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4 INNEHÅLL



Förord till 1975 års utgåva

Denna bok handlar om de mänskliga djurens tyranni över de icke-mänskligadjuren. Den smärta och det lidande som detta tyranni har vållat och än idagvållar kan bara jämföras med de svarta människornas lidanden under århun-draden av vitas tyranni. Kampen mot detta tyranni är lika viktig som någon avsenare tids strider kring moraliska och sociala frågor.De �esta läsare kommer att uppfatta det de just läst som en grov överdrift.För fem år sedan hade jag själv skrattat åt de påståenden jag nyss på fullt allvarskrivit ner. För fem år sedan visste jag inte vad jag vet idag. Om du läser dennabok noggrant, speciellt kapitel två och tre, så kommer du att veta så mycket avvad jag vet om förtryck av djur som man kan få med i en bok av rimlig storlek.Då kommer du att kunna bedöma om mina inledningsrader är en grov överdrifteller en nykter uppskattning av en situation som till stora delar är okänd förallmänheten. Så jag begär inte att du ska tro på de inledande raderna nu. Alltjag ber om är att du avstår från att bedöma dem tills du läst boken.Strax efter att jag påbörjat arbetet med denna bok blev jag och min fruinviterade på te - vi bodde i England vid detta tillfälle - av en dam som hörtatt jag avsåg att skriva om djur. Själv var hon mycket intresserad av djur, sahon och hon hade en väninna som redan skrivit en bok om djur och som skullebli så förtjust över att få trä�a oss.Vår värdinnas väninna var redan på plats när vi anlände, och hon var verkli-gen förtjust i att tala om djur. �Jag älskar verkligen djur�, började hon. �Jag haren hund och två katter och ni kan inte ana hur �nt de kommer överens. Kännerni Mrs. Scott? Hon har ett litet sjukhus för sällskapsdjur.� Hon tystnade. Medanförfriskningarna serverades gjorde hon paus, tog en skinksmörgås och frågadesedan vilka sälIskapsdjur vi hade. Vi berättade att vi inte ägde några djur. Honsåg lite förvånad ut och bet ett stycke av sin smörgås. Vår värdinna, som nuhade slutat servera smörgåsarna, anslöt sig till oss och tog upp konversationen:�Men ni är intresserad av djur, eller hur, Mr. Singer?� Vi försökte förklara att vivar intresserade av att förhindra lidande och elände. Att vi var motståndare tillgodtycklig diskriminering. Att vi ansåg det orätt att tillfoga en annan varelseonödigt lidande, även om varelsen inte tillhörde vår egen art. Att vi tyckte attdjur exploaterades av människor på ett hänsynslöst och grymt sätt och att viville att detta skulle ändras. För övrigt, sa vi, var vi inte speciellt �intresserade�av djur. Ingen av oss hade någonsin varit överdrivet förtjusta i hundar, kattereller hästar på det sätt många människor är. Vi �älskade� inte djur. Vi ville bara
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6 FÖRORD TILL 1975 ÅRS UTGÅVA

att de skulle behandlas som de oberoende och kännande varelser de är. D.v.s.inte som redskap för människors ändamål - inte som grisen vars kött nu fannspå vår värdinnas smörgås.Denna bok handlar inte om sällskapsdjur. Den är troligen ingen lugnandeläsning för den som tror att kärlek till djur endast innebär att klappa katten ellermata fåglarna i trädgården. Den är snarare avsedd för folk som är angelägna omatt avlägsna förtryck och exploatering varhelst det äger rum. Och som också ärberedda att förstå att den grundläggande moraliska principen om lika hänsyntill intressen inte godtyckligt kan begränsas endast till medlemmar av vår egenart. Antagandet att man måste våra en �djurälskare� för att våra intresseradav sådana frågor är i sig själv en indikation på avsaknaden av den minsta lillaglimt av insikt om att de moraliska principer vi tillämpar bland människor skullekunna utsträckas till andra djur. Ingen, utom möjligtvis en rasist som är uteefter att håna sina motståndare som �nigger-lovers�, skulle anta att man måsteälska de förtryckta etniska minoriteterna, eller tycka att de är gulliga och gosiga,för att kunna engagera sig för deras jämlikhet. Så varför anta detta om folk somarbetar för att förändra djurens förhållanden?E�ekten av att personer som protesterar mot djurplågeri framställts somsentimentala och känslosamma �djurälskare� är att hela frågan om hur vi be-handlar ickemänskliga varelser avförts från den seriösa politiska och moraliskadebatten. Det är lätt att förstå anledningen till detta. Skulle vi överväga fråganpå ett seriöst sätt, t.ex. genom att titta närmare på de förhållanden under vil-ka djur lever i de moderna djurfabriker som producerar vårt kött, så skulle vikänna oss olustiga inför skinksmörgåsar, rostbi�, stekt kyckling och alla andrabeståndsdelar i vår mat som vi föredrar att tänka på som något annat än dödadjur.Denna bok uttrycker ingen sentimental begäran om sympati för �gulliga�djur. Jag blir inte mer rasande inför slakt av hästar eller hundar för köttets skullän jag blir inför slakt av grisar i samma syfte. När USA:s försvar upptäcker attdess bruk av beaglehundar i tester av dödliga gaser orsakar ett protestskri ochdärför erbjuder sig att använda råttor istället känner jag mig inte lugnad.Boken är ett försök att på ett noggrannt och konsekvent sätt tänka igenomfrågan om hur vi bör behandla ickemänskliga djur. Under diskussionens gångpåvisar den de fördomar som ligger bakom våra nuvarande attityder och be-teenden. De kapitel som beskriver vad dessa attityder innebär i praktiken -hur djur lider under mänskligt tyranni - innehåller avsnitt som kommer attuppväcka en del känslor. Det blir, hoppas jag, känslor av ilska och raseri till-sammans med beslutsamhet att göra något åt de förhållanden som beskrivs. Jagappellerar emellertid inte någonstans till läsarens känslor utan att känslorna kanunderbyggas av förnuftet. När obehagligheter ska beskrivas vore det ohederligtatt beskriva dem på något slags neutralt sätt som skulle dölja deras verkligaobehaglighet. Man kan inte skriva objektivt om hur �läkarna� i nazisternas kon-centrationsläger utförde experiment på sådana som de ansåg våra �subhumana�utan gripande känslor. Detsamma gäller för en beskrivning av några av de ex-periment som idag utförs på laboratorier i Amerika, Storbritannien och andraställen. Den yttersta motiveringen för motstånd mot dessa båda typer av ex-
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periment är dock inte emotionell. Den består i åberopandet av grundläggandemoraliska principer som vi alla accepterar. Förnuftet, inte känslorna, kräver attprinciperna tillämpas på o�ren för båda dessa typer av experiment.Det �nns en allvarlig poäng bakom denna boks originaltitel Animal Liber-ation (Djurens frigörelse). En frigörelsekamp kräver ett slut på fördomar ochdiskriminering baserad på godtyckliga kännetecken såsom ras eller kön. Det klas-siska exemplet är kampen för de svartas frigörelse. Denna rörelses omedelbaraförmåga att engagera folk samt dess inledande om än begränsade framgångargjorde den till en förebild för andra förtryckta grupper. Vi lärde snart kännarörelsen för de homosexuellas frigörelse liksom rörelser för indianer och spansk-talande invånare i USA. När en majoritetsgrupp, kvinnor, påbörjade sin kamptrodde några att vi närmat oss vägens slut. Diskriminering på grund av kön,sades det, var den sista formen av diskriminering som kunde praktiseras öppetoch utan hyckleri, t.o.m. i de liberala kretsar som länge smickrat sig med sinfrihet från fördomar mot etniska minoritetsgrupper.Vi borde alltid vara försiktiga med att tala om �den sista kvarvarande formenav diskriminering�. Om vi lärt någonting av frigörelsekamperna borde vi åtmin-stone lärt oss hur svårt det är att vara medveten om latenta fördomar i våraattityder gentemot vissa grupper ända tills dessa fördomar klart demonstrerasför oss.En kamp för frigörelse kräver att vår moraliska horisont vidgas. Vanor somtidigare betraktats som naturliga och oundvikliga kommer att ses som produkterav oförsvarlig fördomsfullhet. Vem kan med säkerhet säga att ingen av hanseller hennes attityder legitimt kan ifrågasättas? Vill vi inte räknas in blandförtryckarna måste vi vara beredda att tänka igenom våra attityder till andragrupper. Även de mest fundamentala attityderna. Vi behöver överväga våraattityder och de handlingsmönster som de orsakar ur de drabbades synvinkel.Kan vi utföra denna ovana mentala omkoppling kanske vi upptäcker ett mönsteri våra attityder som fungerar så att det systematiskt gynnar samma grupp,vanligen den vi själva tillhör, på en annan grupps bekostnad. På så sätt kommervi att upptäcka att det �nns skäl för en ny frigörelsekamp.Denna boks syfte är att få dig att utföra denna mentala omkoppling i dinaattityder och vanor gentemot en stor grupp varelser: Medlemmar av andra arterän din egen. Jag tror att våra nuvarande attityder mot dessa varelser bygger påen lång historia av fördomar och godtycklig diskriminering. Jag hävdar att detinte �nns något skäl, förutom en självisk önskan att bevara den exploaterandegruppens privilegier, att vägra utsträcka den grundläggande principen om likahänsyn till intressen till medlemmar av andra arter. Jag ber dig inse att dinaattityder gentemot medlemmar av andra arter är en form av fördom, inte mindreklandervärd än fördomar om personers ras eller kön.I jämförelse med andra frigörelsekamper har djurkampen �era handikapp.Först och tydligast är det faktum att medlemmarna av den förtryckta gruppeninte själva kan organisera någon protest mot den behandling de utsätts för (ävenom de individuellt kan och försöker protestera efter bästa förmåga). Kanske dukan göra dig en uppfattning om hur allvarligt detta handikapp är genom attfråga dig hur länge svarta skulle fått vänta på lika rättigheter om de inte varit
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förmögna att själva resa sig och utkräva dem. Ju mindre förmåga en grupp haratt resa sig och organisera sig mot förtryck, desto lättare förtrycks den.Av ännu större betydelse för djurkampens framtidsutsikter är det faktumatt nästan alla i förtryckargruppen är direkt inblandade i och upplever sig somgynnade av förtrycket. Få människor kan se förtrycket av djur med sammadistans som, låt säga, vita nordstatare kunde diskutera slaveriet i Sydstaterna.Folk som äter bitar av slaktade ickemänniskor varje dag �nner det svårt att troatt de gör något fel. De �nner det också svårt att föreställa sig vad de annarsskulle äta. På detta område är var och en som äter kött part i målet. De gynnas,eller tror att de gynnas, av den nuvarande likgiltigheten inför de ickemänskligadjurens intressen. Därför blir det svårare att övertyga. Hur många slavägare iSödern övertygades av argumenten som abolitionisterna i Nordstaterna använde,argument som nästan samtliga av oss idag är överens om? Några, inte många.Jag vill uppmana dig att lägga ditt intresse för köttätande åt sidan när duöverväger denna boks argument. Men av egen erfarenhet vet jag att även medbäta vilja i världen är detta inte lätt. För bakom det blott tillfälliga begäret efterkött vid ett visst tillfälle ligger åratal av vanemässigt köttätande som betingatvåra attityder till djur.Vanans makt - den är det avgörande hindret för djurens frigörelse. Vanorsom inte bara gäller kosthåll utan också språk och tänkande måste utmanas ochförändras. Tankevanor leder oss att sopa undan beskrivningar av djurplågeri somsentimentala, passande för �djurälskare�, eller i varje fall så triviala i jämförelsemed människornas problem att de inte är värda någon tid eller uppmärksamhet.Detta är också en fördom. Hur kan någon veta att ett problem är trivialt utan attha tagit sig tid att undersöka dess omfattning? För att möjliggöra en grundliggenomgång behandlar denna bok endast två av de områden på vilka människorvållar andra djur lidande. Andå tror jag inte att någon som läser igenom dennågonsin åter tror att de enda problem som förtjänar tid och uppmärksamhetär människans.Tankemönstren som gör att vi ignorerar djurens intressen kan utmanas, såsom sker på de följande sidorna. Utmaningen måste uttryckas på ett språk, vilketi mitt fall råkar vara engelska. Engelska språket återspeglar sina användares för-domar liksom andra språk. Författare som önskar utmana dessa fördomar stårdärför inför ett välkänt dilemma: Antingen utnyttjar de det språk som förstärk-er fördomarna de försöker rasera, eller också misslyckas kommunikationen medmottagarna. Denna bok har redan tvingats till den förra av dessa utvägar. Vianvänder vanligtvis �djur� som beteckning på �andra djur än människan�. Dettaspråkbruk skiljer ut människan från de andra djuren och antyder att vi inte själ-va är djur. Det är en antydan vars osanning var och en som deltagit i elementärabiologilektioner känner till.I det allmänna medvetandet buntar termen �djur� ihop så vitt skilda varelsersom ostron och chimpanser men öppnar en klyfta mellan chimpanser och män-niskor. Trots det står vi betydligt närmare dessa apor att ostronen gör. Efter-som det inte �nns någon kortare beteckning på ickemänskliga djur har jag idenna boks titel och på andra håll varit tvungen att använda �djur� som omdet inte inkluderade människodjuret. Detta är ett beklagansvärt avsteg från den
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revolutionära renhetsnormen men det tycks vara nödvändigt för e�ektiv kom-munikation. Men för att påminna dig om att detta endast görs av praktiska skälkommer jag då och då att använda längre och mer passande sätt att refereratill det som en gång kallades �den oskäliga skapelsen�. Jag har också i andra fallförsökt undvika språkbruk som tenderar att degradera djur eller dölja vår matsegentliga ursprung.De grundläggande principerna för djurens frigörelse är mycket enkla. Jag harförsökt skriva en bok som är klar och enkel att förstå, utan att kräva någon formav expertkunskaper. Det är dock nödvändigt att börja med en diskussion om deprinciper som ligger bakom det jag har att säga. Även om ingenting här bordevåra svårt kan det hända att läsare som är ovana vid detta slags diskussion kan�nna det första kapitlet ganska abstrakt. Bli inte avskräckt. I de efterföljandekapitlen går vi in på de föga kända detaljerna i vår arts förtryck av andra arter.Det �nns ingenting abstrakt med detta förtryck, ej heller med de kapitel sombeskriver det.Om rekommendationerna i de efterföljande kapitlen efterlevs kommer miljon-tals djur att besparas betydande smärta. Dessutom kommer miljontals män-niskor att gynnas. I skrivande stund svälter folk ihjäl i många delar av världen.ännu �er hotas av omedelbar svält. USA:s regering har förklarat att klena skör-dar och minskade spannmålslager gör det omöjligt att tillhandahålla mer attbegränsat - och otillräckligt bistånd. Men som kapitel 4 i denna bok gör klartså förbrukas många gånger mer mat än vad som produceras på grund av attde välmående ländernas matproduktion i så stor utsträckning baseras på dju-ruppfödning. Genom att sluta föda upp och döda djur för att äta dem kanvi göra så mycket extra mat tillgänglig för människor att den, rätt distribuer-ad, skulle utrota svält och undernäring från denna planet. Djurens frigörelse ärockså människans frigörelse.
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Förord till nya reviderade
utgåvan

