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                              Fadderrapport Juli 2019 

                Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 

 
Nu är vi återigen inne mitt i sommaren. Den är inte lika varm som förra året, men både för djur, natur och de 

flesta av oss så är det bättre väder den här sommaren 😊 

I den här rapporten har vi ett litet nytt ”extra projekt” ni får läsa om. Vi är så tacksamma att vi kan gå in och 

göra extra insatser där det verkligen behövs. Vi hoppas att ni fortsätter stödja oss så vi kan fortsätta hjälpa 
de som behöver vår hjälp. 
 
 

Sankt Petersburg  
 
Det har varit svårt att få kontakt med Elena då hennes Internet krånglat mer än vanligt. Hon skrev för ett tag 
sedan att hon måste betala ca 100 euro för att få ordning på det, då kan hon få internet via kabel. Tack vare 
en medlem som skänkt en gåva specifikt till Elena har vi nu kunnat hjälpa henne med det, så snart kommer 
hon i alla fall ha ett bra Internet. 
Men det har kommit en ny lag i Ryssland som gör det svårare att söka information utanför gränserna – RuNet 
heter det, istället som för som hos oss; Internet. RuNet gör att det är svårare att få tag i information utanför 
Ryssland, många sidor kommer hon inte ens åt, de är spärrade. 
I Elenas arbete med djurskydd så är det kämpigt när hon inte kan söka all den information hon behöver inför 
sina skrivelser till bl a  myndigheter och regering.  
Jag/vi i DiÖ försöker hjälpa henne så gott vi kan när hon ber om hjälp. Allt för att hon aktivt ska kunna driva 
frågorna om t.ex jakt och betesstationerna.  

 
Tragiskt nog har Poloskin lämnat Elena efter 3 år hos henne. Minns ni den lilla katten som Elena hittade som 
var så liten och undernärd? För ca en månad sen sluta han att äta. Elena tog in honom i huset för att ha 
bättre uppsikt över honom. Men efter ett tag började han skaka helt okontrollerat, så hon åkte mitt i natten 
till veterinären. Det visade sig att både njurarna och levern var väldigt dåliga. Veterinären kämpade i två 
dagar, men kramperna slutade inte, så de tog det tunga beslutet att låta Poloskin somna in.   
 
I staden Gatchina, ca 30 km från Elenas hem, såg Elena denna lilla sötnos vid järnvägsstationen. Elena kom i 
kontakt med en kvinna som hon såg gav hunden korv, men tyvärr kunde inte kvinnan ta hand om den 
hemlösa hunden. Även en taxichaufför kom fram och berättade att hunden varit synlig där i ca 2 månader, 
men inte heller han kunde ta hand om den. Det visade sig att den lilla hunden åkte buss varje dag och tiggde 
mat från de som hade något att ge, men han återkom alltid till sin plats vid järnvägsstationen  Elena tyckte 

inte det var ett bra liv för en sådan liten hund, med så mycket trafik - bussar bilar och tåg - så hon erbjöd sin 
bil och han hoppade glatt in i bilen när hon lockade på han. När de kom hem till Elena somnade han och sov i 
flera dagar. En vän till Elena, Natasha, erbjöd sig att ta hand om hunden som de döpte till Gosha. Det första 
Gosha gjorde var att ockupera soffan hemma hos Natasha, men bara någon dag senare hade han även tagit 
över hennes säng också. Gosha är ung och väger ca 12 kg – troligen lätt att omplacera – men han blir nog 

kvar hos Natascha  
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Gosha 
 
Bonnya – minns ni hunden som Elena hittade på en soptipp och som hade något fel på sitt ena ben?  
Vi har tack vare er kunnat hjälpa Bonnya. Tyvärr lyckades inte operation göra Bonnya helt bra– benet läkte 

inte som det skulle - han kan inte böja på det. Innan operationen höll han benet framför sig och nu efter 
operationen håller han benet bakom sig. Veterinären säger att han inte har ont, så vi får hoppas att det 
stämmer. Bonnya bor i en egen hundgård för Elena har många hanar hemma och de går inte alltid ihop och 
hon vill inte att de ska kunna bråka med varann. Bonnya skulle dessvärre behöva mer utrymme och säkert 
också aktivering – för han har börjat ha sönder sin hundgård. 
 

