Åbent brev sendt til Fødevareminister Karen Hækkerup
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

21.09.2013

Kære fødevareminister Karen Hækkerup,
Jeg har fuld forståelse for at du er bange for "kamphunde", (artikel i Jyllands-posten 21 september
2013 vedlagt) personligt er jeg mere bange for de kriminelle hjerteløse afstumpede mennesker, der
kan finde på at misbruge og mishandle hunde til den slags for profit.
Når det er sagt, vil jeg endnu engang understrege, at "kamphunde" ikke er en hunderace, det er en
stakkels hund uanset race, som afstumpede og følelseskolde individer tager fra deres moder når de
er 2 uger gamle, graver dem ned i huller og udsætter dem for alverdens pinsler for at gøre dem klar
til, at tjene penge for bagmændene i en pit.
I det meste af verdenen er det forbudt, at afholde og misbruge hunde til hundekampe og anses at
være dyremishandling af den værste grad. Det samme gør sig gældende i Danmark, det har været
forbudt at eje, besidde og bruge hunde til hundekampe siden 2005 jf. hundelovens § 6d, derudover
er det også en overtrædelse af dyreværnsloven § 1 og § 2.
At kalde de 13 nu forbudte hunderacer, samt blandinger heraf for "kamphunde" er ikke kun trist og
uvidenhed, men også injurierende og en overtrædelse af straffeloven, da man beskylder hundeejere
for at misbruge deres hunde til et grumt formål som jf. dansk lov er strafbare forhold.
Det er mit håb, at politikere og andre der ikke ved så meget om hunde, tager sig tid til at sætte sig
ind i hvad det er man udtaler sig om og aller vigtigst, hvad det er man lovgiver om. At lovgive ud
fra en frygt og uvidenhed, man selv har og i dette tilfælde en frygt, der i Danmark er ganske
grundløs, er bekymrende og kan have fatale konsekvenser for mange hundeejere i Danmark. At
straffe andre mennesker og dyr fordi man selv har en frygt, giver ingen mening, skal vi så til at
lovgive os ud af enhver fobi her i Danmark?
Man må og skal som lovgivende politiker, være i stand til at forholde sig neutral til det man
lovgiver om, sætte sig grundig ind i tingene og ikke lade sig farve af blodige fantasifulde
overskrifter, eller youtube film som intet har med virkeligheden i Danmark at gøre.
Jeg håber og tror på at du er i stand til, at tage de saglige og faglige briller på og sætter dig mere ind
i danske hunde og dansk hundehold, som adskiller sig meget fra f.eks. hundehold i USA.
Med Venlig Hilsen
Charlotte Andersson

