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                                  Rapport mars 2019 

                    Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 

Börjar med den glädjande nyheten att Elena fått sin ögonoperation. Strax efter att den förra rapporten skickats 
fick hon en tid för operation och allt gick väldigt snabbt och har gått bra. Det är såklart en stor lättnad för Elena.  
 
Då Zurich-huset fortfarande är under ombyggnad så måste vi ha även nästa möte utanför. Vi har frågat 

Himmelska Hundar om vi vår låna en liten del av deras hundcafé. Det var de helt okej med, om vi då sponsrar 
dem med att vi köper mat/fika när vi sitter där (dessvärre inget som DiÖ kan sponsra med ) 
Mötet blir den 10 april kl 18.00-20.00, Himmelska Hundar, Hedinsgatan 13 (det ligger på Gärdet) 
Kontakta mig innan om ni vill komma, så jag vet hur många vi blir då rummet vi får låna är ganska litet, 
monica@djurskyddiost.se alt 0733-573165. 

 
 

Sankt Petersburg 

 
Elena berättar att -Lagen som ska skydda djur - har trätt i kraft. Men det är fortfarande en lång väg till att den kan 
tas i bruk då den ska gå igenom flera instanser först för att bestämma hur den ska utformas och tyvärr är inte alla 
lika ivriga att få den på plats som Elena och hennes vänner. 
Elena sitter med i gruppen där jordbruksministeriet sitter – jordbruk och ekologi - och i jordbruksministeriet sitter 
även många jägare som ogillar Elena efter allt hon skrivit om betesstationer och om jakten på vilda djur. 
 
Det finns många punkter som det ska tas beslut om innan lagen kan fastställas, men de viktigaste punkterna i den 

nya lagen för Elena är: 
-Behandlingen av de djur som beslagtagits 
-Kontrollen över de beslagtagna djuren 
 
Som vanligt så jobbar Elena och hennes vänner i motvind – men Elena kämpar på med skrivelser och demon- 
strationer för att de ska få igenom lagen om kontroller till djurens fördel. För utan kontroll kommer djuren lida. 

  
Natalia (vän) och Elena i Moskva inför möte i Duma              Djurvänner på möte i Duma (underhuset i ryska parlamentet) 

mailto:monica@djurskyddiost.se
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Katternas inhägnad. Det är så mycket snö där nu, men katterna vill gå ut trots snön  
 

Emma mår bättre – efter 2 kurer med antibiotika så har Elena nu slutat ge henne medicin och återigen bytt foder 
(men fortfarande ett dyrare foder än vad de övriga friska hundarna får) Nu har hon äntligen slutat klia och bita sig 
själv och hennes päls växer ut mer och mer för varje dag.  

  
En av katterna som Elena räddat som tyvärr inte går att omplacera då hon är så otroligt rädd för människor. 
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Yuta har ungefär samma hudproblem som Emma har. Dessvärre tillhör Yuta en granne som inte är så intresserad 
av att hjälpa Yuta bli bättre  De missköter henne inte, men som vi kan se så sköter de henne inte heller. 

Elena tog med henne till veterinären så hon fick 2 kurer med medicin. Yuta blev bättre och slutade klia sig, men 
eftersom familjen inte bryr sig om att fortsätta medicinera så har hon återigen börjat klia sig  

Elena ska se vad hon kan göra för att hjälpa stackars Yuta – för hon gråter när hon river och kliar sig – för såklart 
att det gör ont när huden blir irriterrad. 
 

  
 
Rudik är en liten hund som Elena plockade upp i en korsning i en liten by när det var som kallast ute. Han var 
nerkyld, men vid liv. Rudik är nu kastrerad och Elena ger han behandling så hans päls ska växa ut igen. Sen ska 

Rudik omplaceras – han är en liten och enkel hund – så troligen lätt att omplacera. 

