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Rapport mars 2020
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
Börjar med den glädjande nyheten att Fennyas nya bur är klar. Visserligen vore ett reservat så mycket bättre,
men det verkar omöjligt för stackars Fennya att få bo så och då är väl det här det näst bäst för henne.
Nu är det dax att boka in vårt Déchargemöte som i år ger rum den 30 mars, kl 18.00 i Zurich-huset, Linnégatan 5,
Stockholm.
Kontakta mig gärna, om ni vill komma, så att jag vet hur många vi blir, antingen via mail
monica@djurskyddiost.se eller på telefon 0733-573165.
Vi har dessvärre återigen tappat flera givare – vi har idag 46 st faddrar och 43 st medlemmar.Tappet är 24 st
sedan förra året den här tiden. Vi är ändå tacksamma att vi fortfarande har ekonomi för att fortsätta hjälpa våra
projekt.

Sankt Petersburg
Elena berättar att hon i nästan en vecka har arbetat fram en video för att med både text och bild få fram hur vidrig
den nya jaktlagen är. Hon vill visa att människor i alla åldrar är emot den. De krävde bl.a. att Putin inte skulle
skriva under den nya lagen – MEN tyvärr har Putin nu skrivit under den 
Jaktlagen, som han nu skrivit på, innebär att man i Ryssland kan jaga vilda djur som är uppfödda och instängda i
en inhägnad. Precis som de gör i Afrika idag. Lagen innebär vidare att barn från 14 år får bära vapen och skjuta
djuren i inhägnaden. De djur man kommer att föda upp är bl.a. björnar, vildsvin, älgar och rävar. Men som vanligt
kommer Elena inte att ge sig – hon kommer att kämpa vidare för att få lagen avskaffad.
För ett tag sedan besökte Elena en gammal vän och firade hennes födelsedag. Hon bor långt bort, man åker
genom skogar och över åkrar. Vädret var mycket dåligt och blåsigt den dagen. Helt plötsligt såg hon en katt vid
vägrenen. Den såg väldigt fin ut, men det fanns inga hus i närheten. Elena gick ur bilen och närmade sig katten
som direkt hoppade upp i hennes famn.
Den var inte smal och den hade fin päls. Den såg inte ut som en herrelös katt, men det fanns inga hus eller byar
på flera kilometer och alla bilar körde med hög hastighet. Elena tog då beslutet att ta med sig katten hem.
Katten var väldigt stor och jamade hela resan hem.
Elena var säker på att det var en hankatt då den var så stor. Men det visade sig vara en kattflicka. Elena sökte
sedan efter hennes ägare, men ingen har hört av sig. Hon bor nu inne i huset, inte ute i inhägnaden och hon är
döpt till Marisya

Marysia
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Elena har en ny hund som bor hos henne. Han övergavs av ägaren för att han var gammal och sjuk. Han kan inte
gå men han kan stå. Elena tror att han kan ha blivit påkörd av en bil. Han har problem med lederna också. Han är
ganska skygg så han får bo i ett av hundhusen - som han i början inte lämnade. Men nu har han börjat lägga sig
utanför sin koja och där ligger han och skäller. Han är döpt till Findik.

Findik i sitt eget hundhus

Findik hos veterinären för bad och pälsvård

Nyligen hittades två små valpar i ett gammalt garage som ligger långt från närmsta hus. De hittades för att någon
hade hört dem gråta. Någon måste ha lämnat dem där. Elena hittade ganska snart ett nytt hem till en av
valparna, den svart/vita. Den andra valpen har något problem. Elena trodde först att han hade ont i öronen, då
han faller hela tiden när han springer. Häromdagen var han till veterinären och öronen såg bra ut. men diagnosen
är inte helt klar. Nästa vecka ska Elena åka med honom till en neurolog. Han är så fin, men man kan inte
omplacera en sjuk hund.

Elena hittade även en död hund som suttit fast i en kort kedja vid ett hundhus och som dött av svält – (jag
besparar er den bilden). Elena har anmält djurplågeriet till polisen, men förgäves.
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Fennya

Här är bygget i full gång
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Tanken är att Fennya ska få en liten pool i sin bur framöver

Arbetarna som äntligen byggt klart Fennyas bur – de har här fått Diplom från Elenas organisation

Hela gänget som byggt buren är samlade
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En del av Fennyas berikning

