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Inkommen skrivelse rörande LRF Västra Götalands
omsorgsarbete under ”mjölkkrisen”
I den inkomna skrivelsen framställs en vädjan till LRF VG att bilda ett större
kontaktnät med inriktning på omsorg och djurvälfärd runt oss mjölkbönder i
LRF Västra Götalands regionen nu.
Denna vädjan följs av ett förslag på hur breddande av kontaktnätet skulle
kunna gå till. Förslaget innebär i korthet att en telefonlista upprättas med namn
på alla rådgivare och övrig fältpersonal som träffar dessa bönder. Denna lista
ska sedan vara underlag för en ökad och enklare kontaktverksamhet mellan
människorna kring de mjölkbönder som kan vara i behov av stöttning.
Regionförbundsstyrelsen ställer sig tveksam till att en sådan lista som föreslås
skulle medföra någon verklig skillnad i möjligheterna för de aktuella
människorna att nå varandra. Det som erfarenhetsmässigt visat sig fungera när
det verkligen gäller är att det finns väl etablerade informella nätverk som är
uppbyggda kring personlig kännedom och förtroende människor emellan. En
lista ”når inte upp” till denna nivå och bedöms därför medföra ringa nytta. LRF
Västra Götaland har tidigare under året dessutom fört diskussioner om en
snarlik idé med representanter från bl.a. Växa. De gjorde då samma bedömning
som regionförbundsstyrelsen nu gör och meddelade att de inte avsåg att
medverka i någon eventuell lista eller liknande.
Regionförbundsstyrelsens vill mot denna bakgrund uttrycka att den håller med
om behovet av, och redan håller på med, särskilda insatser för att stärka
omsorgsarbetets kontaktnät med mjölkbönderna och människorna runt dem.
Detta sker dock inte på just det sätt som föreslås i skrivelsen.
Skrivelsen innehåller slutligen ett tips om att anordna bondeluncher samt några
uppslag om hur sådana kan genomföras. Styrelsen vill i detta sammanhang
redovisa att den ställer sig mycket positiv till att sådana initiativ nu tas på de
håll i länet där detta inte redan gjorts.
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