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Massiv uppslutning
Foto: European Alliance for Wolf Conservation (EAWC)

En stor manifestation för vargen genomfördes i Madrid den 13 mars 2016. På banderollen står, översatt (ungefär) till svenska:
”Försvara den iberiska vargen” och ”Levande varg, Skyddad varg”.

Den 13 mars var tusentals
människor delaktiga i en historisk
dag för bevarande av naturarvet
på den iberiska halvön. Folk har
tröttnat på förföljelsen av vargen.
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ör första gången i Spanien hölls en massdemonstration till förmån för naturen
och för första gången visades ett sådant stöd
för en särskild art.
Framgången med manifestationen, som
gick av stapeln i centrala Madrid, var överväldigande. Gatorna och centrala Madrid
fylldes med ylanden och slagord för vargen.
Polisens statistik talar om 20 000 personer. Huvudparollen löd ”Lobo vivo, Lobo
protegido” (levande varg, skyddad varg).
Budskapet var: Vi vill ha den iberiska vargen levande och strikt skyddad och det är
bråttom! Demonstrationen organiserades
av föreningen Lobo Marley med utomordentligt stöd av European Alliance for Wolf
Conservation (EAWC), European Greens
och det politiska partiet EQUO. En gemensam kallelse gick ut och fler än 230
organisationer, däribland Ferus (Frankrike)
och Zoological (Portugal) och två politiska
krafter, Pacma och Equo, anslöt sig.
Sedan 30 år har
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vi på bevarandesidan försökt få dialog. Vi har suttit vid många
förhandlingsbord och alltid försökt främja
en konstruktiv diskussion mellan motsatta
intressen, men vi har alltid kolliderat med
den starkt vargfientliga kulturen som finns
inom boskapssektorn.
Man fortsätter att lämna boskap frigående utan skydd och accepterar inte att man
i det 21:a århundradet måste harmoniera
sin verksamhet med den miljö som föder
verksamheten, för att bevara den biologiska
mångfalden. Jordbrukare i vissa områden
utövar press på myndigheterna med hot om
att använda gifter, tjuvjakt eller bränder för

att eliminera vargen. Korrumperade politiker gör att denna situation accepteras.
Trots att dessa boskapsuppfödare i Spanien
får hundratals miljoner euro från EU vill
man inte kompromissa och låta vargen få
finnas. Vargens skador på boskap beror på:
- Att förebyggande åtgärder saknas och att
man låter boskapen vandra fritt i naturen.
- Ständigt dödande av vuxna vargar, vilket leder till ökade angrepp av ungvargarna.
- Överproduktion av boskap och minskning av vilda bytesdjur genom jakt för att
de vilda växtätarna konkurrerar med boskapen om maten.
I Picos de Europa National Park i norra
Spanien bedrivs boskapsuppfödning men
inga skyddsåtgärder har vidtagits och vargens uttag av boskapen utgör 0,5 procent
och är således liten. Hävdandet att jakt på
varg skulle leda till större acceptans stämmer inte. Ny forskning visar att det i stället triggar till ökad tjuvjakt. Vargar som
utvandrar till Salamanca, Avila, Burgos,
Baskien dör och försvinner. Där tycks vara
ett ”svart hål” för vargen.
2002 förklarade UNESCO detta naturområde som biosfärsområde. Här vandrade
en varg, kallad Marley, som fått sändare och
därför betydde mycket för forskningen om
hur den iberiska vargen lever. Inne i nationalparken blev Marley illegalt skjuten.
Hatet mot vargen hade alltså trängt in i
naturskyddade områden.
Detta blev startskottet för en medborgarrö-

relse för bevarande av den iberiska vargen.
Förföljelsen av vargen hade blivit outhärdlig och föreningen Lobo Marley bildades,
som arbetar med målsättningen att uppnå
permanent skydd för vargen och att främja
kunskapsspridning om de stora rovdjurens
betydelse för friska ekosystem. Lobo Marley
har också initierat European Alliance for
Wolf Conservation (se faktaruta).
Förföljelsen av vargen har fått allmän-

heten att reagera. Naturen och dess vilda
djur är inte enskilda människors egendom,
där man godtyckligt kan göra vad man vill.
Naturen och dess vilda djur är allas skyldighet att förvalta åt framtiden. Därför finns
också flera jordbrukare som åtagit sig att
samexistera med vargen och vidta förebyggande åtgärder, eftersom de bryr sig om
både sin boskap och de vilda djuren. Vi på
naturskyddssidan kommer alltid att stödja
dessa sanna proffs och marknadsföringen
av deras produkter!
David Nieto Maceín