Att åter läsa denna boks ursprungliga förord är att återvända till en halvt glömdvärld. Folk som bekymrar sig om djur erbjuder mig inte längre skinksmörgåsar. Igrupper för djurens frigörelse är alla aktivister nu vegetarianer. Men även i denmer konservativa djurskyddsrörelsen �nns en viss medvetenhet om problemetmed att äta djur. De som gör det känner behov av att ursäkta sig och deär beredda att erbjuda alternativ när de gör mat åt andra. Det �nns en nymedvetenhet om behovet av att utsträcka sympatin för hundar och katter tillgrisar, kycklingar och t.o.m. laboratorieråttor.
Jag vet inte hur stor ära Animal Liberation kan ta åt sig för denna förän-dring. Skribenter i populära tidskrifter har försett den med varubeteckningen�djurfrigörelsekampens bibel�. Det är en beteckning jag inte kan låta bli att �nnasmickrande, men den gör mig samtidigt olustig. Jag tror inte på biblar. Ingenbok har monopol på sanningen. För övrigt uppnår ingen bok något om den inteslår an en sträng hos sina läsare. Frigörelsekampen på sextiotalet gjorde kampenför djurens frigörelse till nästa självklara steg. Boken sammanförde argumentenoch gav dem en enhetlig form. Resten utfördes av en grupp �na, etiskt medvet-na och hårt arbetande människor. Först några få individer, sedan hundratals,gradvis växande till tusentals och nu kanske miljontals som nu utgör rörelsen fördjurens frigörelse. Denna reviderade utgåva har jag tillägnat dem, för utan demså skulle förstautgåvan rönt samma öde som Henry Salts bok Animal's Rights,publicerad 1892 och sedan lämnad att samla damm på en hylla i British Muse-ums bibliotek tills åttio år senare. Då formulerade en ny generation argumentenpå nytt, snubblade över ett fåtal obemärkta referenser, och upptäckte att allthade sagts förut, men utan gagn.
Den här gången blir det inte förgäves. Rörelsen har vuxit sig för stor fördet. Viktiga förbättringar för djur har redan uppnåtts. Betydligt större liggerframför oss. Rörelsen för djurens frigörelse är nu världsomspännande och denkommer att stå på dagordningen under en lång tid framöver.
Folk frågar mig ofta om jag är nöjd med hur rörelsen vuxit. Sättet de frågarpå gör klart att de förväntar sig att att höra att jag aldrig drömt om att bokenskulle få en sådan verkan. Men de har fel. I varje fall i mina drömmar skullevar och en som läst boken säga �Ja, det är klart. . . �, omedelbart bli vegetarian
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samt börja protestera mot det vi gör mot djur. På så sätt skulle �er människorhöra talas om budskapet för djurens frigörelse så att en oemotståndlig våg avo�entliga protester skulle förhindra åtminstone de mest extrema och onödigaformerna av lidande bland djur.Det måste medges att sådana drömmar balanserades av vad jag visste omhindren: Konservatismen hos de �esta av oss när det gäller vad vi stoppar imagen, de �nansiella intressen som skulle slåss till sin sista miljon för sin rättatt exploatera djur för maximal pro�t, och den solida tyngden av historia ochtradition som bäddar för de attityder utifrån vilka exploateringen rättfärdigas.Därför är jag glad över att ha trä�at och fått brev ifrån många, många, män-niskor som läste boken, sa �Ja, det är klart. . . �, slutade äta djur och blev aktivai kampen för djurens frigörelse. Ännu mer glad är jag förstås över att rörelsenför djurens frigörelse är en politisk och social realitet efter många människorshårda kamp under många år. Men ändå är detta inte nog. Det är långtifrån nog.Rörelsen har än så länge endast obetydligt påverkat de mest omfattande former-na av djurexploatering, vilket denna utgåva demonstrerar blott alltför tydligt.Animal Liberation publicerades först 1975 och har funnits i tryck på engelska istort sett oförändrad sedan dess. I tre avseenden är den nu mogen att revideras.För det första fanns det, när boken gavs ut, ingen rörelse för djurens frigörelse.Uttrycket i sig var okänt och det fanns inga stora organisationer - knappt någrasmå heller - som arbetade för att genomföra radikala förändringar i våra attity-der och beteenden gentemot djur. Femton år senare vore det avgjort underligtatt ge ut en bok betitlad Animal Liberation som inte tog notis om den moder-na kampen för djurens frigörelse och av detta skäl inte kommenterar rörelsensutveckling.För det andra har framväxten av en rörelse för djurens frigörelse åtföljts aven förblu�ande ökning av mängden skrifter i ämnet. En hel del är kommentarertill den ståndpunkt som intogs i denna boks första utgåva. Jag har också använtlånga kvällar till att diskutera både �loso�ska och praktiska frågor med vänneroch medarbetare inom rörelsen för djurens frigörelse. Någon form av redogörelseav mina reaktioner på all denna diskussion tycktes nödvändig, om inte annat föratt redovisa i vilken utsträckning jag har eller inte har ändrat min inställning.Slutligen beskriver denna boks andra och tredje kapitel vad våra nuvarandeattityder innebär för djuren i två centrala djuranvändningsområden: Forskningoch uppfödning. Så snart jag hörde folk säga saker i stil med �Men visst harsaker och ting förbättrats en hel del sedan den skrevs. . . � visste jag att detvar nödvändigt att dokumentera det som nu pågår i laboratorier och på djur-farmer. Beskrivningarna kan då inte viftas bort som om de stammade från någonavlägsen mörk tidsålder.De nya beskrivningarna utgör den huvudsakliga skillnaden mellan denna ochföregående utgåva. Jag har däremot ej tillmötesgått önskemål om att jag skulletillfoga liknande redogörelser för andra former av missförhållanden bland djur.Syftet med faktamaterialet är inte att tjäna som kortfattad översikt över hurdjur behandlas. Det är snarare, vilket jag förklarar i slutet av första kapitlet, attklart, skarpt och konkret åskådliggöra följderna av det mer abstrakta �loso�skabegreppet om speciesism eller artförtryck som presenteras i första kapitlet. Jag
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avstår inte från att diskutera jakt med skjutvapen eller fällor, pälsindustrin,vanskötsel av sällskapsdjur, rodeos, djurparker eller cirkusar för att dessa frågorär av mindre betydelse, utan bara för att de två centrala fallen forskning ochmatproduktion är tillräckliga för att tjäna mitt syfte.Likaså beslöt jag att inte försöka besvara alla frågor som aktualiserats av�losofer rörande denna boks etiska argumentation. Detta skulle ha förändratbokens karaktär och gjort den till en bok i akademisk �loso�, av intresse förmina yrkeskolleger men tröttande för den vanlige läsaren. På lämpliga ställen itexten har jag istället hänvisat till en del andra skrifter i vilka mina svar på vissainvändningar står att �nna. Jag har också skrivit om ett avsnitt i slutkapitlet,i vilken jag ändrat mening angående en �loso�sk fråga som bara är perifertrelaterad till den etiska grund som bokens argumentation vilar på. Vad gällerdenna grund har jag undervisat om den, hållit föreläsningar på konferenser och�loso�ska institutioner och diskuterat den ingående, både i tal och skrift. Menjag har inte stött på en enda oöverstiglig invändning som fått mig att tvivla påhållbarheten hos den enkla etiska argumentation som ligger till grund för boken.Jag har dessutom blivit stärkt av att �nna att många av mina mest respekterade�loso�ska kolleger är överens med mig. Följaktligen återges argumenten häroförändrade.Då återstår det första av de tre nämnda avseenden i vilka boken behöverförnyas: En beskrivning av kampen för djurens frigörelse och rörelsens utveck-ling.Både i beskrivningarna av laboratorieexperiment och industrilantbruk samti slutkapitlet av denna utgåva refererar jag till några av de mest betydelsefullakampanjerna, liksom till de resultat som uppnåtts i kampen för djuren. Jag harinte försökt beskriva aktionerna i detalj eftersom en del av de ledande aktivis-terna redan gjort det i boken In Defense of Animals som jag redigerade för inteså länge sedan. Men ett visst ämne av vikt bör tas upp på en framträdandeplats i boken. Jag gör det här. Ämnet är våld.Aktivister har använt ett otal metoder för att främja djurens frigörelse. Endel försöker upplysa allmänheten genom att distribuera �ygblad eller skrivainsändare. Andra påverkar regeringstjänstemän eller sina folkvalda represen-tanter. Protestorganisationer demonstrerar utanför ställen där djur medvetetutsätts för lidande som redskap för människors betydelselösa avsikter. Mångablir dock otåliga över hur långsamt förbättringarna sker med sådana medel. Devill vidta mer direkta åtgärder för att förhindra lidandet nu.Ingen som förstår vad djuren tvingas genomlida kan vara kritisk till sådanotålighet. Pågår ett ohyggligt övergrepp är det knappast tillfredsställande attsätta sig ner och skriva brev. Djuren behöver hjälp nu. Men hur? De vanligalegitima kanalerna för politisk protest är långsamma och osäkra. Ska man brytasig in och befria djuren? Det är olagligt, men plikten att vara laglydig är inteabsolut. Den överträddes på ett rättfärdigt sätt av de som hjälpte förrymdaslavar i amerikanska södern, för att bara nämna en tänkbar parallell.Ett allvarligare problem är att frigörelse (i bokstavlig mening) av djur frånlaboratorier och djurfabriker bara kan bli en symbolisk handling. Forskarna kom-mer ju bara helt enkelt att beställa en ny sändning djur. Och vem kan härbärgera
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tusen fabriksgrisar eller 100 000 höns? Nej då har djurens befrielsefront varitmer e�ektiva när de i olika länder på olagligt sätt ska�at bevis för djurplågerisom annars inte skulle ha upptäckts. Det galler t.ex. räden mot dr. ThomasGennarellis laboratorium vid University of Pennsylvania. De video�lmer somstals där utgjorde bevisen som slutligen t.o.m. övertygade hälso- och socialmin-istern om att försöken måste upphöra. Det är svårt att föreställa sig att dettaresultat kunde ha uppnåtts på annat sätt. Jag har bara beröm att ge de modi-ga, medkännande och omtänksamma människor som planerade och genomfördedenna speciella aktion.Andra illegala aktiviteter är emellertid av helt annat slag. En grupp somkallade sig �Djurrättsmilisen� sände brevbomber till Margaret Thatcher 1982.Och 1988 arresterades djurrättsaktivisten Fran Trutt då hon placerade en bombutanför U.S. Surgical Corporations kontor. Företaget hade demonstrerat sinakirurgiska häftverktyg på levande hundar. Inte någon av dessa handlingar varpå något sätt representativ för rörelsen för djurens frigörelse. Ingen hade tidi-gare hört talas om Djurrättsmilisen och de fördömdes omedelbart av samtligaorganisationer inom den brittiska rörelsen för djurens frigörelse. Trutt arbetadeensam och den amerikanska rörelsen tog snabbt avstånd från aktionen. (Bevisentydde också på att hon lockats i en fälla. Hon skjutsades till företagets kontorav en civilklädd angivare som betalats av U.S. Surgicals säkerhetskonsult.) Mentrots allt kan dessa handlingar ses som den extrema delen av ett spektrum av hotoch trakasserier mot försöksledare, körsnärer och andra djurexploatörer. Därförär det viktigt att de som tillhör rörelsen för djurens frigörelse klart markerarsin position gentemot sådana aktioner.Även om bara en liten del av rörelsen för djurens frigörelse skulle försökauppnå sina syften genom att skada folk så vore det ett tragiskt misstag. Somligamenar att den som gör så att djuren lider, själv förtjänar att tillfogas lidande.Jag tror inte på hämnd. Men även om jag gjorde det skulle det på en skadligtsätt störa vår uppgift att förhindra lidandet. för att klara den tippgiften måste vifå de förnuftiga människorna i vårt samhälle att förändra sina attityder. Vi måvara aldrig så övertygade om att den som misshandlar djur är totalt förhärdadoch okänslig. Vi sänker oss emellertid till samma nivå om vi skadar eller hotaratt skada denna person fysiskt. Våld kan bara föda mer våld - en kliché, menen kliché som tragiskt nog är sann, vilket en halvt dussin kon�ikter runtomi världen visar. Styrkan i argumenten för djurens frigörelse ligger i rörelsensmoraliska åtaganden. Vi sitter s.a.s. med de höga korten, moraliskt sett. Attlämna dem är att spela våra opponenter händerna.Alternativet till en våg av ökande våld är att följa i spåren efter de två störs-ta - och inte av en tillfällighet mest framgångsrika - ledarna för frigörelsekampi modern tid: Gandhi och Martin Luther King. Med oerhört mod och beslut-samhet höll de fast vid ickevåldsprincipen trots sina motståndares provokation-er, vilka dessutom ofta innehöll våldsinslag. Till slut lyckades de eftersom deträttfärdiga i deras sak inte kunde förnekas. Och deras beteende berörde ävenmotståndarnas samveten. Och den dag då insikten klarnar om det onda vi till-fogar andra arter, då kommer också detta att vara ett oförlikneligt faktum. Detär i rättfärdigheten i vår sak, och inte i rädslan för våra bomber, som våra
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utsikter till seger vilar.
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Tack

Det är brukligt tacka dem som varit behjälpliga vid en boks tillkomst. I detta fallär min tacksamhet av ett speciellt slag. Det kan jag bara åskådliggöras med enkort berättelse. Hösten 1970 var jag forskarstuderande vid Oxfords universitet.Trots att jag fördjupat mig i moral�loso� och social�loso� hade jag, i likhet medde �esta andra, inte insett att att våra relationer till djur utgjorde ett seriöstmoraliskt problem. Jag visste naturligtvis att en del djur behandlades grymtmen antog att detta var tillfälliga missförhållanden och inte en indikation pånågot fundamentalt fel.Min bekväma inställning rubbades då jag mötte Richard Keshen, studen-tkamrat i Oxford och vegetarian. Vid en lunch frågade jag varför han inte åtkött och han började berätta för mig om livsvillkoren för det djur vars kropp jagjust åt. Genom Richard och hans fru Mary lärde jag och min fru känna Roslindoch Stanley Godlovitch, också vegetarianer och �loso�studenter i Oxford. Underlånga samtal med dessa fyra - särskilt med Roslind Godlovitch, som formuleratsin �loso�ska position tämligen noggrannt - blev jag övertygad om att jag deltogi min egen arts systematiska förtryck av andra arter genom att äta djur. Dennaboks centrala idéer stammar från dessa konversationer.Det är en sak att nå en teoretisk slutsats, en annan att att omsatta denpraktiken. Utan stöd och uppmuntran från min fru Renata,som blev lika över-tygad om att våra vänner hade rätt, skulle jag kanske fortfarande äta kött, omatt med dåligt samvete.Tanken på att skriva en bok har sin upprinnelse i den entusiastiska respon-sen på min recension av Animals, Men and Morals, utgiven av Stanley ochRosalind Godlovitch samt John Harris. Recensionen fanns The New York Re-view of Books (5 april 1973). Jag är tacksam för att utgivarna av The NewYork Review publicerade denna oombedda diskussion av ett föga fashionabeltämne. Recensionen skulle emellertid aldrig blivit till en bok utan uppmuntranoch hjälp från följande:Eleanor Seiling, United Action for Animals, New York, lät mig få tillgångtill sin organisations unika samling dokument angående djur forskningen. AloisAcowitz' referat av forskarrapporterna tillät mig att hitta det jag behövde påen bråkdel av den tid det annars skulle tagit.Richard Ryder lånade mig generöst material han samlat till sin egen bokVictims of Science.Joanne Bower, Farm and Food Society, London, försåg mig med information
17
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om lantbrukets djur i Storbritannien.Kathleen Jannaway, Vegan Society of the United Kingdom, hjälpte mig �nnarapporter om näringsvärdet i en kosthåll baserat på växter.John Norton, Animal Rescue League of Boston, och Martha Goe, ArgusArchives, New York, tillhandahöll material angående transporter och slakt avdjur i Förenta Staterna.The Scottish Society for the Prevention of Vivisection var till hjälp när detgällde att hitta bilder av djurförsök.Dudley Giehl, Animal Liberation Inc., New York, lät mig använda materialhan insamlat om intensivuppfödning och vegetarianism.Alice Herrington och Joyce Lambert, Friends of Animals, New York, var tillhjälp på många sätt. Jim Mason från samma organisation arrangerade besök påintensivuppfödningsanläggningar.Tack vare en inbjudan att vara gästforskare vid avdelningen för �loso� påNew Yorks universitet läsåret 1973-74 �ck jag en välvillig atmosfär och idealiskmiljö för forskning och författande. Mina kolleger och studenter gav mig värde-fulla kommentarer och kritik. Jag �ck också tilfälle att utsätta mina åsikterom djur för kritisk granskning av studenter och akademiker från �loso�avdel-ningarna vid följande universitet: Brown University, Fordham University, LongIsland University, North Carolina State University at Raleigh, Rutgers Universi-ty, State University of New York at Brockport, State University of New York atStony Brook, Tufts University, University of California at Berkeley, University ofMiami och Williams College. Liksom vid Yale Law School och en sammankomstför Society for Philosophy and Public A�airs, New York. Kapitlen 1 och 6 harsärskilt vunnit på de diskussioner som följde på föreläsningarna.Slutligen måste jag tacka redaktörerna och utgivaren av The New York Re-view of Books för deras stöd till boken. Särskilt Robert Silvers, vars genomtänk-ta redaktionella rådgivning förbättrade originalmanuskriptet betydligt. Återstårbara att tillägga att ansvaret för kvarvarande brister är mitt eget.P.S. Februari 1975



