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Gemensamma angelägenter 
på Veterinärdagarna 

Riksdagen har fått sin första lriksdagsledamot som är veterinär. I 
vårens val blev Markku Eestilä invald för att uträtta en riksdags-
ledamots viktiga arbete. När han började sitt arbete poängterade 
Eestilä betydelsen av samarbete och gemensamt ansvar. ”Män-
niskan får inte lämnas ensam med sina problem och med sin 
skuld”, konstaterar den färska riksdagsmannen särskilt i frågor om 
djurens välmående och djurskydd. Riksdagsman Eestilä framför 
statsmaktens hälsning till öppningen av Veterinärdagarna. Vete-
rinärförbundet och utbildningsutskottet vill hylla veterinärkårens 
nya inmutning. Som Markku Eestilä uttrycker saken: ”Det har känts 
underligt att en människa med veterinärmedicinsk utbildning inte 
tidigare har verkat i riksdagen. En veterinär besitter ju i och med 
sin utbildning kunskaper i två aktuella saker; livmedelsomsorgen 
och miljöns välbefinnande.”

I veterinärdagarnas avdelning för företagsverksamhet och aktuellt 
berättar också föreläsaren Marco Bjurström om samarbete med 
avstamp i sig själv. Enligt Bjurström producerar varje arbetstagare 
resultat. Att producera resultat börjar med var och ens eget ansvar 
och med att förbinda sig till saker och slutar med samarbete. Rik-
kjsdagsman Eestilä tangerar också samma sak: ”Det går att påverka, 
det behövs bara tid och långsiktighet. Tankar och målsättningar 
måste man begrunda tillsammans med andra.”

Vid veterinärdagarnas öppning diskuteras djurskyddsangelä-
genheter bland annnat i form av en paneldiskussion. Deltagarna 
representerar både de som utför övervakningsarbete och de som 
är målet för detta arbete. I fråga om djurskyddet är det bra att 
komma ihåg att övervakare och de som övervakas sitter i samma 
båt − djurens välbefinnande är en gemensam fördel. Också detta 
är ett tillfälle för samarbete.

Utbildningsutskottet, Kova, har för Veterinärdagarna sammanställt 
ett bra program, det vågar jag säga redan innan verkställigheten. 
Tack till alla utskottsmedlemmar för ett gott samarbete: envar har 
burit sitt ansvar över den egna delen och därtill bidragit kon-
struktivt till den allmänna utformningen och till de gemensamma 
avdelningarna.  

Nyligen läste jag en intressant mening om samarbete. Fritt 
översatt låter den så här: ”Det största problemet i ärendet är att 
fördelarna är privata men nackdelarna gemensamma.” Exakt, här 
finns många orsaker till samarbete! Inom veterinärmedicinen kan 
tanken appliceras åtminstone på mirobläkemedelsresistens och 
på djuravel där diversiteten i arvsmassan krymper. Tillsammans 
upptäcker vi många flera saker som tarvar samarbete för att lösas.

Väl mö´tt på de gemensamma Veterinärdagarna!
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