Vad Jaktkritikerna har åstadkommit och
medverkat till
• Att följande arter har strukits från listan över arter som får jagas: ekorre,
hermelin, skäggdopping, stjärtand, skedand, årta, bergand, brunand,
sothöna, enkelbeckasin, silltrut, skrattmås och svärta.
• Att sommarjakt på morkulla förbjudits.

GE DE JAGADE
DJUREN EN RÖST!

• Att införande av jakt med pil och båge stoppades.
• Att anmälan till EU av »skyddsjakten« på lodjur och vårjakten på skarv och
råka har lett till skarpa varningar från EU.
• Att den odemokratiska jakttidsberedningen avskaffats.

Vad gör Jaktkritikerna?
• Ger ut tidskriften Jaktdebatt (4 nummer per år).
• Deltar i debatter i massmedia om frågor rörande jakt och faunaskydd för att
skapa opinion för en bättre förståelse för allt vilt.
• Bevakar vad som händer på det jaktliga området, i Sverige och Europa.
• Utarbetar och sänder in skrivelser och svar i jaktfrågor till myndigheter och
organisationer.
• Uppvaktar politiker i jaktfrågor.

Vi vill värna om de vilda djuren genom inflytande
i jaktfrågor. Vi behöver din hjälp att göra det.

Du kan hjälpa oss att hjälpa djuren genom att bli medlem och betala in
medlemsavgiften till vårt plusgirokonto 22 69 89-2. Då får du dessutom
tidskriften Jaktdebatt som utkommer med 4 nummer per år. Medlemsavgiften är
180 kr för fullbetalande medlemmar, och 25 kronor för familjemedlemmar (som
ej får tidskriften). Glöm inte att skriva för- och efternamn samt fullständig
adress när du betalar. Eller gå med på vår hemsida.

www.jaktkritikerna.se
info@jaktkritikerna.se
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DE DJUR SOM JAGAS I SVERIGE ÄR LEVANDE, KÄNNANDE VARELSER OCH KAN
ALDRIG BETRAKTAS SOM ENSKILD EGENDOM. DÄRFÖR ÄR JAKT EN FRÅGA
SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR OCH INTE ENDAST JÄGARE. SAMT SÅKLART
DJUREN SJÄLVA.
Skadeskjutingar, förföljelse av rovdjur, plågsamma
snarnings- och fångstmetoder, jakt på djur som
inte konsumeras och på hotade och sällsynta
arter, grytjakt, jakt i naturreservat, jakthundar
som utsätter djur för långvarig stress och
skymningsjakt som försvårar eftersök, grytjakt på
grävling och räv. Det finns mycket som är fel med
jakten i Sverige.

Vad tycker Jaktkritikerna?
• Att djurskydd på allvar beaktas i jaktfrågor, bland annat genom att ge
naturvårds- och djurskyddsföreningar reellt inflytande.
• Att vi erkänner och accepterar att alla arter, också rovdjuren, är en del av
naturen och att man inte kan dela upp djuren i »skadliga« och »nyttiga«.
• Att vi inser att »villebråd« är levande, kännande djurindivider.
• Att jakthundar endast får användas för apportering och eftersök av skadat
vilt, som det redan är i de flesta andra länder.
• Att fördomar och hat mot rovdjur förpassas till det oupplysta förgångna och
ersätts med förståelse för hur naturen fungerar.
• Att vi erkänner att ett skadeskjutet djur känner smärta och utsätts för ett
oacceptabelt lidande.
• Att djurskyddslagen utvidgas till att omfatta de vilda djur som människan
utnyttjar för sina egna syften.
• Att jaktformer utsätts för etisk granskning på samma sätt som djurförsök och
nyttan av jakten vägs mot det lidande som djuren utsätts för.
• Att vi slutligen inser att naturens eget urval är vida överlägset människan när
det gäller att balansera arter mot varandra och handlar utifrån denna insikt.

Vad vill Jaktkritikerna?
• Få inflytande över administrationen av den svenska jakten.
• Minimera djurplågeriet vid jakt och avskaffa jaktens avarter.
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Jaktkritikerna är den enda organisation i Sverige
som helt koncentrerar sitt arbete på problem och
avarter i samband med jakt och förföljelse av vilda
djur. Hjälp oss att ge de jagade djuren en röst!

• Öka forskningsinsatserna för att belysa djurskyddsproblem i samband med
jakt och jaktens betydelse för olika djurpopulationer.
• Öka allmänhetens insyn i jakten.
• Arbeta för att all jakt på hotade arter upphör och att jaktlagen efterföljs.

