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Medlemskår – vakna!
Vid fullmäktiges möte den tolfte januari drog man upp riktlinjerna för full-
mäktigeperiodens målsättning. Att lyssna på medlemskårens röst ansåg vi vara 
en viktig sak. Om de beslutsfattande organen i förbundet inte nås av bud 
från fältet, hur kan någon då veta vilken sorts tjänster eller hjälp förbundets 
medlemmar behöver? Åsikterna från alla veterinärmedicinska sektorer behövs 
för att vi jämlikt skall kunna beakta olika sektorer och föra veterinärernas 
intressebevakning som en helhet framåt. 

Behovet av intressebevakning blir i framtiden säkerligen inte mindre inom 
någon veterinärmedicinsk sektor. Nya arbetsbilder, deltidstjänster och en ny 
lagstiftning omformar speciellt den mig närstående kommunala sektorn. Jag är 
illa rädd för att om vi bara håller oss till de riktlinjer KVTES (Kommunsektorns 
tjänste- och arbetskollektivavtal) ger kommer en del av de veterinärmedicinska 
professionella att oförmärkt trilla genom arbetstagarnas skyddsnät. 

Hur många av dem, som för tillfället jobbar med korttidsjobb, vet hur 
mycket det arbete de utför ger i pension? Vad händer om du bryter benet 
på den fria tid som blir mellan två arbetsplatser, kan du försörja dig på sjuk-
penningen? Har du kommit ihåg att i ditt kontoutdrag kontrollera att du har 
fått överenskommen lön?

I början av arbetskarriären riktas tankarna på att arbeta. Få funderar på 
saker som kommer att inträffa efter många år. Inom kvinnodominerade bran-
scher blir man kanske först uppmärksam på sina egna förmåner när man 
är gravid för första gången. Det är bra att man vaknar ens då. Det var en 
chock för mig att träffa en manlig kollega i pensionsåldern som inte kände 
till sin egen grundlön. 

Ett ärende som angår en enskild veterinär kan te sig obetydligt för kol-
legerna. Att trilla genom maskorna känns som om det berör bara en själv, 
andra kanske aldrig har hört om ett sådant problem. När du dignar under din 
arbetsbörda orkar du inte kräva dina rättigheter, utan småningom fogar du 
dig i ditt öde. Kanske gnäller du om saken åt dina kurskamrater på cocktail 
partyt under veterinärdagarna och därmed blir det. 

Spiralen är färdig. Ingen vet om samma problem kanske berör hundra 
andra veterinärer, Och ingen kan ens försöka göra något åt saken. Flera små 
missförhållanden kan med tiden tillsammans plötsligt bilda ett stort problem-
område. Trots att kraven kan vara berättigade är det omöjligt att lösa dem 
med en gång.

Fullmäktige uttrycker ett önskemål till lokalsällskapen och specialförening-
arna: samla in kunskap om vilka saker som bekymrar medlemmarna i era 
sällskap. Fullmäktige går under sin period ut på fältet, utanför Helsingfors, 
med sina möten så att tröskeln för att närma sig oss blir lägre. Vi hoppas få 
representanter för sällskapen och föreningarna till våra möten för att framföra 
sina synpunkter om framtidens orosmoln. 

Unga kolleger ni har århundradets chans att inverka på er framtid. Aktivera 
er och gå med i sällskapens och föreningarnas verksamhet. I förbundens 
utskott kan du också inverka på saker som ligger nära era hjärtan. Bekanta 
dig med utskotten på förbundets hemsidor och meddela om din villighet till 
uppgifter direkt åt styrelsens medlemmar. Medlemskap i fullmäktige är inte en 
direkt förutsättning för utskottsmedlemskap om och önskvärt. Det är lätt att 
gömma sig bakom frasen ”jag har inte tid, någon annan gör nog sedan det”. 
Valet av fullmäktige utan omröstning visade att ”de andra” inte existerar. 
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