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                                   Rapport Juli 2022 
                Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade! 
 

Vi hoppas att ni alla har en fin sommar! Här kommer vår rapport med berättelser från våra projekt, samt 
några nya projekt. Vi är så tacksamma att vi även kunnat hjälpa fler som verkligen är i behov av all hjälp de 
kan få. Tänk vad många som kämpar dag ut och dag in för att hjälpa djuren och att ni är en del av den 
hjälpen <3  
 

Sankt Petersburg  
Situationen i Ryssland är, som ni redan vet, förfärlig. Våra ryska vänner berättar om hur svårt det är att leva 
under hårdnackad censur, att de inte kan gå ut offentligt och kritisera kriget i Ukraina, och att även personer 
som har uttalat sig negativt om Putin för flera år sedan kan bli arresterade. Varje dag kommer det en ny rysk 
lag som inskränker de mänskliga rättigheterna och alla lever under en konstant rädsla. 
 
Naturligtvis påverkas vårt djurskyddsarbete i Ryssland enormt mycket av utvecklingen. Nu kan vi inte längre 

skicka några pengar till våra ryska vänner, eftersom de har blivit avskurna från bankernas SWIFT. Gränserna 
har dessutom blivit stängda och det enda sättet att kunna lämna Ryssland är om du ska genomgå en 

medicinsk behandling i utlandet och då behöver du först visa dokumentation.  
 
Vår kontaktperson Elena (vi vågar inte skriva ut hennes efternamn) har för närvarande hand om 19 hundar 
och 12 katter i sitt hus, som fungerar som ett djurhem, på landet utanför Sankt Petersburg. Det är rent och 
fint och alla djur har tillgång till en stor tomt, där det också finns kojor till hundarna. Många av djuren är 

gamla och svåra att omplacera, vilket naturligtvis är vad Elena försöker att göra, hennes mål är alltid att hitta 
nya hem. Elena har mycket kontakt med andra djurälskare och de hjälper och stöttar varandra. 
 
På grund av brist på pengar kan inte Elena ge lika bra mat till djuren som hon brukar och två av hundarna är 
även i behov av mediciner. Vi ska försöka att lösa situationen genom en ryska som har fått ett Visa till Estland 
och berättar mera i nästa fadderrapport.  

 
Elena arbetar hårt även juridiskt, med att tillsammans med sina juristvänner försöka övertyga politikerna om 
att införa djurskyddslagar i Ryssland. För att uttrycka det milt arbetar hon i ständig motvind och det utsätter 
henne också för stora personliga risker, i Ryssland får du ju inte kritisera myndigheterna. Hon kämpar bl.a. 

sedan många år för att man ska förbjuda de vidriga metoder som används på landets drygt 200 officiella 
”baiting stations”, där jägare tränar blivande jakthundar att jaga och döda vilda djur. Framför allt björnar, 
rävar och tvättbjörnar kedjas fast och deras munnar tejpas ihop och sedan hetsas jakthundar att attackera 

och döda dem. De vilda djuren har inte en chans att försvara sig. År 2018 ville det ryska parlamentet förbjuda 
dessa ”baiting stations” men förslaget stoppades tyvärr av politiker i högre instans (i the Federation Council). 
Vill ni läsa mer om ryska ”baiting stations” finns det en informativ artikel i ”Daily Mail Online”, den går lätt att 
googla fram på nätet. 

 
Utvecklingen går bakåt i Ryssland på alla fronter, när det gäller djurskydd har bl.a. följande återigen blivit 
tillåtet; fångstsnaror, nattjakt med billjus som förblindar djuren, jakt i inhägnader (som i Sydafrika), 
vinterjakt på björnfamiljer som har gått i ide, jakt på vilda djur som tidigare har varit rödlistade. Nu har också 
den ryska armén fått tillåtelse att fälla skog överallt och det inkluderar även i naturreservat, och det är fria 

händer som har givits, inga dokument är nödvändiga. I Ukraina är lidandet ofattbart, både för människor och 
djur. 

