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Tacka och uppmuntra 

Jag har flera gånger gett mitt erkännande i offentligheten åt riksdagens jord- 
och skogsbruksutskott. Utan hänsyn till partigränser har utskottet rakryggat 
drivit det finländska lantbrukets och livsmedelsproduktionens intressen. 

Orsaken till detta är tydlig: i den pågående internationella framfarten 
lägger riksdagens majoritet ett stort värde på en inhemsk energi- och livs-
medelsproduktion. De upplevs utgöra en betydande del av den nationella 
säkerhetspolitiken. Vi har arbetat målmedvetet för en trygg och ren finländsk 
mat under årtionden. Vi fäster även betydligt mer vikt vid djurens välfärd 
än kanske något annat land. 

Vid sidan av Evira har Föreningen för bekämpning av djursjukdomar 
ETT utfört ett utmärkt arbete i övervakningen av djurfoder och livsmedels-
säkerheten samt i bekämpningen av djursjukdomar. Den internationella 
djurhandeln har varit förnuftigt kontrollerad under hela vårt EU-medlemskap. 
Som ett bevis på detta är djursjukdomssituationen i Finland exceptionellt 
god även idag. 

Ett av de viktigaste kraven för livsmedelssäkerhet är en noggrant övervägd 
och kontrollerad användning av antibiotika. Bara inom Europeiska unionen 
dör varje år 25 000 människor av infektioner orsakade av antibiotikaresi-
stenta bakterier. 

Även i detta avseende är Finland en föregångare eftersom användningen 
av antibiotika inom veterinärmedicinen har varit måttlig och användningen av 
antibiotika med brett spektrum har varit låg. Förhoppningsvis kan vi även dra 
nytta av detta faktum som ökar livsmedelssäkerheten i livsmedelsexporten.

Vi lever för närvarande i den längsta fredstiden på 150 år. Många struk-
turer förnyas på grund av ekonomisk press, även om de verkliga fördelarna 
endast kan nås genom förändrade handlingssätt och attityder. Företagande 
och arbete är det enda sättet för Finland att återigen komma på fötter. 

Därför är det bra att veterinärerna intar kundens eller livsmedelsföretaga-
rens ställning och hjälper dem på alla sätt. Regeringens program för lokal-
producerad och ekologisk mat framskrider bättre om även myndigheter som 
utför övervakningen tolkar frågor till fördel för företagaren, med sunt förnuft. 

Riksdagen behandlar för närvarande den ”kända” lagen om ordnandet av 
social- och hälsovården. Omsorgsminister Huovinen ska ha en eloge för att 
hon i remissdebatten noggrant lyssnade på mitt önskemål om att utskottet 
i sina betänkanden ska behandla miljöhälsovårdens stora betydelse som en 
del av ett välfungerande hälso- och sjukvårdssystem. 

Lagförslaget tar inte ställning till miljöhälsovårdens ställning i reformen, 
så enligt nuvarande uppgift kommer detta att prövas av beslutsfattarna i 
landskapen. Veterinärerna gör klokt i att ta en aktiv roll i frågan och modigt 
ta kontakt med de politiska beslutsfattarna i landskapet. 

Däremot hinner den nuvarande riksdagen inte behandla djurskyddslagen. 
Det blir en uppgift för nästa riksdag. Åtminstone betonar det nuvarande 
utskottet starkt lantbruksföretagarnas investeringsskydd. Det kommer alldeles 
säkert att lyftas fram vid bedömningen av tillståndskravet för båsladugårdar. 

Den kommunala veterinärvården har utfört ett värdefullt djurskyddsarbete 
genom att ha jour dygnet runt mot en relativt liten ersättning. Jag skulle 
inte själv ändra mycket i detta system, eftersom det har garanterat att vete-
rinärvården fungerar överallt i Finland. Reformer ska inte genomföras bara 
för reformens skull. 

Markku Eestilä
riksdagsledamot, VML


