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Svenska Kennelklubbens ställningstagande rörande FCIs beslut att ge Kina 
värdskapet för World Dog Show 2019 
Vid Centralstyrelsens (CS) möte 13 augusti 2015 diskuterades mycket ingående 
besluten på FCIs senaste generalförsamling och utvecklingen som följt därefter. 
 
Valet av Kina som värd för World Dog Show 2019 
Världsutställningen är FCIs mest prestigefyllda projekt. Beslutet om att förlägga World 
Dog Show i Kina där delar av hundhållningen är avskyvärd med ett barbariskt slaktande 
för skinnets skull och traditionen att äta hund, riskerar att allvarligt skada tilltron till 
FCI.  
 
Svenska Kennelklubben (SKK) röstade därför inte för att Kina skulle få värdskapet. 
 
Valproceduren var transparent och rösträkning skedde publikt. Men känslan av att allt 
var uppgjort på förhand blev redan före mötet uppenbar. Detta förstärktes av att 
China Kennel Union (CKU) efter omröstningen bjöd samtliga länder på fritt uppehälle 
under tre dagar i samband med världsutställningen 2019. Offentliggörande av gåvan 
efter omröstningen gör att SKK med flera ser det som en muta. SKK tog givetvis inte 
emot detta erbjudande. Mindre kennelklubbars ställningstaganden kan ha påverkats 
av CKUs handlande. 
 
SKK menar att respekten för World Dog Show allvarligt skadas av att förknippas med 
ett lands förskräckliga hundtraditioner. Genom mångas insatser har EU sedan några år 
förbjudit import av hundskinn till EU från bl.a. Kina. Den kinesiska kulturen i detta 
avseende kan enbart ändras av kineserna själva. SKK välkomnar de insatser som 
kinesiska kennelunionen har gjort för bl.a. herrelösa hundar. Insatserna räcker dock 
inte långt i ett land som är så stort, det blir en droppe i havet även om intentionerna är 
goda. Man behöver göra så mycket mer för att det ska göra någon skillnad.  
 
SKK ser det som en stor risk att kinesiska myndigheter och allmänhet ser det som en 
accept för sin kultur rörande hundens ställning i och med att man får värdskapet för 
prestigeprojektet World Dog Show. Att försvara placeringar av stora internationella 
arrangemang i länder med hårt kritiserade förhållanden, allt från mänskliga 
rättigheter, vidriga arbetsförhållanden, till hundhållning är inte trovärdigt då dessa 
missförhållanden inte visat sig förändras i och med genomförandet av arrangemangen. 
 
Av ovanstående skäl är CS starkt kritiskt till beslutet att tilldela CKU World Dog Show 
2019. 
 
FCIs interna beslutsprocess 
SKK har varit medlem i FCI sedan 1934 dvs. mer än 80 år. Vi har som medlem alltid 
respekterat, följt och implementerat FCIs olika regelverk och andra direktiv.  
 
Utvecklingen har under det senaste decenniet dock gjort SKK alltmer kritiskt till hur 
beslutsprocessen inom FCI fungerar. Regeln ett land en röst menar vi inte längre 
fungerar då kennelklubbar med lång tradition av kynologiskt arbete tappar inflytande 
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till små kennelklubbar med ringa kynologiskt kunnande. Detta har öppnat för att FCI 
har godkänt internationella utställningar som t.ex. Black Sea-arrangemanget vilket 
avsevärt minskat värdet av FCIs internationella dokument t.ex. CACIB. 
 
Vid FCIs General Assembly i Milano valdes t.ex. tre nya små kennelklubbar in som 
fullvärdiga medlemmar mot styrelsens rekommendation. Detta förstärker bara bilden 
av att länder med ett begränsat arbete kring hundar som oftast blir koncentrerat till 
hundutställningar i allt större utsträckning har röstmajoriteten inom FCI. Detta kan 
även visas sig i hur FCI väljer att satsa sina ekonomiska resurser. 
 
FCIs styrelses förhållningssätt till Norsk Kennel Klub (NKK) 
SKK finner det fullständigt oacceptabelt att ett medlemsland som uttrycker sin och sina 
medlemmars uppfattning, oavsett om beslutet fattas av FCIs generalförsamling/FCIs 
styrelse/annat medlemsland, ska hotas med sanktioner liknande det som skett med 
Norsk Kennel Klub.  
 
Tyvärr kan SKK konstatera att detta inte är en engångsföreteelse då SKK tillsammans 
med några europeiska kennelklubbar såg sig tvingade att tillskriva FCIs styrelse för ca 1 
½ år sedan för att få styrelsen att förkasta sitt förslag att medlemsländerna skulle 
förbjudas att bjuda in brittiska domare till sina utställningar. På motsvarande sätt var 
SKK och många andra kennelklubbar starkt kritiska mot FCIs styrelse för ett antal år 
sedan när alla kontakter med Canadian Kennel Club skulle bannlysas, vilket efter något 
år drogs tillbaka. 
 
Tibetanska raser 
SKK välkomnar FCIs styrelses ändrade beslut att förändra hur ett hemland beskrivs för 
de fem tibetanska raserna från Kina till Tibet (Kina).  
 
Samtidigt vill SKK understryka att respekten för att Storbrittannien fortsättningsvis har 
ansvaret för rasstandarden då raserna har vuxit och stabiliserats inom ramen för det 
arbete som The Kennel Club har gjort. Beslutet att förändra ”country of origin and/or 
patronage/development of several breeds at a later stage” är SKK kritisk till då man 
inte enbart enligt kynologiskt/historiskt perspektiv kan beakta aktuella politiska de 
facto gjorda landsgränser. Detta gäller även om The Kennel Club inte är medlem i FCI. 
Som ett exempel på detta är det faktum att CKU fick bli fullvärdig medlem i FCI 2013 
fast Kina redan hade en medlem i FCI i form av Hong Kong Kennel Club.  
 
Konsekvenser: 
Till SKKs Kennelfullmäktige i oktober 2015 finns en motion om att utreda SKKs 
förhållningssätt till FCI och andra internationella kennelklubbar. SKK styrelse har ställt 
sig bakom detta uppdrag och kommer med anledning av utvecklingen inom FCI att 
begära att få mandat att antingen förändra SKKs medlemskap i FCI eller begära utträde 
ur federationen.  
 
CS avser fortsätta att ha erforderliga kontakter med andra kennelklubbar i Europa för 
diskussioner hur SKKs och andra kennelklubbars relation till FCI framöver ska formas.  
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SKK ställer sig bakom NKKs förslag till hur FCI kan arbeta med förbättrad hundvälfärd 
som nyligen presenterats inför FCIs Europasektions möte den 7 september.  
 
CS rekommenderar domare som får en inbjudan att döma i Kina eller på World Dog 
Show 2019 att beakta ovan redovisade synpunkter före sitt beslut att tacka ja eller nej 
till inbjudan. 
 
Denna rekommendation gäller även för de medlemmar som funderar på att delta med 
sin hund på World Dog Show 2019. CS påminner om att återinförsel av hund från Kina 
är belagt av EU med särskilda regler och som kan innebära en betydande kostnad om 
de inte beaktas. 
 
CS beslutade att tillsvidare bordlägga ansökan till FCI om internationella utställningar 
för 2018. 
 
CS beslutade vidare att offentliggöra SKKs ställningstagande på lämpligt sätt för 
medlemmar, FCI och andra organisationer i och utanför FCI samt till media. 
 
CS beslut var enhälligt. 
 


