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Bokomtaler
Timothy Pachirat, Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and the Politics
of Sight. New Haven and London: Yale University Press, 2011. 302 sid.
Anmälan av Helena Pedersen
Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and the Politics of Sight är en
berättelse om djurslakt som institution, och en berättelse om den
normalisering av våld mot djur som vårt senmoderna samhälle rutinmässigt
producerar genom den instrumentella ekonomiska rationalitet som
animalieindustrin bygger på. Timothy Pachirat är forskare i statsvetenskap
som tog anställning vid ett stort amerikanskt slakteri för att bedriva etnografiska undercover-studier av det industrialiserade dödandets vardagliga
praktiker. Han stod ut i fem månader. När man läser om hans erfarenheter
från ”fältet” känns fem månader som en väldigt lång tid, särskilt då Pachirats
deltagande observationer har en tydlig emfas på just deltagande. Under sin
korta karriär som slakterianställd hann Pachirat avancera i organisationen
från att hänga upp levrar på krokar i kylrummet, till att driva levande boskap
fram till slakt, för att slutligen uppnå en befordran till kvalitetskontrollant i
samma slakteri, innan han sa upp sig.
Jag läste Every Twelve Seconds i somras, parallellt med Upton Sinclairs välkända roman Vildmarken [The Jungle] (övers. 1925), en skildring av litauiska
immigranters liv i misär som arbetare i Chicagos köttindustridistrikt vid 1900talets början. Skillnaderna mellan dessa två berättelser är naturligtvis betydande – mycket har förändrats i det amerikanska samhället sedan Sinclair
skildrade det, och Pachirat, med sin akademiska hemvist, var ju aldrig på allvar
beroende av slakteriet för sin försörjning – men en parallell läsning öppnar
ändå vissa reflektioner. Rationaliteten kring dödandet är detsamma; liksom
storskaligheten, kraven på effektivitet, och de ekonomiska imperativen. Jag
ska säga på en gång att Sinclairs råa skildringar i Vildmarken drabbar mig som
läsare på ett helt annat sätt än Every Twelve Seconds; dess täta, ibland närmast
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fenomenologiska, etnografiska beskrivningar till trots. Pachirat är, å andra
sidan, inte skönlitterär författare.
Några av de mest intressanta inslagen i Every Twelve Seconds är Pachirats
hantering av sin dubbla identitet som akademiker med en dold agenda och
som jobbsökande i en bransch karakteriserad av lågkvalificerat, oattraktivt och
hälsovådligt grovarbete. Jobbet som slakteriarbetare på ”golvet” är nästan outhärdligt repetitivt och avtrubbande, och innebär en arbetsmiljö med konstant
närvaro av blod, urin, avföring, uppkastningar och hjärnsubstans som fastnar
på golv, väggar, maskiner, knivar, kläder, och på arbetarna själva. Processen
som ledde fram till Pachirats anställning och tillträde till ”fältet” ger konkreta
inblickar både i den absurda organisation slakteriet som arbetsplats utgör, och
i den etnografiska forskarens paranoida situation. Pachirat anstränger sig för
att skapa och upprätthålla de relationer med kolleger och arbetsledare som är
nödvändiga för att arbetet ska fungera, med bibehållen analytisk distans och
en ständig oro för att få sin forskaridentitet avslöjad.
Tyvärr medför de detaljerade beskrivningarna om arbetsförhållandena inifrån slakteriets väggar att djuren ibland kommer lite i skymundan. Detta har
sin praktiska förklaring i att Pachirat såg olika saker i de tre avdelningar där han
fick möjlighet att jobba under sin period som slakterianställd. När man tillbringar arbetsdag efter arbetsdag med att hänga upp tiotusentals levrar på krokar,
är man effektivt avskärmad från det faktum att slaktverksamhet förutsätter ett
konstant inflöde av levande djurindivider. Man ser aldrig djuren. Detta är också
en av poängerna med boken: att synliggöra hur vissa led i processen osynliggörs
och hur distansering sker genom att lyfta fram distanseringens organisatoriska
och diskursiva mekanismer. Det sker dels internt genom slakteriets Fordistiska
arbetsdelning vars rumsliga organisering möjliggör en åtskillnad och övervakning
av arbetarna som Pachirat jämför med Benthams Panopticon, men även externt
genom att slakteriets verksamhet är effektivt dold för allmänhetens insyn.
