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                            Rapport november 2019 

                    Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 

Nu är vi i mitten av november och det börjar bli dags för vårt årsmöte. 
I år kommer mötet vara den 10 december kl 18.00.   
Adress; Zurich-huset, Linnégatan 5, Stockholm. 
Meddela mig om ni vill komma, antingen på mail; monica@djurskyddiost.se eller min  

mobil 0733-573165. 

 

Sankt Petersburg 
V börjar med att berätta om Fennya. 
Byggföretaget som lovade att bygga en större bur till Fennya har fortfarande inte gjort någonting. De bara lovar 
och lovar, men inget händer. De skyller på vädret, att det är för långt dit mm, så Elena har nu börjat inse att de 
aldrig kommer hjälpa till med detta. Så Elena har därför med hjälp av vänner och en veterinärklinik i alla fall börjat 
bygga – men de har svårt att få finansieringen att täcka bygget, samt att det tar mycket tid då buren som ska 
byggas ligger långt ute i skogen. De har dessutom redan gjort ett misstag som kostat onödigt med pengar – de 
köpte för tjocka metallpelare, och det behövdes inte, men inte alltid lätt när man inte får rätt hjälp.  
Buren ska bli 90 kvm stor och underlaget måste klara kylan under vintern, så det kostar tyvärr rätt mycket 
pengar. 
Vi har ju samlat in en del med er hjälp, men tyvärr återstår det mycket. Elena kämpar för att samla in pengarna, 
men vill någon hjälpa till ytterligare så märk; Fennya, så går det till buren. 
Elena fick nyligen 40 minuter i radion för att prata om situationen med Fennya och andra djur i nöd, men det var 
bara en man som skänkte pengar – å andra sidan skänkte mannen ca 10.000kr. 

Här ser vi i alla fall grunden och en början till större bur. 

  
Elena var och besökte Fennya i mitten av oktober. Det är långt dit, ca 25 mil enkel resa. På motorvägen dit gick 
den veterinärbuss som vi i DiÖ sponsrat sönder. De fick ringa bärgare, så resan blev 3 timmar försenad. När de 
äntligen kom fram till Fennya hade det blivit mörkt. Det finns vargar i skogarna där Fennya bor, så när de gick på 
stigen i skogen hörde de vargarna yla. Det finns inget ljus på vägen fram till hennes bur. Men när de kom fram 
började Fennya hoppa och dansa när hon hörde Elenas röst.  
De gick dit med Oleg, det är mannen som matar och ser till att Fennya har det så bra hon bara kan. Det märks att 
Fennya gillar Oleg säger Elena, hon blir alldeles till sig när han pratar med henne. Hon har blivit stor och tjock, så 
hon äter bra, vilket tyder på välmående (så gott det nu går i en bur) 
Tyvärr var det för mörkt för bilder, så inte heller nu har vi några nya foton att visa. 
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Emma mår mycket bättre. Elena har tagit bort all medicin förutom kortisonet och hennes specialfoder. Nu kliar hon 
sig nästan inte alls och pälsen är mycket finare. Dessvärre har hon blivit väldigt matglad av kortinsonet, så nu 
börjar hon bli ganska tjock – men det måste vara otroligt skönt att slippa all klåda. 
 

  
 
Lite goda nyheter är att de nu kommer inleda kastrering av hemlösa katter i Sankt Petersburg, med hjälp från 
staten. Elena har i flera år kämpat för detta och nu har det gett resultat. Det finns knappt några hemlösa hundar 
kvar i Sankt Petersburg, men fortfarande många katter. Eftersom staten går in med pengar så behöver inte Elena 
oroa sig för ekonomin, men hon kommer vara involverad i kastreringarna och se till att det sköts. 

