
Har inget emot hundar i TV 

Rent principiellt har jag ingenting emot olika hundprogram i TV, vare sig det handlar om Barbro 
Börjesson, Fredrik Steen eller Jeppe Stridh, för alla dessa program sätter hunden i fokus vilket jag 
tycker är en klar fördel. Att jag sedan är emot en del av de metoder som nyttjas i vissa program är en 
helt annan sak. 

När det handlar om den nya tänkta hundserien som numer tydligen heter "Huset fullt med 
hundar" tycker jag dock är en ren katastrof utifrån etiska och moraliska aspekter. 
Grundtanken att få tilltänkta hundägare att istället för att skaffa valp kanske fundera på att 
ta en omplaceringshund är ju faktiskt i grund och botten en briljant idé, då det finns alldeles 
för många hundar som behöver ett nytt hem i Sverige idag. 

Den fråga man däremot kan ställa sig är vart det sedan gick fel i de fortsatta tankegångarna, 
om hur man skulle genomföra själva idén. Att gå från en briljant idé och få ett så uselt förslag 
till programidé som ett "Robinson för hundar" tyder på att SVT inte i planeringsstadiet hade 
tillräckligt med hundkunskap för att inse att det var såväl etiskt som moraliskt oriktigt att 
sätta hundar i denna situation. 

Att vuxna människor ställer upp i olika såpor och riskerar att bli utröstade är en helt annan 
sak, då de själva har valt det. Men att sätta hundar, eller för den delen barn i denna situation 
tycker jag är fullständigt katastrofalt fel. Att det sedan sker i vårt skattefinansierade 
publicföretag SVT gör saken än värre än om idén kommit från något av de kommersiella 
reklamfinansierade TV-företagen. 

Att Hundstallet och SKK ställt upp som samarbetspartner på detta, även om de på sina 
hemsidor försöker svära sig fria från ansvar, är beklämmande. Hundstallet har jag stött 
under alla mina år som aktiv hundmänniska, men nu börjar jag fundera över hur seriösa de 
verkligen är med sin verksamhet. Jag kommer personligen ha mycket svårt framledes att 
rekommendera Hundstallet vare sig man vill skaffa en omplaceringshund eller är i behov av 
att omplacera sin hund. 

Att en kollega som Claudia Galli ställer upp på programmet till 100% trots att hon är utbildad 
problemhundskonsult av Hundens Hus som är en av IMMIS utbildningsanordnare, precis 
som Hundiq som jag arbetar för och där vi utbildar hundinstruktörer och hundpsykologer gör 
saken än värre. Jag vet ju att Hundens Hus utbildning innehåller exakt samma etik, moral och 
utbildning i etologi och hundens beteendebiologi som vår på Hundiq. Så om inte Claudia 
totalt har glömt allt hon lärt sig på Hundens Hus-utbildningen så har jag svårt att förstå att 
hon tackade ja till uppdraget som flera andra tackat nej till, då de tyckt att programidén inte 
skulle tas emot av hundvärlden med öppna armar. 

Vilka de två andra "hundexperter" som skall medverka och vara "stöd till familjen" har tyvärr 
inte framkommit i vare sig på SVTs hemsida eller på Claudias blogg, vilket är synd. För det 
vore helt klart väldigt intressant att få veta vilka fler hundexperter än Claudia som helt släppt 
etik och moral och dansar med i SVTs dans efter tittarsiffror. 

Som sagt grundidén är helt enkelt briljant. Men upplägget vart en katastrof! Hoppas att 
programmet för det goda med sig att hundvänner runt om i Sverige reagerar och nu gör 
uppror mot såväl SVT som SKK och Hundstallet som helt klart är med och stöttar 
programidén. 
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