 
”Men vi får inte ens uttala ordet krig, ryssar som protesterar mot kriget arresteras och får böta 19 000–
20 000 Euro eller hamnar i fängelse i minst 8 år. Hela världen hatar oss nu och det här är en skuld som vi 
kommer att tvingas bära med oss i generationer framåt.” 
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Nu senast har en ny lag införts i Ryssland, att det ska bli förbjudet för alla ryssar att ha kontakt med 
internationella organisationer. Ryssar som har sådana kontakter betraktas som förrädare och ska bli 

fängslade. Det har med andra ord blivit jättesvårt för oss att arbeta i Ryssland, men vi ska göra allt vad vi kan 
och håller er så klart informerade om utvecklingen. 

 

  
Björnen Potab räddades från en ”baiting station” och levde i en stor inhägnad i skogen tillsammans med en annan 
omhändertagen björn, och Elena och hennes vänner letade efter en viltpark till dem. Men i början av juli i år blev Potab 
förgiftad till döds och våra ryska vänner vet ännu inte vem som ligger bakom dådet.   

 

 

Litauen 
Kastreringsprojekt 6–8 maj i Pakrojo-regionen i nordöstra Litauen 
Man hade anlitat fyra veterinärer och fyra assistenter. Våra samarbetspartners Zivile och Liisa bistod med det 

praktiska.  
Även denna gång blev det av DiÖ sponsrade kastreringsprojektet mycket lyckat. Man kastrerade totalt 145 
katter och hundar. 
39 hankatter, 61 honor, 36 tikar och 9 hannar.  

En katt med två ungar togs av Anzelika till Mazas Draugas shelter, som finns i närheten. En hund blev hemlös 
då ägaren plötsligt dog. Han fick också följa med till Mazas Draugas. En hund var i så dåligt skick att han fick 
somna in.  

Det finns starka önskemål om att de ska komma tillbaka till hösten. DiÖ har budgeterat för ett höstprojekt.  
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Besök hos Mazas Draugas (Små vänner) 26 maj 2022 
Torsdagen 26 maj besökte jag, Eva-Christine Bergström, hund- och katthemmet Mazas Draugas (MD) strax 
utanför Panevesys i centrala Litauen. Jag hade sällskap av DiÖs samarbetspartners Liisa och Zivile. Även 
Zviles gode vän Povilas var med.  
Föreståndaren för MD, Anzelika, har också varit engagerad som administratör i de kastreringsprojekt som DiÖ 

sponsrat de senaste åren, nu senast i maj. Man har blivit inbjuden att komma tillbaka i höst. Hon har också, 
tillsammans med bl a Zivile, deltagit i aktionerna mot flera valpfabriker. Två av hundarna från kastrerings-
projektet finns nu hos MD liksom en hund från en valpfabrik. Dessutom har Anzelika ”kidnappat” en tik från 
en privat valpfabrik. En kvinna lät sin stackars tik föda kull efter kull. Det är slut med det nu. Tiken är 
kastrerad och eftersom kvinnan inte längre kan tjäna några pengar på tiken tror inte Anzelika att kvinna 
kommer att kräva hunden tillbaka. Vi får se…  
Men tyvärr är den litauiska lagstiftningen bristfällig och MD har ännu inte efter 3 år fått ta över ägarskapet av 

tiken. Ägaren till valpfabriken kan när som helst kräva att få tillbaka tiken. Därför kan hon f n inte erbjudas 

för adoption. Anzelika ska ändå försöka att hitta ett jourhem till henne.   
 

   
Tiken från valpfabriken mår inte bra i hägnet och Anzelika skulle gärna vilja hitta en familj till henne. 
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Men det finns också hundar som mår bra i hägnet. 

 
Hund- och katthemmet som MD hyr f n är en nedgången, för att inte säga förfallen, bondgård.  

