Man kan träna hundar på många olika sätt och i Djurskyddet är det träningsmetoder
utifrån ett djurskyddsperspektiv som det är avsikten att belysa. Det finns säkert något i
det som Cesar Millan gör som är bra, till exempel att han sätter fokus på ägarnas roll och
ansvar. Men det som är viktigt när man ser någon träna hundar är att man kan se
igenom deras träningsmetoder. Tyvärr upptäcker man då ofta ett synsätt där människor
anser sig ha rätt att träna eller ”rehabilitera” hundar även om hundarna tar skada.
Jag har själv sett ett flertal avsnitt med Cesar Millan där hundar har behandlats på ett,
från djurskyddssynpunkt, förkastligt sätt. Det har i vissa fall varit på gränsen till ren
misshandel. När man har sett en person behandla hundar som Cesar Millan ibland gör,
då bör man bli kritisk till den personens träningsfilosofi. Bakom valet av metoder finns
alltid ett etiskt ställningstagande.
Ett av de exempel som jag tänker på är när Cesar Millan har tränat rädda hundar (som
inte på något sätt varit aggressiva) genom att tvinga dem att vara alldeles nära det de
har varit rädda för. Ett annat exempel är när han ”tränat” hundar att acceptera skötsel, t
ex päls- och kloklippning, genom att hålla fast dem hårt och dra upp deras huvud med
ett tunt halsband strax bakom öronen. Jag har vid flera av dessa tillfällen sett
panikslagna hundar som kan ha fått psykiska skador för livet efter det han utsatt dem
för. Det specialdesignade halsband som han tagit fram är snarast att likna vid ett
tortyrredskap och han använder också elhalsband, vilket är förbjudet i Sverige.
Man kan inte avsäga sig ansvar bara för att man i början av varje program säger att de
metoder som visas bara ska användas efter att man konsulterat en expert. Det skulle
innebära att man skulle kunna visa vad som helst på TV, om man bara fastslår att det
inte ska tillämpas av vem som helst. Jag tror de flesta inser att många provar det man
sett på TV trots, eller kanske just därför att, man avråder från att göra det. Om det bara
hade varit mycket svåra och speciella fall som man visade, hade risken varit mindre att
hundägare själva hade tagit efter sättet att träna. Men i många program är det normala
familjehundar och mycket vanliga problem det handlar om. Det är utan tvekan problem
som det finns betydligt mer djurvänliga metoder att arbeta med. Metoder som dessutom
inte innebär en så uppenbar risk för olika negativa följdverkningar.
Ledarskap med nya ögon
Synsättet som bygger på att människor och hundar skulle ingå i samma rangordning och
att hunden ständigt försöker ”ta över” och bli ledare börjar kännas alltmer
gammalmodig. De flesta av de förutsättningar som detta resonemang bygger på saknar
helt grund. Hundar upplever med största sannolikhet inte alls människor som hundar.
När hundar lever i vår värld finns ingen flock med rangordning och en ledare på det
sättet som det gör i en varg- eller hundflock. Det är till och med så att det i varg- och
hundflockar saknas belägg för och observationer som stöder det ”ledarskapstänkande”
som finns i hundvärlden. Detta visas på ett vetenskapligt och banbrytande sätt i en
dansk bok som utkom 2007. Boken kommer även att komma ut på svenska i höst.
För dig som inte har sett Cesar Millan eller är tveksam till hur du ska ta ställning, kan det
vara intressant att titta på länken www.canis.se/gensider. php?gid=97 Man kommer
då till tidskriften Canis hemsida och kan där se två helt skilda träningsmetoder och
synsätt.
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