Noter og kommentarer fra møde mellem DDD og AK den 29. maj 2019
Deltagere:
Fra DDD: Carsten Jensen, Børge Jørgensen
Fra AK:

Jens Laurits Larsen, Karl Vestergaard–Nielsen, Flemming Møller, Lars
Kunstmann, Trine Suhr-Jessen

Oplæg til mødet: Abildgaardkredsens artikel ”Hvordan får vi dyrlægerne på banen
igen (DVT, 04, 2019)? Den indeholder de punkter og emner, vi ønskede
at diskutere
Formålet fra AK’s side:
At drøfte nedenstående emner, som er vigtige for igen at opnå en veterinær
integritet.
Hvis der er sammenfaldende interesser, at tilbyde et samarbejde om disse.
Resultatet af mødet:
1.
AK oplæg:
DDD svar:

At der oprettes et Veterinærfakultet (eller Veterinærskole) ved fx
Københavns Universitet (KU).
Vi har en Veterinærskole, som nu er europæisk akkrediteret.

Ak mener: At kun AVMA’s model kan genoprette den veterinære status med egen
ledelse.
Konklusion: Nej tak til samarbejde.
2.
AK oplæg:
DDD svar:

At der oprettes et synligt veterinært beredskab ved KU/Statens
Serum Institut
Beredskabet kører med de første prøver, det er for tidligt at sige
hvordan det virker, men DDD har fuld tillid til dem.

Konklusion: Nej tak til samarbejde
3.
AK oplæg:

At Veterinærmyndighederne synliggøres og styrkes i en “Veterinærog Fødevarestyrelse”.

DDD svar: Unødvendigt at det indgår i den danske betegnelse, da veterinær
allerede indgår i den engelske version af navnet: Danish Veterinary and Food and
Food Administration.
AK mener:

Danskerne skal vide, hvor veterinærmyndighederne er.

Konklusion: Nej tak til samarbejde
4.
AK oplæg:

DDD svar:

At alt det veterinære ved DTU overføres til KU og SSI, og bruges til
styrkelse af beredskabet, uddannelsen og de internationale
veterinære relationer. Det er nu tiden, hvor kræfterne skal samles
igen.
Dette bliver overført, bortset fra fødevarer og fisk, som forbliver på
DTU, i hvert fald indtil videre. De har fået 2 år til at vise, at de kan
klare sig på forretningsvilkår. Dette er DDD tilfreds med.

Konklusion: Nej tak til samarbejde
5.
AK oplæg:

DDD svar:

At der oprettes et "Veterinærvidenskabeligt Råd", der skal tage vare
på Veterinærvidenskaben i Danmark og alle centrale
stillingsspørgsmål
Findes allerede i form af eksisterende faggrupper

Konklusion: Nej tak til samarbejde

Samlet konklusion:
DDD er ikke interesseret i samarbejde med AK. DDD har valgt at følge og
samarbejde på de udviklinger, der foregår på de veterinære felter. DDD udtrykte
ingen visioner, ambitioner og initiativer for vort fags udvikling.
AK finder det uacceptabelt at forholde sig passivt til tabet af alle vore veterinære
internationalt anerkendte institutioner med tilhørende lederstillinger. Vor mission,
vision og vort værdigrundlag står på Abildgaardkredsens hjemmeside.
AK vil have dyrlægerne på banen igen! Det er vort mål!

