Bakgrund
Inför ikraftträdandet

av

hundrasförbudslagen (Hundeloven)
i Danmark, som trädde i kraft
2010-07-01, tillskrev jag åtta
Folketingsledamöter med information
och bad dem revidera förbudslistan,
som då innehöll 14 raser, däribland
staffordshire bullterrier. Till min stora
glädje skedde så, säkert inte bara pga.
mitt agerande, men det kändes fint att
ha bidragit. (lag var då rasinformatör i
Ssbtk).

Media i både Danmark och Sverige,
refererar felaktigt oftast till denna
lag som ett förbud mot kamPhundar.
I själva verket finns där två, vars
förfäder under en tid, bl.a. användes
till djurkamper, drivna av människor
med vinsthunger som måI. Då genom
vadslagning, där stackars hundar fick
lida ont. Övriga elva, är per definition,
herde-, vakt- och jakthundf r. Men
media vill gärna uttrycka slg för att
väcka sensation, och då brYr man sig
inte alltid om fakta.

Fairdog i Danmark
Föreningen Fairdog, i Danmark, som
vi i SVTek stöder som Partner, sedan

mitten av april i år, vilket vi gör vi
tillsammans med bl.a. Dansk Terrier
Klub qch sjutton andra företag och/eller
organisationer är, som de uttrycker det:
"En välfungerande och generellt
vöIansedd förening, som seriöst arbetar

för fairPlay i hundvörlden."

Häri ingår självklart att få bort den
särlagstiftning för vissa raser och
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typer, som nu gäller i Danmark. Så det
första målet är att den omvärderas i
samband med att den skall utvärderas
2013. Olika politiker har redan nu
starkt ifrågasatt lagen, som förorsakat
så mycket elände genom subjektiva
bedömningar av enskilda polismän, och
avlivning av kära familjemedlemmar'
om inte deras ägare genom omvänd
bevisföring kan bevisa att de inte
tillhör förbjuden ras. Hundar som inte
gjort något annat fel än att födas som

"fel"

ras.
Gå

görna in På wwwJairdog.dk

för mer information. Hemsidan fnns
ii.ven på engelska och tyska, för dem som
eventuellt har svårt med danskan.

Nuläge
Den 1l:e juli fick jag den glädjande
nyheten från Charlotte Andersson,
Fairdogs ordförande' att man nu är
på gång med en rättslig Prövning av
Hundeloven, i Danmark. Under två års
tid har man följt 93 fall, och inhämtat
information därom.
Denna dokumentation lade de fram för
några av Danmarks ledande advokater,
under första delen av juni. De skrev så
tillbaka och bad om ett möte, vilket
avhölls i månadsskiftet juni/juli.
Advokaterna ansåg att Fairdog nu
har tillräckligt med information
och bevis, för att kunna driva en
rättssak i Danmark, men inte bara
där, utan även inför den europeiska
människorättsdomstolen. Fairdog är
nu i färd med att samla in de stora
summor som behövs i sådana här
sammanhang.

Stöd Fairdog
Om man vill stödja Fairdogs arbete, får
man på deras hemsida www.fairdog.dk
under fliken "stöd oss" uPPgifter om
hur man kan sända ett eventuellt bidrag
och hjälpa till att stoPPa oönskad
rasism i hundvärlden. Våra belackare,
som vill åt minst tre av de raser vi
inom Svlek företräder, pekar på vårt
grannland Danmark och menar att de
år ett föredöme med nu existerande lag.
Detta utan att överhuvudtaget ha satt
sig in i de oerhört tråkiga konsekvenser
den fått.

Att få slut på den sociala oro som finns
i främst våra storstäders ytterområden,
genom att förbjuda vissa hundraser/
typer, är som att tro, om jämförelsen
tillåts, att man genom att förbjuda
bilar av märket BMW skulle få ner
kriminaliteten, detta då dessa ofta
används i flyktsammanhang.

Hittills har man kunnat inbetala
DKK 120 000:- till advokaterna.
Vänliga hälsningar
Thorleif Wallqvist,

Medieinformatör

SVTek

I

PS. För de av er som inte varit inne på
vår hemsidas Jlik " Medieinformation"
vill jag rekommendera att göra
så ochlösa min information om

kamPhundsbegrePPet.
w w w. t e r r i erklubb en. s e /
klubb enm e di e inf o r m at i o n /

informator.PhP

