	
  

	
  

	
  
Mr Janez Potočnik
European Commissioner for the Environment
European Commission
1049 Brussels
Belgium

Sverige, 2012-11-18

Gällande SJF & SKK brev till Er, av den 2012-11-12
Jag har läst det brev SJF (Svenska jägarförbundet) och SKK (Svenska
kennelklubben) sänt Er och blir väldigt upprörd över det.
När man läser brevet kan det tyckas som att ALLA medlemmar i SKK har
samma åsikt som Kennelfullmäktige, omkring 200 personer - där det inte ens
framgår om samtliga ledamöter är emot varg och för decimering av den
svenska vargstammen.
Det som dock upprör mest är att SKK: s 300 000 medlemmar är människor
som är tvingade att vara medlem i denna organisation och eller deras
paraplyorganisation, för att kunna registrera sin avel och eller tävlingsresultat
med hund.
Svenskar som är medlemmar i SKK är alltså hundintresserade människor där
flertalet inte har den blekaste aning om och eller intresse för varg eller
vargfrågan.
Att göra som ordförande, Nils- Erik Åhmansson gör, att ihop med SJF tillskriva
Er som om alla deras medlemmar tycker lika och alltså att det skulle framgå
som om det vara en betydande del av svenskarna som är medlemmar i SKK
tycker som kennelfullmäktige, är inte korrekt.
SKK har fått massvis av protestbrev kring detta förfarande. Ett förfarande som
sträcker sig ända in i Sveriges Riksdag, då SKK är remissinstans till riksdag och
regering.
Personligen har jag som aktivt arbetande med och för hundar, som
hundpsykolog - beteendevetare, tillskrivit SKK och deras medlemstidning,
flertalet gånger om detta kring deras högst personliga motstånd till varg i vårt
land. Och många med mig har gjort detsamma. Jag har varit "nära" SKK i över
15 år och vet vad som skrivs i deras medlemstidning.

	
  

	
  

	
  

	
  
Så bäste Mr. Janez Potočnik inse att detta deras brev inte har förankring i
hundvärlden i vårt land.
Med vänliga hälsningar
Charlotte Swanstein
Hundpsykolog, Författare, lärare
Mail: info@fidos.se

	
  
	
  
	
  

	
  

