Hundeejerne chikaneres og stigmatiseres
Af Charlotte Andersson 22. maj 2014
I de sidste par dage, har vi hørt om Sara's ubehagelige oplevelse med sin "Amstaff" Kejser. Sara's
oplevelse er desværre ikke enkeltstående, som nogen ellers forsøger at få det til at lyde som om.
Lige siden 2009 hvor debatten om "muskelhundene" blussede op, har vi hørt om det ene tilfælde
efter det andet og det lader desværre til at en del finder det helt i orden og kommer med
bemærkninger som "de kan bare vælge en anden hund" eller "man beder selv om det, når man har
sådan en køter". Vores morale er skredet voldsomt over de sidste 4-5 år og med "muskelhundene"
har samfundet fået sig endnu en syndebuk, som de kan trampe på og give skylde for alverdens
ulykker.
Samfundet
Foreningen Fair Dog har fået mange henvendelser fra hundeejere. Lovlydige borgere som
chikaneres af tilråb på gaden, bliver spyttet, slået og sparket efter, udelukkende p.g.a deres valg af
hund.
Samfundet har stigmatiseret dem og deres hunde, som værende kriminelle og ”farlige”. Flere hunde
er blevet angrebet af andre hunde, fordi ejere af hunde, der ikke hører under forbuddet, lige skulle
se, “hvad der skete” når listehundene var iført mundkurv.
Men det er ikke kun listeracerne og blandingerne heraf som rammes, også ejere af Boxere, Fransk
Bulldog, Bullmastiff, brun Labrador, Staffordshire Bull Terrier mfl. oplever tilråb og stigmatisering,
fordi folk uden kendskab til hunderacer, mener at disse hunde ligner og derfor må være en af de
”farlige”.

Jeg har en god ven, som er en særdeles anerkendt advokat, hun er ejer af 2 skønne chokolade
labrador, så enhver med kendskab til hunde, ville tænke at hun i alle tilfælde aldrig ville få
stigmatiseringen eller mistroen at mærke. Tro om igen... En eftermiddag lufter hun sine Labradeller,
som hun kalder dem, hun passerer en legeplads med massere af børn og lige da hun når forbi, hører
hun en kvinde råbe, at hun skulle se at få mundkurv på sine pitbulls og at hun skulle holde sig væk
fra legepladsens område med de køtere. Behøver jeg at skrive at hun var målløs?
I Dansk Kennel Klub har man også haft mange henvendelser fra lovlydige borgere. “Vi får mange
henvendelser fra frustrerede medlemmer med velopdragne hunde, der får tilråb, når de går på gaden
med deres store hunde. Vi har sågar et eksempel på en kvinde, der fik et anonymt brev, hvori der
stod noget i retning af “vi holder øje med dig” og “din hund er en af dem”, selvom der aldrig havde
været problemer med kvindens hund”, fortæller Liselotte Christensen, der er konsulent i Dansk
Kennel Klub.
Maner til besindighed
Gitte Andersen fra Martofte er medlem af Dansk Bullmastiffklub - en af de hundetyper der har
været fremme i forbindelse med debatten - og hun kan godt mærke den øgede opmærksomhed, når
hun går på gaden med sine hunde.
- Jeg har oplevet, at folk pegede mine hunde ud som nogen "der burde have mundkurv på", selvom
de aldrig har gjort nogen fortræd, siger Gitte Andersen.
- Jeg er rigtig træt af al den fokus, for vores race er ikke sådan, siger hun.
Jane fortæller:
Jeg har en muskelhund - en dejlig stille og rolig Amstaff.. Før hundelovforslaget blev lagt frem, er
folk næsten altid kommet hen til os for at snakke og for at klappe Zeus og rose både ham og mig for
at være så disciplinerede som vi begge er, når vi færdes i gader, stræder, parker, skov og strand.
Men efter at lovforslaget kom på bordet i folketinget har vi tit været udsat for, tilråb, skældsord som
jeg ikke engang vil gentage her...
Vi er blevet spyttet på indtil flere gange..
I marts blev der sparket ud efter Zeus på gaden og her for nylig, efter at han har fået mundkurv på,
blev han dasket flere gange med en avis, af en mand der passerede os.. Da han gik forbi os, råbte
manden højlydt, at jeg bare skulle se at få aflivet den dræberhund ellers vil han skære halsen over
på både min hund og mig, når han ser os næste gang. Og jeg vil lige nævne at Zeus ikke en gang
knurrede eller bed ud efter hverken manden der sparkede eller ham der ham daskede Zeus med en
avis... tværtimod gemte Zeus sig bag mig, sin “mor”...
Det er hverdagen for mig og min hund efter den nye hundelov. Og jeg hører fra andre hundeejere,
specielt kvinder med hunde der tilhører en af de 13 racer der er forbudt eller hunde der bare ligner
dem, at de har været udsat for lignende episoder...
Ikke rart skal jeg hilse og sige. Folk mener simpelthen at det er ok at opføre sig sådan, når det
“bare” er en af de der ”ulovlige dræbere”.

Vi er blevet gjort til kriminelle i mange folk’s øjne og så må man godt mobbe og true, alt det man
vil.. det koster ikke noget.
Fra afhandlingen "kampen om hundene" af Cecilie H. Thorslund
Der viser sig en klar lynchstemning når kamphundeejere konfronteres i offentligheden og i nogle
tilfælde går det galt.
Der er nemlig eksempler på, at den symbolske vold udmønter sig i konkret fysisk vold. Den frygt
og aggressive adfærd som Ole oplevede når han gik tur med sin hund – en Amstaff – er et eksempel
på den hårfine grænse der er mellem symbolsk og fysisk forulempelse:
”Vi kom gående ned mod stranden og der kommer en mand gående forbi og så vender han sig om
og så sparker han bare og rammer hende, og siger at jeg kan godt fjerne mit kræ og det skal være
lige nu” Side 80 http://rudar.ruc.dk/bit.../1800/6315/1/Samlet%20speciale.pdf
Ejere til hunderacen Engelsk Bulldog føler sig chikaneret af folk, der tror deres hund er en
kamphund.
I Christiansfeld var der søndag et træf for hunde af racerne Fransk- og Engelsk Bulldog. Især blandt
ejerne af de engelsk bulldogs var bekymringen stor for den forveksling flere giver udtryk for når de
møder racen.
Mange tror fejlagtigt at Engelsk Bulldog er en kamphund. Det var den i gamle dage, men
agressiviteten er avlet ud af den. De fleste ejere ønsker et register, hvor det klart fremgår, at racen
ikke er en kamphund.
De frygter netop en ny hundelov med et register, hvor Engelsk Bulldog vil fremstå som en farlig
hund.
Lynch-stemning efter hundeepisode
Dreng på 13 år følte sig truet af menneskemængde efter episode med hund i Esbjerg.
Der opstod nærmest lynch-stemning, da en hund var hoppet op ad et otte-årigt barn i Esbjerg,
oplyser politiet.
En dreng på 13 år blev omringet af 30-40 personer efter episoden, som skete tirsdag.
- Vi måtte rykke ud for at dæmpe gemytterne, siger vagtchef Jesper Hansen ved Syd- og
Sønderjyllands Politi.
Den 13-årige var ude med en hund af blandet race, da den i kådhed hoppede op ad barnet. Derefter
begyndte folk at stimle sammen om den 13-årige.
- Både han og hans familie følte sig truet, siger vagtchefen.

