Motion till SF förbundsmöte den 28 september 2014.
Attn. Lennart Svenzon

Burfågelhobbyn verkar föra en tynande tillvaro i Sverige. Antalet medlemmar krymper i
lokalföreningarna, lokalutställningar och SM lyser med sin frånvaro. Medlemmarnas vilja att engagera
sig i förenings- och utställningsarbete verkar avta allt mer, likaså viljan att delta och synas i olika
marknadsföringstillfällen för vår hobby. Den internationella s.k. djurrättsorganisationen Eurogroup for
Animals lobbar bland EU-parlamentariker i Bryssel, med målsättning att arbeta för att begränsa handel
och reducera antalet arter av exotiska sällskapsdjur inom EU. Svenska EU-parlamentariker verkar
vara de mest aktiva för att skriva på denna kampanj. Hittills har ca 10 st svenska EU-parlamentariker
skrivit på kampanjen, däribland Marita Ulvskog (S) och Fr edrick Federley (C). Detta bekräftas av
Frida Eriksson Tall som är Politiskt Sakkunnig/Parliamentary Assistent för Socialdemokraterna i
Europaparlamentet (PET-Scandinavia nr. 2, 2014). Vi svenska hobbyvänner bör noga följa denna
hotfulla utveckling inom EU i Bryssel. Det är av stor vikt att alla vi medlemmar i olika lokalföreningar nu
försöker bemöta de problem och den hotbild som vilar över vår fascinerande hobby. För att rättfärdiga
och marknadsföra vår hobby krävs nytänkande och snabbt agerande mot medlemsbortfall i
lokalföreningarna och mot den kritik som riktas gentemot vår hobby.
Mitt motion till förbundet Svensk Fågelhobby (SF) är följande:
Att rekommendera lokalföreningar inom SF att följa Öresunds Fågelförenings (f.d.Helsingborgs
Fågelförening och Landskrona Burfågelvänner) goda idé, att gå samman och förena flera lokala små
föreningar till en stor, stark regional förening. Exempelvis kan regioner som nordvästra Skåne,
sydvästra Skåne, västra Götaland, östra Götaland och Mälardalsregionen samla sina lokala föreningar
till varsin stor regional förening. Det vore därför önskvärt om förbundsstyrelsen tar upp
en diskussion och rekommenderar de lokala föreningarna att formera sig på liknande sätt inför
framtiden och diskutera formerna för hur det kan läggas upp rent praktiskt.
Att flera lokalföreningar går samman till färre, större föreningar för med sig ett betydligt större
medlemsantal per förening och starkare ekonomi. Bättre ekonomi möjliggör hyra av lämpliga
utställningslokaler för årliga utställningar, belägna på strategiska adresser i större städer inom
respektive region. Fler frivilliga medlemmar kan bygga utställningar och bidra med fler fåglar till
regionala utställningar. Ävensom delta vid olika mässor för andra typer av sällskapsdjur, för att
där kunna marknadsföra vår hobby med information och stora, belysta, voljärer, inredda med
sly, mossa och naturgrenar. Att synas och marknadsföra hobbyn på mässor och på regionala
utställningar bidrar inte bara till rekry tering av nya medlemmar, därutöver ger dessa aktiviteter positiv
PR som nu behövs för burfågelhobbyns försvar och tillväxt.
Som jag har förstått har brist på engagemang bland medlemmar samt rädsla över smitta bland deras
fåglar, varit skäl till att många lokalutställningar och SM uteblivit under så många år. Enligt mina
erfarenheter är risk för luftburen smitta försumbar under en utställning. Jag hävdar att oron är näst intill
obefogad, om inte länsveterinär av andra akuta skäl hävdar motsatsen, t.ex. vid ett akut utbrott av
Newcastlesjukan inom regionen. Samtliga fåglar bör givetvis veterinärbesiktigas innan de kommer in i
utställningslokalen, inga fåglar blandas med andra medlemmars fåglar i gemensam voljär. Varje art,
från varje utställare, presenteras i egen bords- eller golvvoljär.
Det vore glädjande om hobbyn och Sveriges burfågelföreningar fick en chans att växa sig starkare, att
få igång både SM och fler regionala utställningar och därmed få möjlighet att marknadsföra vår hobby
till allmänheten och öka medlemsantalet inom SF. Sist men inte minst är det av stor vikt att bemöta
den kritik mot burfåglar som stundom dyker upp i svensk massmedia och bland oinitierade
privatpersoner, genom att visa upp hobbyn från sin bästa sida via välgjorda regionala utställningar och
SM, arrangerade av stora regionala föreningar med bättre ekonomi och därmed också med större
möjligheter.
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