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                                   Rapport Juli 2020 
                 Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 
Vi hoppas att ni alla har en skön sommar!  
Här kommer vår Julirapport från alla projekt som Djurskydd i Östeuropa stödjer. Vi är så tacksamma att vi 
kan fortsätta hjälpa de som behöver oss så mycket, trots att vi blir färre och färre.  
Vi kan inte nog TACKA er som fortfarande skickar era gåvor, stora som små – det gör skillnad. 
 
Vi har dessvärre ingen info om Fennya i den här rapporten – men det har inte hänt så mycket sedan sist. 
Elena kämpar vidare med att försöka få henne till ett reservat istället för buren. Dessvärre har Elena även 
upptäckt två björnar och två vargar som sitter instängda i små burar under fruktansvärda förhållanden. Så nu 
kämpar Elena för dem också.  
 
Sankt Petersburg  
Hunden Emma som får hjälp med specialmat från en av våra gåvogivare har blivit sämre. Hon är nu på 
veterinärkliniken för att få bättre vård än Elena kan ge henne just nu. Vi hoppas att hon snart kan flytta hem 
till Elena igen.  
 
I början av juni blev Elena uppringd mitt i natten om en skadad hund nära staden. När hon kom dit såg hon 
en stor tik som var skadad. Elena tog med sig hunden (som döptes till Masha) och körde direkt till en klinik i 
närheten. Där såg man att hon var gammal, troligen över 10 år. Hon var även sedan många år tillbaka både 
kastrerad och mikrochippad. 
Dagen efter körde Elena Masha till kliniken där de vanligtvis behandlar de djur som de tar hand om. Masha 
kunde inte stå upp själv så de trodde att hon var skadad i ryggen. Men undersökningen visade att ryggraden 
inte var trasig men hon hade grov artrit (ledinflammation) och lite problem med benen, troligen på grund av 
hennes ålder. Hon hade också en spricka i bäckenet. 
Någon dag senare åkte Elena tillbaka till den plats där hon hittade henne. Det var på en pappersfabrik. Det 
fanns nämligen två hundar där - Masha och hennes bror. Elena fick höra att hennes bror blivit väldigt ledsen 
efter att Masha försvann. Elena fick även veta att Mashas skada hände då en arbetar kört på henne. Det 
hände på natten och han hade inte sett hunden. Däremot lät han henne ligga kvar på marken och åkte vidare. 
Det var flera dagar senare som någon tog kontakt med Elena. 
Masha behandlas nu på kliniken. Sedan kommer hon att flytta hem till Elena för hon kommer inte att klara av 
att flyttas tillbaka till fabriksområdet och leva utomhus när vintern kommer. 

  
Masha. 
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Elena berättar vidare att hon även omplacerat en liten valp som hon hittade tillsammans med sin mamma.  
Mamman tog Elena med sig och kastrerade, men hon lämnades tillbaka på platsen hon levde på. Där har hon 
ett fritt och bra liv. Det är bredvid en kyrka och de som arbetar i kyrkan ger henne mat och pysslar om henne. 
Men valpen som är ca 3,5 månad skulle inte klara sig där. Nu är valpen både vaccinerad och registrerad och 
bor i sitt nya hem. 

   
Valpen som nu är omplacerad i sitt nya hem. 
 
En dag flyttade en tik in i en lada bredvid ett hus. Där födde hon sina valpar. Familjen som bor i huset har en 
hanhund så de ringde till Elena och bad henne ta hand om tiken och valparna. Självklart åkte Elena dit, tog 
med sig tiken och kastrerade henne och valparna fick efter att ha blivit vaccinerade nya hem (en av dem dog i 
någon infektion tyvärr). 
 

   
Valparna som kom från ladan. 
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Här är Paul som vi berättat om tidigare – han levde i en familj med grava alkoholproblem. När Elena tog 
honom så var han stressad och nervös. Nu bor han i en familj med fyra barn i ett hus där han är väldigt 
älskad. De säger att Paul är en mycket smart liten vovve och han reser gärna med tåg när familjen ska hälsa 
på hos sina släktingar på semestern  

   
 
Linda har spenderat hela sitt liv som kedjehund. Elena tog hand om henne när ägaren blev sjuk. Hon blev så 
glad när hon kom bort från kedjan att hon flög fram över gräset 😊😊  Elena såg till att hon blev både vaccinerad 
och kastrerad. Nu bor hon i en lägenhet, men de har även ett sommarhus där de ska vara hela sommaren.  

