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Ulven er lagt på vågeblus i dele af pressen
Men debatten fortsætter på de sociale medier
Mange danskere er optaget af ulvens tilbagevenden til Danmark, det ses 
på en rundtur på de sociale medier. Fx under en søgning på Facebook.

Hvor den etablerede del af den danske medieverden, desværre næsten 
udelukkende, beretter om nye oplevelser og observationer af ulven – så er 
Familien Danmark anderledes aktive på de sociale medier, fx på Facebook. 
Også når det handler om udveksling af holdninger til fritlevende ulve.

Men et øget fokus på en saglig og nuanceret debat om ulven, 
har også behov for bevågenhed fra den etablerede presse.

Debatten skal have plads – for ulvens skyld
Ulvensvenner.dk mener, at der skal gives plads til at vende alle synspunkter.
                                                                                      
Når dele af pressen lægger ulve-debatten på vågeblus, kan det også være et 
symptom på, at de enkelte medier, selv, har taget stilling til, hvorvidt ulven 
ønskes i Danmark. Implicit heri kan antydes, at nogle lokale medier snarer 
tækkes læsermajoritetens holdninger, end at lade objektiviteten fremherske.
                                                                                      (...fortsætter på side 2)
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Som tidligere annonceret og med udgangspunkt i erfaringer med ulven i 
andre dele af Europa, som vi kan sammenligne med danske forhold – ønsker 
Ulvensvenner.dk et øget fokus på og forholden sig til, hvordan mennesker, 
hus- og kæledyr kan leve sideordnet med ulven. En kortlægning af reelle 
udfordringer og erfaringer, som forskere og befolkningen i ydreområderne af 
Danmark, også kan benytte sig af og have gavn af.

Debatten om ulve i Danmark må og skal holdes i live – både i den brede 
befolkning, blandt politikerne og interessegrupper. Ikke mindst, skal der 
meget større fokus på, hvordan de berørte borgere fra de områder, hvor 
ulvene er spottet og konstateret – kan få mulighed for at opretholde en 
levevis uden alt for store omkostninger og bekymringer for fritlevende ulve.

Debatside på Facebook
Ulvensvenner.dk har oprettet en facebook-side, hvor der kan debatteres for 
og i mod fritlevende ulve i Danmark http://www.facebook.com/ulvensvennerdk
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