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Remissvar till EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv (91/447/EEC) 

Jaktlaget Bocken 

Vi är emot förslaget i sin helhet. 

I likhet med BRÅ inser vi att förslaget är meningslöst, men till skillnad från BRÅ inser vi även att 

meningslösa åtgärder tar av de begränsade resurserna och därför avstyrker vi. Att lägga begränsade 

resurser på meningslösa åtgärder tar resurser från de åtgärder som är påkallade. Exempelvis den nästintill 

totalt okontrollerade svarthandeln med illegala vapen från Balkan. 

Peter Thorsell har tillåtits allokera polismyndighetens begränsade resurser fel under för många år redan. 

Hade man inte låtit honom hållas hade Polismyndigheten istället för meningslös femårslicenshantering och 

missriktad obstruktion mot laglydiga jägarorganisation och sportskyttar i Västra Götaland kunnat åtgärda 

den limbo och straffrättsliga ingenmansland som reglerat handgranater. Var och en inser med lätthet att 

straffsatserna på vapenbrott av de kriminella element som regelmässigt väljer att vara beväpnade och 

använda sina illegala vapen och handgranater som aldrig sett röken av en civil licens anses vara ett billigt 

pris för att fortsätta bruka dessa 

Vi konstaterar att skytteklubben i fallet Peter Mangs upplyste Polisen om att de visserligen intygat Mangs 

aktivitet men att skytteklubben ansåg att han inte borde ha licenser. Om Polisen i fallet Mangs gjort vad de 

skulle så hade det inte inträffat. 

Om kommissionen i fallet Charlie Hebdo gjort vad det skulle och tillsett att tidigare direktiv genomförts i 

alla medlemsstater så hade Charlie Hebdo inte kunnat genomföras på det sätt det gjordes. 

 

Om kommissionen och Polismyndigheten med Peter Thorsell, Maria Thulin, Lars Henriksson, Nils-Olov 

Gärdin och Lars Tonneman i spetsen fortsätts låtas verka och allokera resurser med låg grad av 

måluppfyllnad så kommer Sveriges och Europas befolkning att drabbas av mer lidande än om de byts ut 

mot några som inte är logiska analfabeter. 

 

Avslutningsvis vill vi citera”Mot Väpnad Konflikt IV” (2015-12-22), skriven av Johan Wiktorin: 

”En av de åtgärder som EU vill införa är ett förbud mot halvautomatiska vapen för jakt- och sportskyttar 

som om det var dessa som var problemet. Här finns det skäl att påminna om den före detta KGB-agenten 

Jurij Bezmenov som turnerade runt i USA efter sitt avhopp och berättade om ryska 

destabiliseringsstrategier. Där ingick att skapa en sådan situation hos motståndaren, där myndigheterna 

skulle vara slappa mot illegala vapen samtidigt som man konfiskerade de legala vapnen i samhället." 
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