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Ang. krav på lag mot djursex.
Med anledning av ett inslag i Rapport den 17december 2006 där Johan Beck-Fries i egenskap av
informationsansvarig på Sveriges Veterinärförbund, SVF, kräver att en ny lag som förbjuder sexuella övergrepp på djur stiftas, vill vi göra följande kommentarer:
ViS tar, precis som Johan Beck-Fries, avstånd från sexuella övergrepp på djur. Däremot ställer vi
oss mycket tveksamma till stiftandet av en ny lag som förbjuder detta. Vi anser att den redan befintliga djurskyddslagen är tillräcklig.
I en artikel i Aftonbladet, 19 januari 2004, ”Veterinärer kräver lag mot djursex” påstår Beck-Fries,
att våldtäkt av djur sker helt lagligt och att mellan 200-300 sällskapsdjur skadas årligen, i vissa fall
så svårt att de måste avlivas. Sommaren 2006 sändes ett program i Sveriges Radios P1, ”Vår grundade mening” I detta program hade en journalist granskat Johan Beck-Fries tidigare uttalanden om
sexuella övergrepp hos djur och funnit att de uppgifter som Johan Beck-Fries gått ut med i media
med var mycket hans egna fantasier och gissningar. När journalisten framförde detta till Beck-Fries
svarade denne att även om hans uttalanden inte var sanna, så belyste det problemet och gav upphov
till en debatt, vilket han tyckte var bra.
I dag samlar vi sperma från i princip alla husdjur häst, hund, katt, ko och svin. Vid spermasamling
lurar/tvingar man handjuret till en sexuell handling dock utan att kalla detta för ett sexuellt övergrepp för så har man bestämt att det skall vara. Vi inseminerar hondjur men kallar inte heller detta
för ett sexuellt övergrepp. Vi sätter språnglinor på ston som skall betäckas, så att hon inte kan sparka undan hingsten om hon av någon anledning inte skulle vilja bli betäckt, även om hon är brunstig.
Inte heller detta anser vi vara ett sexuellt övergrepp.
Var går då egentligen gränsen för ett sexuellt övergrepp? Är det när syftet inte är kommersiellt?
Eller är det när djuret anses lida? Vem definierar i så fall sexuellt lidande hos djur? Om man nu
anser sig kunna klarlägga att djuret lider av en viss typ av sexuella övergrepp är inte då den befintliga djurskyddslagen tillräcklig?
Vi anser att frågan om sexuella övergrepp av djur är viktig att diskutera. Med i diskussionen bör
vara människor som på ett professionellt sätt arbetar med sexuella avvikelser hos människa.
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