 
Här är lilla ”Ant” som Elena kallar honom. Elena har aldrig haft en sådan liten hund, han väger ca 1,3 kg. Ant hade 
en ägare, men oftast släppte de bara ut honom på gatan och brydde sig inte nämnvärt om den lilla svarta hunden. 
Förra året fick han dessutom spendera mesta tiden ute i kylan. Elenas vän ringde och meddelade att hon tänkte ta 
hunden från gatan nu innan vintern, men eftersom hon bor nära ägarna så vågade hon inte ha honom hos sig – så 
han fick flytta hem till Elena. Elena döpte honom till Ant (myran) för han är så liten att hon inte ser honom när det 
är mörkt. Ant trivs toppen hos Elena, men hon ska försöka hitta ett eget hem till honom – han är så snäll och go 
säger hon  
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Napoleon har bott i en familj med mycket problem, och de var inte så snälla mot honom. Han levde mer som en 
hemlös liten hund på gatan. Men Napoleon sprang fram till alla som ville klappa och gosa med honom, så Elena var 
rädd att han skulle bli skadad om han sprang fram till fel person, eller sprang ut i gatan och blev överkörd - så han 
fick helt enkelt följa med Elena hem.   
Dessvärre förstår inte Napoleon vad som är rätt och fel i en familj – han hoppar gärna upp på bordet om han kan 
och han har markerat på alla möbler hemma hos Elena. Han försöker även jaga katterna, så Elena måste 
omplacera honom innan vintern – för då flyttar alla katter in i Elenas hus och det kommer inte att fungera med 
denna lilla herre. 

  
 
 
Elena och en vän såg Sam (som de döpt honom till) när han låg på en filt på en gräsmatta – han såg ut att vara 
okej, men när de närmade sig honom så upptäckte de att han blivit skjuten i ena bakbenet. De åkte direkt till 
veterinären med honom så nu är han återställd och ska omplaceras av Elena. 
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Lisa är en underbar katt med vackra gröna ögon. Hon är 6-7 år och bor nu hos Elena. 
Lisa bodde i en familj i en lägenhet mitt i S;t Peterburg. När de fick barn så tog de med Lisa ut till landet där de 
har en sommarstuga. När sen hösten kom så satte de ner Lisa i källaren, på betonggolvet. De bad en granne att 
mata och se till Lisa. Grannen som är en stor djurvän matade Lisa varje kväll och släppte även ut henne varje 
kväll. Men eftersom hon jobbar inne i city så vågade hon inte ha Lisa ute mer än en liten stund på kvällen. Lisas 
ägare ringde en dag till Elena och frågade om hon kunde ta henne då barnet blivit allergiskt (säkerligen bara en 
ursäkt eftersom Lisa bodde i källaren på deras sommarställe) Elena hämtade såklart Lisa, men bad familjen om 
hjälp med att bekosta vaccination, kastrering och mat. De lovade hela tiden att komma med pengar, men tyvärr 
gjorde de aldrig det. Grannen på landet sa att hon kunde ta Lisa, men tyvärr var hennes katter så elaka mot Lisa 
att Elena tog hem henne till sig där hon nu är. 
 

  
 
I somras kom en vildkatt med sina kattungar till en kvinna som bor ute på landet. Eftersom det är ett 
sommarstugeområde ganska nära Elena så ringde kvinnan och bad Elena om hjälp. Elena åkte dit flera gånger och 
till slut hade hon fångat in hela kattfamiljen. Elena åkte till veterinären och såg till att de vaccinerades och 

kastrerades. Eftersom de är vilda så kan de i dagsläget inte omplaceras. Elena har släppt ut dem i ett område där 
det finns flera katter och de som bor där är snälla och matar dem. En av volontärerna som bor där har byggt ett 
katthus i sin trädgård, så nu hoppas de att den lilla kattfamiljen kan bli så tam att de kan omplaceras.  
 

  
2 av katterna innan de fångades  
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Katterna infångade                                         Katthuset en av volontärerna byggt i sin trädgård 

  

 

 

Vilnius, Litauen 

Tautmiles Globa 

 
Våra sponsorhundar Steven, Bingo och Ursulis vid hundhemmet Tatumiles Globa mår bra, kunde jag, Eva-
Christine konstatera vid mitt besök i september. Jag kunde också konstatera att där finns två till gamla och litet 
skröpliga hundar, Marsas och Maksi, som kan behöva vårt stöd för att få litet glans på ålderns höst. 
 

