråga för DiÖ och det har jag påpekat.
Bifogar bilder på Bingo och Steven samt en länk från en höstpromenad.
Bingo

Bingo och Zivile
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Steven

Hundpromenad hos Tautmiles Globa.
https://www.facebook.com/TautmilesPrieglaudele/videos/2278655472366173
Lese
Efter Eva-Christines besök vid Lese i juni har det varit tyst. Vesta, vår kontaktperson, lovade att inkomma med en
ny kastreringsplan för hösten men så har inte skett. Det beror med största sannolikhet på bristande resurser och
kanske också på att den drivande kraften, Gudrun Koller, saknas. Hon bor numera i Wien och har inga planer på
att besöka Litauen f n. Vi får därför konstatera att Lese-projektet tills vidare ligger på is. Vi har dock beredskap för
att öppna upp kastreringsprojektet igen så snart vi får en plan från Lese.

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
Pg: 10 04 56 – 3
Swish – 123 182 3806
E-post: monica@djurskyddiost.se
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