
Pressemeddelse 

Jyske Vestkystens artikel 

”Hund gik amok på sin ejer i esbjerg 
Kvinde opereret for bid i ansigtet” bragt 09.06.2011

Foreningen Fair Dog finder det yderst kritisabelt at journalist Esben Dige under det bragte billede af
en Staffordshire Bull Terrier skriver: 

”…Det vides ikke om, det var en kamphund, der angreb den 31-årige kvinde, men voldsomheden af 
angrebet kunne tyde på det”.

Hvilket belæg har Hr. Esben Dige for at komme med en sådan påstand ? Foreningen Fair Dog venter med 
spænding på dokumentation for denne udtalelse.

Foreningen Fair Dog finder det kritisabelt at man konsekvent bringer billeder af en af de 13 listeracer så 
snart der rapporteres om et hundeangreb, uanset om der er tale om en af de 13 racer eller ej. Det er ikke 
alene misvisende, men også en direkte hetz imod disse hunderacer. Avisens læsere vil med sådant et 
billede formode, at der er tale om en af de nu 13 forbudte racer. 

I en relateret artikel bringer jv.dk et billede af en Amerikansk Bulldog, først i tredje relaterede artikel bringes 
et billede af den korrekte race, en Schæfer. 

Vagthavende hos Syd og Sønderjyllands politi udtaler til avisen:

…”Hunden er blevet anbragt på et internat og bliver med al sandsynlighed aflivet. Politiet ved endnu ikke 
præcist, hvilken race, der er tale om, men det er en kamphunde-lignende race oplyser politiet”.

Foreningen Fair Dog undrer sig over denne udtalelse da der i gårsdagens hændelse er tale om en Schæfer. 
Man må formode at politiet kender til denne race og hvordan den ser ud, eller skal man udlede af denne 
udtalelse at politiet anser deres hunde for værende ”kamphunde”?

Dette er desværre kun endnu et eksempel, i en efterhånden meget lang række på sensationshungrende 
journalister og politibetjente, med en livlig fantasi og meget lidt racekendskab. Der er Fair Dogs håb, at 
man i fremtiden, vil være mere påpasselig og holde sig til faktuelle oplysninger samt afholde sig fra at 
sprede ammestuehistorier, der kun hører sig til i eventyrbøger og ikke i aviser som burde bringe FAKTA og 
ikke FIKTION.
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Denne artikel var 1 ud af 2 artikler jv.dk skrev om bid-episoden inden den blev rettet...



Sådan så artiklen ud efter rettelse...


