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Fullmäktige samlades 
i Jyväskylä

 
Veterinärförbundets fullmäktige har de senaste åren sysslat med landskapsresor 
och mötts till sina vårseminarier på andra orter än i Helsingfors. Denna gång 
stod Jyväskylä i turen, där det nya fullmäktige samlades ett soligt veckoslut 
i maj. Vid lördagens seminarium begrundades framtidens veterinärskap och 
veterinärers arbetsbild tillsammans med en konsult och under söndagen stod 
det stadgeenliga mötet i tur. Förbundsordförande Kirsi Sario redogör för semi-
narieinnehållet i sin egen kolumn i denna tidskrift.  

Det nya fullmäktige som påbörjade sin mandatperiod visade sig vara en aktiv 
debattör och använde noga den tid som hade reserverats för mötet. Förutom 
normala vårmötesärenden behandlades förnyelsen av de etiska direktiven och 
valordningen för fullmäktige samt behandlade ett ställning stagande för djurens 
välmående inom djurförädling. De två sista punkterna godkände fullmäktige inte 
enligt styrelsens beredning utan gjorde en hel del ändringar i dem. I fråga om 
valordningen skiljde sig åsikterna i så stor grad att saken måste avgöras genom 
omröstning. Redan innan mötet hade saken varit uppe till debatt på fullmäktiges 
nätbaserade debattforum, men aktivering i saken skedde först under mötet. I 
frågan om valordningen stannade man slutlig för att endast förenkla kandidat-
uppställningen medan resten av valordning fick stå oförändrad.

Förnyandet av veterinärernas etiska direktiv har varit under arbete redan en 
lång tid, sken var uppe vid fullmäktiges vårmöte i fjol. Under processen har 
man föreslagit omfattande förändringar i direktiven men till slut stannade man 
för förändringar i utövandet av veterinäryrket. I samband med direktiven för 
annonsering väcktes debatten i första hand av marknadsintroduktionen av de 
nya kliniker som inte leds av veterinärer. Annonseringen kan anta osunda drag 
och Veterinärförbundet kan befatta sig enbart med sina medlemmars verksamhet. 

Fullmäktige gav vid sitt möte ett utlåtande om djurförädling, som djurskydds-
utskottet och styrelsen hade berett. Enligt det bör man inom förädlingen av både 
sällskaps- och produktionsdjur fokusera mera än tidigare på djurens välfärd och 
hälsa. Ursprungsimpulsen till utlåtandet gav den diskussion som har uppstått 
inom sällskapsdjurssektorn om de problem angående konstitution och ärftliga 
sjukdomar strävan efter extrema egenskaper har lett till. Inom produktionsdjurs-
sektorn diskuterar man också strävan efter hög produktion och onormalt stor 
muskelmassa. Denna strävan kan leda till situationer där dåliga hälsotillstånd 
och ärftliga sjukdomar kan belasta kroppen till den grad att djuret inte tål ett 
arttypiskt liv. Ute i världen förhärskande handlingsmodeller kan sprida sig också 
till oss. Som ett exempel kan vi ta importen av sperma för nötkreatursrasen 
belgisk blå, som enligt den finska importören dock skall användas endast i 
korsningar. Rasrena kor av rasen belgisk blå kan inte kalva normalt så deras 
kalvar måste så gott som alla förlösas genom kejsarsnitt.

Det bestämda ställningstagandet visar att veterinärerna bär ett professionellt 
ansvar om djurens välfärd och hälsa också i samband med djurförädling. Vete-
rinärerna förutsätts vara experter på djurens hälsa och därtill har vi goda för-
utsättningar på grund av vår utbildning. Djurens välmående och djurskydd är 
ämnesområden där experter ser ut att finnas överallt i samhället. Veterinärernas 
synpunkter om djurens välmående grundar sig emellertid på forskningsrön, solid 
utbildning och praktisk erfarenhet. I kontakter med massmedia och det övriga 
samhället bör vi föra fram detta, både som yrkeskår och enskilda professionella. 
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