  
Ägaren hotar med att vilja ta tillbaka gården så tillvaron har varit mycket osäker det senaste året. En  
finsk familj, som har adopterat en hund från MD, har engagerat sig och har också köpt en tomt (med  
en lika förfallen bondgård) till föreningen.  
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Tomten och husen ska nu rustas upp innan hundarna kan flytta in (katterna har redan fått flytta till ett av 
husen som är i hyggligt skick). Om ett par veckor kommer det ned 15 pigga finska volontärer som ska hjälpa 

till. (Det är Liisa, som är finska, som har ordnat detta.) 
I det nuvarande hägnet finns det 19 hundar och 25 katter. Anzelika har 10 hundar i foster.  Tyvärr måste 
några av hundarna stå i kedja, inget som Anzelika är glad över, men hägnen (skänkta av Pet Rescue Finland) 

räcker inte till. Men det finns många villiga volontärer som tar ut hundarna på promenad minst 2 ggr/dag.  
 

   
 

    
Anzelika och Eva-Christine 
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Zivile Povilas oh Anzelika 
   
 

Exempel på hundfilt som en volontär har tillverkat till hundarna. Lätt att torka av. 

  
MD bedriver en mycket seriös verksamhet men arbetar under knappa omständigheter. De behöver allt stöd vi 
kan ge dem. Ett bidrag för att få det blivande hund- och katthemmet i acceptabelt skick skulle vara mycket 
välkommet.  
Jag hade också planerat att besöka Linksmosios Pedutes (Happay Feet) i Klaipeda, men det hann jag inte 
med denna gång. Det får bli nästa gång. De får fr o m i år ett månatligt bidrag, som Simona är väldigt 
tacksam över.  Detta bidrag hjälper dem att betala kostbara veterinärräkningar // Eva-Christine 

 

Montenegro 
Vårt steriliseringsprojekt i staden Bar har blivit en stor succé - vi har i princip steriliserat de flesta hemlösa 
katter (tack vare satsning av en av våra medlemmar) och vi har ökat biståndet till sterilisering av hemlösa 
tikar från 4 till 7 tikar i månaden. För tillfället verkar läget vara under kontroll. Det största bekymret just nu 

är sjuka hundar, som slängs ut på gatan av oansvariga ägare - volontärerna gör vad de kan, de ber överallt 
om pengar för att kunna betala veterinärvård samt köpa läkemedel. Vår kontaktperson, Buba, gör ett 

utomordentligt jobb. 
 
Jag funderar ibland hur hon orkar - hon vandrar runt staden på kvällarna, matar hundarna, kollar deras hälsa, 
kelar med dem. Hon fångar upp sjuka hundar och ser till att de kommer till veterinär och får vård. Hon får 
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även information från folk, som ser sjuka hundar och ringer henne för att berätta. Buba har bett mig att tacka 
alla våra medlemmar för stöd - utan er skulle de inte kunna hjälpa ens hälften av djuren. Vår närvaro har 
verkligen gjort skillnad!!! 

 
Vår andra kontaktperson, Una, har äntligen lyckats starta bygget av det nya sheltret. Hennes organisation, 
Animal Rescue Society "Sundial" med ordförande Ljiljana Vulicevic, har just köpt en bit av mark, ca 1000kvm. 

De planerar ta dit alla hundar från det hemska stället Paladine, men först måste området stängslas in. Det 
uppskattade beloppet för stängslet ligger runt 80 tusen svenska kronor, bygget är helt beroende av 
donationer. 

 

Katterna i Montenegro 
Kotor Kitties (fortsättningsvis KK) är en ”non-profit" organisation (motsvarande ideell förening) som startade 
2018 av bland annat en amerikansk kvinna, April King, som då befann sig i Kotor i Montenegro. Hon är 
fortfarande i högsta grad verksam i KK. KK är registrerad både i USA och i England/Wales, men arbetar 
enbart i Montenegro och med huvudsaklig inriktning mot katter. Namnet beror på att verksamheten började i 

just staden Kotor i Montenegro, men numera verkar man även i närliggande områden. 