  
Bonnya 
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Några av hundgårdarna på Elenas tomt 
 
 
Bima är en hund som Elena hittade i våras. Hon var då ca 4-5 månader. Elena sökte efter en ägare, men 
hittade ingen som gjorde anspråk på denna underbara hund som älskade alla hon såg.  
Elena placerade Bima hos en designer, så nu bor hon i en stor lägenhet med två vuxna, två barn och en katt 
och de har en stor park precis utanför sin lägenhet.  

 

  
 
För ett tag sedan åkte Elena med Lord och Pamela till en ögonveterinär för att få hjälp. Det var en lång resa 
då det var en specialistklinik för ögon. Dessvärre blev det både en dyr och onödig resa. Lord är för gammal 
för en ögonoperation, men trycket på ögat är normalt – så veterinären sa att det bästa är att inte göra 

någonting. Pamela har inte ont i sitt öga, så även där rekommenderade veterinären att avstå från att göra 
något.  
Men efter bara några veckor så hittade Pamela inte ut genom dörren, hon gick rakt in i väggen bredvid. Elena 
såg att det friska ögat var alldeles rött och infekterat. Elena åkte direkt till en veterinär i närheten som kunde 
konstatera att hennes blodtryck var väldigt högt. Allt gick fort och Pamela tappade synen, trots en operation, 
så nu är hon helt blind. Hon får fortfarande medicin och är kvar på kliniken, men hon kommer inte få tillbaka 
synen. 
Lord är blind på ena ögat, men han mår bra. Han har till och med blivit förtjust i Elenas lilla Stephanie. Han 
låter ingen annan hund komma i närheten av henne när de är ute i trädgården. 
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Lord och Pamela    Stephanie 
 
 
Emma som vi alltid skriver lite om då vi har en medlem som hjälper Elena att köpa den dyra medicin hon 
behöver. Emma mår inte bättre, men heller inte sämre än sist. Men Elena måste hela tiden köpa och ge 
Emma den dyra medicinen, annars kliar hon sig direkt över hela kroppen. 
Tyvärr har Elena inte skickat någon ny bild på Emma till den här rapporten och eftersom hennes internet 
krånglar så är det svårt ibland med kommunikationen. 
 
I maj nu i år hjälpte några volontärer Elena att reparera och bygga om flera av de gamla hundhusen. 

 

  
Gamla hundhusen 
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Nya hundhusen 
 
 
Elena måste laga golven i huset, i rummen där hundarna bor på vintern. De har förstört så mycket när de är 
inomhus. Ett av rummen är nu klart, men det är två kvar. Hon måste försöka hinna klart det innan vintern 
kommer.  

  
Hundrum före renovering                                    Hundrum efter renovering 
 
