Hej!
Några av landets hundägare har hört av sig till oss eftersom ni säljer pyrotekniska produkter.
Av den anledningen vill vi delge er vårt ställningstagande då vi värnar om hunden,
hundägaren och hundägandet.
Nyårsfirandet är en enda lång pina och mardröm för många hundar och deras ägare.
Dessutom avfyras raketer i åtskilliga dagar både före och efter nyårsafton. Det gör att vi
hundägare under flera dagar i sträck inte kan planera lämpliga tillfällen att rasta hunden.
Årligen drabbas ett stort antal människor och djur av fysiska och framför allt psykiska skador
på grund av skjutandet av raketer och olagliga smällare. Varje år skräms hundar så illa att
de aldrig återhämtar sig.
Det är inte heller förenligt med en modern livsstil, där man värnar om miljö och
återanvändning, att låta miljontals kronor gå upp i rök på något som förstör vår miljö.
Varför väljer ni att sälja fyrverkerier då ni har en helt annan inriktning i ert dagliga
sortiment? Varför gör inte även ni som exempelvis Bauhaus, Clas Ohlson, City Gross, COOP,
Dollarstore, ICA Maxi, Jula, Plantagen, Rusta, Willys och de Hemköpsbutiker som Axfood
äger, som har beslutat att inte sälja fyrverkerier med hänsyn till miljön, skaderiskerna och
husdjuren?
Vi är övertygade om att ni på olika sätt vidtar åtgärder för att minimera risker och
uppmuntra till ett ansvarsfullt användande av fyrverkerier men ert ansvar sträcker sig inte
längre än att kunden betalt för varan och lämnat butiken.
I Sverige finns ca 780 000 hundar och mer än en halv miljon hushåll har hund, långt många
fler är ägare av andra djur som under nyår lider i tysthet. Vi uppmanar landets hundägare
att göra ett aktivt val genom att inte handla i de butiker som säljer fyrverkerier.
Tillsammans med Brandförsvaret, Polisen, sjukvården och flera djurskyddsföreningar arbetar
vi för begränsningar av vem som får hantera fyrverkerier och smällare och vilka tider dessa
är tillåtna att användas. Vi förstår att vi inte kan påverka årets försäljning men det skulle
glädja oss att nästa år få lägga er till listan över de företag som vi rekommenderar landets
hundägare att göra sina inköp hos.
Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Hans Rosenberg
Presstalesperson
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