Montenegro
KASTRERINGAR
Vårt kastreringsprojekt fortsätter som förut - de pengar vi har avsatt för projektet räcker till kastrering av 4 hemlösa tikar i
månaden samt för deras eftervård på ett pensionat i 2 veckor.
I undantagsfall kan även hanhundar kastreras - om hunden är stor och dominant, eller om det finns ett hem som vill adoptera
hunden under förutsättning att hunden kastreras.
Det största problemet är inte de hemlösa tikarna just nu, utan de som har en ägare - många ägare tycker att löpperioden är
besvärlig, därför släpper de ut sina tikar på gatan. Sen slänger de valparna.
En finsk organisation som nyligen har börjat hjälpa djur i staden Bar, har börjat kastrera tikar som har ägare. Speciellt stora tikar
- de små släpps inte ut lika ofta, ägarna är rädda att något kan hända dem.
I år har vi bestämt att sponsra 10 kastreringar av tikar som har ägare - vi kommer att betala 50% av varje kastrering. Vi hoppas
att ägarna så småningom kommer att inse att djuren kostar, och att de kommer för att kastrera sina djur.
Våra kattkastreringar har blivit väldigt populära – den första ronden med 42 hemlösa katthonor är klar, vi har påbörjat rond nr.
En av våra medlemmar har lovat att sponsra den tredje ronden under 2020. Tack!!!
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BOLT
I förra rapporten skrev vi om den trebente hunden Bolt, som hade sjukdomen Leishmania. Bolt räddades av Almira, som ibland
fungerar som tolk mellan oss och volontärerna.
Bolt har avslutat den starka kuren med Milteforan (läkemedel mot Leishmania), nu får han livslång underhållsbehandling med
Alopurinol.
Sjukdomen kan aldrig botas, men den kan hållas i schack med medicinering.
Bolt mår jättebra – han har inte blivit adopterad ännu, men han har flyttat till ett jourhem i Tyskland. Vi har bett våra tyska
kollegor om hjälp med att hitta ett hem till Bolt. Vi hoppas att det blir lättare att hitta ett hem till honom när han är på plats.

MILENAS DJURSKYDDSARBETE
I år har vi bestämt att sponsra Milenas djurskyddsarbete med 100 Euro i månaden.
Varje månad skickar Milena redovisning hur hon har använt pengarna.
Hittills har hon betalat pensionatvistelse för 2 hundar: Velika och Atila:
Tiken Velika - plockades upp från gatan sommaren 2018... har haft alla sjukdomar en hund kan få... Pågående behandling med
Milteforan (läkemedel mot Leishmania, ges till svårt sjuka hundar i akut skede, är väldigt dyr).
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ATILA - plockades upp hösten 2018. Har Leishmania. Har fått Milteforan-behandling, nu får hon Allopurinol (billigare än
Milteforan).

Vintern har varit hård för hundarna därnere – volontärerna går runt varje dag, kollar hundarna, ger dem mat. I januari tog
fodret slut, läget blev akut.
DiÖ har skickat pengar till 200 kg torrfoder – det räckte i några veckor. Under tiden har man hunnit få donationer till mer foder.
Nu är våren på väg, snart kommer turister till stan. Hundarna kommer att få mat – samtidigt som lokalbefolkningen kommer att
lägga ut gift, för att gatuhundarna inte ska avskräcka turister.
Vi kan bara hoppas att situationen blir annorlunda i år – volontärerna arbetar hårt mot förgiftningar, de försöker informera
befolkningen samt påverka myndigheterna.

Litauen (Vilnius)
Tautmiles Globa

Två av våra sponsorhundar har lämnat Tautmiles Globa av olika skäl. Gamle och blinde Bingo har vandrat vidare
till de sällare jaktmarkerna. Det visade sig att han hade en växande tumör och med tanke på hans höga ålder
beslöt man att han skulle få somna in lugnt och stilla. Det känns ändå bra att han har fått litet extra omvårdnad
under sin sista tid i livet. Maksi har blivit adopterad. En barnfamilj föll för hans lugna och trygga charm och har
anlitat honom som ”barnvakt” till sina barn. Det ser ut att fungera alldeles utmärkt.
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Zivile, vår kontakt i hundhemmet har presenterat två nya hundar som DiÖ skulle kunna sponsra. De behöver båda
extra kostbara mediciner samt specialfoder:
Hipy, 7/8 år. Hon hittades ute på landet för ett år sedan. Hon var då i mycket dåligt skick, bara skinn och ben och
med urinvägsinfektion. Efter operation och diverse tester konstaterade veterinären att hon också hade matallergi.
Hon får nu specialkost. Huden är fortfarande inte bra och Hipy måste ha tröja på sig hela tiden för att inte klia
sönder sig. Hipy är en vänlig själ och en riktig soffpotatis. Promenader är inte så viktiga. Hon har ökat från 12 kg
till 20 kg, vilket är för mycket så nu är det diet som gäller ett tag framöver.

Nuras, ca 5 år, är en stor schäfer – väger ca 40 kg - som den förre ägaren inte kunde behålla då han blev sjuk.
Hans mage hade svällt upp och han ville inte röra sig. För ca 10 månader sedan togs han till en veterinärklinik och
där konstaterades att Nuras hade ett hjärtproblem, vilket fick magen att svälla. Nuras opererades och nu fungerar
hjärtat som det ska. Däremot har han fått problem med magen. Han kan inte äta vanlig hundmat utan att få
diarée. Hans kost består nu av ”Gastro intestinal food”. Dessutom får han tabletten Enteromicro varje dag.

