SvKTR

Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser

Till SKK/ CS

Datum: 15-07-05

Skrivelse till CS angående Specialklubben SvKTRs medlemmars oro gällande tillkännagivandet
av FCIs ändring av ursprungsland för Tibetansk Terrier, Tibetansk Mastiff, Lhasa Apso, och även
Tibetansk Spaniel och Shih Tzu från Tibet till Kina på FCIs styrelsemötet i mars
Medlemmarna inom de Tibetanska raserna är oroliga, att man genom en ändring av
ursprungsland riskerar att de Tibetanska rasernas ursprungs historia kan komma att försvinna.
Genom detta beslut har de som röstat på FCIs möte i mars 2015 bortsett från den sanna historien
bakom samtliga Tibetanska raser. Allt hårt arbete och entusiasm från pionjärerna, rasklubbarna
och uppfödarna av de berörda raserna bör beaktas. Oron gäller följande:
Beskyddet av raserna/dess ursprung Tibet.
Att bevara varje rasstandard intakt som har arbetats fram sedan 30-talet.
Att bevara rasnamnens identitet som de är idag.
Medlemmarnas önskemål och övriga Europas önskan är att:
Hemland/Patronage Storbritannien kvarstår, och förslagsvis ursprungsland Tibet Autonom region
Kina eller Kina regionen Tibet.
Specialklubben undrar hur SKK ställer sig till den uppkomna situation och önskar att Svenska
Kennelklubben som medlem av FCI sätter dessa frågor på dagordningen vid nästa FCI möte. Det
viktigaste är dock att den värdefulla framtiden för dessa raser och gällande standarder inte hotas
på något sätt av FCIs beslut.
Utan entusiasterna i Storbritannien och senare hela Europa och världen hade inte dessa raser
varit var de är idag.
Specialklubben vill att SKK står på vår sida i denna fråga så som SvKTR står på rasklubbarnas
sida.
På rasklubbarna och medlemmarnas uppdrag.
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