 
Fennya –  

Byggföretaget som skulle bygga Fennyas nya större bur kom aldrig igång med bygget som de lovat. De 
skyllde på att vägen dit var för lerig mm. Fennya bor ganska långt ut i skogen. 
För några veckor sedan var det några familjer som åkte ut i skogen med sina barn och hundar. Fennya bröt 
då sönder sin bur och var på väg att komma ut. Familjerna blev såklart rädda och ringde en veterinär som 
kom dit och sköt en bedövningspil så hon somnade.  
Flera av männen som var där med sina familjer och veterinären bar sedan Fennya till en annan bur där ute i 
skogen – där det finns två andra björnar som tillhör en annan organisation.  
Det är två björnar som också  räddats undan de hemska betesstationerna – en hona och en hane. De bor i en 
stor bur där de har mycket plats att röra sig och de har som en promenadväg att gå runt på också berättar 
Elena  (vi har tyvärr inga bilder att visa)  
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Veterinären ringde sen direkt till Elena och berättade vad som hänt. Elena kontaktade då de som skulle 
sponsra Fennyas nya bur och de ringde omgående byggföretaget som genast satte igång projektet. Förra 
veckan var bygget klart, så snart kan Fennya flytta till sin nya stora bur. 
Fennya var först lite rädd för hanen i buren hon placerats i – Arthur som björnen heter – är en väldigt stor 
hanne. Men efter ett tag blev Fennya väldigt förtjust i Arthur och nu dansar och hoppar Fennya när hon ser 
Arthur.  
Kvinnan som äger de båda björnarna där Fennya placerats var rasande på att de satt in Fennya där. Hon 
anmälde det till myndigheterna som då krävde att få se alla dokument på Fennya. Tack och lov hade Elena 
alla hennes dokument på plats och allt var i sin ordning. Men även om alla papper var iordning så krävde 
kvinnan att Fennya skulle till ett Zoo, men som tur är så vill inga Zoo ha björnar. 

Inom kort kommer Fennya att kunna flytta in i sin egen bur, som kommer bli stor. Elena har en plan på att 
bygga en ”badtunna” till Fennya, eftersom hon älskar vatten. Om inte sponsorerna bygger den så kommer vi 
att använda de pengar vi fått in från er att bygga den i hennes bur. 
 
  

Montenegro 
Steriliseringsprojektet i Montenegro 
 
Vår hjälp med steriliseringar har börjat ge resultat - under den senaste tiden har steriliseringarna "saktats 
ner".  
Orsaken kan vara det varma vädret, som gör att operationer flyttas längre fram. Eller också har man lyckats  
sterilisera alla dräktiga tikar, nu "betar man av" de tikar som folk har slängt ut. 
Och enligt Milena syns det i princip inga kattungar på gatan längre. 
 
Milena skriver: 
Volontärerna och invånarna i staden Bar tackar våra vänner (Djurskydd i Östeuropa) för sterilisering av våra 

hemlösa djur. 
Steriliseringar är det viktigaste verktyget i kampen för att hålla antalet hemlösa hundar/katter nere. 
Staden Bar har varken hund- eller kattstall - det enda alternativet är att placera utsatta/sjuka djur i betalda 
fosterhem. 
Och tyvärr finns det många sjuka hundar här - hjärtmask och Leishmania är de två sjukdomar som drabbar 
våra djur svårast. 
Behandlingar är dyra och osäkra. Därför är steriliseringar extremt viktiga för oss alla som värnar om djuren. 
 
Det verkar som steriliseringar är under kontroll just nu. 
Däremot kämpar Milena och andra volontärer mot sjukdomar.   
De försöker även samla in pengar för att betala hundpensionat för de hundar, som av olika anledningar  
inte kan släppas ut på gatan igen. Milena försöker hitta ett hem till hundarna, men det är inte lätt. 
 
För 2019 har vi budgeterat ungefär 5 steriliseringar i månaden - det är lite om man jämför med behoven.  
Några medlemmar har sponsrat ytterligare hund- och kattsteriliseringar - sedan årsskiftet har vi hjälpt Milena 
med 52 katt- och 84 hundsterilisationer. 
 
Till hösten kommer nya dräktiga tikar ut på gatorna (många slänger ut löp- eller dräktiga tikar), det kommer 

att behövas mer pengar till steriliseringar än för de 5 i månaden som DiÖ skickar pengar till. 
 
