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Rapport Juli 2018
Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!
Nu är vi mitt i sommaren och jag hoppas att ni alla har en skön tid och kan njuta av det vackra vädret.
Nu har vi lagt in vårt swish-nummer i loggan ovan, för er som vill använda det 
Vi kan äntligen berätta att Elena kunnat öppna ett nytt konto i en annan bank, så nu fungerar överföringarna
till henne som normalt igen.

Sankt Petersburg
Elena berättar att hon hittat en tik som troligen slängts ur en bil vid en större väg. Tiken hade en stor tumör,
så gissningsvis är det därför man valt att göra sig av med henne. Nu är tiken, som är döpt till Magda,
opererad och allt har gått bra. Hon är väldigt snäll och charmig så Elena hoppas hon blir lätt att placera, men
samtidigt så är hon gammal och då kan det vara svårt – men i så fall får hon bo kvar hos Elena.

Här kan man se den stora tumören som hänger under buken

I början av Maj hittade Elena en bordercollieblandning på gatan – hon sökte efter en ägare till hunden
överallt, men ingen hörde av sig. Han döptes till Margus och har nu adopterats av ett ungt par. De bor i
lägenhet och i början var det svårt för Margus med alla ljud och bilar – han har nog bott på landet tidigare.
Men allt går bra och han har blivit en riktig ”stadshund” 

Margus lever livet
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En dag på vägen hem upptäckte Elena en filt bredvid vägen – men filten rörde sig så Elena stannade. Det var
en väldigt liten, smutsig hund som dessutom luktade fruktansvärt illa. Det tog 4 timmar att raka av hunden
all päls. Sen försökte Elena bada den lille i en balja, men hon hoppade ur och välte hela baljan, så 10 liter
svart smutsigt illaluktande vatten rann ut på Elenas ben och fötter  Då tog Elena med henne in i badrummet
och de tog ett bad i badkaret tillsammans 
En vän till Elena miste nyligen sin lilla hund, så Elena hoppas att hon kommer adoptera lilla Pusha som hon nu
heter. Pusha är troligtvis en pekines.

Elena har den senaste tiden förlorat två av sina äldre djur, sin katt som var det äldsta av hennes husdjur. Men
även Tuzik, den lilla vovven på bilden nedan. Tuzik blev förlamad i ryggraden och eftersom han också var
väldigt gammal så fanns det inte mycket Elena kunde göra 
Däremot Emma som vi flera gånger skrivit om – hon har blivit mycket bättre efter en 2 månaders behandling.
Nu är hon så pigg (och olydig) att hon stjäl korvarna från de andra hundarna, men det är inte bra för hennes
allergi så Elena är inte så glad – men se så fin pälsen på henne blivit. Elena kommer fortsätta med
behandlingen och den dyra maten som en av våra medlemmar skänker pengar till. Så skönt att allt äntligen
går åt rätt håll för Emma.
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Tuzik med sin kattkompis

Emma

Angelo här ovan har Elena räddat från en familj som har grava alkoholproblem. Angelo är bara en 6 månaders
valp – men han kunde varken stå eller gå när Elena hämtade honom. Han hade aldrig varit ute på promenad
och bara suttit i deras lägenhet – så han hade inga muskler och kroppen började växa fel 
Nu bor han hos ett ungt par med trädgård och han har börjat gå utan hjälp av dem.

Elena och hennes team har också räddat över 20 katter från en lägenhet där ägaren avlidit – det är båda vuxna
katter och kattungar. Alla kattungarna har fått nya hem, och några av de vuxna katterna tar Elena med sig hem.
Det har också flyttat in en kattmamma med sina 5 kattungar i huset bredvid Elena – men som tur är så matar
husägaren dem, även om den kvinnan inte gillar katter – men hon vill inte se dem lida. Elena kommer sen att
placera kattungarna och sterilisera mamman.
Tyvärr har vi inga goda nyheter om Fennya – björnen. Hon sitter fortfarande kvar i en liten bur. Elena försöker få
henne till ett lite bättre zoo i närheten, det är i alla fall bättre än den lilla bur hon har idag. Elena mår väldigt dåligt
av detta, men en björn kan man inte flytta hur som helst. MEN, Elena har INTE gett upp henne <3
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Steriliseringsprojekt i Montenegro
En glad nyhet: vår första tik som steriliserades i Bar i Montenegro, den stora vita hunden Medo, har blivit
adopterad - hon väntar på att alla papper ska bli klara och kommer sedan att flytta till sin nya familj i
Österrike.