  
 
Minns ni kattungen vi skrev om i förra rapporten – som var så rädd att hon bara åt på natten när Elena sov. Nu har 
hon blivit sjuk, så Elena får lura in henne i en bur och kämpar nu 2 ggr/dag med att ge henne medicin. Nu har hon 
äntligen börjat äta igen så Elena är positiv till att hon snart mår bra igen. V får bara hoppas at hon nu inte är ännu 
mera rädd för människor. Men hon får kvar hos Elena så länge hon behöver.  
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En ny hund som kom till Elena nu i januari är Pieter. Redan i höstas såg Elena en efterlysning på denna hund – han 
levde vid järnvägen och flera var rädda att han skulle bli överkörd av tåget, men ingen kunde fånga han. 
Elena bad sin veterinärs hundfångare om hjälp, och då äntligen kunde de fånga in han. När han väl var räddad så 
ville ingen ta hand om honom – så återigen blev det på Elenas lott att hjälpa till. 
Han är nu både kastrerad och klippt. Pieter trivs mycket bra hemma hos Elena , men han älskar att skälla…  
Han bästa vän – Ossiya, en hund som kommer från Krim – har blivit hans bästa vän och de skäller ikapp  

  
Här är han klippt och fin – innan såg han hemsk ut säger Elena. Bästisen Ossiya syns till höger på bilderna. 

 
En annan berättelse som Elena gärna vill berätta om är att några av medlemmarna i Elenas organisation har letat 
efter en gammal hemlös tik som de vet har en stor tumör. En dag beslöt sig Elena för att hjälpa till i sökandet i 
byn där hon ska ha varit synlig. Nära soptippen såg hon en tunn och hungrig hanhund. Elena gav hunden mat, 
men fick inte komma nära han. Hon såg att han hade ett skadat ben, det såg ut som det var brutet. Elena åkte dit 
ytterligare 2 gånger, men han lät sig inte fångas. Då fick återigen hundfångarna som samarbetar med veterinären 

åka dit och fånga in han och de körde han direkt till veterinären. Benet var inte brutet, men han har något fel på 
lederna, men det verkar vara medfött. Han går nu på antibiotika och sedan kommer han att få gå igenom 2 
operationer – sen hoppas Elena att han kommer bli bra.  
Dessvärre är det kostsamma operationer så nu försöker de samla in pengar, samt rehabilitering – han kommer 
behöva minst 2 operationer - vill någon vara med att hjälpa med en peng, så kan ni märka insättningen ”Bonnya” 
så ser jag till att Elena får det till hans operation. 
 
Tiken med tumören letar de fortfarande efter. 
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Bonnya 
 

Fennya har nu vaknat. Men inte förrän i slutet av maj kommer de börja bygga hennes nya större bur. Detta på 
grund av att de inte kan leverera materialet dit. Det är mycket sankmark i området, så lastbilarna tar sig inte fram 
dit nu. Stackars Fennya, vi kan bara hoppas att det blir bättre för henne till slut. 
 

Montenegro 
Vårt samarbete med Milena i staden Bar fortsätter - vi skickar steriliseringspengar, Milena - i sin tur - ger oss 
detaljerade rapporter om varje steriliserad/kastrerad hund eller katt. Vår insats märks tydligt på gatorna - det 
finns färre hundar, folk har ändrat sin inställning till sterilisationer. De vill sterilisera, motståndet mot 
steriliseringar har minskat. 
 

En del av hundarna släpps efter konvalescenstiden på gatan, men allt oftare får vi glädjande besked att hunden 
har blivit adopterad. 
De människor som vill adoptera en gatuhund får sterilisera hunden inom vårt program - allt oftare ser man glada 
nyblivna ägare hos veterinären. Detta är den bästa lösningen - den avlastar Milena både tidsmässigt och 
ekonomiskt (hon behöver inte betala för ett jourhem under tiden innan stygnborttagning). 
 
