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Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee
jäsenehdotusta eläinlääkkeiden pistekirjoitusmerkinnöistä
Ehdotus
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne pyrkivät vuoropuheluun eläinlääkkeitä markkinoivien ja myyvien yritysten toimialajärjestöjen kanssa, jotta eläinlääkepakkauksiin saataisiin vapaaehtoiset pistekirjoitusmerkinnät, mikä antaisi sokeille ja heikkonäköisille
mahdollisuuden tunnistaa eläinlääkepakkausten sisältö.
että ne yhdessä käynnistävät EU-komission kanssa vuoropuhelun, jossa komissiota kannustetaan tekemään asetukseen 2019/6 muutosehdotus, joka
mahdollistaisi eläinlääkepakkausten merkinnät pistekirjoituksella.
Voimassa olevat EU-säännöt edellyttävät pistekirjoitusmerkintöjä ihmislääkkeisiin,
mutta EU-säännöt estävät eläinlääkkeiden pakolliset pistekirjoitusmerkinnät.
Taustaa
Sokeita ja heikkonäköisiä syrjitään nykyään kohtuuttomasti, sillä heillä ei ole mahdollisuutta ostaa eläinlääkkeitä ilman näkevän ihmisen apua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opaskoiran kanssa liikkuva sokea ei pysty lukemaan lääkkeen annostelua ja käyttöä koskevia ohjeita lääkepakkauksesta, jossa myös on tiedot vaikuttavasta aineesta ja sen vahvuudesta.
Vapaa Pohjola katsoo, että tämä syrjintä on vastoin esimerkiksi Euroopan unionin
perusoikeuskirjan artiklaa 1 ihmisarvosta, josta todetaan, että ”ihmisarvo on loukkaamaton”. Ihmisarvoa on kunnioitettava ja suojeltava, mistä todetaan, että ”ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja luovuttamattomien
oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa”.
Vapaa Pohjola viittaa lisäksi perusoikeuskirjan artiklaan 26 vammaisten ihmisten
osallistamisesta, jossa todetaan, että ”unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä
osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja
kunnioittaa tätä oikeutta”.
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Eläinlääkkeiden pistekirjoitusmerkinnät vaikuttaisivat sokeiden ja heikkonäköisten
itsenäisen elämän ja arvokkuuden toteutumiseen ja antaisivat heille mahdollisuuden
ostaa itsenäisesti eläinlääkkeitä, jolloin he eivät olisi riippuvaisia näkevän ihmisen
avusta.
Tätä taustaa vasten Vapaa Pohjola pyytää Pohjoismaiden hallituksia ensi vaiheessa
edistämään vapaaehtoisen järjestelmän luomista ja samalla käynnistämään vuoropuhelun EU:n komission kanssa sen varmistamiseksi, ettei sokeita ja heikkonäköisiä syrjitä tarpeettomasti.
Valiokunnan näkemykset
Valiokunta puolsi laajalti suosituksen hyväksymistä. Sokeilla ja heikkonäköisillä tulee
olla yhtäläiset mahdollisuudet näkevien ihmisten kanssa saada eläinlääkkeisiin liittyvää tietoa.
Sokeat ja heikkonäköiset ovat usein riippuvaisia opaskoirastaan, ja sen vuoksi onkin
tärkeää, että he voivat tunnistaa koiralleen hankkimansa lääkepakkauksen sisällön.
Valiokunta tukee sen vuoksi yksimielisesti ehdotusta, jossa toimialajärjestöjä kehotetaan merkitsemään vapaaehtoisesti eläinlääkeaineiden pakkaukset pistekirjoituksella.
Valiokunta esittää lisäksi vuoropuhelua EU:n kanssa lakimuutoksesta, jotta pistekirjoitus tulisi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi pakolliseksi myös eläinlääkkeiden merkintöihin.

Pohjolassa 26. tammikuuta 2021
Bente Stein Mathisen (H)
Eva Lindh (S)
Høgni Hoydal (T)
Ilmari Nurminen (sd.)
Inga Sæland (Flf)
Kaisa Juuso (ps.)
Liselott Blixt (DF)

Maria Stockhaus (M)
Nina Sandberg (A)
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.)
Per-Arne Håkansson (S)
Solveig Horne (FrP)
Solveig Sundbø Abrahamsen (H)

2/2