Tack (reviderade utgåvan)

Så många människor över hela världen har bidragit till färdigställandet av dennareviderade utgåva att jag är tvingad att utelämna några, vilket jag bara kan beom ursäkt för. I vissa fall bestod hjälpen i att man läste utkast, ibland att mansände mig material så att jag kunde hålla mig informerad om utvecklingen iskilda länder. Här är en lista utan särskild ordning:
Don Barnes och Melinda Moreland, (U.S. National Anti-Vivisection Society),Alex Hershaft, (Farm Animal Reform Movement), Joyce D'Silva och Carol Long,(Compassion in World Farming), Clare Druce och Violet Spalding, (Chicken'slib'), Henry Spira, (Animal Rights International), Brad Miller, (Humane Farm-ing) Kim Stallwood och Carla Bennett, (People for the Ethical Treatment ofAnimals), Peter Hamilton, (Lifeforce), Maria Comninou, (Ann Arbor Associa-tion for Responsible Animal Treatment), George Cave, (Trans-Species Unlim-ited), Paola Cavalieri, (Etica & Animali, Milano), Birgitta Carlsson, (NordiskaSamfundet Mot Plågsamma Djurförsök), Detlef Folsch, (Institute of AnimalSciences, Schweiz federala tekniska högskola), Charles Magel, John Robbins,Richard Ryder, Clive Hollands och Jim Mason.
Särskilt tack till till Lori Gruen, som var amerikansk samordnare. Hon sam-lade nytt material och hjälpte mig att aktualisera kapitlen om djurexperimentoch industriuppfödning. Dessutom gav hon många värdefulla förslag rörande ettförsta utkast till boken. Lori vill i sin tur tacka följande personer som tillhan-dahöll henne information:
Diane Halverson, (Animal Welfare Institute), Avi Magido�, Je� Diner, Mar-tin Stephens, (vars arbete om vissa aspekter av djurförsök i USA visade sig varaen ovärderlig källa), Ken Knowles och Dave Macauley.
Mina revideringar av kapitlet om industriuppfödning drog dessutom fördelav ett arbete som gjorts för en rättsinlaga om industriuppfödning. Det harsammanställts med enorma ansträngningar och oklanderlig vetenskaplig nog-grannhet av Suzanne Pope och Geo� Russell för Australian and New ZealandFederation of Animal Societies. Mina kommentarer kring �sk och �ske utnytt-jade en annan välgjord inlaga, färdigställd för Djurens frigörelse (i Victoria) avPatty Mark.
Slutligen, återigen är jag tack skyldig The New York Review of Books:
Robert Silvers för stöd till idén om en ny utgåva och tillämpning av godkritisk förmåga i den redaktionella processen. Rea Hederman samordnade ut-
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givningens många aspekter.P.S. November 1989



Förord till den svenska
utgåvan

De icke-mänskliga djuren be�nner sig fortfarande i gärdsgårdsserien, när vi män-niskor värderar deras intressen och behov. Ungefär så skulle man kunna sam-manfatta de andra djurens ställning i människans samhälle idag. Ändå har desenaste tjugo årens politiska rörelse för djurens rätt lett till en radikal omvärder-ing av människans exploatering av andra arter och till förändringar i det allmän-na medvetandet, lagstiftningen och i behandlingen av de andra djuren, när denyttjas av människodjuret för experiment, som födo- eller klädesproducent, tillnöjesdödande eller i avlivat tillstånd som afrodisiaka etc. Listan kan göras långöver alla de sätt på vilka människan utnyttjar andra arter som redskap för denegna behovstillfredsställelsen, för att reta gommen eller att förlänga livet.
Läsaren kanske reagerar inför beskrivningen av människan som en djurartbland andra, men som �losofen Peter Singer framhåller i sitt pionjärarbete,Animal Liberation (The New York Review of Books, 1975), är det så illa att vårtspråk på ett försåtligt sätt vidmakthåller fördomar. Detta beror givetvis på attmänniskans språk är en spegling av hennes kultur, de kulturbärande normernaoch handlingsmönstren. Det svenska språket är dessutom mycket otympligareatt det engelska. Uttrycket �nonhuman animals� glider ganska lätt förbi, bådei tal och skrift, medan de svenska försöken att skaka av sig ett fördomsfulltspråk är svårare. Singer har motvilligt, men för enkelhetens skull,valt att i sinbok använda de vedertagna begreppen �djur� och �människa�. Jag föredrar attanvända orden enligt den biologiska de�nitionen, där människan är ett djurbland andra. Vi måste någon gång börja förändra språket så att det i sig intemedverkar till att fortplanta fördomar.
Vad är det som gör att en social rörelse sätts igång, att intresset för enviss sak plötsligt ökar och leder till förändringar i samhällets inställning till ochbehandling av det som frågan gäller?
Under 1600- och 1700-talen kom man att nyttja levande djur i allt större om-fattning i experiment som syftade till att få kunskap om grundläggande förlopp imänniskokroppen. Detta förtingligande av djuren legitimerades av bland andraDescartes och andra �utvecklings�losofer�. Under slutet av 1800-talet bildades iEngland, Tyskland, USA, Frankrike, Sverige m. �. länder, organisationer somopponerade sig mot denna behandling av djuren. Detta skedde samtidigt som
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en rad andra rörelser för sociala reformer växte fram. Kampen mot slaveriet,kvinnorättsorganisationer, arbetarklassens bildande av egna politiska och fack-liga organisationer och uppror mot orättvisor och människors ojämlika villkor,präglar den senare delen av 1800-talet. Många av rörelsernas medlemmar varofta engagerade i �era sakfrågor samtidigt. Kvinnosakskvinnor tog till exempelställning mot förtryck av djur och djuraktivister bildade föreningar för skyddav barn. Några av tidens mest kända personligheter var konsekventa i sina ställ-ningstaganden och arbetade för andra djurs rätt och avstod från att äta kött.George Bernard Shaw och Mahatma Gandhi utgör exempel på socialt engager-ade personer som såg likheterna mellan det förtryck som människorna utövarmot andra människor och det som människorna utövar mot icke-människor. ISverige hade Nordiska samfundet (numera Nordiska Samfundet Mot Plågsam-ma Djurförsök, NSMPD) bildats. Filosofen. A. L. Nordwall blev dess försteledare. Han efterträddes av Elna Tenow, som även var engagerad i den gryendevegetariska rörelsen och kvinnofrågor.Mot dessa rörelser för jämlikhet mellan alla människor, en idé som hos vissautsträcktes till att omfatta även andra djur än människan, stod helt andraidéer om vissa rasers �mindervärdighet�. Europa hade koloniserat en stor delav den övriga världen och lyckats underkuva eller utrota hela folk. Denna synpå andra människor - och de �lägre stående djuren� - �orerade samtidigt somslaveriet avska�ades och andra sociala framsteg gjordes. Den nådde sin kulmeni och med judeutrotningen i koncentrationslägren under andra världskriget, ivilka även andra oönskade utplånades som t.ex. kommunister, homosexuellaoch trasproletärer.Under den första delen av 1900-talet skedde en tillbakagång för rörelsernasom vände sig mot människans sätt att behandla djuren. Deras in�ytande min-skade. Idéerna fanns men hade svårt att få någon genomslagskraft. Förklaringenär antagligen att kampen mellan människor och människors önskan att förbättrade egna levnadsförhållandena, som var usla även i västvärlden, kom att konkur-rera ut djurrättsfrågorna. Solidariteten med de icke-mänskliga djuren lyste medsin frånvaro inom den segrande arbetarrörelsen och djurskyddsföreningarna hadebildats av personer ur den bildade överklassen. Tron på den materiella tillväxtensom frälsare stod också i vägen för en annan syn på djuren. Djuren blev merobjekti�erade än tidigare. Detta berodde bl.a. på att allt �er människor, genomindustrialismens utbredning och jordbrukets minskade betydelse, förlorade dendirekta kontakten med varelser av annan art.Men på sextiotalet börjar antivivisektionsorganisationerna långsamt att byg-ga upp sin styrka. År 1971 utgavs Animals, Men and Morals. An Enquiry intothe Maltreatment of Non-Humans (red. Godlovitch & Godlovitch & Harris). År1976 utkom den på svenska med stöd från Nordiska Samfundet Mot plågsammaDjurförsök (NSMPD) med titeln Djur, människor, moral (Aldus). Den innehöllen samling banbrytande artiklar om människornas och djurens moraliska ställ-ning. Peter Singer recenserade den i form av en lång essä i New York Reviewof Books 1973 (se även Djurfront 1/74). Många av bokens idéer fanns dockredan på pränt. År 1894 hade Henry Salt gett ut en bok med titeln Animals'Rights Considered in Relation to Social Progress. Den lästes av många av tidens
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radikala djuraktivister. I Nordiska Samfundets arkiv �nns ett tummat häfte mednamnet Chr. L. Tenow i sirliga bokstäver på omslaget. Christian L. Tenow varmellan 1900 och 1925 ordförande i Nordiska samfundet för bekämpande af detvetenskapliga djurplågeriet.Peter Singer skriver att det återuppväckta intresset för grundläggande djur-rättsfrågor var en naturlig följd av 60-talets radikalism bland ungdomen. Ändåvar det relativt få av vänsterradikalerna som var insiktsfulla nog att se sam-banden mellan människo- och djurförtryck. Men några i en generation ungabörjade intressera sig för miljö- och djurfrågor vid sjuttiotalets början. Det fak-tum att detta sker samtidigt på �era håll i världen, tyder på att det fanns vissagemensamma drag i samtiden. Imperialismen blev tydlig under 60-talet och per-soner som med öppna sinnen kom i kontakt med djurförtrycket lade märke tilllikheterna. Uppfyllda av ilska och harm över människans dubbelmoral hjälptede sedan till att sprida information om de andra djurens situation.I Sverige antog Nordiska Samfundet år 1970 namnet Nordiska SamfundetMot Plågsamma Djurförsök (NSMPD). Föreningen leddes av ett gift par, Jo-han och Ellen Börtz, som hade byggt upp verksamheten under 50- och 60-talen.Värderingen att man inte skulle äta upp de andra djuren genomsyrade förenin-gen, även om det fanns många medlemmar som inte var vegetarianer. Den �itigeföredragshållaren Johan Börtz hjälpte till att starta en ungdomsgrupp i Stock-holm, i vilken de nya radikala krafterna skulle komma att samlas. Inspireradeav bl.a. Peter Singers recension av Animals, Men & Morals och erfarenheterfrån FNL-rörelsens gräsrotsarbete, startades är 1974 tidningen Djurfront. I detförsta numrets ledare angavs parollen: för ett levnadssätt som inte är grundatpå förtryck av djur. Påverkade av våra direktkontakter med den �loso�ska in-stitutionen vid Stockholms universitet kom �era originalartiklar som kritisktanalyserade de argument som stödjer förtryck av djur att publiceras i tidnin-gen. I Djurfront 2/76 publicerades en artikel av Peter Singer för första gången,�Jämlikhet mellan alla djur� (�All Animals are Equal�, övers. Morgan Holm.Även publicerad i NSMPD:s skriftserie Brutus nr. 1) året dessförinnan hade enbetydelsefull bok utkommit på engelska, Victims of Science, av Richard Ryder.Han myntade begreppet �speciesism�, som översattes till �artism� på svenska. IDjurfronts första ledare 1974 skrev vi:

�De grymheter som man �nner upprörande när det gäller människor,accepteras utan betänk1igheter när det galler djuren. Det anser vivara liktydigt med rasism, fast det inte är en ras som utnyttjar enannan, utan en art som förtrycker en annan art; vart språkbruksaknar symptomatiskt nog ord för det här. Vi behöver införa ettnytt ord - artism.�
1975 utkom i USA Animal Liberation av Peter Singer (The New York Reviewof Books). Bokens betydelse för de framväxande organisationerna för djurensrätt kan ej underskattas. Även Singer använder begreppet �speciesism� för attbeskriva den inställning som hävdar att en viss arttillhörighet också ger moraliskrätt att förtrycka andra arter. I den föreliggande översättningen har översättarenvalt att använda uttrycket �speciesism� och i vissa fall �artförtryck�.
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Trots att dessa båda böcker hade fått stor publicitet i de länder de utgivits,gick det inte att intressera något svenskt förlag. Jag översatte då ett av kapitleni Animal Liberation och lät sedan publicera dem i tre delar i Djurfront (4/76,1/77 och 2/77) under rubriken �Människans herravälde�. En annan av grup-pens medlemmar, Ulf Löfgren, som efter att jag valts till ordförande 1977, blevredaktör för NSMPD:s medlemstidning Djurens Rätt och skrev under de häråren en bok om djurförsök, Djurförsök. En bok om vetenskapligt djurplågeri ochmänsklig förnedring (Zindermans 1979), vilken utgavs med stöd från NSMPD.Flera av ungdomsgruppens medlemmar valdes efterhand in i styrelsen förNSMPD. Uppfattningen att en ideologi, baserad på att upplevelseförmåga måstevåra det grundläggande kriteriet för moraliskt hänsynstagande, tog fäste inomföreningen. Denna förenades med insikten om att djurrättsfrågor måste drivaspolitiskt.I mitten av sjuttiotalet hade regeringen föreslagit att djurförsöksverksamhetenskulle rationaliseras genom att ett statligt djurförsöksinstitut inrättades. I det-ta sammanhang förekom ingen diskussion om huruvida det ur etisk synvinkelvar önskvärt att begränsa djurförsöken. Vi lyckades dock påverka detta förslag.NSMPD satsade på en stor kampanj för att stävja förslaget och föreslog att ettinstitut för alternativa metoder borde inrättas. När jordbruksminister AndersDahlgren (c) 1978 lade fram sin proposition om förändringar i djurförsökslags-tiftningen innehöll den ett förslag om att inrätta en central djurförsöksnämnd.Dess främsta uppgift skulle vara att verka för en begränsning av djurförsöken.En förändrad hållning i djurförsökspolitiken kom tidigare i Sverige att iandra länder. Sverige hade varit först med att inrätta djurförsöksetiska nämnder,vilket hade föreslagits redan i en riksdagsmotion av Kerstin Anér (fp). Derasfunktioner förstärktes i och med 1988 års revidering av hela djurskyddslagenoch är fortfarande de förprövningsnämnder för planerade djurfarsök, som harstörst inslag av lekmannarepresentation jämfört med andra länder.I Sverige liksom i andra länder har djurrättsfrågor fått en allt större politiskuppmärksamhet under de senaste tjugo åren. En markant attitydförändring harägt rum och den nya djurskyddslagstiftningen är ett av uttrycken för denna nyasyn på de icke-mänskliga djuren. Den fastslår att djur skall hållas �på ett sådantsätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt�.Peter Singer, som är verksam som professor i �loso� i Australien, har besöktSverige vid �era tillfällen. Senast talade han vid en internationell konferens,�Trends in Biotechnology�, som ägde rum i Stockholm 1990. I samband meddetta besök anordnade NSMPD ett välbesökt o�entligt möte där Peter Singerhöll föredrag. Han föreläste också vid de �loso�ska institutionerna i Stockholm,Lund och Köpenhamn.Som tidigare framhållits är Animal Liberation en av de viktigaste skrifternaför dem som intresserar sig för djurrättsfrågor. Det är hans andra revideradeupplaga från 1990 (Animal Liberation. New York Review of Books 1990) som nuutges på svenska. Utgivningen sker i en tid då intresset för djurskyddsfrågor ärmycket stort. Bokens budskap bör därför ha goda möjligheter att nå ut till allasom intresserar sig för djurens rätt och som kommit att ifrågasätta vårt sätt attbehandla djur. Den har också möjlighet att påverka 90-talets ungdomsgenera-
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tion genom att den ger dem en teoretisk referensram att förankra sina åsikteroch upplevelser i.Birgitta Carlsson Förbundsordförande Nordiska Samfundet Mot PlågsammaDjurförsök
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Kapitel 1