Vissa oansvariga ägare släpper ut sina tikar under löpperioden. För att undvika parningar och oönskade valpar, har 
vi lovat sponsra sterilisering av alla löptikar som fångas på gatan - oavsett om de har en ägare eller inte. 
Enligt Milena - ”sterilisering är det mest effektiva sättet att undvika hemlösa hundar och katter”. Milena har ofta 
svårt att täcka kostnader för alla hundar som väntar på sina nya hem, men på något sätt lyckas hon. 
Förutom steriliseringar kämpar Milena för djurens rättigheter - bl.a. driver hon en rättsprocess mot 2 män - en 
som hade skjutit en valp (mannen var medlem i deras kennelklubb) och mot hundens ägare, som hade slängt den 
levande hunden på en soptipp. Volontärerna lyckades rädda hunden (Beban), som nu har blivit en symbol för 
deras kamp för djuren.   
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Tack vare våra medlemmars extra donationer, kunde vi sterilisera 70 tikar och drygt 40 katter utöver dem, som vi 
hade "budgeterat" för perioden september-mars. 
I november blev Milena oense med ägaren av pensionatet, där tikarna vistades efter steriliseringen. Vid en kontroll 
upptäckte hon att han hade fuskat med mat till djuren. Hon bad oss om ekonomisk hjälp att flytta 26 tikar till ett 
annat, välskött pensionat. Alternativet var att släppa ut hundarna på gatan (DiÖ gick in och sponsrade flytten) 
På bilder nedan – det nya pensionatet. 

  
Milenas engagemang och inre styrka är beundransvärd – i den mängden av djur som hon hjälper är det lätt att 
missa någon, att tycka ”det var en till”. Men Milena ser alla, varje hund och varje katt som hon hjälper. 
 
Nedan några av djur steriliserade inom vårt projekt: 
 
Albus - en hane, han hade en ägare. När Albus fick sjukdomen Leishmania samt en tumör, ville ägaren avliva 

honom. Milenas organisation har bekostat behandlingen, vi (DiÖ) har betalat för hans kastrering. Idag väntar 
Albus på sitt nya hem. 
Luna - som valp blev hon lämnad ute på gatan, där hon insjuknade i parvo. 
Hon blev adopterad av kvinnan som har räddat henne. 
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På bilden nedan: en gammal man i en by utanför Bar, tar hand om hundar som folk har dumpat i byn.  
Milena hjälper honom med sterilisering av tikarna. 

  
 

Vesna, som tar hand om ca 50 hemlösa hundar – på bilden väntar de på sterilisering av en tik, som hade fått 

valpar tidigare i år. 
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Några av de steriliserade hundarna har fått nya hem, bl.a. Vera, Mila, Kosta: 

   
En av våra medlemmar har sponsrat nästan 100 kattsterilisationer hittills i år. 
 
Bilden nedan; en kvinna som tar hand om många katter – hon kom till kliniken för att ge katten en hormonspruta. 
Tack vare vårt program kunde hon sterilisera katten. 
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Nedan på bilden – lycklig Jana (hon tar hand om många katter i höghusområdet där hon bor) som just har fått  
sterilisationer till sina skyddslingar. 

  
 
Ofta slängs nyfödda valpar/kattungar direkt i soptunnorna. 
På bilden ett klistermärke som volontärer sätter på tunnorna: "Vill du dö på detta sätt?" 

 
Detta var bara ett litet axplock av alla hundar och katter som vi har hjälpt. Vår hjälp räknas, det syns tydligt redan 
nu, efter knappt två år av vårt engagemang. Det är viktigt att vi fortsätter hjälpa volontärerna att sterilisera både 
hundar och katter – utan vår hjälp kommer antalet hemlösa djur öka igen, med lidande som följd. 
Stort tack till er alla! 
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Litauen (Vilnius) Tautmiles Globa 
Våra skyddslingar Steven, Bingo och Fuga får den bästa omvårdnad av sin ”fostermatte” Zivile. Bingo, den gamla 
och blinda hunden mår riktigt bra och är  alltid glad (se bild). Fuga, vår senaste sponsorhund, är mycket energisk 
och full av upptåg trots sin sjukdom, se nedan.  På något sätt lyckas hon rymma med jämna mellanrum – men hon 
kommer alltid tillbaka,  och ”utflykten” är oftast kortvarig tack och lov. När det gäller Steven arbetar man med att 
finna den bästa lösningen för honom och hans allergi. Den medicin han fått på senare tid har påverkat hans lever 
negativt. Nu prövar man en ny, dock mycket dyr, medicin. Förhoppningsvis ska hans klåda minska.  
Fuga fångades upp av Zivile inne i stan (Vilnius) i höstas där hon sprang omkring och ingen ville kännas vid henne. 
Det är en underbar hund som älskar allt och alla. Tyvärr har Fuga allvarliga hjärtproblem. Den högra halvan av 
hjärtat är alldeles för stor, och hon kommer därför att behöva medicineras livet ut. Hon kräver också specialfoder. 