  
 
Vår samarbetspartner Zivile har lovat att återkomma med information.  Det blev ett mycket kort besök denna 
gång, eftersom det samtidigt dök upp några familjer, bl a en dansk familj, som var intresserade av att adoptera. 
Zivile fick prioritera dem.  
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Jag kunde f ö konstatera att jag, till skillnad från tidigare vistelse och besök (fr o m  90-talet), inte såg en enda 
lösspringande hund – ingen katt heller för den delen. Ett gott tecken. Jo, förresten tre stycken såg jag, se nedan.  

                           

 
En av volontärerna i hundhemmet är också musiker och han tog i somras initiativet att tillsammans med sina 
musicerande vänner ordna mindre konserter i stadens parker i syfte att få fler intresserade av gatuhundarnas tuffa 
tillvaro. Det lyckades man också med och har fått flera volontärer samt även sponsorer till hundhemmet. I ett 
videoklipp tackar man Djurskydd i Östeuropa för vårt stöd. I samma klipp tackar man också Pet Rescue Finland, 
som adopterar många hundar. https://www.youtube.com/watch?v=b-en9TkAJ9I&t=14s 

   

https://www.youtube.com/watch?v=b-en9TkAJ9I&t=14s
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Måste berätta om vår f d sponsorhund Fuga! Mot alla odds fann hon sin husse, en av hundstallets volontärer. Nu 
rymmer hon inte längre. Hon har insett att äntligen har hon fått ett riktigt hem. Hon följer med på allt och har 
också fått diplom i ”gott uppförande”.  
 

   
 
 
På Tautmilas Globa har man i samarbete med Pet Rescue Finland planer på två kastreringsprojekt i Litauen, ett i 
Birzai i nordöstra Litauen och ett i Vilnius-området. Veterinärer är engagerade men man har ännu inte funnit  

lämpliga kliniker. Man har förhört sig om även DiÖ skulle kunna tänka sig att sponsra. Vi har bett om att få in 
underlag för ett beslut.  
En riktigt god nyhet för hundlivet i Vilnius är det kommunala hägnet, Grinda,  som har blivit mycket bättre 
under de senaste fem åren.  Det var tidigare ett bedrövligt ställe, som i princip innebar slutet för en hund som 
hade oturen att hamna där. Nu har hägnet ny, ung ledning, som verkligen arbetar för hundarnas bästa. Två 
medarbetare hos Tautmiles Globa fick en inbjudan att besöka hägnet och blev imponerade. 
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Den dag de besökte hägnet fanns där 38 hundar med plats för 50 st. Man arbetar mycket fokuserat på att finna 
hem för hundarna. Under 2018 passerade 242 hundar hägnet, 147 st hittade nya hem och 86 hundar fördes 
tillbaka till sina ägare. Inga hundar avlivas!  Några gamla hundar blir förstås kvar, som den trevlige 8-åringen som 
man tog en promenad med. I väntan på nya hem får de ordentligt med mat och även möjlighet till spring och lek i 
de stora hagarna. De äldre hundarna har sina egna hagar! Alla hundar kastreras/steriliseras och vaccineras. 
Tautmiles Globa och Pet Rescue lovade att försöka hitta hem för gamlingen liksom för andra hundar.  
Under 2018 fångades även 76 katter. Alla sterliserades och vaccinerades. Ett flertal återfördes till sina hem, ett 
stort antal fick nya hem. Men tyvärr väntar fortfarande ca 10 st på att just deras familj ska dyka upp. Man vill helst 
inte återföra dem till gatan.  När jag, Eva-Christine, gör ett som jag hoppas återbesök i Vilnius nästa år ska jag 

försöka att få till ett besök i det kommunala hägnet.  

 
Montenegro 

Steriliseringsprojektet i Montenegro 

 
Under de senaste månaderna har Milena haft extremt mycket att göra - förutom sitt volontärarbete, arbetar hon heltid som 
lärare. Därför har vi kommit överens om att Buba (en av hennes vänner och en hängiven djurskyddsaktivist) kommer att bli vår 
kontaktperson i steriliseringsprojektet framöver. 
Efter sommaren dök det upp flera nya tikar på gatan - de pengar som vi hade avsatt för projektet var slut, vi har nu bestämt att 
sponsra ytterligare 15 steriliseringar. Vi har även skickat pengar till nya plastkragar. 