Milena fortsätter sin kamp för gatuhundarna och vi i DiÖ försöker stödja henne så gott vi kan. Eftersom vi har
begränsade resurser, kan vi ”bara” sponsra sterilisering av ca 6 tikar/katthonor i månaden. Under februari-juli
har vi sponsrat 45 steriliseringar.
Behovet är mycket större - just nu har Milena ca 30 tikar placerade på olika pensionat som väntar på
sterilisering.
De flesta tikar som fångas steriliseras direkt, och efter stygnborttagning släpps de ut på gatan igen. Men
sjuka tikar kan inte steriliseras. De placeras i fosterhem i väntan på behandling och sterilisering.
En del av hundarna har insjuknat på gatan, men de flesta har haft en ägare som har slängt ut hunden när den
blev sjuk. Många hundar lider av Anaplasma eller Leishmania - det är lättare att skaffa en ny hund än att
betala för medicin och veterinärräkningar. De flesta hundarna som är placerade på pensionat är friska, men
tyvärr finns det inte tillräckligt med pengar för att sterilisera alla. Och nya hundar slängs ut på gatan hela
tiden.
Jag har följt Milenas arbete under en tid nu. Jag beundrar hennes glöd, beslutsamhet, energi - hon ger aldrig
upp. Även om vi bara ger ekonomiskt stöd till steriliseringar, är det svårt att inte bli känslomässigt involverad
när hon räddar hundar. Speciellt några hundar har etsat sig fast i minnet.
En tik, Majka Hrabrost ("Mor Courage") - fick sju valpar i en avloppstunnel under en högtrafikerad väg. Påkörd
av en bil, släpade hon sig ner till dem nyfödda valparna för att ge dem di. Hittad och räddad av volontärerna,
tog hon utan protest emot fyra helt främmande valpar, som nyligen hade förlorat sin mamma.
"Mor Courage" hade en allvarlig ryggskada - tack vare veterinär och volontärernas ansträngningar samt
mycket tur kan hon gå - nästan som vanligt - igen.
Hon bor i ett fosterhem tills hon - förhoppningsvis - får ett eget hem.

4

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

En liten tik, Cambodja. Hon hade ingen päls på kroppen, blodtest visade att hon hade Leishmania - en
sjukdom som kan behandlas, men behandlingen är dyr.
Flera personer bidrog ekonomiskt, Cambodja har genomgått behandling, hennes päls har växt igen, hon har
blivit adopterad.
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En valp, bara några månader gammal, skjuten av en bonde. Benen var sönderskjutna, han opererades flera
gånger. Den här gången visste man vem som var skyldig -Milena och hennes medarbetare har gjort en
polisanmälan. Just nu pågår en rättslig process mot mannen som sköt - Milena representerar åklagarsidan.
Milica – en tik med stora sår fulla av mask och bölder på halsen, testet visade att hon även har leishmania –
hon har fått behandling, nu väntar hon på att någon ska betala för hennes sterilisering. När hon blir
steriliserad, kan man börja leta efter ett hem till henne.

Marly Påkörd. Efter en komplicerad operation är han helt återställd och väntar på ett nytt hem.

