Daglig leder har ordet
Utholdenhet
Hvis resultatene man jobber mot uteblir, eller tar for
lang tid, skal man da gi opp? Eller skal man fortsette å jobbe mot målene en har satt seg, selv om
det kan ta lang, lang tid å nå dem? Her følger historien til to karer som illustrer hvor viktig utholdenhet
er for å nå sine mål.
På FJØRFEDAGENE i Trondheim fortalte Kjetil André
Aamodt om hvordan han allerede som barn begynte
prosessen som skulle gjøre det mulig å vinne medaljer på ski. Strukturert og målrettet trening hver eneste
dag la grunnlaget for hans suksess. Uten stor grad av
motivasjon og utholdenhet gjennom utallige år, ville
han nok ikke endt opp med ære og berømmelse og
nådd sitt mål om å bli verdens mestvinnende alpinist.
William Wilberforce (1759 - 1833) hørte som 15 åring
en tale om datidens grufulle transport av slaver. Talen
gjorde sterkt inntrykk og William bestemte seg for å
jobbe for å avskaffe slavetransporten. 20 år gammel
ble William valgt inn i det britiske parlamentet. Gjennom 10 år forsket og jobbet han med å forberede sin
egen tale med formål om å få bukt med slavetransporten. I 1789 fremførte William talen, som varte i
over 3 timer. Etter talen skulle parlamentet stemme
over forslaget hans. Williams forslag ble nedstemt.
Men tross motgangen gav ikke William opp. Han
gjorde justeringer og forbedringer, og holdt talen for
parlamentet hvert eneste år. Forslaget hans ble nedstemt år etter år, inntil det 18. året, da parlamentet
vedtok å avskaffe slavetransporten. Men William var
fortsatt ikke fornøyd.Han ville at hele slavehandelen
og slaveriet skulle ta slutt i Storbritannia og hele det
britiske imperiet. William viet de neste 24 årene til
kampen mot slaveriet. Han rakk å bli 74 år gammel
før forbudet mot slaveriet ble vedtatt, og millioner av
mennesker fikk sin frihet. 4 dager etter forbudet om
slaveriet, døde William Wilberforce.
Jeg som person har fått høre at jeg er rask og effektiv,
men kanskje ikke så tålmodig. Jeg blir derfor både
inspirert og utfordret av utholdenheten til Kjetil
André Aamodt og William Wilberforce. Det kan være
fristende å gi opp når man møter motgang og man
ikke når målene like raskt som man hadde ønsket
eller sett for seg. Men disse to viser at man kan nå
sine mål, hvis man legger til en stor dose utholdenhet og tålmodighet. Her har jeg litt å lære både som
person, men også i mitt arbeid i Norsk Fjørfelag.
For hva kan Norsk Fjørfelag som organisasjon lære av

historiene til Aamodt og Wilberforce? Norsk Fjørfelag
har en rekke mål som krever både tålmodighet og
utholdenhet for å bli oppnådd. Det er pågående
«kamper» hvor målstreken fortsatt er et stykke unna.
Produsentøkonomi er et eksempel. NFL har som mål
å bidra til at du som fjørfeprodusent skal få betalt for
den jobben du gjør, og at din inntekt ikke skal sakke
akterut sammenliknet med resten av landbruket og
samfunnet. Dette er kampsak som NFL har hatt på
agendaen gjennom en årrekke, men som dessverre
på mange måter er mer aktuell enn på lenge. Vi bruker enhver mulighet, det være seg i møte med politikere, Norges Bondelag, varemottakere eller i media, til å forklare at dere gjennom flere år har fått
økte kostnader samtidig som inntekten dere sitter
igjen med ikke har blitt økt tilsvarende. Å få kompensert for økte kostnader er ikke lett å få gehør for,
men NFL har ikke tenkt å gi seg - snarere tvert imot!
Et annet eksempel hvor utholdenhet er nødvendig er
i opplysningsarbeidet NFL bedriver. Norsk landbruk
blir til stadighet fremstilt som tungrodd, bakpå, lite
opptatt av konkurranse og markedsretting og det
som ellers blir tenkt på som fremtidsrettet. Vi som er
en del av næringen vet at sannheten er stikk motsatt.
Ser man på produktivitetsutvikling så er det ingen
som omstiller seg så fort som oss. Ser man på teknologi og utviklingstrekk som skjer hvert eneste år så
er det en rivende og til dels fantastisk utvikling. Mitt
inntrykk er at mange medier primært ønsker å la kritikernes røst lyde, men at suksesshistoriene tilknyttet mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og klimatilpasninger kun blir dekket av landbrukets egne aviser.
NFL har nedfelt i arbeidsplanen for 2019/2020 at vi
skal bidra med faktabasert kunnskap om fjørfenæringen ut mot politikere og forbrukere. Vi skal, som
Wilberforce, ikke la oss stoppe av motstand, men
fortsette med opplysningsarbeidet om fjørfenæringen
og dens fortrinn.
Kort oppsummert kan vi lære av historiene til Aamodt
og Wilberforce at utholdenhet er helt nødvendig for
å oppnå de målene og resultatene man har satt seg.
Norsk Fjørfelag skal fortsette å stå på for dere fjørfeprodusenter - så vil tiden vise hvor lang tid det tar
før målene blir nådd.
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