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Till samtliga svenska partiledare, regeringskansliet, miljö- och
jordbruksutskottet, Naturvårdsverket, samt chefen för
viltförvaltningsenheten där.

Revolution Rov har under två veckor med start 1 Maj (demonstrationernas dag)
genomfört en online demonstration på Facebook. Med syftet att väcka opinion
för och synliggöra rovdjurens situation i vårt land. I vår online-demonstration
presenterade vi den text ni nu får skickad till er och vi bad de som stödde vår
demonstration och ville höja sin röst för rovdjuren i demokratisk anda som
extra stöd skicka in ett foto när de höjer näven till oss . Eller om de vill vara lite
mer anonyma fota bara sin höjda näve.
Vad är det då vi demonstrerar för och vill ha sagt? Jo;
Rovdjuren spelar en viktig roll i den svenska naturen, i de ekologiska systemen,
naturens maskineri. De har även andra viktiga roller för oss människor.
Rovdjuren är vackra, spännande och lite mystiska. De är ovanliga – nyss var de
nästan utrotade i vårt land. Rovdjuren står för det vilda, det vi inte kan styra.
Det finns en frihetskänsla och styrka över rovdjuren som är nyttig för oss
människor. I kulturen, i äventyret, i drömmen har rovdjuren en central roll.
Men framför allt i deras naturliga miljö, i våra skogar och landskap.
Sedan forntiden betraktas tyvärr också rovdjuren som människans
konkurrenter. Många rovdjur ansågs och ses fortfarande som farliga och de har
mist stora delar av sina utbredningsområden då de jagas starkt av människor.
Flera av våra stora rovdjur är idag starkt hotade, på grund av att deras päls
används för kläder eller som jakttrofé. Andra har jagats därför att de angripit
människors husdjur.
Men naturens resurser är inte till för oss människor att bara bruka, eller
utnyttja. Inga djur finns i naturen som prydnader, utan är integrerade i ytterst
komplicerade ekologiska nätverk med andra organismer, berggrunden och
klimat, med andra ord, det nätverk som utgör grunden för vår egen existens
och välbefinnande. Att jaga rovdjuren är ingen rättighet, det är allt som oftast
en hobby och ett fritidsintresse och det förutsätter vissa förkunskaper och
anpassningar till vår natur och dess vilda invånare innan det görs.
Flera av våra svenska rovdjur är inte utrotningshotade i ett globalt perspektiv.
Däremot har man lyckats utrota de inom stora delar av dess forna

utbredningsområde. Därför bör man inte alltid ta beslut utifrån specifikt antal i
delar av landet, utan se till ett vidare perspektiv om fortlevnad för arten i
helhet. Samt ha ständig koll på deras DNA för att veta om de är genetiskt
viktiga individer innan något som helst beslut om jakt tas.
Vi anser därför att det är dags att ni i samtliga beslut kring rovdjurens vara,
eller inte vara alltid har med er och lever upp till riksdagens definition av
miljökvalitetsmålet:
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Våra svenska rovdjur har utöver rätten att finnas för sin egen skull en viktig roll
i naturen, för den biologiska mångfalden och för de ekosystem de ingår i.
Vi är många som inser det och verkligen arbetar för att ha de kvar.
Så lyssna till vår demonstration!

Hälsningar Revolution Rov
Email: revolutionrov@gmail.com Tfn: 076 414 80 12
Organisationsnr: 802529-7618

Vårt collage på de som
höjer näven med
Revolution Rov
för våra rovdjur!

