ledare

Kejsaren är ju faktiskt naken!
Politiker med civilkurage, som törs säga som det är och sätta ned
foten i vargfrågan, efterlyses.

verige har en av Europas mest sårbara
vargstammar eftersom den är liten, isolerad och svårt genetiskt utarmad. Dessutom
skjuts det mycket varg i Sverige både legalt
och illegalt. Den senare verksamheten är helt
utanför myndigheternas kontroll och den
förra har eskalerat kraftigt under senare tid.
Vän av ordning inser lätt att något gått väldigt fel med den svenska vargförvaltningen.
Frågan är nu hur man vänder på skutan och
tar konstruktiva nytag i en anda där även naturvårdsorganisationer och människor som är
positiva till varg kan känna sig delaktiga och
vara med på banan. Här krävs insikt, mod
och nytänkande från våra politiker som idag
styr vargfrågan i Sverige.
Trots att EU-kommissionen, som ett resultat av vår anmälan till EU, har ställt kritiska
frågor om vargjakten och Sverige kan komma
att ställas till svars inför EU-domstolen för
sin vargpolitik,
trots att man ännu inte vet om det går att
förstärka stammen genetiskt genom ﬂytt och
inplantering,
och trots att det inte ﬁnns några tecken på
att acceptansen ökat som resultat av den förra
licensjakten, förbereds ännu en licensjakt på
varg. När du läser detta har Naturvårdsverket
fattat sitt beslut.
enligt regeringen,
att vargstammen förstärks genetiskt, vilket
visat sig vara problematiskt och drar ut på
tiden. Ändå har regeringen, i ett brev till
EU-kommissionen, uppgivit att utsättning
av vargvalpar från djurparker kan åstadkommas redan till våren.
Svenska Djurparksföreningen bedömer det
som orimligt att kunna sätta ut djurparksvalpar redan nästa år eftersom det oftast tar
ﬂera år att prova sig fram till en fungerande
metod. De vill också ha garantier för att deras valpar inte skjuts under licensjakt innan
de hinner reproducera sig.
Att regeringen försöker ge intryck av att
man kommer att ordna upp de genetiska
problemen genom en utplantering av valpar
i vår – samtidigt som man tänker genomföra en ny licensjakt i vinter – torde vara en
taktik i syfte att förhala EU-kommissionens
agerande.
LICENSJAKT FÖRUTSÄTTER,
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Vargfrågan har svämmat över alla bräddar
och vargen har blivit ett politiskt ”högvilt”
som nu hanteras på högsta nivå. Det oﬃciella
ledmotivet, som baseras på grumliga grunder,
är att man av hänsyn till alla människor på
landsbygden (här ingår ju även det ﬂertal
som är positiva till varg) måste begränsa
vargstammen kraftigt. Sanningen ligger nog
mer i att vargen blivit ett politiskt besvärligt
djur som man ﬁnner enklast hanteras genom
ständiga eftergifter till det högljudda trycket
från vargmotståndarna.
VAR FINNS DEN enda

politiker med inﬂytande
som har tillräckligt med civilkurage för att
ställa sig upp och utbrista att: ”Kejsaren är ju
faktiskt naken! Vargstammen ÄR ju för liten
för att jagas, svenska folket, även i vargbygderna, ÄR ju mestadels positiva till vargen
och de problem de ställer till med för oss
människor ÄR ju faktiskt hanterbara.
Eftersom Sverige är ett rikt land, med stora
skogar och stora klövviltstammar tycker jag
att vi kan dela med oss av detta till en vild
vargstam, som inte ska tvingas leva på en
så minimal nivå att det är oklart om arten
överlever i landet! Vargen är ett karismatiskt
djur och en värdefull resurs i vårt ekosystem.
Dessutom är den en mäktig symbol för Europas sista vildmark, som kan locka både
turister och inkomster till den glesbygd vi
politiker så länge försummat.”
Sannolikheten att denne politiker får röster
från övertygade vargmotståndare i jägarkåren
är inte stor, men väljarkåren består ju av långt
ﬂer människor än så. Att gå emot den gängse
politiska strömmen är också en utmaning,
men långt ifrån dömd att misslyckas. Mod
och civilkurage kan ge många sympatier och
röster från människor som högaktar en politiker som vågar stå upp när det blåser.
Någon politiker som tänkt på det? Rovdjursföreningen skulle välkomna ett försök!
ANN DAHLERUS
GENERALSEKRETERARE
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