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Information från

V i får regelbundet samtal från 
människor som känner sig felaktigt 
behandlade av mejerier och 

myndigheter. Andra har bekymmer med 
ekonomi, djurrättsaktivister eller annat. 
Frustrationen är stor över ständigt ökande 
krav, en mer pressad situation och samhällets 
negativa syn på djurhållningen. 

Många upplever det som en snara som sakta 
men säkert dras åt mer och mer. Det finns 
idag ingen som helst rim och reson i synen på 
djur och djurhållare i samhället. Den som inte 
klarar att sköta sina djur på ett perfekt sätt 24 
timmar per dygn och 365 dagar om året, ses 
som en dålig människa både från mejerihåll 
och från allmänhetens sida. 

STÄNDIGT IFRÅGASATT
Någonting har gått fel, väldigt fel, när det 
inte ens går att förklara hur vissa situationer 

har uppstått. Det kan vara en stillastående 
utgödsling, foderstörningar eller annat. Den 
som försöker förklara blir själv ifrågasatt. 
Situationen har förvärrats av att det har 
förekommit situationer där den som kon-
taktat LRF:s omsorgsgrupper därefter fått en 
kontroll från mejeri, myndigheter eller båda. 

Få vågar stå upp för den djurhållare som 
har fått bekymmer på ett eller annat sätt. 
Ingen vågar säga att vår ekonomi är katastro-
falt dålig, att djur ibland blir sjuka och att vi 
måste ge dem chansen att bli friska. Hela  
den här situationen tär på den enskilda 
människan, förhållanden blir lidande,  
ekonomin försämras ytterligare.

STÅ UPP FÖR VARANDRA
Så här kan vi inte ha det! Vi måste stå upp 
för varandra och mot det förtryck vi utsätts 
för. Vi måste våga erkänna att vi alla har 

det jävligt ibland. Ni som läser detta kan i 
alla fall räkna med oss, oavsett vem i styrel-
sen för Sveriges Mjölkbönder ni ringer, så 
har vi förståelse för det ni känner och kan 
prata om det.

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

39

E fter ett 2020 utan fysiska 
träffar känner vi att 
behovet av att verkligen 

mötas är enormt. Tiden med 
Covid-19 har blivit ett stort hot 
mot demokratin på ett nationellt 
plan. Beslut tas i riksdagen 
utan några större debatter och 
detsamma gäller våra ekonomiska 

föreningar. Nödvändiga föränd-
ringar och förbättringar drar ut 
på tiden. 

Vi upplever att uppgiven-
heten gentemot politiker och 
tjänstemän bara växer. Detta är 
en farlig utveckling, när starka 
lobbyister med egna politiska 
agendor får ett allt större 

utrymme. Företagande och 
företagens villkor försämras allt 
mer och politikerföraktet ökar. 
Detsamma gäller förtroendet för 
tjänstemännen. Behovet av ett 
tjänstemannaansvar har aldrig 
varit så stort som nu. 

En liknande utveckling ser vi 
vad gäller förtroendet för våra 

mejerier. Vi hoppas verkligen 
inte att detta kommer att  
innebära färre deltagare på  
kommande kretsmöten och  
träffar som vi kommer att 
anordna så fort det bara går.  
När det gäller årsmötet,  
återkommer vi med mer  
information.

Vem tänker på människan?

Hotet mot demokratin
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Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka 
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölk- 
produktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumeration 
på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed  lyfter 
tidningen de frågor som är relevanta för oss. 

Vill gärna få in förslag på nya personer 
till styrelsen. Ta er en ordentlig funderare 
om ni vill ställa upp, det är ett viktigt  
och meningsfullt engagemang! 
Kontakta Elin Torstensson på  
elintorstensson@gmail.com

Valberedningen