  
 
Elena berättar att hon tagit hem två katter – Marisya (som vi skrev om i förra rapporten) som hittades utmed 
motorvägen, så det var en självklarhet att Elena tog hem henne. Jana hämtade hon nyligen när hon befann 
sig utanför ett äldreboende. Chefen på äldreboendet såg till att alla hemlösa katter han såg där dödades.  
En familj ville ha både Jana och Marysia då de var så lika varandra – däremot började de snart att slåss med 
– men familjen valde ändå att behålla båda två – de får bara vara i varsitt rum nu. Jana bor med sonen och 
Marysia bor med mamman i hennes rum. 
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Jana och Marysia           Jana                                                                      Marysa 
                                                                               
 
Montenegro 
Kastreringsprojektet i Montenegro 
 
Först en mycket glad nyhet - den trebente hunden Bolt har blivit adopterad. 
Bolts nya familj har inte blivit avskräckt av varken hans handikapp eller sjukdom (Bolt har sjukdomen 
Leishmania). De tog emot Bolt med öppna armar. 
Bolt har en handikappad katt som sällskap. Även till synes s.k. hopplösa fall kan ha ett lyckligt slut. 

 
Vårt kastreringsprojekt fortsätter som vanligt med ca 4 tikar i månaden. 
Behovet är mycket större, några gånger har våra medlemmar skänkt extra gåvor. Tack vare detta har vi 
kunnat  sponsra extra kastreringar av både hemlösa hundar och katter. 
Vi har även sponsrat några omgångar med kastreringar av djur som har ägare. 
 
Bidraget till kastrering av ägarägda hundar och katter spelar en viktig roll inte bara som ekonomisk hjälp, 
utan framför allt som ett sätt för att få djurägarna att börja kastrera sina djur "för pengar".  
50% av priset är en bra deal. Om några personer har kastrerat sin katt eller hund, följer andra djurägare 
efter. 
I början var det väldigt få djurägare som var intresserade av vår kampanj, nu är det ett stort intresse. 
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Corona-pandemin har drabbat djuren väldigt hårt.  Turister som brukar mata hundar och katter har uteblivit. 
Detta medför en stor belastning på stadens volontärer. Belastning som de inte kan bära. Vi har skickat en del 
extra gåvor, som har använts till både hund- och kattmat, nu är tyvärr pengarna slut. Om ni vill bidra till 
inköp av foder till hemlösa hundar eller katter, skriv gärna detta i kommentarsfältet till er gåva. 
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Med hjälp av olika utländska organisationer försöker stadens volontärer ta hand om djuren. Volontärerna ger 
dem mat, fångar tikar för sterilisering, försöker skydda hundarna mot sjukdomar. 
Tyvärr är tropiska sjukdomar som Leishmania och hjärtmask vanliga i Montenegro. 
Leishmania överförs genom sandmyggor, hjärtmasken genom moskiter. Det finns skyddsmedel på marknaden 
men de är dyra. Bara en del av hundar kan få skydd. 
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Unas och Chris hundstall i Bar 
Una och hennes sambo Chris är ett irländskt par, som driver ett litet privat hundstall i staden Bar i 
Montenegro. 
 
Det hela började för 5 år sedan, då paret kom till Montenegro för att tillbringa sin semester här. De hittade en 
hemlös, sjuk tik med 7 valpar. En planerad 2-veckors semester blev 6 veckor - Una ville inte åka hem förrän 
hundarna var i säkerhet. 
Tyvärr dog 5 av valparn i parvo. Mamman och en av valparna har blivit adopterade av en tysk familj och åkt 
till Tyskland. 
 