Milenas enkla och hjärtskärande ord:
“Thank you. The city is full of new dogs. They come from other cities. Situation is devastating”
Som en av våra svenska veterinärer har uttryckt "De f.d. gatuhundarna är inte vackra att titta på. Men de är
otroligt trevliga och lätta att hantera. Jag skulle bara önska att de inte var så tåliga - ofta visar de inte
smärta...". Jag kan bara instämma…
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Riga, Lettland
Under det senaste halvåret har våra lettiska kollegor, vars verksamhet vi stödjer ekonomiskt sedan många år,
tagit emot 90 hundar och 70 katter på sitt djurhem i Riga.
Dessutom har cirka 45 skolklasser kommit på studiebesök tillsammans med sina lärare och annan
skolpersonal. En stor del av verksamheten går ju ut på att informera den yngre generationen om att
djurhemmet finns, hur man jobbar och hur viktigt det är med ett fungerande djurskydd.
Man har även inlett ett samarbete med en professionell, lettisk fotograf, Inna Grinn. Hon tar bilder på djuren
och ordnar utställningar via olika kanaler och gallerier. Det har visat sig vara ett effektivt sätt för att ”göra
reklam” för djurhemmet till allmänheten och informera om problemen med övergivna hundar och katter. Inna
älskar djur lika mycket som vi gör.
Ni kan titta på bilderna via Internet. Adressen till Inna Grinns hemsida är: www.innagrinn.com
Hon finns också på Facebook, skriv detta söknamn: Dogs Outdoor
Bilden som vi har lagt till här i rapporten föreställer två av alla de hundar som har fått nya familjer via
djurhemmet. Båda hittades de övergivna på gatan, fast vid helt olika tillfällen. Kipra, den svarta hunden, är
ung och social, och behövde inte vara länge på djurhemmet innan hon adopterades. Reksis, den bruna
hunden, hade däremot väntat på en ny familj i nästan två år. Lyckan var total när det kom en jättetrevlig
familj och tog hand om båda hundarna.
Astrida Karklina, som är vår kontakt i Riga, hälsar till er och tackar så mycket för att ni stödjer deras arbete.
Tack vare er hjälp kan hundarna och katterna stanna längre på djurhemmet, för att vänta på att hitta en ny
och bra adoptivfamilj. Precis som hunden Reksis gjorde. Det hade inte varit ekonomiskt möjligt annars.
Tusen tack!

7

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

Litauen
Besök i Litauen 15 – 18 juni 2018
Rapport: Eva-Christine Bergström
Djurskydd i Östeuropa (DiÖ) har två projekt i Litauen/Vilnius – Lese (Lassie på svenska) och Tautmiles
Globa.
Hund- och katthemmet Lese har sedan förra hösten, tack vare ett generöst bidrag från en medlem, arbetat
mycket med kastreringar, framför allt på mindre orter ute i landet. I vintras besökte man Vievis och Jonava
och kastrerade totalt 102 katter, varav 78 honor. Samtidigt kastrerade man också totalt hundar 24 hundar,
varav 19 tikar.
Till sin hjälp har man haft två veterinärer och också ofta, men inte alltid, kunnat få hjälp av lokala
veterinärkliniker. Fler och fler familjer inser fördelen med att kastrera sin hund alt katt och dyker upp när de
hör att Lese-teamet har anlänt. Det händer också att personer kommer med katter och hundar som inte har
något hem. Dessa djur kastrerar man och släpper sedan ut igen (Catch-Neuter-Release). Man försöker
övertala de personer som kommer med djuren att behålla dem en tid efter operationen så att såret hinner
läka. Ibland går det ibland inte …..

I slutet av augusti hoppas man kunna återuppta kastreringsarbetet om det finns finansiell täckning. Det finns
fler orter att besöka.
Jag besökte själva hund- och katthemmet Lese. De hyr ett hus, som tidigare tillhört en nu nedlagd bondgård.
Tyvärr ligger Lese ganska långt utanför Vilnius med dåliga kommunikationer. Det gör det svårt för många
volontärer att ta sig dit. Man måste i princip ha bil.
Vesta (Auskalniene) arbetar heltid på Lese. Till sin hjälp har hon Irena på halvtid och ett antal volontärer
(med bil). Dessutom Karolina som bor i Kaunas men som gärna hjälper till över helgerna.
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Vid mitt besök hade de 70 katter och 30 hundar i sin vård. Stora svårplacerade hundar, små, lugna som borde
vara lättare att placera, andra mindre lugna. I synnerhet en doberman hade man stora problem med. Ett
antal familjer hade visat intresse för honom, men han hade kommit tillbaka 3 ggr. Hans framtid får nog sägas
vara osäker… Flera av djuren har diabetes och behöver insulin. Det är en stor utgift för Lese.
Lese går inte att jämföra med t ex hundstallet i Stockholm. Huset de hyr är av mycket låg standard. Djuren
bor i ganska små burar/rum. Det finns bara en rastgård. Hundarna får – i bästa fall – två promenader per
dag. Men det ska tilläggas att man har mycket god ordning på saker och ting och lokalerna var, trots allt,
mycket rena och snygga. Flickorna och volontärerna gör verkligen så gott de kan med de begränsade resurser
de har. De försöker att umgås så mycket de hinner med alla hundar och katter.
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De har svårt att engagera sponsorer. Idag är de helt beroende av privata donationer. Liksom i Polen kan
personer ge 1% av sin skatt till välgörande ändamål och många gör det. DiÖ har hittills endast sponsrat
kastreringsprojekten.
Ett orosmoment är att hyreskontraktet går ut nästa år. De skulle gärna vilja köpa fastigheten, inkl marken,
men har inte ekonomi för det. Risk finns att de blir uppsagda. Vi får se vad som händer.
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Tautmiles Globa
Djurskydd i Östeuropa (DiÖ) sponsrar hunden Styvukas/Steven vid Tautmiles. Steven har (har haft) allvarliga
hudproblem, som inneburit höga kostnader för mediciner och speciell kost. Bedömningen har varit att han inte
skulle kunna adopteras. Han är nu 5 år. Stevens tänder behöver åtgärdas. Troligen måste ett antal dras
utöver sedvanlig tandvård. Vid mitt besök uppkom fråga om DiÖ skulle ha möjlighet ha bistå med en slant.
Vid Tautmiles arbetar Zivile (Vilciauskaite) på heltid. Liisa Leizinger, finska men bosatt i Vilnius sedan 22 år,
är också involverad i verksamheten genom adoptioner till Finland.
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Detta hund- och katthem ligger i utkanten av Vilnius, ca 10 min från centrum. Det gör det lätt för alla
volontärer att ta sig dit. Man hyr två hus - ett för hundarna och ett för katterna - i ett nedlagt industriområde.

