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Jordbruksminister
Eskil Erlandsson
103 33 Stockholm

Bäste jordbruksminister,
vi skriver till Er med anledning av diskussionen i riksdagen och den
mediala uppståndelsen som uppkom efter Ert intressanta inlägg
angående en ny lagstiftning om sex med djur.
Det är vår uppfattning att de som kritiserat er, medvetet eller
omedvetet, missförstått Er.
Det framgick ju tydligt att ni intar en negativ inställning att utnyttja djur
sexuellt. Era meningsmotståndare synes totalt ha missat detta även när
Ni säger det i klartext. De förvränger Era uttalanden antingen genom att
plocka enstaka exempel ur sitt sammanhang eller formulerar om dem
utifrån sina egna tolkningar, vilka synes bygga på deras egna fördomar.
Syftet bakom detta är knappast att främja en sund djurlagstiftning utan
har andra motiv.
Men vi anser att Era exempel på hur svårt, hur komplicerat det är att
skapa en heltäckande lagstiftning med ett förbud mot sexuellt umgänge
med djur synnerligen precisa. De illustrerade med önskvärd tydlighet
problematiken.
Det valde man också att missförstå. Socialdemokraten Green påstod att
Ni blandade ihop människors och djurs sexualitet, men enligt vår
uppfattning är det hennes oförstående till exemplen som utgör en sådan
sammanblandning. Och hennes uttalande om att Ert ordval inte borde
användas och att ämnet inte i detalj ska diskuteras i riksdagen är, anser
vi, ett förakt för yttrandefriheten och snarare ett uttryck för en märklig
negativ moralistisk inställning till sexualitet då Ert uttalande ju endast
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var avsedda att visa på den svåra gränsdragningen om man, som Green
gör, sammanblandar människans och djurens sexualitet.
Djurskyddslagen som den är utformad och om den tillämpas är fullt
tillräcklig att hantera de frågor som handlar om övergrepp mot djur,
sexuella eller icke.
Protesterna och invändningarna mot Ert inlägg talar egentligen bara om
vederbörandes fördomar och bristande insikter i såväl människans som
djurens sexualitet.
Vi stöder Er i Ert arbete med en sund utformning av en eventuell ny
djurlagstiftning.

För ViS

Madeleine Björk

