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Diskussionerna kan gå heta kring public service vara eller inte vara i olika sammanhang.

Sveriges  Television  är  den  statliga  televisionen  som finansieras  via  den  obligatoriska
tv-avgiften,  som Radiotjänst ansvarar för att samla in med mer eller mindre uppsökande
metoder.
Uppgiften för public service är enligt Radiotjänst ”att ge svenska folket allt från nyheter och
dokumentärer till underhållning och utbildning”. Det är en vid definition som kan tolkas på
många olika sätt, men nu är SVT ute i rejält blåsväder för en kommande programserie som
rimligtvis inte kan sägas höra till public service-uppdraget.
Senare  i vår  planeras nämligen en ny dokusåpa  vid namn ”Huset fullt  av hundar”,  där
hemlösa  hundar  och  djursökande  familjer  sätts  i  centrum.  Det  är  två  behjärtansvärda
ämnen, inte minst för de hundar som av olika anledningar och i olika grad blir lidande av att
människor inte tagit sitt ansvar eller inte klarat av att sköta sina åtaganden. Det arbete som
görs runt om i landet för dessa övergivna djur är värd all respekt och beröm.
Enligt ett pressmeddelande från SVT kommer ”i varje avsnitt sex hundar,  som av olika
anledningar behöver ett nytt hem, till en familj för att spendera en vecka tillsammans med
dem.” För att använda ett kvällstidningsord ”rasar” nu hundvännerna runt om i landet, och
det med all rätta.
Privatpersoner,  bloggare,  föreningar,  tidningar  och  rikstäckande  organisationer  som
Djurskyddet  Sverige  och  Veterinärförbundet  agerar  gemensamt.  De  djur  som av olika
anledningar valts ut att delta i programmen har ofta problematiska bakgrunder och behöver
trygghet, värme och en fast vardag för att få ordning på sitt liv.
Det SVT erbjuder är något helt annat. Den djursyn som den statliga televisionen visar upp
är rent ut sagt tragisk. En grupp hundar förflyttas till en helt okänd plats, med enorm stress
och mängder av störningar. Det är garanterat inte ett bra sätt för familjerna att lära känna
hundarna. Det är inte heller seriöst att på det här sättet matcha ihop hundindivider med
familjer, det måste genomföras på ett mycket mer genomtänkt sätt.
Förutom de risker och besvär som konceptet innebär för hundarna innebär det också risker
för  de  barn  som finns i familjerna.  Det  är  sannolikt  att  hundar  som hamnar  i trängda
situationer av det här slaget kan hamna i bråk med varandra, och om då barn finns i deras
absoluta närhet kan det gå riktigt illa.
Det är inte hundarnas fel om så händer.  Ansvaret ligger tvärtom hos de människor som
orsakar situationen. Huvudansvaret ligger hos SVT, som omgående måste avbryta den helt
feltänkta programserien som aldrig kan räknas till public service.
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