Både Hipy och Nuras behöver DiÖs ekonomiska stöd för att kunna fortsätta att leva bra liv i hundhemmet. Det är
mycket tveksamt om de kommer att bli adopterade – men man kan aldrig veta!
Tillsammans med en finsk förening, Pet Rescue Finland, planerar Tautmiles Globa att fortsätta det
kastreringsprojekt i Pasvalys i nordöstra Litauen man påbörjade förra året. Man räknar med att kastrera ca
100 djur och kostnaden uppskattas till EUR 4000-5000. Vid årsmötet i mars kommer DiÖ att fatta beslut om ett ev
bidrag.
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Rumänien (Iasi)

På förfrågan från föreningen Hundprojekt Save A Life gick DiÖ in och delfinansierade ett hägn för tikar och
valpar i det kommunala hägnet Miroslava, strax utanför Iasi i nordöstra Rumänien. Veterinär i hägnet är Emma
Stratulat, som Hundprojekt samarbetar med sedan 5 år tillbaka. Styrelsen beslöt också att under hösten ge bidrag
för inköp av vaccin, mediciner, avmaskningsmedel m m . Kommunen är snåla med tilldelning av resurser och
Emma är mycket angelägen om att hundarna ska hållas friska i hägnet.

Under en vecka i februari kunde jag (Eva-Christine) tillsammans med några medlemmar i Hundprojekt konstatera
att Emma har gjort ett fantastiskt arbete i Miroslava. Antalet hundar hade nästan halverats mycket tack vare att
Emma lyckas få så många hundar adopterade, framför allt till Frankrike men även till Holland och England. Alla
hundar kastreras när de kommer. Emma kan varje hund och vet vilka hundar som passar ihop med vilka och delas
in i kennlar därefter. Tyvärr har kommunen tecknat avtal med mer avlägsna kommuner om att de får lämna in
sina hundar i Miroslava så nu är risken stor att antalet hundar kommer att tillta igen och att det bli stökigt i
kennlarna.
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I skrivande stund inkom en positiv nyhet från Miroslava: En fransk förening har beslutat att bekosta
kastreringar på alla hundar i Miroslava-distriktet. Kommunen har tagit på sig att räkna hundar och informera alla
hundägare om vad lagen säger, dvs att alla hundar ska vara kastrerade och chippade. De kommer att ligga på
med blåslampa. Emma är jätteglad. Detta har hon arbetat för länge.
Kunde annars notera att situationen för djur i Rumänien är bedrövlig, men det är väl ingen nyhet. Besökte några
andra kommunala hundhägn i Vaslui, där hundarna varit utan mat i dagar, inga bäddar, de ligger direkt på
cementgolvet bland avföring och urin, kallt. Hundarna var inte kastrerade. Ingen verkade bry sig. Vi
(Hundprojekt) åkte och köpte upp hela Lidls dagslager av hundmat och delade ut. Man ville bara gråta.

Djurhemmet i Riga
Vi fortsätter som vanligt att stödja det fina och välfungerande djurhemmet i stadsdelen Jugla i Riga, som vännerna
i Animal Protection Group driver och vår förening var med om att starta för många år sedan (1999). Verksamheten
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sköts av flera anställda och många volontärer, som kommer dagligen och hjälper till att gå ut och promenera med
hundarna i den närliggande skogen.
Här kommer lite statistik över förra året (2019):
Togs emot på djurhemmet: 189 hundar och 209 katter.
Var bortsprungna och lämnades tillbaka till sina ägare: 26 hundar och 1 katt.
Adopterade av nya familjer: 112 hundar och 158 katter.
Avlivade djur (p g a hög ålder och svår sjukdom): 5 hundar och 14 katter.
Fick komma tillbaka till sina hemkvarter, där grannar tar hand om dem: 7 katter
Steriliserade: 54 hundar och 72 katter.
Astrida, som är vår kontaktperson i Riga, berättar att tre av hundarna som djurhemmet avlivade under 2019 var
väldigt gamla och hade obotliga hälsoproblem, som orsakade ett stort lidande för dem. Dessutom var det två
mycket aggressiva hundar som, efter konsultationer hos hundpsykologer, också avlivades under 2019.
När det gäller katter var det två stycken med diagnostiserade, svåra virusinfektioner och medföljande
komplikationer, som avlivades förra året.
Djurhemmet avlivar naturligtvis bara djur i nödfall, det främsta målet är alltid att bota djuren från sina
hälsoproblem/sjukdomar och att hitta nya familjer till dem.
Förutom ovan nämnda åtgärder på själva djurhemmet bekostade föreningen även sterilisering och
veterinärbehandling av 50 hemlösa katter, som tas om hand av lokalborna och har ett bra liv i sina olika
hemkvarter.
Astrida hälsar så mycket till er faddrar och medlemmar och tackar för allt stöd som ni ger till Animal Protection
Group. På hemsidan Patversme.lv finns det jättemycket bilder på hundarna och katterna på djurhemmet och
information på lettiska. Det kan vara värt att gå in och titta, även om man inte förstår språket.

Tjejerna jobbar alla som volontärer, i mitten
står vår kontaktperson Astrida.

Skolbarn hälsar också på i djurhemmet. Här strax
innan en hundpromenad.
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Djurhemmet får besök av skolklasser flera gånger i veckan

De sju omhändertagna valparna delar snällt på en och
samma matskål.

Volontärerna har samlats i receptionen, för att gå ut med
Hundarna.

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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