Alla djur är jämlika. . .
varför grunden för människors jämlikhet kräver

att vi också tar jämlik hänsyn till djuren

�Djurens frigörelse� kan låta mer som parodi på annan frigörelsekamp än somen allvarligt menad strävan. Idén om �djurens rättigheter� utnyttjades faktiskten gång till att parodiera kampen för kvinnans rättigheter. När Mary Woll-stonecraft, föregångare till dagens feminister, publicerade sin A Vindication ofthe Rights of Women (Ett försvar för kvinnans rättigheter) 1792 dröjde det intelänge förrän den anonymt utgivna publikationen A Vindcation of the Rights ofBrutes (Ett försvar för de oskäliga djurens rättigheter) dök upp. Författarentill detta satiriska verk (nu känd som Thomas Taylor, framstående Cambridge-�losof) försökte vederlägga Mary Wollstonecrafts argument genom att demon-strera hur de kunde föras ett steg längre. Om skälen för jämlikhet är giltiga närde appliceras på kvinnor, varför skulle man inte tilllämpa dem även på hun-dar, katter och hästar? Resonemanget tycktes hålla också för dessa �oskäliga�varelser. Ändå var det väl uppenbart absurt att oskäliga djur skulle ha rät-tigheter. Därför måste argumenteringen för slutsatsen vara felaktig. Och omden är felaktig när den tillämpas på oskäliga djur, måste den vara felaktig ock-så när den appliceras på kvinnor, eftersom alldeles samma argument använts ibåda fallen.
För att förklara grunderna för djurens jämlikhet är det belysande att börjamed en undersökning av grunderna för kvinnans jämlikhet. Anta att vi villförsvara kvinnorättssaken mot Thomas Taylors angrepp. Hur skulle vi svara?
Vi kan dels hävda att skälen för kvinnans rättigheter inte på ett giltigt sättkan utsträckas till ickemänskliga djur. Kvinnor har exempelvis rätt att röstaeftersom de har samma förmåga att fatta beslut om framtiden som män har.Hundar är å andra sidan oförmögna att begripa betydelsen av att rösta, därförkan de inte ha rösträtt. Det �nns många andra uppenbara aspekter i vilka mänoch kvinnor är mycket lika, medan människor och djur skiljer sig stort. Alltså,
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kunde det sägas, är män och kvinnor likadana varelser och ska ha likadanarättigheter medan människor och ickemänniskor är olika och därför inte ska halika rättigheter.Resonemanget bakom detta svar på Taylors analogi är korrekt till en vissgräns men det går inte tillräckligt långt. Det �nns uppenbara skillnader mellanmänniskor och andra djur och dessa skillnader bör ge upphov till skillnader vadbeträ�ar deras rättigheter. Insikt om detta faktum är emellertid inget hinder föratt utsträcka den grundläggande jämlikhetsprincipen till ickemänskliga djur. Deskillnader som �nns mellan män och kvinnor är lika obestridliga. Anhängarnaav kvinnans frigörelse är medvetna om att dessa skillnader kan ge upphov tillskilda rättigheter. Många feminister anser att kvinnan bör ges rätt till abort påbegäran. Av att samma feminister kämpar för jämlikhet mellan män och kvinnorföljer inte att de måste stödja mäns rätt till aborter också. Eftersom män inte kangöra en abort är det meningslöst att tala om deras rätt till det. Eftersom hundarinte kan rösta är det meningslöst att tala om deras rätt till det. Det �nns ingetskäl till att vare sig Kvinnans Frigörelse eller Djurens Frigörelse skulle syssla medsådant nonsens. Utvidgningen av den grundläggande jämlikhetsprincipen från engrupp till en annan innebär inte att vi måste behandla båda grupperna på exaktsamma sätt eller garantera båda grupperna exakt samma rättigheter. Huruvidavi gör det beror på individernas natur i de båda grupperna. Den grundläggandejämlikhetsprincipen kräver inte lika eller identisk behandling, den kräver likahänsyn. Jämlik hänsyn till olika varelser kan leda till olika behandling och olikarättigheter.Så det �nns ett annat sätt att besvara Taylors försök att parodiera kvin-norättssaken. Detta sätt förnekar inte de uppenbara skillnaderna mellan män-skliga varelser och ickemänniskor. Istället tränger det djupare in i jämlikhet-sproblematiken och leder till slutsatsen att det inte är något absurt i tanken attden grundläggande jämlikhetsprincipen är tillämplig på så kallade oskäliga djur.På detta stadium kan en sådan slutsats tyckas märklig. Men om vi grundligareundersöker den yttersta basen för vårt motstånd mot diskriminering på grundav ras eller kön, så kommer vi att upptäcka att vi hamnar på instabil mark omvi kräver jämlikhet för svarta, kvinnor och andra förtryckta grupper bland män-niskor, men samtidigt förvägrar ickemänniskor jämlik hänsyn. För att göra dettaklart behöver vi först förstå exakt vad som gör rasförtryck och könsförtryck fel.När vi säger att alla människor, oavsett ras, bekännelse eller kön, är jämlika, vadär det som vi då slår fast? De som är ute efter att försvara hierarkiska ojämlikasamhällen har ofta påpekat att vilken skala vi att mäter utifrån så är det heltenkelt inte sant att alla människor är jämlika. Oavsett om vi gillar det måstevi inse faktum att människor stöps i olika form och storlek, har olika moraliskkapacitet, olika intellektuell färdighet, olika grad av välvilliga känslor och ly-hördhet för andras behov samt olika förmåga att känna smärta och njutning.Kort sagt, om kravet på jämlikhet skulle baseras på alla människors faktiskalikhet blev vi tvungna att sluta kräva jämlikhet.Ändå skulle man fortfarande kunna klamra sig fast vid uppfattningen attkravet på jämlikhet mellan mänskliga varelser baseras på den faktiska likhetenmellan olika raser och kön. Även om människor skiljer sig åt som individer, skulle
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det kunna sägas, så �nns det inga skillnader mellan raser och kön som sådana. Avblotta faktum att en person är svart eller kvinna kan vi inte dra några slutsatserom denna persons intellektuella eller moraliska gåvor. Av detta skäl, skulle mandå säga, är rasförtryck och könsförtryck fel. Den vite rasisten hävdar att vita äröverlägsna svarta, men detta är inte sant. Även om det �nns skillnader mellanindivider så är vissa svarta överlägsna vissa vita i alla de avseenden som rimligenkan vara relevanta. Motståndaren till könsförtryck skulle säga samma sak: Enpersons kön ger ingen vägledning angående personens olika färdigheter och detär därför som diskriminering på basis av kön är orättfärdigt.Förekomsten av individuella variationer över köns- och rasgränserna förseross emellertid inte med något försvar mot en mer so�stikerad jämlikhetsmot-ståndare, exempelvis en som föreslår att man ska ta mindre hänsyn till intressensom innehas av folk med IQ-tal under 100 än till de intressen som innehas avfolk som fått högre antal IQ-poäng. Kanske de som hamnar under strecket idetta samhälle skulle göras till slavar åt de som hamnat över. Skulle ett hier-arkiskt samhälle av detta slag verkligen vara så mycket bättre än ett som byggerpå ras eller kön? Jag tror inte det. Men om vi knyter den moraliska jämlikhet-sprincipen till den faktiska likheten mellan raser eller kön som helhet, så gerinte vårt motstånd mot rasförtryck och könsförtryck någon grund att opponeraoss mot detta slags anti-jämlikhetssträvanden.Det �nns ett andra viktigt skäl till att vi inte bör grunda vårt motstånd motras- och könsförtryck på någon form av faktisk likhet, inte ens i den begränsadeutsträckning som förutsätter att variationer i färdighet och begåvning är jämntfördelade mellan raser och kön:Vi kan inte få någon absolut garanti för att dessa färdigheter och begåvningarverkligen är jämnt fördelade mellan människor utan samband med ras eller kön.När det gäller faktiska färdigheter tycks det faktiskt �nnas mätbara skillnad-er både mellan könen och raserna. Dessa skillnader uppträder givetvis inte i varjeenskilt fall, utan bara genomsnittligt. Och ännu viktigare är att vi ännu inte vettill hur stor del dessa skillnader verkligen beror på rasernas och könens skil-da genetiska anlag, och hur mycket som beror på bristfälliga skolor, bristfälligabostäder och andra faktorer som beror på tidigare och pågående diskriminering.Kanske alla de viktigaste skillnaderna kommer att visa sig våra miljöbetingadesnarare än genetiska. Var och en som är motståndare till rasförtryck och köns-förtryck hoppas verkligen att det är så eftersom det gör uppgiften att stoppadiskriminering så mycket lättare. Ändå vore det farligt att låta motståndet motrasförtryck och könsförtryck vila på föreställningen att alla skillnader av viktär miljöbetingade. Den motståndare till exempelvis rasism som tar denna vägkan inte undvika att gå med på följande slutsats: Om skillnader i färdighet närallt kommer omkring kan bevisas vara genetiskt kopplade till rasen så skullerasförtryck på något sätt bli försvarbart.Lyckligtvis �nns det ingen anledning att hänga upp jämlikhetssaken på envisst utfall av en vetenskaplig undersökning. Det lämpliga svaret till den som göranspråk på att ha funnit belägg för genetiskt betingade skillnader i förmågormellan raserna eller könen ligger inte i att hålla fast vid tron att genetiskaförklaringar är felaktiga, vilka bevis på motsatsen som än dyker upp. Istället
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borde vi göra klart att jämlikhetskravet inte bygger på intelligens, moraliskbegåvning, fysisk styrka eller liknande fakta. Jämlikhet är en moralisk idé, inteett faktaomdöme. Vi har inget logiskt bindande skäl att anta att en faktiskskillnad i färdighet mellan två människor berättigar oss att göra skillnad närdet gäller den mängd av hänsyn vi ägnar deras behov och intressen. Principenom människors jämlikhet är inte en beskrivning av en påstådd faktisk likhet:Den är föreskrift rörande hur vi bör behandla människor.Jeremy Bentham, grundare av den reformativa utilitarismen inom moral-�loso�n, införlivade den väsentliga grunden för moralisk jämlikhet med sittetiska system i form av sentensen: �Var och en räknas som en och ingen förmer än en�. Med andra ord, intressena hos varje varelse som berörs av en han-dling bör tas i beaktande och ges samma vikt som samma slags intressen hosvilken annan varelse som helst. En senare utilitarist, Henry Sidgwick, framladeståndpunkten på följande sätt: �Det som är gott för någon enskild individ är ejav större vikt ur (om jag må säga så) universums synvinkel, än det som är gottför någon annan.� Mera nyligen har framstående �losofer i nutida moral�loso�till stor del visat sig vara överens om att speci�cera något liknande krav. I derasmoralteorier formuleras detta som en grundläggande förutsättning vilken garan-terar vars och ens intressen lika hänsyn (även om dessa skribenter i allmänhetinte kan enas om hur detta krav bäst skall formuleras) 1 .Av denna jämlikhetsprincip följer att varken vår omsorg om andra eller vårberedskap att överväga deras intressen bör bero på hurudana de är eller vilkaförmågor de råkar besitta. Exakt vad vår omsorg eller hänsyn kräver av osskan variera beroende på de berördas egenskaper. Omsorg om de uppväxandebarnens välbe�nnande i Amerika skulle kräva att vi lär dem läsa. Omsorg omgrisars välbe�nnande kanske inte kräver annat än att att vi lämnar dem medandra grisar på ett ställe där det �nns tillräckligt mycket mat, och utrymme attspringa fritt. Men det grundläggande elementet - hänsynstagandet till varelsensintressen, vilka de än må vara - måste, enligt jämlikhetsprincipen, utsträckastill att omfatta alla varelser, svarta eller vita, manliga eller kvinnliga, mänskligaeller ickemänskliga.Thomas Je�erson, som var ansvarig för att principen om människors jäm-likhet skrevs in i den amerikanska oavhängighetsförklaringen, insåg detta. Den�ck honom att opponera sig mot slaveri trots att han hade svårt att helt frigörasig från sin slavägärbakgrund. I ett brev till författaren av en bok som framhöllnegrers anmärkningsvärda intellektuella prestationer i syfte att vederlägga denvanliga tanken att deras själsförmögenheter var begränsade, skrev Je�erson:
Var förvissad om att ingen levande människa mer uppriktigt att jag

1Rörande Benthams moral�loso�, Se hans Introduction to the Principles of Morals and Leg-
islation. Beträ�ande Sidgwicks: se The Methods of Ethics 1907 (citatet är från sjunde utgåvan,
nytryck, London, Macmillan 1963) s.283. Som exempel på framstående nutida moral�losofer
som ställer krav på lika hänsyn till intressen, se R.M. Rare, Freedom and Reason (New York,
Oxford University Press 1963) och John Rawls' A Theory of Justice (Cambridge, Harvard
University Press, Belknap Press 1972). En kort redogörelse för den grundläggande enigheten
angående denna fråga i skilda moralteorier �nns i Hares �Rules of War and Moral Reasoning,�
Philosophy and Public A�airs 1 (2) (1972).
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önskar att se en fullständig vederläggning av de tvivel jag själv hystoch uttryckt angående den grad av förstånd varmed naturen försettdem, och att �nna dem jämbördiga med oss själva. . . men vilkengrad av begåvning de än besitter så är denna inget mått på derasrättigheter. För att sir Isaac Newtons förstånd var överlägset andrasblev han inte därmed herre över andra personer eller deras egendom.
2

När ropen på kvinnans rättigheter höjdes i Förenta Staterna på 1850-taletformulerades samma poäng i mera handfasta termer på en feministkongress aven anmärkningsvärd svart feminist vid namn Sojourner Truth:
De pratar om den här saken i huvudet, vad kallar de den? (�In-tellekt�, viskade någon i närheten.) Just det. Vad har det med kvin-nans rättigheter eller negrernas rättigheter att göra? Om mitt stopinte rymmer mer att en pint och ditt rymmer en kvarts gallon (ung.dubbelt så mycket), vore det inte elakt av dig att inte låta mig fåfullt upp i mitt lilla halvmått? 3

Det är på denna grund skälen att bekämpa rasförtryck och könsförtryckmåste vila. Och det är i enlighet med denna princip vi måste fördöma den atti-tyd som kan kallas �artförtryck�, eller �speciesism� analogt med rasförtryck ochrasism. 4 Speciesism - ordet är inte tilltalande men jag kan inte tänka mig nå-got bättre - är en fördom eller attityd av partiskhet till förmån för intressenhos medlemmar av den egna arten på bekostnad av de som tillhör andra arter.Det borde vara uppenbart att Thomas Je�ersons och Sojourner Truths funda-mentala invändningar mot rasism och sexism är lika tillämpliga på speciesism.Om högre grad av intelligens inte berättigar en människa att utnyttja en annanför egna syften, hur kan det berättiga människor exploatera ickemänniskor avsamma skäl?Många �losofer och andra skribenter har i en eller annan form antagitprincipen om lika hänsyn till intressen som grundläggande moralisk princip.Få av dem har dock insett att denna princip kan tillämpas på medlemmar avandra arter likaväl som på medlemmar av vår egen. En av de få som förstod det-ta var Jeremy Bentham. I en framsynt text, skriven vid en tid då svarta slavar
2Brev till Henry Gregoire 25 februari 1809.
3Francis D. Gages minnen, ur Susan B. Anthony, The History of Women Su�rage, vol 1.

Textavsnittet �nns i Leslie Tanner, red., Vokes From Women's Liberation (New York, Signet
1970).

