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Djurrättsextremister och straffvärde
Skövde kommungrupp, Vänersborgs kommungrupp och Essunga kommungrupp
LRF Västra Götaland vill lyfta den fortsatta problematiken med militanta djurrättsextremister. Det är otryggt att behöva ta emot hotelser från djurrättsextremister via intrång på gården, via sociala medier och telefonpåringningar. Det är svårt med gränsdragningarna om var min gårdsplan börjar och slutar vilket gör det otydligt och bekymmersamt vid intrång. Vad kan och får jag göra som markägare och näringsidkare? Det behövs en starkare lagstiftning vid intrång av djurrättsextremister.
Att lantbrukare som producerar vår mat inte kan freda sig på sin gård, inte heller sin
familj och sina vänner är helt oacceptabelt. Vi har en lagstiftning som de militanta
djurrättsextremisterna ofta inte följer. När de anser att det passar in i deras strategier
frångår de helt lag och ordning för att nå sina mål. De utgör därmed en fara för demokratin och de blir ett samhällsproblem.
Djurrättsextremisterna försöker förändra samhället med hot och våld vilket är en metodik som i andra sammanhang benämns terrorism. Svenska Akademins ordbok har
följande förklaring av ordet terrorism: "(system byggt på) användande av våldshandlingar för att sprida skräck och därmed utöva makt; även och numera i synnerhet om
användande av våldshandlingar för att uppnå vissa politiska mål".
För djurrättsextremister spelar det ingen roll att Sveriges lantbrukare har en god djuromsorg. De vill inte att vi skall ha djur överhuvudtaget. De anser att vi utsätter djur
för lidande och vill att djuren skall ha samma rättigheter som du och jag, så kallad
djurrätt. Det är viktigt att ha med sig.
LRF Västra Götaland har vid flera tillfällen träffat polis och underrättelsetjänst för att
visa på den vardag som många lantbrukare lever i idag. Vi har en god dialog med polisen. Polisen i region Väst har bildat en grupp som arbetar med den kriminalitet som
djurrättsextremister begår och att de skall lagföras mer effektivt.
När det gäller intrång behöver vi få till ett starkare skydd kring vad som är privat
mark kontra allmän, det får inte finnas gråzoner.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

intensifiera arbetet med att få till en översyn och höjning av straffsatserna
för dessa lagbrott samt

att

verka för att militant djurrättsextremism innefattas av terroristlagstiftningen.