    



 
Djurskydd i Östeuropa c/o Monica Ohlsson,  
Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm 

Pg: 10 04 56-3 
Swish 123 182 3806 

9 

 
 

 
Almira, som ibland hjälper till vid översättningar mellan oss och volontärerna, hittade en liten hund i Montenegro. Hunden (som 
fick namnet Bolt) hade blivit påkörd av en bil, Almira kunde inte lämna honom utan hjälp. Tyvärr fick veterinären amputera det 
ena frambenet. Som tur är Bolt liten, han klarar sig alldeles utmärkt på tre ben. En trebent hund klarar sig inte på gatan, 
dessutom visade det sig att Bolt hade Leishmania - hundar kan ha ett bra liv trots sjukdomen, men de måste medicineras 
regelbundet. DiÖ har lovat sponsra Bolt med 20 Euro i månaden, tills han får ett permanent hem. Just nu är han på ett 
pensionat i väntan på att rätt hem dyker upp. Några personer har redan varit intresserade, men han måste avsluta sin första 
kur mot Leishmania innan adoptionsprocessen kan starta. 
På bilder nedan: Bolt före sin Milteforan-behandling (med typiska ringar runt ögonen) och idag. 
 

  
 

En av våra medlemmar har sponsrat ca 100 steriliseringar av hemlösa katter. Steriliseringarna är mycket populära - alla hjälps 
åt att fånga katter (bara katthonor) och föra dem till kliniken. Under konvalescenstiden, innan stygnen tas bort, hålls katterna 
hemma hos olika volontärer. Även vissa privatpersoner vill sterilisera sina katter om det skulle vara gratis. Tyvärr har vi inte så 
mycket pengar att vi kan täcka privata steriliseringar, hemlösa katter är vår högsta prioritet. 
Jag har mailväxlat ganska mycket med Buba, som är vår kontaktperson därnere. Nedan kommer delar av hennes brev: 
"Folk från olika delar av stan, de som matar hemlösa katter, är engagerade, de vill hjälpa till.  De fångar katter, väntar i kliniken 
under själva ingreppet, sen tar de katten hem. De kommer tillbaka till stygnborttagningen, sen släpps katten ut igen. Jag blir 
uppringd varje dag av folk som vill att "deras" skyddslingar ska få plats i projektet. DiÖs hjälp har verkligen gjort skillnad. Stort 
tack till DiÖs medlemmar som hjälper oss att sterilisera - utan er skulle det inte vara möjligt." 
Och ett brev till: 
"Detta är första gången jag arbetar med katter. Det finns otroligt många katter i hela stan. Vid fri sterilisation kommer folk in 
med dem. Det betyder mycket för kattpopulationen. Tack!!! Det finns en del förvildade katter runt om i stan. Jag vet inte hur de 
ska fångas, men jag kommer att be om hjälp, det finns folk som har erfarenhet. Var inte orolig - vi kommer fånga dem. Och vi 
kommer på hur man kan hålla de förvildade katterna under konvalescenstiden. Vi löser det". 
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När jag följer djurskyddsarbetet i Montenegro beundrar jag volontärernas glöd - de är outtröttliga. De ger aldrig upp. De fångar 
hundarna, botar och steriliserar. Oftast släpps hundarna tillbaka på gatan. Men en del - framför allt sjuka, svaga, väldigt små 
eller stora hundar - sätts i pensionat i hopp om att ett hem dyker upp. Varje hund kostar 50 Euro i månaden bara för 
pensionatet. Veterinärvård för sjuka hundar kostar ofta det dubbla eller mer. Under sommaren brukar turister mata djuren - på 
vintern (som är kortare och varmare än hos oss, men tillräckligt lång och kall för att djuren ska lida) brukar volontärerna lägga 

ut foder. Allt detta innebär stora kostnader, volontärerna vädjar ständigt om ekonomisk hjälp. 
 