Sen dess har Una varit involverad i aktivt djurskydd i Montenegro. Hon har deltagit i det första 
kastrationsprogrammet (och följande kampanjer), drivit insamlingar 
till hundarna, agerat som jourhem och som transport. 
I somras beslutade sig Una & Chris att flytta från Slovenia till Montenegro – de hittade ett lämpligt hus med 
stor trädgård i staden Bar. 
Just nu har de 27 hundar och 8 katter. 
Volontärer från hela världen är välkomna till sheltret dels får hundarna social träning, dels hjälper 
volontärerna med dagliga sysslor vid djuren. 
Hundstallet är väldigt speciellt. Det finns inga hundgårdar, bara ett hus och en stor trädgård. Hundarna går ut 
och in precis som de själva vill.  
Samtidigt uppfostras hundarna som i vilken familj som helst, de lär sig umgås med människor och med andra 
hundar. 
Chris är speciellt omtyckt av hundarna pga sin kulinariska konst. 
Alla hundarna vaccineras, avmaskas, skyddas mot parasiter, testas. Alla får veterinärvård vid behov. 
Una försöker hitta hem till hundarna, men det är inte lätt i Montenegro. 
Genom sina bekanta lyckas hon ibland placera några hundar, för det mesta i Tyskland. 
Tyvärr har reglerna att skicka hundar till EU blivit restriktivare. Hundstallet kan inte ta in nya djur så länge det 
inte sker några adoptioner. Och f n sker inga adoptioner! 
För gåvor som hundhemmet får köper Una bl.a. hund- och kattfoder och kör ut det till hemlösa hundar och 
katter.  
 
I förra rapporten skrev jag om det extra bidraget till Milenas djurskyddsarbete, ett månadsbelopp på 100Euro 
(ungefär 1000kr). 
Under de senaste månaderna har Milena börjat få bidrag från Tyskland.  Därför har vi omvärderat det beslutet 
- pengar avsedda för Milenas djurskyddsarbete har förflyttats till Unas shelter, som drivs enbart tack vore 
privata donationer. 
Nedan några bilder från Unas och Chris hundhem. 
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Riga, Lettland 
 
Lettland är det land i norra Europa som hittills har klarat av covid 19–pandemin bäst, om man räknar till 
antalet dödsfall och insjuknade. Men naturligtvis har coronaviruset påverkat även våra lettiska vänner på 
djurhemmet ”Good Home” i Riga. 
 
Under årets första sex månader har man tagit hand om 59 hundar och 83 katter på djurhemmet och många 
av djuren har blivit omplacerade till nya, kärleksfulla hem. Speciellt glada är Astrida och hennes medarbetare 
över att ha hittat familjer till alla 34 hundar som under 2019 omhändertogs från en oseriös kennel, där de 
satt under hemska förhållanden i syfte att föda valpar som kunde säljas via internet.  
 
Innan man omplacerar hundarna ser personal och volontärer till att de har socialiserats, det vill säga lärt sig 
att gå i koppel, uppföra sig och återigen fått tillit till människor. Det lyckas man med dels genom att hålla 
seminarier för volontärerna på djurhemmet men också genom att ha kurser där man tränar hundarna i 
vardagslydnad.  
 
Dessutom har man regelbundet tagit emot skolklasser och daghem på djurhemmet, för att visa barn och 
ungdomar hur viktigt det är att respektera och vara snäll mot djuren. Man arbetar överhuvudtaget mycket 
med information och opinionsbildning för allmänheten, om bland annat vikten av att låta sterilisera sina 
husdjur, ha välfungerande djurhem och bra djurskyddslagar i landet.  
 
På grund av coronaviruset har man dock tills vidare tvingats ställa in alla offentliga arrangemang och släpper 
bara in volontärer och personer som har ett seriöst intresse av att adoptera en hund eller katt på 
djurhemmet. Antalet djur som har tagits in på djurhemmet har också begränsats. Men Astrida och hennes 
medarbetare hoppas naturligtvis att pandemin snart är över och att de kan gå tillbaka till sina dagliga rutiner.  
 
De tackar än en gång för all ekonomisk hjälp från er faddrar och medlemmar. Det är ovärderligt! På den 
proffsiga hemsidan patversme.lv finns mer information om verksamheten. Tyvärr är texten skriven på 
lettiska, men det finns massor av bilder både på djuren, personalen och djurhemmet. 
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Rastgårdarna är stora och fina, här har hundarna det aldrig tråkigt    Lettland har klarat sig bra från pandemin, men  
                                                                                                  många använder munskydd 
 

  
Söta valpar är naturligtvis lättare att hitta hem till, än                    Alla hundar tränas på olika sätt för att klara av att  
vuxna hundar                                                                            komma till en ny familj 
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Litauen 
 