4Jag har fått termen �speciesism� av Richard Ryder. Den har kommit i allmänt bruk sedan
första upplagan av denna bok publicerades och �nns nu i The Oxford English Dictionary,
andra utgåvan (Oxford, Clarendon Press 1989).[I djuretiska debatter bland svenska �losofer
förekommer termen �speciesism� och direktöversättningen �artism� (och �artist�! se exempelvis
Filoso�sk Tidskrift 2/86 eller 1/87.) I Jonas Josefssons översättning 1990 av Singers Practical
Ethics används den mer tekniska och precisa beteckningen �artpartiskhet�. För övrigt har själ-
va valet av svensk term varit föremål för debatt. �Speciesism�har i denna bok oftast översatts
till �artförtryck�, en term som är bättre anpassad till svenskt uttal men ändå gör rättvisa åt den
centrala analogin med rasförtryck och könsförtryck. I några fall bar det dock varit lämpligare
att behålla �speciesism� och �speciesistisk� (analogt med direktlånet �sexism�). ö.a.]
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hade frigivits av fransmännen men i de brittiska kolonierna ännu behandladesså som vi nu behandlar djur, skrev Bentham:
Den dag kan komma då skapelsens övriga djur må erhålla de rät-tigheter som aldrig skulle kunnat undanhållas dem på annat sätt ängenom tyranni. Fransmännen har redan upptäckt att hudens svärtainte utgör skäl att utan gottgörelse utlämna en människa till en plå-goandes godtycke. En dag kanske det inses att antalet ben, hudensbehåring eller avsaknaden av os sacrum (korsbenet) är lika otillräck-liga skäl att utlämna en förnimmande varelse till samma öde. Vadskulle annars kunna känneteckna den oöverstigliga gränsen? är detförmågan att tänka förnuftigt eller kanske förmågan att diskutera?Men en vuxen häst eller hund är ett ojämförligt mer rationellt lik-som mer kommunicerbart djur än ett barn på en dag, en vecka ellert.o.m. en månads ålder. Men anta att de vore annorlunda, vad skulledet spela för roll? Frågan är inte: Kan de resonera?, ej heller: Kande tala? utan: Kan de lida? 5

I denna text utpekar Bentham förmågan att lida som det vitala känneteckenvilket berättigar en varelse till jämlik hänsyn. Förmågan att lida, eller striktaretalat, att lida och/eller känna välbehag eller bli lycklig, är inte vilken egenskapsom helst, i stil med färdigheten att tala ett språk eller syssla med högre matem-atik. Bentham säger inte att de som försöker markera �den oöverstigliga gransen�som avgör huruvida en varelses intressen bör beaktas bara råkar ha valt fel kän-netecken. Genom att säga att vi måste beakta alla intressen som tillhör varelsermed förmågan att lida eller känna välbehag utesluter Bentham inte godtyckligtnågra intressen över huvud taget. Det gör däremot de som drar gränsen medhänvisning till innehav av förnuft eller språk. Förmåga att lida och känna val-behag är en fortsättning för att ha intressen över huvud taget, en betingelse sommåste vara uppfylld innan vi kan tala om intressen på ett meningsfullt sätt. Detvore nonsens att hävda att det låg i en stens intresse att inte bli sparkad längsvägen av en skolpojke. En sten har inte intressen eftersom den inte kan lida.Ingenting vi kan göra med den skulle kunna påverka dess välfärd. Förmågan attlida är emellertid inte bara ett nödvändigt skäl, utan också ett tillräckligt skäl,för att säga att varelsen har intressen - i varje fall ett intresse av att inte lida.En mus har exempelvis ett intresse av att inte bli sparkad längs vägen eftersomden i så fall skulle lida.Trots att Bentham talar om �rättigheter� i det avsnitt jag citerat handlarargumentet snarare om jämlikhet än om rättigheter. På ett annat ställe ger Ben-tham faktiskt en berömd beskrivning av �naturliga rättigheter� som �nonsens�och �naturliga och oförytterliga rättigheter� som �uppstyltat nonsens�. Han ta-lade om moraliska rättigheter som en kortfattat sätt att referera till det skyddmänniskor och djur moraliskt sett borde ha. Men det moraliska argumentetsverkliga tyngd vilar inte på antagandet om existensen av en rättighet, eftersomdenna i sin tur måste rättfärdigas med avseende på förmågan till lidande eller
5Introduction to the Principles of Morals and Legislation, kapitel 17.
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lycka. På så sätt kan vi argumentera för djurens jämlikhet utan att trassla inoss i �loso�ska kontroverser om rättigheters yttersta natur.Under missriktade försök att vederlägga denna boks argument har vissa�losofer haft mycket bestyr med att utveckla argument som visar att djurinte har rättigheter. 6 De har hävdat att innehavare av rättigheter måste varaautonoma, vara samhällsmedlemmar, ha förmågan att respektera andras rät-tigheter eller besitta en känsla för rättvisa. Dessa anspråk är irrelevanta förfrågan om djurens frigörelse. Rättighetsterminologin är kortfattad och politisktbehändig. Den är av ännu större värde i de halvminutlånga TV-nyhetsglimtarnastidsålder än den var på Benthams tid. Men i våra argument för radikal förän-dring av våra attityder till djur är den på intet sätt nödvändig.Lider en varelse kan det aldrig våra moraliskt berättigat att vägra ta hänsyntill detta lidande. Vilken varelsens natur än är så kräver jämlikhetsprincipen attdess lidande jämställs med samma lidande hos varje annan varelse, så långt engrov jämförelse låter sig göras. Är varelsen oförmögen att lida eller känna välbe-hag eller lycka �nns det inget att ta hänsyn till. Så gränsen för förmåga att känna(termen ska förstås som en praktisk om än inte helt rättvisande förkortning förförmåga att lida och/eller känna välbehag) är den enda försvarbara gränsen förhänsyn till andras intressen. Att dra denna gräns utifrån någon annan egenskapsom intelligens eller rationalitet vore att dra den på ett godtyckligt sätt. Varförinte välja något annat kännetecken, som hudfärg?Rasister kränker jämlikhetsprincipen genom att lägga större vikt vid in-tressen som tillhör medlemmar av deras egen ras när deras intressen och an-dra rasers intressen krockar. Sexister kränker jämlikhetsprincipen genom attfavorisera sitt eget köns intressen. På samma sätt låter speciesister sin egen artsintressen uppväga andra arters starkare intressen. Mönstren är identiska.De �esta människor är speciesister. Kommande kapitel visar att vanliga män-niskor - inte ett fåtal anmärkningsvärt grymma eller hjärtlösa människor, utanden övervägande majoriteten bland människor - tar aktiv del i, samtycker tilloch låter sina skattepengar bekosta verksamheter som kräver att man o�rar deallra viktigaste intressena hos medlemmar av andra arter i syfte att gynna deallra mest betydelselösa intressen som tillhör vår egen art.Det �nns emellertid ett generellt försvar för de verksamheter som beskrivs iföljande två kapitel, ett försvar som måste elimineras innan vi diskuterar självaverksamheterna. Det är ett försvar som, om det vore sant, skulle tillåta oss attför minsta skäl, eller inget skäl alls, göra vad som helst mot ickemänniskor utanatt förtjäna något berättigat klander. Detta försvar hävdar att det �nns etthäpnadsväckande enkelt skäl till att vi aldrig gör oss skyldiga till att negligerade andra djurens intressen: De har inga intressen. Enligt detta synsätt har deickemänskliga djuren inga intressen eftersom de inte har förmåga att lida. Meddetta menas inte bara att de inte har förmåga att lida på alla de sätt sommänniskor lider, t. ex. att en kalv inte kan lida av kunskapen att den kommeratt dödas inom sex månader. Detta blygsamma antagande är utan tvivel sant,

6Se M. Levin, �Animal Rights Evaluated�, Humanist 37: 14-15 (juli/augusti 1977). M.A.
Fox, �Animal Liberation: A Critique�, Ethics 88:134-138 (1978). C. Perry och G.E. Jone�On
Animal Rights�, International Journal of Applied Philosophy 1:39-57 (1982).
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men det friar inte människorna från anklagelsen om artförtryck, då det medgeratt djur kan lida på andra sätt. T.ex. genom att ges elchocker eller hållas ismå trånga burar. Det försvar jag tänker diskutera är mycket mer svepande,men i motsvarande utsträckning mindre rimligt: Påståendet går ut på att djuröver huvud taget saknar förmåga att lida, att de egentligen är automater utanmedvetande, d.v.s. utan vare sig tankar, kanslor eller någon form av mentalt liv.Även om idén att djur är automater formulerades av den franske sjutton-hundratals�losofen René Descartes (som vi ska se i ett senare kapitel) är detför de �esta människor, dåtida och nutida, uppenbart att exempelvis en hundkänner smärta om vi sticker en vass kniv i dess mage utan bedövning. Att detär så förutsätts i de �esta civiliserade länders lagstiftning, vilken förbjuder god-tyckligt djurplågeri. Läsare vars sunda förnuft säger dem att djur lider kanskeföredrar att strunta återstoden av denna sektion och istället gå direkt till sida38. Sidorna däremellan innehåller inget annat än en vederläggning av en in-ställning som de inte delar. Hur orimlig den än är så bör denna tvivelaktigainställning diskuteras för fullständighetens skull.Känner andra djur än människor smärta? Hur kan vi veta det? Ja, hur vetvi om någon känner smärta, människa eller ickemänniska? Vi vet att vi självakan känna smärta. Vi vet det p.g.a. den direkta smärtupplevelse vi känner närnågon exempelvis trycker en tänd cigarett mot baksidan av vår hand. Menhur vet vi att någon annan känner smärta? Vi kan inte direkt erfara någonannans smärta, vare sig �någon annan� är vår bästa vän eller en herrelös hund.Smärta är ett medvetandetillstånd, ett �mentalt skeende�, och som sådant kandet aldrig observeras. Beteende som att man vrider sig, skriker eller drar undansin hand från den tända cigaretten är inte själva smärtan. De iakttagelser avhjärnaktivitet en neurolog skulle kunna göra är inte heller iakttagelser av smärta.Smärta är något vi känner och att andra känner smärta kan vi bara sluta osstill via skilda yttre indikationer.Teoretiskt sett skulle vi alltid kunna ha fel när vi antar att andra människorkänner smärta. Det är tänkbart att en av våra nära vänner själva verket är enskickligt konstruerad robot som styrs av en lysande vetenskapsman på ett sådantsätt att den åstadkommer alla tecken på att känna smärta men egentligen intekan känna mer att någon annan maskin. Vi kan aldrig med absolut visshet vetaatt så inte är fallet. Medan detta kan utgöra en gåta för �losofer har dock ingenav oss något minsta genuint tvivel på att våra nära vänner känner smärta precissom vi gör. Det är en härledning, men en helt rimlig sådan, som baseras påobservationer av deras beteende i situationer som vi skulle känna smärta i, samtpå det faktum att vi har varje skäl att anta att våra vänner är varelser somliknar oss, med nervsystem som vårt,vilka kan antas fungera som vårt och geupphov till liknande känslor i liknande omständigheter.Om det är berättigat att anta att andra människor känner smärta som vi, avvilket skäl skulle en liknande härledning vara oberättigad när det gäller andradjur?Nästan alla de yttre tecken som leder oss att anta smärta hos andra män-niskor kan iakttas också hos andra arter, särskilt de arter som är närmast släktmed oss - däggdjur och fåglar. Bland beteendeyttringarna ingår att de vrider
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sig, grimaserar, jämrar sig, gnäller eller ger ljud ifrån sig på annat sätt, försökerundvika smärtkällan, visar tecken på rädsla vid utsikt till upprepande och såvidare. Därtill vet vi att dessa djurs nervsystem är mycket lika vårt och reagerarfysiologiskt som vårt gör i situationer som vi skulle känna smärta i: Inledningsvisstigande blodtryck, snabbare puls, vidgade pupiller, svettningar och, om stimu-lus ej upphör, fallande blodtryck. Även om människor har mer utvecklad cerebralcortex (hjärnbark) än andra djur så är denna del av hjärnan ägnad åt tanke-funktioner snarare att åt basala impulser, känslor och känselupplevelser. Sådanaimpulser, känslor och känselupplevelser kan lokaliseras till diencephalon (mellan-hjärnan), vilken är välutvecklad hos många andra djurarter, särskilt däggdjuroch fåglar. 7

Vi vet också att andra djurs nervsystem inte konstruerats arti�ciellt, så somen robot kan konstrueras arti�ciellt för att imitera människors beteende. Djurensnervsystem har utvecklats som vårt eget och det är faktiskt så att människansoch de andra djurens, särskilt däggdjurens, evolutionära historia inte skilde sigåt förrän vårt nervsystems centrala drag redan uppkommit. Förmåga att kännasmärta ökar självklart en arts utsikt till överlevnad eftersom det får artensmedlemmar att undvika sådant som skadar dem. Nog vore det orimligt att antaatt nervsystem som fysiologiskt sett är praktiskt taget identiska, har gemensamtursprung, gemensam funktion i evolutionen samt resulterar i likartat beteendei likartade omständigheter verkligen skulle fungera på helt skilda sätt när dethandlar om subjektiva känslor.
Länge har det ansetts som god vetenskaplig strategi att leta efter den en-klaste förklaringen till vad det än råkar vara som vi försöker förklara. Av dettaskäl, har det då och då hävdats, är det �ovetenskapligt� att förklara djurs be-teenden med teorier som refererar till djurets medvetna känslor, önskningar ochså vidare. Tanken är att om beteendet kan förklaras utan att man antar med-vetande eller känslor så har man en enklare teori. Ändå ser vi nu att sådanaförklaringar faktiskt blir betydligt mer komplexa än rivaliserande förklaringarom de ska gälla både för mänskliga och ickemänskliga djur. För av egen erfaren-het vet vi att förklaringar till vårt eget beteende vore ofullständiga om de interefererade till medvetande och till känslan av smärta. Och det är enklare attanta att liknande beteende hos djur med liknande nervsystem ska förklaras påsamma sätt än att försöka upp�nna ytterligare en förklaring till de ickemän-skliga djurens beteende plus en förklaring till skillnaden mellan människor ochickemänniskor i detta avseende.
Den överväldigande majoriteten av de vetenskapsmän som ägnat sig åt dennafråga håller med. Lord Brain, en av vår tids mest framstående neurologer, harsagt:
Personligen kan jag inte se något skäl till att tilldela mina medmän-niskor ett medvetande men förneka djuren detta. . . Jag kan i vartfall inte betvivla att djurens intressen och aktiviteter är korrelerade

7Lord Brain, �Presidential Address�, i C.A. Keele och R. Smith, red., The Assessment of
Pain in Men and Animals (London: Universities Federation for Animal Welfare, 1962).
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med uppmärksamhet och känsel på samma sätt som mina egna, ochsåvitt jag förstår kan det också våra på ett precis lika livfullt sätt. 8
Författaren till en bok om smärta skriver:
Varje enskilt faktabelägg ger stöd för slutsatsen att de högre däg-gdjuren bland ryggradsdjuren erfar upplevelser av smärta som ärprecis lika skarpa som våra egna. Det är absurt att hävda att dekänner mindre på grund av att de är lägre djur: Det kan lätt visasatt många av deras sinnen är betydligt känsligare än våra - vissafåglars synskärpa, de �esta djurs hörsel, andra djurs känsel. Dessadjur är mer beroende än vi idag är av att så tydligt som möjligterfara en �entlig omgivning. Bortsett från hjärnbarkens komplexitet(hjärnbarken förnimmer inte direkt smärta) är deras nervsystem näs-tan identiskt med vårt och deras smärtreaktioner anmärkningsvärtlika, även om de (såvitt vi vet) saknar de �loso�ska och moraliskaövertonerna. Den emotionella beståndsdelen är bara alltför uppen-bar, främst i form av fruktan och vrede. 9

I Storbritannien har de �esta expertkommittéer regeringen tillsatt i ärendenrörande djur accepterat slutsatsen att djur känner smärta. Efter att ha noteratuppenbara belägg i form av beteende sa The Committee on Cruelty to WildAnimals, bildad 1951, att:
. . . vi tror att fysiologiska, och i särskild utsträckning anatomiska,belägg fullständigt rättfärdigar och förstärker sunda förnuftets in-ställning att djur känner smärta.

