
aniner kan vara en pliga i tradgSrden. Ska man darfor forsoka utrota dem? und-
rar Anna-Lena. Bild: EMMA GUSTAFSSON/ARKIV 

Vi maste leva med naturen 
APROPAdlgama i Getinge. 

• Laste med stor uppgiven-
het om algarna i Getinge. 
I alia tider har manniskan 
dodat och till och med ut-
rotat djur som man inte 
tyckt passa in i samhallet. 
Man tycker att manniskan 
i dag skulle ha forstatt att vi 
maste dela pa denna jord vi 
lever pa. Men icke! Det ar 
vargdebatt i norr, Sveriges 
jordbruksarrendatorers for-
bund vill utrota vildsvinen, 
det ar standig irritation 
over kaniner, harar och ra-
djur som ater i vara trad-
gardar. 

For OSS manniskor ar det 
tydligt hur samhallet ar 
uppbyggt med gator, staket, 
vagskyltar som talar om 

hur vi ska bete oss. Det ar 
ju lojligt att begara av natu
ren att den ska folja vara 
regler och normer. Ska al
garna forsta att man fak-
tiskt inte gar in pa annans 
tomt eller kaninerna att det 
ar ofint att ata av en annans 
odlade gronsaker? Ska vi 
begara att radjuren tittar 
ordentligt innan de gar ut 
over gatan sa att vi inte kor 
pa dem och skadar lacken 
pa vara hilar? 

Manniskorna i Getinge var 
tydligen radda for algarna. 
Jag siiger inget annat an att 
man ska ha respekt for al-
gar, for det ar vilda djur och 
de kan i sin radsla for man
niskan givetvis forsvara sig. 
Men jag personligen ar mer 
radd for allvarligare saker 

i samhallet. Ungdomama 
i kvarteret bredvid som kor 
100 km/tim genom sam
hallet, gubben/tanten som 
kanske bor nagra hus bort 
som kor onykter forbi mina 
barn flera ganger i veckan, 
kriminella som ranar eJIer 
gor inbrott, valdtaktsman-
nen som harjade pa Vallas 
- listan kan goras lang. 
Nar ska manniskan lara sig 
att leva med naturen och 
inte mot den? Efter vad jag 
forstod av "Glad motionars" 
insandare sa var det den 
yngre generationen som 
tog tag i detta med algarna, 
och da inser man att det ar 
langt dit. 

Sorgligt! 
Anna-Lena 
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• Trakigt att nagon har 
mist respekten for sin for-
skolepersonal, pa grund av 
nagra algar. Som jag ser det 
har de tagit ansvar for alia 
som bor och vistas i Ge
tinge, genom att reagera pa 
algarna. 

bet ar inte naturligt att 

vilda djur befinner sig mitt 
i ett samhalle. Forr eller se-
nare kommer det att visa 
sig, varfor vanta tills nagot 
allvarligt bander? 

Jag undrar om du skulle 
ha samma kanslor for alg
arna, om ditt barn ensamt 
behover passera dem till 
och fran skolan? 

Vi vuxna har ett ansvar 
att forklara for vara barn. 

att allt i livet inte ar svart 
eller vitt. Genom att ni har 
gett algarna namn och gjort 
dem till guUiga, snalla hus-
djur har ni, som jag ser det, 
tappat respelcten for vilda 
djur. 

Hur kan man tro att en 
fyraaring forstar hur fariig 
en alg kan vara? 

S e t t u r e n a n n a n 
synvinkel 