Tautmiles Globa, Vilnius (Litauen) 
Corona- pandemin har förstås påverkat situationen i hundhemmet.  Men alla kämpar på. Något som är 
positivt är att fler hundar blir adopterade, framför all av den finska organisationen Pet Rescue, men fler 
adoptioner görs även i Litauen. Man får väl bara hoppas att intresset håller i sig när väl Corona-pandemin är 
över.  
DiÖ fortsätter med at sponsra hundarna, Steven, Ursulis, Marsas, Hipy och Nuras.  De mår alla bra med 
den extra vård och mat de får. I våras blev Zivile uppmärksammad på att det fanns en övergiven hund som 
höll till vid en tom campingplats.  Hunden var i mycket dåligt skick. Zivile tog honom till veterinären där han 
fick behandling för sina inflammerade ögon m m. Det visade sig att han var helt blind. DiÖ finansierade 
veterinärkostnaden och kommer att införliva Einar, som han har döpts till av Zivile som ville ge honom ett 
svenskt namn, med våra andra sponsorhundar.  Zivile säger att Einar är en helt underbar hund som verkligen 
förtjänar ett bättre öde än det han har haft hittills.  
Vi kan sponsra våra hundar med EUR 340/mån tack var er medlemmar.  
 

    
 
Frisk luft mår ingen dåligt av så de volontärer som kunde gav sig i våras ut på en utflykt med flera av 
hundarna. Bad blev det också. Ja, man gör verkligen vad man kan för att hundarna ska ha det så bra som 
möjligt och få se något annat än det begränsade utrymmet vid hundhemmet.   Nedan ser ni alla våra 
sponsorhundar, Steven, Ursulis, Hipy, Nuras, Maras och Einar på utflykt.  
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Kastreringsprojektet i Pasvalys har legat på is pga Coronan.  Man hoppas nu att kunna genomföra 
projektet i början av hösten istället. DiÖ har reserverat ett belopp på EUR 2500 för detta projekt.  
Linksmosios Pedutes (Happy Feet), Klaipeda (Litauen) 
Vi har fått tips om att ett välskött hundhem i hamnstaden Klaipeda skulle vara förtjänta av bistånd med viss 
veterinärutrustning för att kunna hålla nere kostnaderna, dvs inte behöva åka till en veterinärklinik för enklare 
check-ups.  Hanna, vår styrelsemedlem, ska kolla vad som finns och vad det kan kosta. Mer information om 
detta projekt kommer i nästa fadderrapport. Nedan några bilder från en härlig utflykt med några av hundarna, 
bl a med den gamla hunden Whiskey som stått bunden på en industritomt i hela sitt liv.  
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Rumänien 
DiÖ har vid flera tillfällen, via föreningen Hundprojekt Save A Life, bidragit till bättre djurskydd i det 
kommunala hägnet Miroslava i nordöstra Rumänien. Där verkar veterinären Emma Stratulat, en kvinna med 
ett hjärta som brinner för hundarna. När hon tog över hundhemmet för några år sedan fanns där drygt 200 
hundar. Idag har antalet minskat till ca 70 st.  Nedan en film som ger en bild av Mioslava. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2597538010574877&id=1613123762349645&sfnsn=mo&d=n
&vh=e 
Emma har fått mycket god kontakt med flera utländska föreningar som adopterar hundar och nu, senast i 
juni, åkte ca 15 hundar iväg till Frankrike. Emma har också sett till att kennlarna har delats upp så att t ex 
tikar med valpar får egna kennlar. Hon kan alla ”sina” hundar och ser till att ingen hund blir mobbad. De 
hundar som nu är kvar i hundhemmet är, i de flesta fall, hundar som av olika skäl  inte går att få adopterade. 
Tyvärr finns det tecken på att antalet hundar kommer att öka igen. Det är svårt att få människor att kastrera 
sina hundar och valparna slängs ofta ut eller – i bästa fall – lämnas utanför hundhemmet. De kommunala 
myndigheterna tar inte heller sitt ansvar tyvärr.  
En mycket skygg och mobbad hund, Cessy, har upmärksammats av en engelsk förening som vill ta emot 
henne. En beteendevetare vill gärna arbeta med henne. Hundprojekt planerar för att kunna sända Cessy till 
England men det kommer att kosta och föreningen gör nu allt för samla in pengar till resan och till arbetet 
med Cessy. 

 

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 