Och efter att ha diskuterat smärtans värde i evolutionen drog kommittéut-låtandet slutsatsen att smärta är �klart biologiskt användbart� vilket är �entredje form av belägg för att djur känner smärta�. Kommittén fortsatte vidareatt granska andra former av lidande än blott fysisk smärta och lade till att de var�övertygade om att djur lider av akut rädsla och skräck�. Efterföljande rapporterav regeringskommittéer i Storbritannien om experiment med djur och djurensvälfärd under olika intensivuppfödningsmetoder var överens om detta synsätt.De drog slutsatsen att djur har förmåga att lida direkt av enkla fysiska skadorsåväl som av rädsla, ångest, stress och så vidare. 10 Under det sista decenniethar utgivningen av vetenskapliga studier med titlar som Animal Thought, Ani-mal Thinking (Djurs tankar och tänkande) och Animal Su�ering: The Scienceof Animal Welfare (Djurens lidanden: Djurskyddsvetenskap) slutligen klargjort
8Lord Brain, �Presidential Address�, s.11
9Richard Serjeant, The Spectrum of Pain (London: Hart Davis, 1969), s.72.
10Se rapporterna från The Committee on Cruelty to Wild Animals (Command Paper 8266,

1951) ��36-42. The Departmental Committee on Experiments on Animals (Command Paper
2641, 1965) ��179-182. The Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept
under Intensive Livestock Husbandry systems (Command Paper 2836, 1965) ��26-28 (London:
Her Majesty's Stationery O�ce).
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att de ickemänskliga djurens medvetna erfarenheter nu allmänt accepteras somseriösa undersökningsobjekt. 11Även om detta kan tyckas vara tillräckligt för att avgöra frågan behöver yt-terligare en invändning tas upp. När allt kommer omkring har människor ettkännetecknande beteende som ickemänskliga djur saknar: Ett utvecklat språk.Andra djur kan kommunicera med varandra men inte, tycks det, på samma kom-plicerade sätt som vi. Några �losofer, inklusive Descartes, har ansett det vara avbetydelse att människor kan berätta detaljerat för varandra om smärtan medanandra djur inte kan detta. (Intressant nog hotas nu denna en gång så behändigaskiljelinje mellan människor och andra arter av upptäckten att chimpanser kanläras ett språk. 12 ) Men som Bentham för länge sedan påpekade är förmåganatt använda språk irrelevant för frågan om hur en varelse bör behandlas - såvittinte denna färdighet kan kopplas till förmågan att lida på ett sådant sätt attfrånvaron av språk sätter den förmågan i tvivel.Det �nns två sätt att försöka göra denna koppling. för det första �nns det enoklar �loso�sk riktning, eventuellt stammande från den in�ytelserike �losofenLudwig Wittgenstein, som påstår att vi inte på ett meningsfullt sätt kan till-skriva varelser medvetandetillstånd om de saknar språk. För mig framstår den-na position som mycket implausibel. Språk kanske är nödvändigt för abstrakttankande, i varje fall på någon nivå. Men smärttillstånd är mer primitiva ochhar ingenting att göra med språk.Det andra och mer lättbegripliga sättet att koppla samman språk medförekomsten av smärta är att hävda att det säkraste bevis vi kan ha för attandra varelser känner smäta är att de berättar det för oss. Detta är en sepa-rat argument eftersom det inte förnekar att det är tänkbart att varelser utanspråk skulle kunna lida, bara att vi aldrig kan få tillräckliga skäl för att tro attde lider. Ändå är detta argument också felaktigt. Som Jane Goodall påpekati sin undersökning av chimpanser, I människans skugga, så är språket mindreviktigt än ickelingvistiska uttrycksformer när det gäller att uttrycka känslor:En uppmuntrande klapp på ryggen, en översvallande kram, en handtryckningoch så vidare. De grundläggande signaler vi använder för att förmedla smärta,rädsla, vrede, kärlek, glädje, förvåning, sexuell upphetsning och många andraemotionella tillstånd är inte speci�ka för vår art. 13Påståendet �Jag har ont� må våra ett belägg för slutsatsen att den talandekänner smärta, men det är inte det enda tänkbara belägget. Och eftersom män-

11Se Stephen Walker, Animal Thoughts (London, Routledge and Kegan Paul 1983). Don-
ald Gri�n, Animal Thinking (Cambridge, Harvard University Press 1984). Marian Stamp
Dawkins, Animal Su�ering: The Science of Animal Welfare (London, Chapman and Hall
1980).

12Se Eugene Linden, Apes, Men and Language (New York, Penguin 1976). för populär
presentation av nyare arbeten, se Erik Eckholm,�Pygmy Chimp ReadilyLearns Language Skill�,
The New York Times, 24 juni 1985, samt �The Wisdom of Animals�, Newsweek, 23 maj) 1988.

13In the Shadow of Man (Boston: Houghton Mi�in 1971), s.225. Michael Peters har ett lik-
nande argument i �Nature and Culture�, i Stanley och Roslind Godlovitch samt John Harris,
red., Animals, Men and Morals (New York: Taplinger, 1972). I Bernard Rollins' The Un-
heeded Cry: Animal Consciousness, Animal Pain, and Science ges exempel på några av de
självmotsägelser som präglar argumenten med vilka hävdas att varelser utan språk inte kan
kanna smärta. (Oxford, Oxford University Press 1989).
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niskor ibland ljuger är det inte ens det bästa tänkbara belägget.Även om det fanns starkare skäl att vägra tillerkänna varelser smärta om desaknar språk skulle konsekvenserna av detta synsätt kunna få oss att förnekaslutsatsen. Mänskliga spädbarn och små barn är oförmögna att använda språk.Ska vi förneka att ett ettårigt barn kan lida? Om inte så kan språket inte varaavgörande. Visserligen förstår de �esta föräldrar sina barns reaktioner bättre ände förstår andra djurs reaktioner, men detta beror enbart på den relativt settstörre kunskap vi besitter rörande vår egen art och den närmare kontakt vi harmed barn än med djur. Den som studerat andra djurs beteende och de som hardjur som följeslagare lär sig snart förstå deras reaktioner lika bra som vi förstårbarnets, ibland bättre.Sammanfanningsvis: Varken ur vetenskaplig eller �loso�sk synvinkel �nnsdet några goda skäl att förneka att djur känner smärta. Betvivlar vi inte attandra människor känner smärta ska vi inte betvivla att andra djur också gördet.Djur kan känna smärta. Som vi tidigare sett �nns det ingen anledning att be-trakta den smärta (eller det välbehag) ett djur känner som mindre betydelsefulltän lika mycket smärta (eller välbehag) som upplevs av en människa. Men vilkapraktiska konsekvenser följer av denna slutsats? För att undvika missförståndska jag klargöra lite mera fullständigt vad jag menar.Ger jag en häst en hård smäll på bakdelen med �ata handen kanske denspritter till, men den känner antagligen inte mycket smärta. Hästens hud ärtillräckligt tjock för att skydda den mot en liten smäll med hand�atan. Slår jagdäremot ett spädbarn på samma sätt kommer det att gråta och förmodligen attkänna smärta eftersom dess hud är känsligare. Så det är värre att smälla till ettspädbarn än en häst om båda smällarna utdelas med lika stor kraft. Men detmåste �nnas någon typ av slag - jag vet inte exakt vad det skulle vara, kanskeett slag med en kraftig påk - som skulle vålla hästen lika mycket smärta somvi vållar barnet genom att smälla till det med handen. Det är detta jag avsermed �lika mycket smärta�. Och om vi anser det fel att tillfoga ett spädbarn såmycket smärta utan goda skäl så måste vi, såvitt vi inte är speciesister, ansedet lika fel att tillfoga en häst lika mycket smärta.Andra skillnader mellan djur och människor vållar andra problem. Normalavuxna människor har själsförmögenheter som under vissa omständigheter kom-mer att göra att de lider mer att djur skulle göra under samma omständigheter.Skulle vi exempelvis bestämma oss för att utföra extremt smärtsamma ellerdödliga experiment på normala vuxna människor som godtyckligt kidnappatsi o�entliga parker för detta ändamål så skulle vuxna som gillar att ströva iparker bli skräckslagna för att kidnappas. Den skräck som detta lett till skullevara en form av lidande utöver det lidande som experimentet medför. Utförssamma experiment på ickemänskliga djur skulle mindre lidande vållas eftersomdjur inte skulle frukta kidnappningen och experimenten. Det innebär förståsinte att det skulle våra rätt att utföra experimenten på djur, bara att det �nnsett skäl, vilket inte är speciesistiskt, att föredra användning av djur framförnormala vuxna människor om experimentet skall utföras över huvud taget. Detbör emellertid noteras att samma argument ger oss skäl att föredra användning
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av mänskliga småbarn, kanske föräldralösa, eller gravt utvecklingsstörda vux-na, i experiment hellre än vuxna eftersom småbarn och utvecklingsstörda inteheller skulle ha någon aning om vad som väntade dem. Utifrån detta argumenthamnar ickemänskliga djur, småbarn och utvecklingsstörda i samma kategori.Och om vi använder argumentet för att rättfärdiga experiment på ickemänskli-ga djur måste vi fråga oss huruvida vi också är beredda att utföra experimentpå mänskliga småbarn och utvecklingsstörda vuxna. Hur kan vi göra skillnadmellan djur och sådana människor, annat att på grund av ohöljt - och moralisktoförsvarligt - gynnande av individer som tillhör vår egen art?På många områden utgör den normale vuxnes överlägsna mentala förmågaen skillnad: förväntningar, mer detaljerat minne, större kunskap om vad somhänder och så vidare. Dessa skillnader tyder dock inte alltid på större lidandeför människans del. Ibland kan djur lida mer p.g.a. sitt begränsade förstånd.Tar vi krigsfångar kan vi exempelvis förklara för dem att även om de måsteunderkasta sig tillfångatagande, kroppsvisitering och inspärrning så kommer deinte att skadas på annat sätt och de kommer att bli frisläppta vid krigets slut.Fångar vi vilda djur kan vi inte få dem att förstå att vi inte hotar deras liv.Ett vilt djur kan inte skilja ett försök att övermanna och inspärra det från ettförsök att döda det. Det ena vållar lika stor skräck som det andra.Det kan invändas att olika arters lidanden inte låter sig jämföras och attjämlikhetsprincipen därför inte ger någon vägledning när djurs och människorsintressen kommer i kon�ikt. Antagligen är det sant att exakta jämförelser avlidanden hos individer tillhörande olika arter inte kan göras men exakthet ärinte det väsentliga. Även om vi skulle förhindra att djur tillfogas lidande blott ide fall det är tämligen säkert att människors intressen inte kommer att påverkasi tillnärmelsevis lika hög grad som djurens, så skulle vi bli tvungna att vidtaradikala förändringar i vår behandling av djur. Dessa förändringar skulle beröravårt kosthall, våra lantbruksmetoder, sätten att utföra experiment inom mångavetenskaper, vårt sätt att närma oss vilt och vår attityd till jakt, pälsjakt och attbara päls samt nöjesinrättningar som cirkusar, rodeos och djurparker. Enormtmycket lidande skulle därigenom undvikas.Så här långt har jag sagt en hel del om att vålla djur lidande men ingent-ing om att döda dem. Underlåtelsen har varit avsiktlig. jämlikhetsprincipenstillämpning när det gäller vållande av lidande är, åtminstone teorin, tämligenokomplicerad. Smärta och lidande är i sig själva något ont och bör förhindraseller minimeras oberoende av den lidande varelsens ras, kön eller art. Hur dåligen smärta är beror på hur intensiv den är och hur länge den varar. Men smärtorav samma intensitet och varaktighet är lika dåliga oavsett om de upplevs avdjur eller människor.Det felaktiga i att döda är mer komplicerat. Frågan om dödande har jag hålliti bakgrunden, vilket jag också kommer att fortsätta göra, eftersom den mer enklaoch raka principen om lika hänsyn till smärta eller välbehag är tillräcklig för attidenti�era och protestera mot alla de viktigaste formerna av missförhållandenbland djur som människan vållar, åtminstone i det tillstånd av mänsklig tyranniöver andra arter som råder för närvarande. Trots det är det nödvändigt att säganågot om dödande.
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De �esta människor är speciesister då de är villiga att vålla djur lidande närde inte skulle vålla människor samma lidande av samma skäl. På samma sättär de �esta människor speciesister då de är villiga att döda andra djur när deinte skulle döda andra människor Vi bör emellertid framskrida mer försiktigt idetta fall, eftersom folk har betydligt skilda åsikter om när det är legitimt attdöda människor, vilket de pågående debatterna angående abort och dödshjälpbekräftar. Moral�losofer har inte heller lyckats enas om vad det är som gör attdet är fel att döda människor, eller när det kan vara berättigat.Låt oss först begrunda synsättet att det alltid är fel att ta en oskyldig män-niskas liv. Vi kan kalla det �doktrinen om livets helighet�. Folk som omfattardetta synsätt opponerar sig mot abort och dödshjälp. Vanligen opponerar desig dock inte mot dödande av ickemänskliga djur, så det vore kanske riktigareatt beskriva detta synsätt som �doktrinen om det mänskliga livets helighet�Föreställningen att mänskligt liv, och bara mänskligt liv, är heligt är ett slagsspeciesism. Följande exempel åskådliggör detta.Anta att ett barn föds, vilket ibland inträ�ar, med omfattande och oåterkallelighjärnskada. Skadan är så allvarlig att barnet aldrig kan bli annat än en �mänskliggrönsak�, oförmögen att tala, känna igen andra människor, utfara självständigahandlingar eller utveckla självmedvetande. Barnets föräldrar inser att det inte�nns något hopp om bättring för barnet, och är ovilliga att lägga ner, eller bestaten lägga ner, de tusentals dollar som skulle krävas årligen för att ge barnetlämplig vård. De ber läkaren att döda barnet på ett smärtfritt sätt.Bör läkaren göra det föräldrarna ber om? Juridiskt sett bör han inte det. Idetta avseende återspeglar lagen doktrinen om livets helighet. Varje människasliv är heligt. Ändå skulle de som hävdar detta inte ha något att invända motatt ickemänskliga djur dödas. Hur kan de rättfärdiga skillnaden? Vuxna chim-panser, hundar, grisar och individer tillhörande många andra arter står klartöver det hjärnskadade barnet när det gäller förmågan att umgås med andra,handla självständigt, vara självmedvetna och varje annan förmåga som rim-ligtvis skulle kunna sägas skänka livet något värde. Även med den mest om-sorgsfulla vård kan vissa allvarligt utvecklingsstörda barn ändå aldrig uppnå enhunds intelligensnivå. Inte heller kan vi hänvisa till att föräldrarna bekymrar sigom barnet, eftersom de i detta tänkta exempel (och i vissa verkliga exempel)inte vill att barnet ska hållas vid liv. Det enda som skiljer barnet från djuret(enligt de som hävdar att det har �rätt till liv�) är att det biologiskt sett tillhörarten homo sapiens medan chimpanser, hundar och grisar inte gör det. Men attanvända denna skillnad som grund för att garantera barnet rätt till liv menförneka de andra djuren detta är naturligtvis rent artförtryck. 14 Det är pre-
14Jag bortser här från religiösa synsätt, exempelvis doktrinen att alla människor, och endast

människor, har odödliga själar, eller är gjorda till Guds avbild. I äldre tider hade sådana
synsätt ett mycket stort in�ytande, och utan tvivel ligger de delvis bakom föreställningen
att det mänskliga livet är särskilt helgat. (Se kapitel 5 för ytterligare historisk diskussion.)
Logiskt sett är dessa religiösa synsätt emellertid otillfredsställande, eftersom de inte förklarar
hur det kommer sig att alla människor men inga ickemänniskor har odödliga själar. Även denna
föreställning kan därför misstänkas vara speciesistisk. I vilket fall som helst så är anhängarna
av �livets helighet� vanligen angelägna om att inte bara grunda ståndpunkten på religiösa
antaganden,vilka inte är lika allmänt accepterade idag som de en gång varit.
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cis den sorts godtyckliga skillnad som de grövsta och mest ohöljda rasisternaanvänder i sina försök att rättfärdiga rasförtryck.Detta betyder inte att vi måste anse det lika fel att döda en hund som attdöda en fullt utvecklad människa för att undvika artförtryck. Den inställningsom ohjälpligen är speciesistisk är den som går ut på att gränsen för rätt till livlöper exakt parallellt med gränsen för vår egen art. De som tror på doktrinen omlivets helighet gör detta eftersom de drar en skarp skiljelinje mellan människoroch andra djur samtidigt som de inte tillåter några distinktioner inom vår art.De är lika starka motståndare till att man dödar gravt eller kroniskt senila somatt man dödar normala vuxna.För att undvika speciesism måste vi medge att varelser som är lika i alla rel-evanta avseenden har lika stor rätt till liv. Och bara det att man tillhör vår egenbiologiska art kan inte vara relevant för denna rättighet. Inom dessa gränser kanvi ändå exempelvis hävda att det är mer illa att döda en normal vuxen män-niska med självmedvetande och förmåga an göra upp planer for framtiden ochha meningsfulla relationer med andra än det ar att döda en mus, som förmod-ligen saknar några av dessa egenskapen Vi kan hänvisa till de nära familjebandoch andra personliga band som möss har i lägre grad an människor. Vi kanskeanser an den väsentliga skillnaden är konsekvenserna för andra människor, vilkakommer att frukta för sina liv. Vi kanske anser att det är någon kombinationav dessa faktorer eller kanske helt andra faktorer.Vilka kriterier vi än väljer blir vi tvungna an medge an de inte exakt följergränsen för tillhörighet i vår art. Vi kan med rätta hävda att vissa varelsers draggör att deras liv får högre värde än andra varelsers. Men vilken måttstock vi änväljer kommer det säkert att �nnas några ickemänskliga djur vars liv har störrevärde än vissa människoliv. En chimpans, hund eller gris har exempelvis högregrad av självmedvetande och större förmåga att ha meningsfulla relationer medandra än ett gravt utvecklingsstört barn eller någon med långt gången senilitet.Så om vi baserar rätten till liv på sådana kännetecken måste vi vara beredda attgarantera dessa djur lika stor eller större rätt till liv an sådana utvecklingsstördaeller senila.Argumentet slår åt två håll. Det kan tolkas så att chimpanser, hundar, grisaroch en del andra arter har rätt till liv och att vi begår ett allvarligt moraliskt felnär vi än dödar dem, också när de är gamla och lider och vår avsikt ar att befriadem från lidande. Å andra sidan kan det tolkas så att gravt utvecklingsstörda ochkroniskt senila saknar rätt till liv och kan dödas utan någon viktig anledning, såsom vi nu dödar djur. Eftersom denna boks huvudsyfte ar att diskutera frågorsom har att göra med djur, inte med dödshjälpens etik ska jag inte försökaavgöra frågan slutgiltigt. 15 Jag anser dock an det står någorlunda klart att denyss beskrivna positionerna båda är otillfredsställande, trots att de undvikerartförtryck. Det vi behöver ar en mellanväg som undviker artförtryck men integör utvecklingsstördas eller senilas liv lika billiga som hundars och grisars liv