Under den korta tid av fyra dagar som Pachirat arbetade med att driva
fram kor till slaktbåset passerade sex tusen djur förbi honom. Tre av dessa sköt
han själv i huvudet med bultpistol. Att ta del av hur djuren tvingas framåt
med elektriska pådrivare, och hur vissa kor kollapsar på fel ställen i produktionslinjen och panikartat kämpar för att resa sig från golvet, nedsmetade av
avföring och uppkastningar, för att till slut bli nedtrampade av korna bakom,
är plågsam läsning.
Pachirat refererar till Norbert Elias teori om civiliseringsprocesser för att
diskutera hur slakteriets dolda praktiker kan ses som en respons på den ”civi-
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liserade” människans motvilja mot att visuellt konfrontera det våld djuren utsätts för vid slakt. Distans och osynliggörande är maktmekanismer, menar Pachirat, och räknar upp ett antal ideella organisationer vars politiska
förändringsarbete bygger på att försöka minska distansen mellan betraktaren
och övergreppen (t.ex. WikiLeaks, People for the Ethical Treatment of Animals, Human Rights Watch, Amnesty International). Pachirat aktar sig emellertid för att dra förenklade slutsatser om att institutionaliserat förtryck av
djur (och människor) är möjligt för att det är dolt, och menar att relationen
mellan det visuellt tillgängliga och maktutövandet är mer komplex än så. Han
lutar sig mot Susan Sontags reflektioner kring fotografiets kraft som visuell
representation av lidande, och konstaterar att den ”chockeffekt” det visuella
kan förmedla kräver en ständig ökning i intensitet för att fortsätta mana till
förändring – om den förmår åstadkomma detta överhuvudtaget. Att göra det
motbjudande synligt kan, enligt Sontag, lika gärna leda till apati, eller något
ännu värre. ”En värld där slakterier är byggda med glasväggar”, skriver Pachirat
i en dystopisk framtidsprognos, ”skulle i sin tur kunna leda till en [värld] där
företagsamma slakterier tar inträdesavgift av människor för att beskåda eller
delta i upprepat dödande i massiv omfattning.” (sid. 253–54, min övers.) Här
missar Pachirat att nämna att visuell konsumtion av djurslakt som spektakel
redan har ägt rum genom de guidade turer för allmänheten som togs i bruk
av Chicagos slakterier i slutet av 1800-talet, en slakteriturism ingående analyserad av Nicole Shukin i boken Animal capital: Rendering life in biopolitical
times (2009).
Every Twelve Seconds kan placeras in i den samling av ögonvittnesskildringar inifrån slakterier dokumenterade av författare, forskare, journalister och
konstnärer som Upton Sinclair, Noëlie Vialles, Sue Coe, Gail Eisnitz, Eric
Schlosser och Jonathan Safran Foer. Denna litteratur är obligatorisk läsning
för alla som konsumerar djurprodukter, liksom för alla som intresserar sig för
människa-djurrelationer och organiseringen av dessa relationer i det moderna
samhället. Som läsare av Every Twelve Seconds (liksom av övrig litteratur inom
denna speciella ”genre”) ställer jag mig frågan vad författaren menar att vi bör
göra för att få stopp på verksamheten. Jag har själv i forskningssyfte besökt ett
slakteri. Det allra värsta under mitt eget slakteribesök, förutom att se korna i
ögonen och tvingas inse att jag inte är där för att hjälpa dem, var att processandet av djuren aldrig kommer till en slutpunkt. Tillströmningen av kor tar
aldrig slut. Det kommer aldrig till ett läge där slakteripersonalen säger ”det
var allt, det var den sista! Nu är det klart”. Nya fullastade djurtransporter står
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ständigt och väntar utanför slakteriets portar, som råmaterial för en självgående
dödsapparat, en evighetsmaskin.
Mitt största frågetecken inför Pachirats viktiga berättelse är därför hur det
är möjligt att tillbringa fem månader som kritisk forskare i ett slakteri, och
därefter skriva en insiktsfull och detaljerad bok om sina erfarenheter, utan att
komma fram till att det minsta vi kan göra för att bidra till förändring är att
upphöra med att konsumera slakteriets produkter? Vad är det som gör det
magiska V-ordet så angeläget att osynliggöra?