 
 

Över hela världen finns kolonier av hemlösa och förvildade katter. Dessa katter är sårbara för svält, 
sjukdomar, lidande och död. För att minska antalet hemlösa katter, även hundar, läggs ofta förgiftad mat ut. 
Men genom att arbeta med TNR (Trap, Neuter, Return) - ”fånga in, kastrera och återföra” - kan man minska 

antalet kattungar som föds till hemlöshet. KK har byggt upp ett långsiktigt och hållbart kastreringsprogram, 
specifikt designat för Montenegros behov och förhållanden. KK har också utvecklat ett formellt TNR-program 
för att lära ut fångsttekniker som minskar stressen hos infångade katter och ökar säkerheten för både katten 

och kattinfångaren. Man har bra samarbete med ett antal veterinärer som verkar i området, och som åtar sig 
att kastrera även förvildande katter, och med specialiserade och humana metoder. 
 
Katter från kattkolonierna fångas in med kattfälla av volontärer och förs sedan direkt till någon av de anslutna 
veterinärklinikerna. Under narkosen tar veterinären hand om enklare problem, såsom inåtväxande klor, 
amputation av skadad svans, behandling av öronkvalster och/eller enkla tandextraktioner för att katterna ska 
kunna äta obesvärat. Katterna märks permanent (klipp i örontippen) så att de inte kommer fångas en andra 

gång. Unga katter och tama vuxna katter försöker man adoptera bort. Friska vuxna katter som är alltför 
förvildade återförs till sina bekanta livsmiljöer (=TNR), och står ofta under långvarig omsorg av volontärer 
som också matar dessa katter. 
 

Tidigare har inte ens ägda katter kastrerats i Montenegro, med resultat att kattungar ofta övergivits. Men 
inställningen till kastrering håller sakta, men säkert, på att ändras. KK subventionerar därför också kastrering 
av katter som har ”ägare”, men som av ekonomiska skäl skulle underlåta att bekosta detta själva.  

 
Glädjande nog syns nu en klar förbättring av kattsituationen i staden Bar, Montenegro, som sedan slutet av 
2017 har ett kattkastreringsprojekt för ägarlösa honkatter som helt och hållet bekostats av Djurskydd i 
Östeuropa och med öronmärkta gåvor från föreningens medlemmar. Staden Bar är en mindre stad, så 
problemet med just herrelösa katter har varit lite lättare att få bättre kontroll över än i Kotor och dess 
närområden.  

 
Tack vare en medlem i Djurskydd i Östeuropa har under våren en donation kunnat förmedlas till KK, riktat till 
deras arbete i just kattkolonier. Behovet av finansiellt stöd kvarstår naturligtvis. KK ska nu försöka få in 
donationer för att finansiera  renovering och köpa in utrustning till ett återhämtningsutrymme (”hospital”) för 
sjuka katter och katter med behov av längre konvalescens och tillsyn efter veterinärbesöket. Utrymmet (ett 
stort garage) ligger bredvid den mest anlitade veterinärens klinik  På KK:s hemsida står att, om den dagen 

kommer när vi har råd med vaccin och parasitbehandling kommer vi lägga till det till vårt program. KK har 

även facebook. Man kan donera pengar via deras hemsida (https://kotorkitties.org) - gå gärna in och läs - 
 men också genom Djurskydd i Östeuropa - märk då gåvan ”Kotor Kitties”. 

https://urldefense.com/v3/__https:/kotorkitties.org/__;!!FVajH6CFHhmYMuQ!-FsEIJ4skPWQJ-YdPmrxRudIlSyichamNIDgiXwXPjcRQ8F1DdEjUphRGRKNIHcnhGIAIo2qCrkAjv85kKg3BGV-f4Q$
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Projekt i Bosnien – TRAVNIK 
I våras blev jag kontaktad av Elvira - född i Bosnien, bosatt hälften i Bosnien och hälften i USA - med vädjan 
om hjälp. 
 