15För allmän diskussion kring dessa frågor, se min Praktisk Etik (övers. Jonas Josefsson,
Lund, Thales 1990). En mer detaljerad diskussion av behandling av handikappade barn �nns
i Helga Kuhse och Peter Singer, Should the Baby Live? (Oxford: Oxford University Press
1985).
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är idag. Den får inte heller göra hundars och grisars liv så heliga an vi inte fårlov att befria dem från hopplöst elände. Det som krävs är att vi inkluderar deickemänskliga djuren i vår krets for moralisk omsorg och slutar betrakta derasliv som något man kan förbruka för vilken obetydlig anledning vi än kan ha.När vi en gång inser att det att en individ tillhör vår art inte i sig själv ärtillräckligt för att alltid göra det fel att döda individen kanske vi på sammagång kommer att tänka om angående vår praxis att bevara mänskligt liv tillvarje pris, t.o.m. när det inte �nns några utsikter till ett meningsfullt liv ellerliv utan fruktansvärd smärta.
Min slutsats är därmed att avståndstagande från artförtryck inte innebär attalla liv har samma värde. Självmedvetande, förmåga att tänka framåt och haförhoppningar och ambitioner för framtiden, förmåga att ha meningsfulla rela-tioner och så vidare, är visserligen inte relevanta för frågan om att tillfoga smärta- eftersom smärta är smärta, vilka egenskaper förutom att kunna kanna smär-ta varelsen att må ha. För frågan om att ta liv är dessa egenskaper emellertidrelevanta. Det är inte godtyckligt att hävda att en varelse som är självmed-veten, förmögen att tänka abstrakt, planera för framtiden, kommunicera på enutvecklat sätt och så vidare har ett mer värdefullt liv än en varelse utan sådanaförmågor. Skillnaden mellan frågan om att ta liv och frågan om att vålla smärtakan åskådliggöras om vi betänker hur vi skulle välja inom vår egen art. Om vivar tvungna att välja mellan att rädda en normal människas liv och att räddaen mentalt handikappads liv skulle vi antagligen välja att rädda den normale.Anta nu att båda istället har tillfogats ofarliga men smärtsamma skador ochatt vi bara har smärtstillande medel så det räcker till en av dem. Måste vi väl-ja mellan att förhindra den normala människans smärta och att förhindra denmentalt handikappades smärta är det långtifrån lika uppenbart hur vi bör välja.Detsamma gäller för andra arter. Det dåliga med att känna smärta är i sig självoberoende av de andra egenskaperna hos den som känner smärta. Livets värdepåverkas emellertid av dessa andra egenskaper. Bara för att ge ett skäl för den-na skillnad: Om vi tar livet av en varelse som har förhoppningar och planer förframtiden och som arbetat för att uppnå ett framtida mål så berövar vi dennavarelse möjligheten att få sina ansträngningar tillfredsställda. Tar vi livet av envarelse med mentala förmågor under den nivå som krävs för att kunna fatta attman är en varelse som har en framtid och än mindre kan göra upp planer förframtiden, så kan inte denna speciella sorts förlust vara aktuell. 16
Normalt innebär detta att vi bör rädda människans liv ifall vi är tvungnaatt välja mellan en människas liv och ett annat djurs liv. Men det kan �nnasspeciella fall i vilka det omvända är sant p.g.a. att människan ifråga saknarden normala människans egenskaper. Detta synsätt är inte speciesistiskt ävenom det kan tyckas så vid första påseendet. Önskemålet att normalt sett räddamänniskans liv framför djurets, om ett val måste göras, är ett önskemål somgrundas på normala människors egenskaper, inte på blotta faktum att de tillhörvår egen art. P.g.a. detta kan vi inte säga att individer tillhörande vår art som

16ämnet utvecklas vidare i min uppsats �Life's Uncertain Voyage�, i P. Pettit,R. Sylvan och
J. Norman, red., Metaphysics and Morality (Oxford, Blackwell 1987) ss.154-172.
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saknar normala människors kännetecken alltid bör räddas framför andra djur.Denna fråga berörs konkret i nästa kapitel. I allmänhet �nns det dock ingetbehov av att ge ett exakt svar på frågan om när det är fel att döda en djur(smärtfritt). Så länge vi minns att vi bör visa samma respekt för djurens livsom vi visar för de människor som be�nner sig på samma mentala nivå kommervi inte att hamna mycket fel. 17

I vilket fall som helst följer denna boks teser enbart av principen om attminimera lidande. Antagandet att det också är fel att döda djur smärtfritt gervisserligen välkommet extra stöd för en del av dessa teser. Men i strikt meningär detta stöd inte nödvändigt. Det är värt att notera att detta även gäller förtesen att vi borde bli vegetarianer, en tes som det allmänna medvetandet brukarbetraktas som baserad på något slags absolut förbud mot att döda.
Läsaren kanske redan har kommit att tänka på en del invändningar mot denståndpunkt jag intagit i detta kapitel. Vad tycker jag exempelvis att man skagöra med djur som är skadliga för människan? Ska vi försöka hindra djur frånatt skada varandra? Hur vet vi att inte växter kan känna smärta, och måstevi i så fall svälta? För att inte störa den centrala argumenteringen har jag valtatt diskutera dessa och andra invändningar i en särskilt kapitel. Läsare som ärotåliga att få sina invändningar bemötta kan gå vidare till kapitel 6.
Följande två kapitel undersöker två verkliga exempel på artförtryck. Jag harbegränsat mig till två exempel för att ge utrymme för en någorlunda grundligdiskussion. Detta medför dock att boken inte alls tar upp någon diskussion avandra verksamheter som förekommer enbart p.g.a. att vi inte tar andra djursintressen på allvar: Vi jagar för nöjes skull och för att ska�a päls, vi föderupp mink, räv och andra pälsdjur och vi fångar vilda djur (ofta efter att derasmödrar skjutits) som sedan fängslas i små burar så att människor kan glo pådem. Vi pinar djur för att lära dem cirkuskonster och vi pinar djur för att läradem konster till rodeos. Vi slaktar valar med explosiva vapen under sken av attsyssla med vetenskaplig forskning och vi dränker årligen över 100 000 del�ner iton�sknät. Varje år skjuter vi tre miljoner kängurur i den australiensiska vild-marken för att göra skinn och kött- och hundmat av dem. Och vi ignorerar istörsta allmänhet de vilda djurens intressen när vi utvidgar vårt imperium avbetong och föroreningar över jordens yta.
Som jag antydde i denna upplagas förord så är denna bok inte en sam-manställning av alla otrevliga saker som vi gör mot djuren. Därför säger jaginget, eller praktiskt taget inget, om nämnda verksamheter. Istället har jag valttvå centrala exempel på artförtryck i praktiken. Det handlar inte om enstaka ut-

17Föregående diskussion har nästan inte alls förändrats sedan första utgåvan av denna
bok. Diskussionen har ofta förbisetts av folk som kritiserat rörelsen för djurens frigörelse. En
vanlig strategi går ut på att man försöker förlöjliga djurkampen genom att hävda, som en
djurförsöksforskare nyligen gjorde, att �En del av dessa människor tror att varje insekt och
varje mus har samma rätt till liv som en människa�. (Dr. Irving Weissman, citerad Katherine
Bishop, �From Shop to Lab to Farm, Animal Rights Battle is Felt�, (The New York Times,
l4 januari 1989. Den beskrivna positionen är de�nitivt inte min (förutsatt att han refererar
till rätten till liv hos en människa vars mentala kapacitet är vitt skild från den mentala
kapaciteten hos en mus eller en insekt). Jag tvivlar på att den omfattas av många - om ens
några - aktivister i rörelsen för djurens frigörelse.
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slag av sadism, utan om verksamheter som i det ena fallet berör tiotals miljonerdjur årligen och i det andra fallet miljarder djur årligen. Vi kan inte heller låtsasatt vi inte har något att göra med dessa verksamheter. Den ena - vetenskapligadjurförsök - gynnas av våra valda regeringar och bekostas med våra skatter.Den andra - uppfödning av djur till föda - kan fortgå endast p.g.a. att de �estamänniskor köper och äter produkterna av verksamheten. Därför har jag valtatt diskutera just dessa former av artförtryck: de utgör artförtryckets kärna. Devållar större lidande för ett större antal djur att någonting annat som människorgör. För att förhindra dem måste vi andra våra regeringars inställningar och vimåste ändra våra egna liv, t.o.m. våra matvanor. Om dessa o�ciellt gynnadeoch nästan allmänt accepterade former av artförtryck kan avska�as så kan inteavska�andet av de andra formerna av artförtryck våra långt borta.



Kapitel 2

Forskningens redskap. . .
hur dina skattepengar används

Den populära �lmen Project X från 1987 gav många amerikaner en första in-blick i de djurförsök som utförs av deras egna väpnade styrkor. Filmens handlingkretsar kring ett experiment som utformats inom �ygvapnet för att avgöra omchimpanser kan fortsatta ��yga� ett simulerat �ygplan efter att ha utsatts förradioaktiv strålning. En ung �ygkadett som tilldelats tjänst i laboratoriet blirfäst vid en viss chimpans, med vilken han kan kommunicera på teckenspråk. Närdenna chimpans står i tur för radioaktiv bestrålning beslutar sig den unge man-nen (givetvis assisterad av sin attraktiva �ickvän) för att befria chimpanserna.Intrigen var �ktiv, dock inte experimenten. De byggde på djurförsök somutförts under många år på Brooks Air Force Base i Texas. I olika former pågar defortfarande. Biobesökarna �ck emellertid inte hela historien. Det som drabbadechimpanserna i �lmen var en mycket nedtonad version av det som verkligenhänder. Därför bör vi granska själva experimenten så som de beskrivs i dokumentutgivna av Brooks �ygbas.Som �lmen visar ingår en sorts �ygsimulator i djurförsöken. Anordningengår under beteckningen Primate Equilibrium Platform (Jämviktsplattform förprimater, d.v.s. apor och människor) eller PEP. Den består av en plattform somkan fås att stiga, falla och slingra som ett �ygplan. Aporna sitter på en stolsom är en del av plattformen. Framfor dem �nns en kontrollspak med vars hjälpplattformen kan återföras till vågrätt läge. När aporna lärt sig detta utsatts deför radioaktivitet och kemiska stridsmedel för att man ska se hur detta påverkarderas förmåga att �yga.Standardproceduren för PEP-träning beskrivs i en skrift kallad �Förfarandevid dressyr med PEP�. 1Har följer en sammanfattning:Steg I (stolvana): Aporna �kvarhålles� (binds fast, med andra ord) i PEP-
1U.S. Air Force, School of Aerospace Medicine, Report No. USAFSAM-TR-82-24, augusti

1982.
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stolen en timme om dagen i fem dagar tills de sitter lugnt. Steg II (spakvana):Aporna kvarhålles i PEP-stolen. Stolen tippas framåt och aporna får elchocker.Aporna brukar då �vrida sig i stolen eller bita i plattformen. . . Detta beteendeinriktas då mot den behandskade handen (tillhörande försöksledaren) som plac-erats omedelbart över kontrollspaken.� Rör de handen slutar elchockerna ochapan (som inte matats den dagen) för ett russin. Detta sker med varje apa hun-dra gånger om dagen i fem till åtta dagar. Steg III (spakrörelse): När PEP-stolenlutas framåt är det denna gång inte tillräckligt att röra spaken för all slippa el-chocker. Aporna för elchocker tills de drar spaken bakåt. Detta upprepas hundragånger om dagen. Steg IV - VI (föra spaken framåt och bakåt): Nu lutas stolenbakåt och aporna får stötar tills de för spaken framåt. Sedan tippas stolen framåtoch de måste åter lära sig all föra spaken bakåt. Detta upprepas hundra gångerper dag. Sedan tippas stolen slumpmässigt fram och tillbaka och aporna för stö-tar tills de lärt sig att reagera korrekt. Steg VI (tillämpad spakkontroll): Hittillshar inte spakrörelserna påverkat plattformens position trots att de rört spakenfram och tillbaka. Nu kontrollerar aporna plattformens position genom att draspaken. Den automatiska elchocken är avstängd. Istället ges elstötar som varar0,5 sekunder manuellt ungefär var tredje eller fjärde sekund. Detta är långsam-mare takt att tidigare eftersom man vill vara saker på att inte bestra�a korrektbeteende vilket därigenom skulle kunna komma att �utsläckas�, för all användabruksanvisningens ordval. Slutar apan uppföra sig som önskat återgår dressyrentill steg VI. I annat fall fortsätter träningen tills apan kan hålla plattformen istort sett vågrätt samt undvika åttio procent av elchockerna. Inlärning från stegIII till steg VII tar tio till tolv dagar.
Sedan fortsätter träningen ytterligare tjugo dagar. Under denna period an-vänds en slumpgenerator som får stolen att stampa och slingra mera våldsamt.Samtidigt måste apan uppvisa samma grad av förmåga att återföra stolen tillhorisontallaget. I annat fall för den tätt återkommande elstötar.
All denna träning som innebär tusentals elstötar är bara inledningen till detverkliga försöket. När aporna väl håller plattformen vågrätt under större delenav tiden utsätts de för dödliga eller nästan dödliga doser av radioaktivitet ellerkemiska stridsmedel. Detta för att se hur länge de kan fortsätta ��yga� plat-tformen. Illamående och antagligen spyende av livshotande doser radioaktivitettvingas de alltså hålla plattformen vågratt. Misslyckas de erhåller de täta elstö-tar. Här är ett exempel hämtat ur en rapport från amerikanska �ygvapnets skolaför luftfartsmedicin. Rapporten publicerades i oktober 1987, efter att Project Xvisats. 2
Rapporten heter �Primaters förmåga att bibehålla jämvikt efter Somanex-ponering: E�ekter av upprepade dagliga exponeringar med låga Somandoser.�Soman är ett annat namn på nervgas, en kemiskt stridsmedel som orsakadefruktansvärda kval bland trupper i första världskriget. Lyckligtvis har det inteanvänts mycket i krigföring sedan dess. Rapporten inleds med referenser tillett �ertal tidigare forskningsrapporter i vilka samma forskargrupp studerat hur

2U.S. Air Force, School ofAerospaceMedicine,ReportNo. USAFSAM-TR-87-19, oktober
1987.
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�akut somanexponering� påverkar prestationsförmågan i jämviktsplattformen.Denna speciella studie handlar emellertid om e�ekten av låga doser under �eradagar I detta försök hade aporna styrt plattformen �åtminstone en gång pervecka� under minst två år. De hade också erhållit olika läkemedel och låga so-mandoser tidigare, dock inte under de senaste sex veckorna.De som utförde experimenten beräknade vilken somandos som skulle varatillräcklig för att minska apornas förmåga att styra planformen. För att dennaberäkning skulle kunna göras var man naturligtvis tvungen att ge aporna elek-triska stötar då de blev oförmögna att hålla plattformen i rätt läge. Rapportenhandlar mest om nervgiftets e�ekter på apornas prestationsförmåga. Men denger också vissa insikter om andra e�ekter av kemiska vapen:

Subjektet blev fullständigt handikappat dagen efter den sista ex-poneringen. Djuret uppvisade neurologiska symptom, bl.a. gravt bri-stande koordination, svaghet och skakiga rörelser. . . Symptomen va-rade �era dagar under vilka djuret var oförmöget att utföra PEP-uppgiften. 3
Under många år var dr. Donald Barnes chefsforskare vid amerikanska �yg-vapnets skola för luftfartsmedicin. Han ansvarade för experimenten med jämvik-tsplattform vid Brooks Air Force Base. Barnes uppskattade att han utsattungefär tusen dresserade apor för radioaktivitet under sina år på denna tjänst.Efteråt har han skrivit:
Jag hade under några år varit misstänksam beträ�ande nyttan avde data vi samlade. Jag gjorde några enstaka försök att utröna bådevem som skulle utnyttja de tekniska rapporter vi publicerade ochvilket syfte rapporterna hade. Nu medger jag att jag var alltförivrig att acceptera de överordnades försäkringar om att vi gjordeen viktig insats för USA:s �ygvapen och därmed för försvaret av denfria världen. Dessa försäkringar använde jag som skygglappar för attundvika den verklighet jag såg i verksamheten. Och även om skyg-glapparna inte alltid kändes behagliga så skyddade de mig från denosäkerhet som var förknippad med en tänkbar förlust av status ochinkomst. . .

