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SKKs ställningstagande gällande Ukraina - Uppdatering 
 
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har haft ett extra styrelsemöte den 3 mars 
med anledning av situationen i Ukraina och den senaste tidens utveckling. Vid mötet 
beslutade Centralstyrelsen om några ytterligare ställningstaganden. 
 
Svenska Kennelklubben anser, liksom många andra kennelklubbar och hundvänner 
runt om i vår värld, att Rysslands aggression mot Ukraina är helt oacceptabel och något 
som Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd ifrån. Krigshandlingar har aldrig och 
kommer aldrig föra något gott med sig. I det som nu händer finns bara förlorare. 
Svenska Kennelklubben tar också starkt avstånd från Belarus inblandning och stöd till 
Rysslands agerande i det pågående kriget i Ukraina 
 
Vi känner djup sympati för våra hundvänner och deras hundar samt alla människor i 
Ukraina. De utstår stort lidande för sitt lands frihet och demokrati. 
 
Vi känner också sympati för våra ryska och belarusiska hundvänner, som har ett 
politiskt ledarskap som försätter landet och folket i en förnedrande och destruktiv 
situation. 
 
SKK kommer tillsvidare inte att skicka representanter till hundevenemang i Ryssland 
eller Belarus. Det innebär att inga svenska domare tillåts döma på utställningar, prov 
och tävlingar i Ryssland eller Belarus.  
 
SKK kommer tillsvidare inte tillåta att hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller 
Belarus att delta på utställningar, prov eller tävlingar, som anordnas av någon svensk 
klubb inom Svenska Kennelklubben. Förbudet gäller även domare som är 
auktoriserade av Ryska Kennelklubben, RKF, eller Belarus Kennelklubb, BCU. 
 
Från den 15 mars och tillsvidare kommer SKK inte att registrera importerade hundar 
från Ryssland eller Belarus. Detta gäller oavsett när hunden togs in i Sverige. 
 
Centralstyrelsen beslutade att avsätta SEK 100 000 till stöd för medlemmar och hundar 
från Ukrainska kennelklubben. Av medlen avsätts hälften till den fond som FCI håller 
på att upprätta. Den andra hälften kommer att avsättas för att stödja de Ukrainska 
flyktingar som har med sig sin/sina hundar till Sverige. 
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SKK har en fortsatt dialog med Jordbruksverket, avseende eventuella särskilda åtgärder 
vid införsel av hundar från Ukraina. 
 
SKK har uppmärksammat att husdjur inte är välkomna till svenska skyddsrum. SKK 
kommer att skriva till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ärendet, då SKK 
anser att husdjur ska kunna vistas i skyddsrum med sin familj. 
 
Som enskild medlem/hundägare kan du stödja Ukraina genom t.ex. Röda Korset och 
Radiohjälpen. 
 
Se Jordbruksverkets länk för införsel av hundar från Ukraina:  
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-
ukraina  
 
På bifogade länk kan du hitta uppdaterad information: www.skk.se/ukraina 

 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 

   

Thomas Uneholt   Kees de Jong 
Ordförande    VD 
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