Nej, nu får det vara nog!

Postat den 24 mars, 2011 av Vargens tid
Vi är bara tvungna att låta er läsa denna debattartikel som publicerades i
Dalarnas Tidningar i veckan.

Nej, nu får det vara nog! Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man läser hur
rovdjursdebatten och speciellt hur vargfrågan diskuteras. Vi har i dag ett regeringsbeslut på
att hålla en genetiskt frisk stam av cirka 200 vargar.
Måhända siffran ska vara något annat, lokalt och nationellt, men det ska då diskuteras i en
sund diskussion där allas intressen värderas och också har ett berättigande. Alltså inte bara i
jägarnas och vargmotståndarna intresse.
Aggressivitet, hot och oförmåga att kompromissa vilket utmärker debatten, passar mer i
sandlådan än i dessa forum. Likaså, vargkramarna som demonstrerar med döda blodiga
dockor föreställande jägare. Avskyvärt! Men det som gör mig riktigt förbannad är, att varken
jägarförbund, politiska ledningen eller de andra företrädarna i frågan, nämner någonting alls
om den systematiska förföljning av rovdjur och speciellt varg som sker och som utförs av
falanger inom kåren.
De bara blundar. Denna tysthet kan bara tolkas som att det finns ett samtycke till allt olagligt, så länge det inte upptäcks, oavsett grymheten. Är det läpparnas bekännelse när de säger
att de respekterar både de demokratiska besluten och jägaretiken att inte tillskansa viltet
onödig skada?
Gäller respekten bara ätbart vilt och den egna hunden, vargens kusin? Hur skulle rubrikerna
se ut om hundar utsattes för samma behandling? Hur kan myndigheter och jägareföreträdare
skydda dessa grupper som med hat och systematisk förföljelse fullständigt skiter i allt vad
gäller moral, etik och Sveriges rikes lagar? Ett moralfall
som sakta har vuxit sig starkt genom klent agerande från vår politiska ledning, liksom den
aggressiva retorik och den passiva hållning till dessa olagligheter som jägarföreträdarna haft.
Jägarkåren gräver sin egen grav genom det moralfall som pågår med insinuationer om illdåd, vilka göms bakom kulisserna. SGT (skjut gräv tig) är ett uttryck som används i alla
älgkojor, ibland farligt skämtsamt, i andra med stort allvar. En död varg är en bra varg! Hela
tiden öser jägarna ut nedlåtande uttryck på vargen i sig och de som har en avvikande, likväl
som nyanserad åsikt.
Om inte ledarna uppträder och förespråkar god moral och respekt, kommer heller inte
massorna att göra det! Nu får de dessutom mycket olyckligt indirekt sympati från landshövdingen (Dalarna) och våra politiska företrädare (Dalarna) då de nu säger nej till inplantering
av varg. Vad nejet innebär, är ett starkt stöd till dem som är helt emot varg i våra marker och
därmed ett bekräftande av deras agerande – att hot och utpressning lönar sig.

Har vårt politiska styre inte tillräckligt kurage att agera och skapa förutsättningar/regler för
motarbetande av dessa olagligheter? Är det månne så att politiskt fjäsk (läs makt) är skönare
än ett moraliskt korrekt agerande? Våra politiker framförallt, men också jägareförbunden,
har både kraften och möjligheten att agera, bara viljan finns. Jag är inte naiv och inser
naturligtvis att vargen skapar problem.
Men med lite nytänk, anpassning (nya traditioner) och engagemang kan situationen hanteras. Utveckling kallas det i andra sammanhang! Vargangrepp på hund är en inte alls smakfull
upplevelse. En tragedi i skogen. Lika tragiskt är det då hunden kommer framför en bil eller
då hunden av misstag blir skjuten. Vad är skillnaden i
tragik då vargen tar hunden eller då den dör i trafiken? Hur tragiskt det än är och känns
måste alltid moralen hållas högt och regelboken följas, annars spårar det ur, med konsekvens att alla blir förlorare.
Så innan det kan bli frågan om att låta vargjakten skötas av jägarkåren och att låta rovdjursförvaltning ske lokalt, anser jag, att jägarkåren dramatiskt måste höja moralen inom grupperna, och tillsammans med myndigheterna utarbeta metoder att komma åt dessa terrorister. De måste kraftfullt utmanövreras, anges och i vissa fall åtalas, för att jägarnas ska återfå
trovärdigheten.
Jägarna ska vara skogens riddare inte dess terrorister! Om viljan finns att rejält öka moralen
och vara med på vissa uppoffringar, så kan jakten som livsstil i någon form överleva in i
framtiden.
Men då ska man inte behöva höra talas om:
Vargar överkörda med skoter, skadade och sedan ihjälklubbade. Förgiftade åtlar.
Järnburar gjorda av armeringsjärn, betade med kött där öppningen har hullingar av spetsade armeringsjärn (fastna med nos huvud!). Blodindränkta tvättsvampar, komprimerade och
frysta, vilka läggs ut i terrängen i hopp om att vargen ska äta dem och drabbas av förstoppning.
”En helt säker och icke spårbar metod”, sades det. Skjutna vargar som efter skottet blir
sparkade i hat (känns som bilder från Afghanistankriget!). Skjutna vargar som respektlöst
släpas efter bilar till inspektionsplatsen. Riktad jakt mot vargflockens alfadjur, vilket leder
till splittring av familjegrupper, utebliven parning detta år och mindre överlevnadschans för
de kvarvarande (svältdöd?). Att licensskjutna vargar vid obduktionen visar på gamla skottskador.
Hur kan så många av ett så skyggt och svår jagat djur ertappas med så mycket skottskador
(är de få med mycket tid eller många med lite?)? Förföljande av vargar med skoter (köra
över dem då tillfälle ges?).
Detta är så långt ifrån som det över huvud taget går att komma från den jakt jag en gång
blev introducerad i och de självklara vanliga etiska regler som gäller i samhället i övrigt.

Är det inte så att jägarorganisationerna måste städa rejält i sina egna led för att återfå
förtroendet, byta ut ledarprofilerna till moraliskt mer rakryggade personer (inte
då bara på jägarsidan). Personer som har både kraften och tron att avsevärt höja moralen,
etiken, så att regler följs även långt ute i skogen där lagens långa arm inte når en. Först då
kan ett trovärdigt överlämnande av ansvar och förvaltning ske, inte före!
Gandhi uttryckte vid ett tillfälle: ”The greatness of a nation and its moral progress can be
judged by the way its animals are treated”. Tänkvärda ord!
Anders Krüger
Före detta jägare