Ibland blir vi kontaktade av andra volontärer, som har lite andra prioriteringar än Milena - de vill kastrera 
hanhundar. 
Milena tycker att bara de hanhundar som har en chans att få ett hem ska kastreras. 
Hon prioriterar dräktiga och löp-tikar i första hand, sen andra tikar. Det finns tyvärr inte tillräckligt med 
pengar för att kastrera alla hundar på gatan - vi hänvisar alltid volontärerna till Milena, hon är vår 
kontaktperson därnere, vi litar fullständigt på hennes omdöme. 
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Nedan några av våra ”skyddslingar” i väntan på sterilisering. 
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Riga, Lettland 
 

Litauen 
Tautmiles Globa (Vilnius, Litauen) 
Som vi har berättat på Facebook har vår sponsorhund Fuga hittat sin familj. En av hundhemmets volontärer 
blev så förtjust i henne att han adopterade henne. Han känner till hennes hjärtproblem men det hindrade 
honom inte. Nu hoppas vi alla att allt ska gå bra.  

  
”Våra” hundar Seven och Bingo mår bra. Bingo har repat sig efter sin operation tidigare i år. Stevens 
allergiska besvär behandlas med medicin och specialfoder som Djurskydd i Östeuropa finansierar.  

  
Eftersom Fuga är adopterad föreslår vår kontaktperson Zivile att vi istället sponsrar Ursulis. Han kom till 
hundhemmet som valp för ca 5 år sedan och kommer att bli kvar. Han har en autonom sjukdom som gör att 
han kräver mycket medicinering, medicin som måste importeras.  
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Tautmiles Globas volontärer planerar för två konserter i sommar, en konsert kommer att äga rum i 

hundstallet och den andra i en av Vilnius stora parker, Vingis-parken.  Tanken bakom dess evenemang är att 
locka till sig kanske framför allt barn och yngre människor och berätta hur man ska behandla sina husdjur och 
vilket ansvar man har som djurägare.  
Till hösten planerar man ett kastreringsprojekt i Birzai i norr Litauen. Projektledare är Liisa Leizinger, en 
finska som är fast bosatt i Litauen. F n för man förhandlingar med borgmästaren och med lokala veterinärer 
om lämplig veterinärklinik.  Man har förhört sig om DiÖ har möjlighet att sponsra.  DiÖ prioriterar 
kastreringsprojekt så utsikterna är goda.  Eva-Christine Bergström besöker Vilnius i september och kommer 
då att hälsa på hos Tautmiles Globa men också förhöra sig om hur projektet i Birzai fortskrider.  
 

 
Rumänien - Miroslava 
Styrelsen i DiÖ beslöt i våras att lämna ett bidrag till Hundprojekt Save A Life, en liten förening med fokus på 
att hjälpa hundar – och katter – i Rumänien.  Samarbetspartner i Rumänien (Iasi) är veterinärparet Emma 
och Adrian. De gör ett helt fantastiskt arbete med att rädda så många hundar och katter som möjligt.  Emma 
lyckas också få många hundar adopterade,  bl a till Sverige genom Hundprojekt.  
Förutom den egna verksamheten är Emma också huvudveterinär för Public Shelter (PS) Miroslava, inte det 

värsta i Rumänien, men förbättringar behövs. Emma arbetar hårt, ofta med egna medel, för att förbättra 
förhållandena. Hennes senaste projekt var att bygga en hage för tikar med valpar så att de skulle kunna få en 
lugnare tillvaro.  Hundprojekt har bidragit med 5000 kr till denna hage. Emma har betalat 1000 kr ur egen 
ficka och DiÖ beslöt att skjuta till de 5000 kr som saknades.  Inte helt ologiskt då man mycket väl kan säga 
att Rumänien ligger inom DiÖs intressesfär. Hagen är nu färdig. Bilder nedan.   
Nästa projekt är att införskaffa hundbäddar så att tikar och valpar slipper ligga på cementgolv…. 
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PS Miroslava 

  
 

 

Varma sommarhälsningar  

Monica Ohlsson  
Ordförande Djurskydd i Östeuropa 
 
Erik Dahlbergsgatan 49 
115 57 Stockholm Tel: 0733 - 573165 Pg: 10 04 56 – 3 
E-post adress: monica.ohlsson@zurich.com 
 


