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Politiets julegave til to hundeejere: Vi afliver din hund
Der blev ingen julefred for Pako og Thors ejere i år, da Rigspolitiet lige inden juleaften meddelte, at de ville
aflive deres hunde.

Første afgørelse faldt fredag d. 21. december 2012, hvor Rigspolitiet afgjorde at lille Pako på syv måneder muligvis
er blandet med en af de nu forbudte hunderacer, og at han derfor skulle aflives. Ejerne til lille Pako fik den mest
grusomme og triste julehilsen, at de nu skulle sige farvel til deres lille Pako. Den glade lille hvalp blev aflivet
juleaftensdag.
Søndag d. 23. december traf Rigspolitiet afgørelse i en anden sag. Her blev det bestemt, at 14 måneder gamle Thor
også muligvis er blandet med en af de nu forbudte hunderacer. Og det på trods af at der i denne sag er foretaget
hele tre vurderinger af uvildige hundeeksperter med politiets accept. Alle tre vurderinger af Thor understøtter ejerens
påstand om, at Thor er en blanding af Olde English Bulldogge og Mallorca Mastiff. En politibetjents (som ingen
faglig baggrund eller uddannelse har) vurdering af Thor som muligvis blandet med den ulovlige race Amerikansk
Staffordshire Terrier blev afgørende, og alene på den baggrund blev der dagen før jul truffet afgørelse om, at også
Thor skal aflives.
Foreningen Fair Dogs advokater fra advokatfirmaet Horten har undervejs i sagsforløbet om Thor gjort indsigelser, og
det er efter vores overbevisning ikke en lovlig afgørelse, der er truffet. At træffe afgørelser på ’måske’er’ er ikke godt
nok i et retssamfund som det danske og slet ikke i afgørelser om aflivning af gode, sunde og raske hunde, som er
elskede familiehunde med ansvarlige og gode hundeejere.
Fair Dog vil derfor have sagen for domstolene. Tiden er nu inde til et retsligt opgør og et søgsmål er undervejs.
Vores prioritet lige nu er at få lov til at holde Thor i live, imens sagen kører for domstolene. Men det skal være etisk
og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, vi har derfor tilbudt at betale for Thors ophold på pensionen, men under den
forudsætning, at han bliver flyttet til en anden pension, som har bedre forhold, og hvor han bliver korrekt behandlet
og stimuleret dagligt. Det sker nemlig ikke der, hvor han står i dag og har stået i månedsvis.
Om det lykkes at få vores ønske for Thor opfyldt er endnu uvist - det er lige nu op til Rigspolitiet.
Fair Dog vil straks i det nye år komme med endnu en pressemeddelelse, hvor vi vil fortælle om de næste retslige
skridt i sagen og vores søgsmål.
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