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Redaksjonelt
Tema for dette nummeret av Sosiologi i dag er dyrs plass i samfunnet. Dyr
omgir oss mennesker på alle tenkelige og utenkelige områder, på synlige og
usynlige måter, og vårt samfunn er i stor grad basert på at vi utnytter dyr etter
våre egne ønsker og behov. Vi spiser dem og kler oss i dem. De er pynt, samleobjekter og trofeer. Svært mange arter brukes i tradisjonell medisin. Milliarder
av dyr brukes i forsøk, både for å utvikle medisiner for mennesker og i
toksikologiske eksperimenter, bare i Norge ble det i 2011 brukt 1 622 714
dyr i forsøk.1 Vi jakter på, fanger dem i feller og dreper dem for moro skyld,
og vi lar oss underholde ved å se på dem i zoologiske hager og å se dem utvise
unaturlig atferd i sirkus. I andre kulturelle sfærer finner mennesker glede i å
sette dyr (og mennesker) opp mot hverandre, i hunde- og hanekamper, bear
bating, hvor fastlenkede bjørner angripes av hunder, tyrefektning og okseløp.
Mange av de siste eksemplene innebærer grov mishandling som i mange land
er forbudt og som flertallet i den norske befolkningen trolig vil ta avstand fra.
Slik mishandling skaper overskrifter i avisene og inspirerer til underskriftskampanjer.
Det meste av vår bruk av dyr skaper verken overskrifter eller kampanjer.
Mange millioner dyr drepes i Norge i året, men kun i unntakstilfelle ser man
omtalt den behandling av dyr som skal bli til mat eller klær, som når det
avdekkes fysiske skader på dyrene som avles frem for å brukes av oss, eksempelvis innenfor pelsdyroppdrett og kjøttproduksjon. Dyrenes mentale helseskader
som følge av å leve og dø innenfor industrielle komplekser, tas sjelden opp til
diskusjon, på tross av at nyere forskning om dyrs kognitive evner og sosiale
behov stadig bekrefter at de har de samme behov og evner til å lide og føle
glede som mennesker har.
På den annen side har vi de dyrene vi tar inn i vår sosiale sfære,
familiedyrene hvis livssituasjon er svært forskjellig fra produksjonsdyrenes.
Det er et paradoks i vår behandling av dyr, som godt eksemplifiseres med den
pelskledde damen på tur med hunden. Men også disse dyrene har status som
eiendom og de er således prisgitt sine eieres kunnskap, evne til innlevelse,
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empati og interesse i å tilfredsstille dyrenes behov. Dyr har ikke rettigheter, og
de kan være heldige eller uheldige med sine eiere. De såkalte kjæledyrene
dumpes, mishandles og avlives. Eierne har ofte sterkere beskyttelse som nettopp dyreeiere enn dyrene har som er eiendom.
Menneskets bruk av dyr er doksisk, og anses som ”naturlig”. Dette kan
knyttes til at bruk av dyr har lange historiske og kulturelle røtter (Noske 1997),
fra en tid da mennesket hadde behov for å bruke dyr. Det har vi ikke i dag i
vårt samfunn, men tradisjonene har vi tatt med oss, uten å erkjenne og ta innover oss nyere kunnskap om dyr som burde styre vår behandling av dem. I
stedet bruker vi vår overmakt og vår intelligens til å klekke ut stadig bedre
måter å utnytte dem på. Samtidig øker vi den sosiale avstanden mellom dem
og oss.
På den annen side stilles det oftere spørsmål om vår bruk av dyr, mange
er bekymret og protesterer mot dyremishandling. De mener den behandlingen
vi utsetter dyr for er umoralsk og uetisk. Morgenbladet har for eksempel tatt
opp den industrielle kjøttproduksjonen i flere artikler. Det er imidlertid ikke
noen lett sak å ta kampen opp mot de sterke økonomiske interessene som
ønsker å fortsette og øke bruken av dyr, som kjøttprodusenter og dyreeksperimentindustrien, enten det er dem som avler frem dyrene som brukes i forsøkene, dem som bruker dyrene i eksperimenter og tjener på det, eller dem
som produserer armaturer som benyttes i forsøkene. Dyrerettighetsaktivister
kan dermed risikere å bli straffeforfulgt (for eksempel Ellefsen 2012, Aaltola
2012), og i slike saker kan hvem som vinner avgjøres av hvem som har størst
makt og mest ressurser, og det er sjelden aktivistene.
Dette nummeret viser hvordan dyr har blitt kategorisert og brukt, kulturelt
og historisk, og hvordan diskurser om bruk av dyr forsvarer bruken. Dyr er
de ”de andre” mer enn noen annen gruppe idet de til tross for massiv utbytting
og systemisk og systematisk dreping ikke tilkjennes offerstatus, og ikke sees
som individer med egenverdi. Samtidig kan menneskers måte å bruke dyr på
også bidra til å kategorisere og stemple andre mennesker, idet man trekker
grenser mellom den mishandling som regnes som legitim og nødvendig, og
den som regnes som illegitim.