Standarden motsvarar inte på långa vägar svenska krav, men liksom i Lese, gör man så gott man kan med de
begränsade resurser man har. Med tanke på läget nära centrum är det förstås stor risk att detta område
kommer att bebyggas inom en inte alltför avlägsen framtid. F n tar man hand om 48 hundar och 47 katter.
De flesta hundarna var små alt medelstora och verkade vara sociala, detta tack vare det stora antalet
volontärer. Det händer att personer kommer och vill lämna in sina valpar. Man säger då ok om man samtidigt
får kastrera tiken. Med litet övertalning brukar det fungera. Hundarna kommer i regel ut på promenad minst 2
ggr/dag.

Liten rastgård

Mor och son. Valpen har hem i Finland som väntar.
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Kattungar lämnas då och då utanför. För några dagar sedan hade några barn kommit ett fyra magra
kattungar, som de hittat i skogsområdet. Kattungarna var alldeles leriga i ansiktet. De hade förstås ätit jord i
brist på något annat. Nu har de repat sig och mår bra.
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Man har inga problem med foder. Många donerar mat. Däremot har man stora problem med brist på
mediciner, avmaskningsmedel etc. Man behöver också betala den veterinär som besöket Tautmiles med
jämna mellanrum. Ibland blir det också akutbesök på närliggande klinik. Det kostar. Man räknar med att man
betalar ca EUR 300/mån i veterinärkostnader.
Även här var det ordning och reda, även om Zivile skämdes litet för allt inte var tipptopp. Hon och Liisa
återkom samma morgon med buss från Finland där de levererat några hundar till glada hussar och mattar.
Hon hade helt enkelt inte hunnit städa upp ordentligt före min samtida ankomst.
Jag frågade om där fanns någon mer hund, som liksom Steven, skulle ha svårt att finna en adoptionsfamilj.
Man visade mig då Bingo, en äldre litet större hund, som bott på hemmet i flera år. Han hade hittats på gatan
helt förvirrad. Bingo är blind men det märks inte under promenaderna. Han är av naturliga skäl försiktig med
nya bekantskaper, hundar såväl som människor, men älskar sina volontärer. Jag lovade att diskutera ev
sponsring med styrelsen.

Bingo
Bingo på promenad……
https://www.youtube.com/watch?v=4UmRIpq4yP4&authuser=0
Till sist undrade jag om vi kunde ta en liten promenad med Steven. Men se det gick inte alls. Steven, som är
ganska skygg, håller bestämt på sina rutiner, frukost och promenad, lunch och vila, middag och
kvällspromenad. Att det kommer en främmande människa och kräver promenad utanför det dagliga
programmet, det var det inte tal om, tack så mycket! Det var en mycket nöjd hund som återvände till sina
kompisar. Men jag kunde ändå se att Stevens hud nu är mycket, mycket bättre och han var också riktigt rund
om magen.

Nej, jag vill inte!
14

