Tirsdag den 24. juli 2012

VK støtter fortsat
omstridt hundelov

Spejderne laver selv deres egne
måltider og får f.eks. stillet 125
gram kød til rådighed til hver
deltager. Her er det ﬁre spejdere
fra Arden, der nyder aftenens
menu, vildtgryde.
Fotos: Ditte Lysgaard Holm

N Selv om antallet af hundebid er steget siden et forbud
mod 13 racer, holder VK fast.
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»Fællesskabet skal
genopﬁndes«
N Klaus Majgaard, konsulent
og adjungeret professor på
CBS, mener, at det frivillige
Danmark har en stor rolle i
velfærdssamfundet.
TOBIAS DINNESEN
tobias.dinnesen@jp.dk

Samfundet bliver stadig
mere polariseret. Ungdommen klarer sig generelt
godt, men der er et stort og
stærkt mindretal, som er
blevet »induvidualiserings
tabere«.
Sådan beskriver Klaus
Majgaard, konsulent og
adjungeret professor på
CBS, Copenhagen Business
School, situationen i Danmark. Derfor står man over
for en massiv udfordring.
»Fællesskabet skal genopfindes, og løsningen er
ikke 1950’ernes klassesamfund. Vi skal i stedet finde
nye, stærke, inkluderende
fællesskaber,« sagde han i
går i Holstebro.

Samskabelse
Da stod han foran repræsentanter fra 50 kommuner
til et kommunalt mini-topmøde i forbindelse med
Spejdernes Lejr 2012. Størstedelen var borgmestre,

som han forsøgte at animere til at udnytte det frivillige arbejde bedre. I den forbindelse
introducerede
han begrebet »samskabelse«.
»Det handler om, hvad
man kan skabe sammen
ved at bruge det, som man
hver især er gode til,« sagde
han om samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige.
Han pegede på, at 43 pct.
af danskerne i 2010 svarede, at de havde lavet frivilligt arbejde i det seneste år,
og at de mest aktive er dem
med den højeste uddannelse og dem, der arbejder
mest.

Fjern berøringsangsten

Et forbud mod 13 såkaldte
kamphunderacer er den rigtige vej at gå, hvis man vil
stoppe bidske overfald og
skabe tryghed i befolkningen. Det fastholder Venstre
og De Konservative trods
skarp kritik fra en række dyrefaglige eksperter.
Som Morgenavisen Jyllands-Posten i går kunne berette, er antallet af behandlinger for hundebidsskader
steget på de danske skadestuer, siden den daværende
regering den 1. juli 2010
indførte et raceforbud mod
13 hunde. I både 2010 og
2011 blev flere personer
således behandlet for bidskader end i årene mellem
2005 og 2009.
Samtidig fastslog ledende
overlæge Michael HansenNord, at alvorligheden af de
skader, der i dag behandles,
er uforandret i forhold til før
forbuddet.
Alligevel mener Brian
Mikkelsen (K), som var justitsminister, da det lovforberedende arbejde blev sat i

værk, at raceforbuddet er en
succes.
»Det vil være en rigtig dårlig idé at fjerne forbuddet,
for de 13 hunderacer er til
fare for små børn, hunde og
andre dyr. De har det karakteristikum, at de bider, indtil
knoglerne og musklerne
smækker sammen, og hvis vi
tillader dem, skaber det mindre tryghed,« mener han.
Brian Mikkelsen tilføjer, at
De Konservative er villige til
at kigge på, om der er behov
for hårdere straffe til ejere,
der bryder loven. Men selv
hvis næste sommers planlagte evaluering af loven viser, at forbuddet har været
effektløst, vil en afskaffelse
ikke komme på tale, siger
han.

DF fortryder
Heller ikke Venstres fungerende politiske ordfører, Inger Støjberg, mener, at der er
belæg for at ophæve raceforbuddet.
»Vi kan se, at nogle af hunderacerne decideret er avlet
til at være kamphunde, og
det bryder vi os ganske enkelt ikke om. Det er rigtigt, at
størstedelen af ansvaret ligger hos ejerne, men vi bliver
nødt til at afvente en klarere
evaluering, før der kan siges
noget entydigt,« siger Inger
Støjberg.

Dermed tegner der sig på
nuværende tidspunkt ikke et
flertal for igen at lovliggøre
de 13 hunderacer. Det skyldes, at Socialdemokraterne
ifølge dyrevelfærdsordfører
Orla Hav vil afvente den
planlagte evaluering af loven i sommeren 2013.
Ikke alle partier er dog enige i, at man bør vente så længe. Blandt dem er Dansk Folkeparti, som ellers stemte for
hundeloven i 2010. Dyrevelfærdsordfører Dennis Flydtkjær (DF) erkender to år efter, at loven var en fejltagelse.
»Der er så mange ting, der
er galt med hundeloven, at
vi må handle med det samme. Det er dybt problematisk, at hundebiddene fortsætter, mens mange uskyldige hunde aflives,« siger han.
I stedet vil Dansk Folkeparti se nærmere på muligheden for at indføre et hundekørekort, som bl.a. SF er
fortaler for. Også De Radikale, Enhedslisten og Liberal
Alliance vil af med forbuddet.
»Loven var endnu en panisk hovsaløsning på linje
med knivloven og alle de
mange andre forbud og regler, som Folketingets flertal
hvert år vedtager,« siger politisk ordfører Simon Emil
Ammitzbøll (LA).

H.C. Østerby (S), Holstebros
borgmester, har været med
til at arrangere spejderlejren, der holdes i hans
kommune. Han er ikke i
tvivl om, hvad vejen frem
er.
»Vi skal som kommune
levere en række kerneydelser, men vi må ikke være berøringsangste for at engagere de frivillige i laget under,« sagde han og pegede
på besøgsvenner som et
godt eksempel.

ringerne fra spejderlejren
skal bruges til at styrke samspillet mellem kommunen
og foreningslivet.

Studiebolig?
Er forældrekøb løsningen?

Stærk frivillighedskultur
Statsministeren forklarede,
at hun vil skabe gode rammer for de frivillige, og det
kan måske indebære, at
eksempelvis efterlønnere og
ledige, som i dag kun må
bruge fire timer om ugen på
frivilligt arbejde, kan få lov
at deltage mere aktivt i det
frivillige.
Konkrete forslag kom hun
dog ikke med på marken ved
Holstebro.
»Frivilligt arbejde er ikke
nødvendigvis bare noget,
hvor man ofrer sig, men også
noget, hvor man får utroligt
meget igen,« sagde hun og
forklarede regeringens mål
for frivilligt arbejde:
»Vi er meget optaget af, at

Indland 7

Nordea og danbolig i Aarhus inviterer til informationsmøde om forældrekøb.
Mødet er åbent for alle interesserede og holdes:
Lørdag 4. august 2012 kl. 10.30 - 12.00
Mødet finder sted hos: Nordea, Skt. Clemens torv 2-6, Aarhus C og vi byder på kaffe og
rundstykker fra kl. 10.00.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt lagde under sit besøg på spejderlejren vægt på, at der skal skabes gode rammer for frivilligheden.

vi har en stærk frivillighedskultur i Danmark, og jeg
synes, at spejderlejren viser,
at vi har en stærk frivillighedskultur, hvor folk gør en

indsats for deres egen skyld,
fordi det er sjovt, men også
fordi, at de kan se, at man
kan bygge noget op, der er
større end den enkelte.«

Tilmelding til: Aarhus1998@nordea.dk eller på tlf. 89 33 33 62