Lisa Gålmarks artikkel baseres på en nærlesing av Olympe de Gouges’
tekster, filosofen som ble henrettet for sine meninger i 1793, fordi hun krevde
rettigheter ikke bare for slaver, men også tok til orde for kjønnslikestilling ved
å forfatte erklæringen for kvinners rettigheter og i 1791. Olympe de Gouges
engasjement strakte seg imidlertid lenger enn det, ifølge Gålmark, og in-
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kluderte også dyr. Hun så undertrykkingen av kvinner og dyr i sammenheng,
slik andre kjente sosiologer og feminister, som eksempelvis Carol Adams har
gjort i vår tid. Gålmark hevder å ha funnet nøkkelen til de Gouges tenkning,
når hun kritiserer le Hir som mener at de Gouges peker på opprinnelsen for
diskriminering ved å oppfatte alle mennesker som like i motsetning til dyr. I
stedet mener Gålmark at de Gouges oppfattet mennesker, med sine innbyrdes
ulikheter, som likestilte fordi alle mennesker, også er dyr. Dermed opphever
de Gouge de ”naturlige” kategoriene og skillene mellom mann og kvinne, frie
menn og slaver, og mennesker og dyr.
Liv Emma Thorsen beskriver kulturhistorisk hvilken rolle utstoppede dyr
har spilt i å forme vårt bilde og våre kategoriseringer av dem, og det skillet
som kan sies å ha blitt skapt mellom mennesker og dyr ved å stille dem ut
som objekter i naturhistoriske samlinger, som vi skal betrakte. Gjennom å
spore disse døde dyrenes historier, fra de ble tatt fra sine habitater, og stort
sett drept, for så å stilles ut i museene, bringes vi nær dem som individer idet
vi får innblikk i deres liv etter at de var bortført eller drept. Ved å bruke eldre
eksemplarer av utstoppede dyr og deres historier som kilde til museenes innsamlingshistorie, viser Thorsen hvordan man konstruerte ”natur” på grunnlag
av en praksis som mange ser som uetisk i dag. Den økende handelen med
truede arter gjør dessverre artikkelen sørgelig aktuell, idet millioner av dyr
fanges og drepes for å ende opp som trofeer og samlinger, også i dag.
Per-Anders Svärd gir i sin artikkel et historisk overblikk over riksdagsdebattene om slakt i Sverige i 1887–1937 og foretar en diskursanalytisk tolkning av argumenter som ble brukt i diskusjonene om slakt av dyr. Slik viser
han hvordan de ”andre” – etniske minoriter som jøder og samer – selv ble kategorisert på grunn av sine måte å drepe dyr på, som ble tolket som at de var
mindre ”humane” i sine slaktemetoder enn majoritetsbefolkningen. Poenget
til Svärd er at ved denne stemplingen av etniske minoriteter, i dag muslimer,
tar man oppmerksomheten vekk fra den grunnleggende spesiesismen – artsdiskrimineringen – som majorittsbefolkningens kjøttkonsum hviler på. Dermed reduseres rommet for å kritisere denne. Dermed påpeker Svärd at den
fremvoksende svenske dyrevernsbevegelsen delvis var bygget på elementer fra
nasjonalistiske og rasistiske diskurser, som fortsatt er aktive, men da i forhold
til dagens minoriteter.
Rune Ellefsen gjør en diskursanalyse av mer nåtidige argumenter som ble
fremført i forbindelse med forarbeidene til Dyrevelferdsloven. Han har intervjuet dyrevernsorganisasjoner, representanter for kjøttindustrien, byråkrater
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og forbruksforskere og har analysert teksdokumenter, som høringssvar, og offentlige dokumenter. Ellefsen finner at argumentene går langs fire skillelinjer,
1, regulering, 2, dyrerettigheter, 3, til fordel for fortsatt dyreproduksjon og 4,
kritikk av slike praksiser. Ellefsen diskuterer hva og hvordan disse argumentasjonsformene skiller seg fra hverandre, og hva slags syn på dyr de uttrykker;
Diskursene har ulike sosiale konsekvenser, ikke minst fordi hver diskurs representerer forskjellige måter å organisere samfunnets behandling av dyr på.
Ikke uventet var det ikke dyrerettighetsdiskursen som gikk seirende ut av debatten, men dyrevelferdsdiskursen. Grensen for hva som er velferd for dyr,
beror på menneskers ønsker om og gevinst ved å bruke dyrene, og noe så
sentralt som rett til liv omfattes ikke av begrepet velferd i dagens Dyrevelferdslov.
Til slutt har vi to bokomtaler, som utdyper dyr som tema i dette nummeret, en om Timothy Pachirats bok om industriell kjøttproduksjon, skrevet av
Helena Pedersen, og en om ulvekonflikter i Norge av Ketil Skogen, Ole
Krange og Helene Figari, skrevet av Morten Tønnessen.

Note
1. NOAH: http://www.dyrsrettigheter.no/forsoksdyrindustri/forsoksdyrene-i-norge/
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