I den lilla staden Travnik, ca 10 mil norr om Sarajevo, kom myndigheter på att de inte vill ha hemlösa hundar 
ute på gatorna. 

 
Eftersom det är förbjudet att avliva friska hundar i Bosnien kom borgmästaren på en "briljant" ide - han köpte 
stängsel och satte upp en "hage" ca en mil utanför stan, "i tomma intet". Där slänger han alla infångade 
hundar, förmodligen i hopp om att de dör själva. Utan mat, utan veterinärvård, tikar och hanar ihop. 
 

Volontärer på plats har givetvis engagerat sig - för det första satte man stopp för borgmästares "fasoner". Det 
är bättre om hundar lever ute på gatorna – de matas av folk, är friskare, de smittar inte varandra på samma 

sätt som i de trånga utrymmen. Och de slåss inte. 
 
Men dessa 50-60 hundar som redan finns kan man inte släppa fritt. Några tikar har redan fått valpar, många 
hundar är sjuka, det finns inte mycket hjälp att få - detta är långt ute på landet. 
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Volontärer skrapar ihop till foder, vissa dagar får hundarna ingen mat. Det finns inga pengar till läkemedel. 
Men det mest akuta är steriliseringar, så att antalet hundar inte ökar. 
Nedan bild från "sheltret", hur det ser ut.... 

 
Vi har bestämt att sterilisera alla tikar i "sheltret" (ca 20), utförligt rapport kommer i november, nedan 

bifogas tack från Elvira, som hade kontaktat mig. 
 

Nedan ett tack från steriliseringsprojektet i Travnik: 
 
”På uppdrag av vår organisation "Avlijaner" Travnik, Bosnien och Hercegovina, vill jag tacka er och uttrycka 
vår tacksamhet för er organisations ekonomiska stöd. Vi är hedrade över att få en sådan nödvändig 
ekonomisk hjälp för att sterilisera herrelösa hundar. 
Som ni redan vet är det det bästa sättet att kontrollera sin befolkning och stoppa den onödiga smärtan och 

lidandet hos dessa underbara djur. Tyvärr hamnar många på gatan på grund av oansvariga ägare. 
Vi hundälskare måste hjälpa dem så mycket vi kan. 
Med vänlig hälsning / Maja Rizvic” 
 

Projekt i Bosnien – Fedin 
En av våra medlemmar har under många år följt och hjälpt ett litet shelter, inte så långt från ovannämnda 

staden Travnik. 
 
Fedin Gunić - en djurrättsaktivist, ca 50 år gammal, bor med sina gamla  föräldrar - pappan har 
nyligen fyllt 75  - på en gård ca 12-15 mil norr om Sarajevo, nära Banjaluka.   
Fedins familj var flyktingar i Bosnienkriget 1992 och återvände till sin gård först 2002.  Kattungar och valpar 
dumpades hela tiden på deras mark, familjen plockade alla övergivna själar och gav dem skydd. 

 
2004 byggde de sheltret - eller snarare sanktuarium - för hundar och katter. Just nu har de 75 hundar och 24 
katter. Den yngsta hunden är 8 månader, den äldsta 16 år. 

Familjen fick kämpa en del med lokala myndigheter, men till slut stabiliserades situationen. De har en mycket 
bra relation till den närbelägna veterinärkliniken. 
 
Alla djuren på gården är steriliserade - veterinärkliniken samarbetar med DogTrust, som förser dem med 
gratis steriliseringar. 
 

Familjen får lite hjälp av en liten schweizisk organisation - men det är inte mycket. 

 
Organisationen gör insamlingar till foder, men Fedins största problem är avmaskningsmedel, fästingmedel 
(babesia härjar där), vaccinationer samt mediciner. 
 
Vi har bestämt att hjälpa Fedin med mediciner och vaccinationer till djur i hans shelter. 
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Nedan några bilder från Fedins sanktuarium 

  
Fedins pappa bär in maten som kommit 

  

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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