Anagef (Asociación de Naturalistas para las
Generaciones Futuras), betyder på svenska
ungefär ”En naturskyddsorganisation för
framtida generationer”

Lobo Marley och EAWC
arbetar för skydd av stora
rovdjur
European Alliance for Wolf Conservation
(EAWC) är en sammanslutning initierad av Ferus (Frankrike), Lobo Marley
(Spanien) och Zoological (Portugal) där
man samarbetar och stödjer varandra
för gemensamma mål om skydd för de
vilda djuren i enlighet med artikel 12 i
Habitatdirektivet i alla länder som antagit
direktivet. Man samarbetar för att sprida
kunskap och förståelse för de positiva
värden som vargen och andra stora
rovdjur har för ekosystemen och miljöns
kvalitet. Andra europeiska länders miljöorganisationer inbjuds till samarbete.
Lobo Marley är en medborgarrörelse
för skydd av den iberiska vargen. Man
uppmärksammar problemen som drabbar vargen och stöder lösningar för
boskapsuppfödare, såsom förebyggande
åtgärder mot vargangrepp.
våra rovdjur
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för vargen i Spanien
”Vi vill ha en grönare värld att leva i. Vi vill ha vår vilda natur. Vi vill ha vår varg levande!”
Under den stora manifestationen
i Madrid för vargen lästes ett
manifest upp av arrangörerna.
Här återges några utdrag ur
manifestet.
I inledningen klargörs bakgrunden till
demonstrationen:
”Den iberiska vargen är inte bara ett
vackert djur, den är också en viktig bit i
vår vildmarks ´pussel´. Emellertid har vi
nyss bevittnat en fullskalig slakt på vargen,
som det är otroligt att det kan hända i det
21:a århundradet. En sådan situation leder till uppror bland spanska medborgare,
som inte längre uppfattar naturen som en
lyx för en elit av naturälskare, utan ser den
som den enda garantin för vår egen arts
överlevnad. Att skydda vår naturliga om-

värld har blivit en handling av självförsvar.
Stora rovdjur är naturliga reglerare av
populationer av växtätare, en roll som har
kaskadeffekter som gynnar hälsan hos fauna, flora, vatten och luft. Behovet att återupprätta en sådan naturlig balans har blivit
en världsprioritet och av den anledningen
måste varje jordbruks- eller skogsbruksåtgärd ske miljövänligt.”
Ett tydligt krav ställs: ”Vi kräver att vargen får full status som skyddad art i hela
Spanien och ett omedelbart slut på all jakt
och alla populationsreglerande åtgärder
på denna art.”
Avslutningsvis proklameras en framtidsvision: ”Vargen är en utmärkt ambassadör
för vårt vilda djurliv och den är också en
kraftfull symbol för friheten. Men frihet
har också ett pris och olyckligtvis är det
möjligt att leva utan den, vilket vi väl kän-

ner till i detta land. Och detsamma är sant
om de vilda djuren. Utan frihet och utan
vild natur, blir folk mer lika robotar och
vi märker knappt vad vi missar, eller, ännu
värre, vad vi förvägrar de framtida generationerna. Det är brottsligt att döma våra
barn till att leva i en grå värld, en kombination av en gigantisk soptipp och en
världsomfattande monokultur. Vi vill ha
en grönare värld, där vi kan leva och inte
bara överleva. Vi vill ha vår vilda natur. Vi
vill ha LEVANDE VARG, SKYDDAD
VARG – NU!”
Hans Ring

Fotnot: Antalet vargar i Spanien uppgår enligt
den officiella siffran till 2000-2500, men är
enligt kritiska forskare snarare hälften, dvs
1000-1250. Ingen inventering har gjorts. Nu
startar en oberoende inventering – läs mer om
detta på sidan 8.

Demonstrationståget i Madrid för vargen samlade enligt polisens beräkningar fler än 20 000 personer.
Foto: European Alliance for Wolf Conservation (EAWC)
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