Nedan Milenas ord:  
"Hur ser vårt djurskyddsarbete ut i praktiken... 
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). Hittills har jag betalat 750 Euro 
för hennes pensionat. 
AGA - plockades upp hösten 2018. Har Leishmania. Får Milteforan-behandling. Hittills har hennes pensionat kostat 650 Euro. 
ATILA - plockades upp hösten 2018. Har Leishmania. Har fått Milteforan-behandling, nu får hon Allopurinol (billigare än 
Milteforan). Hittills har hennes pensionat kostat 650 Euro. 
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DANA - plockades upp tillsammans med sina syskon sommaren 2018. Hittills har hennes pensionat kostat 390 Euro, 
vaccinationer 31Euro, tester 25-30Euro, Milteforan - 200Euro. Dessutom tillkommer kostnad för vitaminer, sterilisering, 
avmaskning, fästingmedel osv, osv... 
Det är dessa hundar som har väntat längst på ett nytt hem. Det finns tiotals andra hundar som har blivit adopterade, de har 
också kostat en del. 
P. S. Intäkter från sponsorer täcker ca 1/5 av utgifterna. Vi är väldigt tacksamma för dem." 

 
Milena blir ofta kontaktad av turister, som blir förtjusta i en hemlös hund - de ber henne att ta hand om hunden, lovar hämta 
den. Sen hör de aldrig av sig... 
"Detta är Virka. Kommer ni ihåg henne? Vi har plockat upp henne från gatan i juli 2019. Det var några danska turister som 

lovade adoptera henne. Virka väntar fortfarande... Hjälp Virka - adoptera henne eller hjälp oss betala hennes kostnader. Tack så 
mycket!!!" 

    
En annan vädjan: 
"Turistsäsongen är över, det finns ingen mat ute på gatorna. Hundarna går längs gatorna, kontrollerar varje gathörn i jakt på 
något att äta. Vi måste hjälpa djuren att överleva. Om du vill donera katt- eller hundfoder, kontakta oss gärna. Tack så 
mycket!" 
Folk därnere är mycket tacksamma och artiga, de avslutar varje vädjan med ett tack. 
Tusen tack till er alla som gör all vår hjälp möjlig!!!!! 

 
Riga 
Vi är glada att få berätta att antalet hemlösa hundar har minskat i vår huvudstad Riga. Människor har blivit mer 
ansvarsfulla och som en effekt av det har färre djur behövt tas om hand på djurhemmet, under 2019 har det 
exempelvis rört sig om ”bara” 147 hundar. 

På den lettiska landsbygden är dock inte situationen lika upplyftande. Många hund- och kattägare väljer att inte 
sterilisera sina djur och de får följaktligen valpar och kattungar som ingen kan ta ansvar för och ge ett nytt hem. 
Det är också en anledning till att 75 av de 147 hundar som kom till oss 2019 var högst sex månader gamla och för 
katterna rörde det sig om 88 av totalt 199. Med så många unga djur fick vi en hel del merarbete – de behöver 
matas oftare, maten ska vara av en högre kvalitet, de behöver ett flertal vaccinationer och att tränas i 
socialisering, det vill säga att kunna leva med vanliga familjer. 
Fortfarande har vi många unga volontärer som kommer och besöker oss, de vill se hur vi arbetar på djurhemmet 
och träffa djuren och de andra volontärerna.  
Till sist tar vi emot en ny, stor grupp volontärer, vars främsta uppgift är att socialisera med hundarna. Gruppen 
leds av vår hundpsykolog Yulia. Vi kommer att fortsätta med detta projekt till slutet av våren 2020. För 
närvarande har varje hund på vårt djurhem en egen dedicerad volontär, som kommer över utanför arbetstid och 
koncentrerar sig på en speciell hund eller valp.    
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Det här arbetet inkluderar att gå iväg till olika, offentliga platser med hunden eller resa kommunalt eller att ta 
med sig hunden till volontärens hem för ett besök. Syftet är att hunden lite snabbare ska känna sig bekväm bland 
främmande människor.  
Än en gång tusen tack för era donationer! 
Hälsar Astrida 

   
Volontärer på promenad          Zuma med volontären Heidi                 En av volontärerna leker med några av valparna 
 

  
Tre vänner vilar tillsammans                                                     Valpar med Gunta som är anställd hos oss 
                                 

Önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År! 
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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