Vi har därför beslutat att sponsra även Fuga.  
Hundstallet har fått ett nytt värmesystem, men man är tvungen att vänta med den planerade upprustningen. 
Hundstallets föreståndare (Tautmiles) har en juridisk tvist med ägaren till de byggnader hund- och kattstallen är 
inrymda i. Innan den tvisten är löst startar man inga renoveringsarbeten. Vi har inga detaljer om denna tvist f n.   

  
Bingo                                                                     Fuga 

    

  
Specialfoder till Fuga                                      Fuga och Steven 
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Djurhemmet i Riga 
 
Under 2018 tog tog våra lettiska kollegor hand om 168 katter och 145 hundar på det fina och moderna 
djurhemmet i Riga. Det räknas som ett förhållandevis lugnt år, jämfört med tidigare. Astrida och hennes vänner 
gör allt för att djuren ska få en bra veterinärvård i djurhemmet, och diagnostiseras och behandlas för sina olika 
problem och sjukdomar på samma effektiva sätt som man gör med familjedjur. När djurhemmet får besök av 
myndigheter som ska inspektera brukar det aldrig resultera i några anmärkningar utan enbart i positiva och 
uppmuntrande omdömen. Tack vare att man numera har en egen veterinär med en liten mottagning på plats 
behöver djuren inte förflyttas till en separat veterinärklinik. Dessutom blir alla hundar och katter omedelbart 

vaccinerade när de anländer och alla hundar id-märks med hjälp av mikrochips. 
 
Varje vecka kommer det flera skolklasser på besök med sina lärare, för att följa arbetet på djurhemmet och lära 
sig vilket ansvar det medför att ha ett husdjur i familjen. Det är väldigt uppskattat av både barn och djur. Många 
volontärer ställer också upp på regelbunden basis och tar ut hundarna i den närliggande skogen, speciellt under 
helgerna är det full aktivitet med långa promenader. Det gör att hundarna inte längre känner sig rastlösa, de blir 
naturligt trötta och vill bara vila när de kommer tillbaka till djurhemmet.   
 
Astrida och hennes vänner har nyligen också varit med och räddat hundar från en illegal hunduppfödare. 
Problemet är välkänt över hela världen, när oseriösa personer föder upp hundar eller katter för att sälja till 
privatpersoner, och förvarar djuren under oacceptabla förhållanden i trånga gallerburar. Det var myndigheterna 
som konfiskerade de tre tikarna och deras 15 hundvalpar, alla av rasen Rhodesian ridgeback, och djuren hålls kvar 
på djurhemmet tills man juridiskt har försökt ta över ägandeskapet av dem. Den oseriösa ägaren vill ha tillbaka 
hundarna och tyvärr är lagstiftningen fortfarande svag när det gäller djurskydd i Lettland.   
 
Astrida hälsar och tackar för allt stöd som ni faddrar ger, det är en ovärderlig hjälp för djurskyddsarbetet i 
Lettland. 
 
 

  
En stor del av arbetet består av utbildning av nästa generation.       Volontärer går ut med hundarna i skogen varje dag. 
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Robin är det lettiska djurhemmets egen maskot.         Här är tre av de valpar som räddades från en oseriös uppfödare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

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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