Så halkade skygglapparna då ner en dag och jag hamnade i en mycket all-varlig dispyt med dr. Roy DeHart, kommendörkapten vid amerikanska �ygvap-nets skola för luftfartsmedicin. Vid ett radioaktivt angrepp, försökte jag påpe-ka, är det högst osannolikt att stridförande befälhavare som försöker uppskat-ta tänkbar stridsstyrka eller kapacitet för ett andra angrepp tittar på tabelleroch si�ror som baserats på data om rhesus-apan. Dr. DeHart höll fast vid attuppgifterna var ovärderliga och hävdade att �De vet inte att studierna utförtspå djur� 4

3U.S. Air Force, School of Aerospace Medicine, Report No. USAFSAM-TR-87-19, s.6.
4Donald J. Barnes, �A Matter of Change�, i Peter Singer, red., In Defense of Animals

(Oxford: Blackwell 1985).
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Barnes tog avsked och har blivit stark motståndare till djurförsök. Menexperiment med jämviktsplattformen PEP förekommer fortfarande. Project Xlyfte slöjan från en typ av djurförsök som militären utför. Vi har undersöktdetta i någon detalj även om det skulle ta alltför stort utrymme att beskrivaalla typer av radioaktivitet och kemiska stridsmedel som i varierande dosertestats på apor i PEP. Det vi nu måste förstå är att detta bara är en mycketliten del av militärens djurförsök. Betänkligheter beträ�ande dessa försök harförekommit sedan många år tillbaka.
Via en annons i en obetydlig tidning upptäckte kongressledamoten Les Aspinfrån Wisconsin i juli 1973 att USA:s �ygvapen tänkte köpa tvåhundra beagleval-par med stämbanden preparerade för att förhindra normalt skällande. Hundarnaskulle användas vid tester av giftiga gaser. Strax därefter blev det känt att arménockså skulle använda beaglehundar i liknande försök, denna gång fyra hundrastycken.
Aspin inledde en livlig protest och han stöddes av organisationer mot djur-försök. Annonser publicerades i större dagstidningar över hela landet. Brev frånen rasande allmänhet började strömma in. En tjänsteman vid representanthusetsförsvarskommitté sade att kommittén mottagit �er brev angående beaglehun-darna än om något annat ämne sedan Truman avskedade general MacArthur. Iett internt PM från försvarsministeriet som Aspin lät publicera berättades attministeriet aldrig någonsin mottagit �er brev angående någon händelse, inteens angående bombningarna av Nordvietnam och Kambodja. 5 Efter att förstha försvarat experimenten kungjorde försvarsministeriet att de skulle uppskju-ta dem för att se om det var möjligt att ersatta Beaglehundarna med andraförsöksdjur.
Hela denna episod var märklig, eftersom det allmänna raseriet över dettaenskilda djurförsök blottade en anmärkningsvärd okunnighet om hur man nor-malt utför djurförsök vid krigsmakten, forskningsinstitutioner, universitet ocha�ärsdrivande företag av många olika slag. Det är visserligen sant att arménsoch �ygvapnets tilltänkta experiment var utformade så att det var osäkert om demånga djurens lidande och död skulle leda till att något mänskligt liv räddades,eller våra till någon nytta för människor över huvud taget, men detsamma gällerockså för miljontals andra djurförsök som utförs årligen enbart i USA. Möjligenberodde oron på att beaglehundar ingick i försöken. Men varför har man i såfall inte protesterat mot följande försök som utfördes mera nyligen?
Försöket utfördes under ledning av Amerikanska armens medicinska biotekniskaforsknings- och utvecklingslaboratorium vid Fort Detrick, Frederick, Maryland.Forskare matade 60 beaglehundar med varierande mängder av sprängämnetTNT. Hundarna �ck TNT-kapslar varje dag i sex månader. Bland symptomenobserverades bl.a. uttorkning, järnbrist, gulsot, låg kroppstemperatur, missfär-gad urin och avföring, diarré, minskad aptit och vikt, förstorad lever, njure ochmjälte samt att beaglehundarna miste koordinationsförmågan. En tik �befannsvara döende� och avlivades under vecka 14. En annan hittades död under vecka16. Rapporten slår fast att försöket motsvarar �en andel� av de data om TNT:s

5Air Force Times, 28 november 1973. The New York Times, 14 november 1973.
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e�ekter på däggdjur som laboratoriet i Port Detrick samlar in. Studien miss-lyckades med att fastställa vid vilken nivå TNT inte har några observerbarae�ekter, eftersom skadorna uppträdde även vid de allra lägsta doserna. Följak-tligen avslutas rapporten med konstaterandet att �ytterligare studier.. av TNTpå beaglehundar kan tillstyrkas.� 6

Men för övrigt vore det fel att begränsa vår omsorg till hundar. Folk ty-cks bry sig om hundar eftersom de i allmänhet har erfarenhet av hundar somsällskapsdjur. Andra djur har dock samma förmåga att lida som hundar. Fåmänniskor känner medlidande med råttor. Ändå är råttor intelligenta djur ochdet råder inget tvivel om att råttor kan lida, och verkligen lider, av de otaligaförsök som de utsatts för. Vi bör inte vara mindre engagerade om armén slutaratt utföra experiment med hundar för att istället använda råttor.
Några av de värsta militära djurförsöken utförs på ett ställe kallat AFRRI- Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, Maryland. Iställetför att använda jämviktsplattform har forskarna har bundit fast djur i stolaroch bestrålat dem. Eller dresserat dem att trycka på spakar för att sedan sehur bestrålningen påverkar prestationsförmågan. De har också lärt apor attspringa i ett �aktivitetshjul�, vilket är ett slags cylindrisk trampkvarn. Apornafår elchocker om de inte håller igång hjulet med hastigheter över två kilometeri timmen.
Carol Franz vid avdelningen för beteendevetenskap vid AFRRI tränade i ettförsök med aktivitetshjulet trettionio apor två timmar per dag i nio veckor. Dekunde då växla mellan �arbetsperioder� och �viloperioder� under sex samman-hängande timmar. Aporna utsattes för varierande doser radioaktivitet. De som�ck högre doser spydde upp till sju gånger. De placerades då åter i aktivitet-shjulet för att deras förmåga att �arbeta� efter bestrålning skulle mätas. Omaporna inte rörde hjulet på en minut under denna period �ökades elchochockensstyrka till 10 mA.� (Det är en extremt stark elektrisk stöt, även om man utgårfrån de tämligen vidlyftiga normer som används i amerikansk djurförsöksverk-samhet. Den måste orsaka mycket svår smärta.) En del apor fortsatte spy iaktivitetshjulet. Franz beskriver den e�ekt de olika doserna radioaktivitet hadepå prestationsförmågan. Rapporten antyder också att de bestrålade aporna doginom en och en halv till fem dagar. 7
Eftersom jag inte vill utnyttja hela detta kapitel till att beskriva djurförsökutförda av USA:s krigsmakt övergår jag nu till ickemilitära experiment (ävenom vi kommer att beröra ytterligare ett eller två militära experiment då deär relevanta för andra ämnen). Samtidigt hoppas jag att USA:s skattebetalare,oavsett hur stor militärbudget de vill ha, kommer att fråga sig: är detta vad jagvill att krigsmakten skall använda mina skattepengar till?
Vi bör naturligtvis inte döma alla djurförsök efter de experiment som jag nyss

6B. Levine et al., �Determination of the Chronic Mammalian E�ects of TNT: Twenty-six
Week Subchronic Oral Toxicity Study of Trinitrobuene (TNT) in the Beagle Dog�, Phase
II, Final Report (U.S. Army Medical Research and Development Command, Fort Detrick,
Maryland, juni 1983).

7Carol G. Franz, �E�ects of Mixed Neutron-gamma Total-body Iradiation on Physical
Activity Performance on Rhesus Monkeys�, Radiation Research 101:434-441 (1985).
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beskrivit. Man skulle kunna tänka sig att krigsmaktens inställning till lidandeär särskilt härdad eftersom de sysslar så mycket med krig, död och skador. Den iegentlig mening vetenskapliga forskningen måste väl ändå vara annorlunda? Vifår se. För att inleda vår undersökning av ickemilitär vetenskaplig forskning över-lämnar jag ordet till professor Harry F. Harlow. Professor Harlow arbetade påPrimate Research Center Madison, Wisconsin. Under �era år var han redaktörför en ansedd psykologitidskrift och han var högt aktad av sina forskarkollegerinom psykologin fram till sin död för några år sedan. Hans arbeten refereras up-pskattande i många grundläggande psykologiläroböcker, vilka lästs av miljontalsnybörjarstudenter i psykologi de senaste tjugo åren. Hans medarbetare och tidi-gare studenter fortsätter nu att arbeta på den typ av forskning han inlett.I en skrift från 1965 beskriver Harlow sitt arbete så här:
Under de senaste tio åren har vi studerat e�ekterna av partiell socialisolering genom att föda upp apor ända från födelsen i kala ståltråds-burar. . . Dessa apor lider av fullständig modersförlust. . . På senaretid har vi inlett en serie studier av total social isolering genom attföda upp apor i kammare av rostfritt stål från och med några tim-mar efter födelsen fram till 3, 6 eller 12 månaders ålder. Under denutmätta tiden i denna apparat har apan ingen kontakt med någotdjur, varken människa eller något lägre stående.

Denna forskning visade, fortsätter Harlow, att
tillräckligt grav och varaktig tidig isolering sänker dessa djur till ensocial och emotionell nivå i vilken den primära responsen är fruktan.
8

I en annan artikel beskrev Harlow tillsammans med sin förre student ochmedhjälpare Stephen Suomi hur de försökte göra späda apor psykopatologiskamed en teknik som inte tycktes fungera. De �ck då besök av den brittiske psyki-atern John Bowlby. Enligt Harlows berättelse lyssnade Bowlby till deras bekym-mer och gick sedan en tur i Wisconsinlaboratoriet. När han sett aporna inhystaensamma i kala ståtrådsburar frågade han �Varför försöker ni framkalla psykopa-tologi hos apor? Ni har redan �er psykopatologiska apor i laboratoriet än vadsom tidigare setts på denna jord.� 9

Händelsevis var Bowlby ledande forskare på frågor om e�ekterna av mod-ersförlust. Hans forskning grundades dock på undersökningar av barn, främstföräldralösa krigsbarn, �yktingar och institutionaliserade barn. Så långt tillba-ka som 1951, redan innan Harlow ens påbörjat sin forskning på ickemänskligaprimater, sammanfattade Bowlby:
Beläggen har nu granskats. Det står klart att beläggen är sådana attdet inte �nns något utrymme för tvivel angående följande allmän-na antagande: En litet barn som varaktigt berövas moderns om-

8Proceedings of the National Academy of Science 54:90 (1965).
9Engineering and Science 33:8 (1970).
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sorg drabbas av allvarlig och långtgående personlighetsförändringoch därigenom av e�ekter som rör barnets hela framtida liv. 10

Detta avskräckte inte Harlow och hans kolleger från att konstruera och utförasina apexperiment.I samma artikel i vilken de berättar om Bowlsbys besök beskriver Harlowoch Suomi hur de �ck den �fascinerande iden� att skapa depressioner �genomatt låta babyapor fästa sig vid surrogatmammor av tyg som sedan kunde blimonster�:
Det första av dessa monster var en apmamma av tyg som enligt ettschema eller vid behov blåste ut tryckluft. Det blåste praktiskt tagetskinnet av kroppen på djuret. Vad gjorde babyapan? Den klängdesig bara hårdare och hårdare fast vid mamman, för ett skräckslagetbarn klänger sig fast vid mamman till varje pris. Vi erhöll aldrignågon psykopatologisk reaktion.
Vi gav emellertid inte upp. Vi byggde en annan surrogatmonster-mamma som vaggade så våldsamt att ungens tänder och huvudskallrade. Det enda babyn gjorde var att klänga sig hårdare ochhårdare fast vid mamman. I det tredje monstret vi byggde fanns endold ståltrådsram som for ut och sköt bort babyn från magen. Därpåreste babyn sig från golvet och väntade på att ramen skulle åka ini tygkroppen igen så att den åter kunde klänga sig fast vid surro-gatet. Slutligen byggde vi vår piggsvinsmamma. På beställning skötmamman ut vassa mässingsspikar över hela magen. Även om ungenblev störd av dessa spetsiga avvisanden väntade den tills spikarnasjönk in och återvände då för att klänga sig fast vid modern.

Försöksledarna anmärker att dessa resultat inte var så överraskande eftersomden enda utväg som återstår för ett skadat barn är att hålla fast vid sin mor.Så småningom övergav Harlow och Suomi de konstgjorda monstermammornaeftersom de hittade något bättre: En riktig apa som var ett monster. För attskapa sådana apor födde de upp aphonor i isolering och försökte sedan göradem dräktiga. Beklagligt nog saknande aphonorna normala sexuella relationertill aphannar. Därför gjordes de dräktiga med en teknik som Harlow och Suomikallar för �våldtäktsbänken.� När ungarna föddes iakttog forskarna aporna. Deupptäckte att några helt enkelt ignorerade ungarna. De tog inte barnet till sittbröst vilket normala apor gör då de hör sitt barn gråta. Det andra iakttagnabeteendemönstret var annorlunda.
De andra aporna var brutala eller livsfarliga. Ett av deras favoritknepvar att krossa ungens skalle med tänderna. Men det verkligt mot-bjudande beteendet var att krossa ungens ansikte mot golvet ochsedan gnugga det fram och tillbaka. 11

10Maternal Care and Mental Health, World Health Organization Monograph Series, 2:46
(1951).

11Engineering and Science 33:8 (1970).
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I en rapport från 1972 säger Harlow och Suomi att mänsklig depressionbeskrivits som ett tillstånd av �hjälplöshet och hopplöshet, som att våra ned-sänkt i en förtvivlans brunn�. Därför konstruerade de �på intuitiv grund� enanordning som både fysiskt och psykiskt skulle utgöra en �förtvivlans brunn�.De byggde en lodrät kammare med lutande sidor av rostfritt stål och rundbotten. I denna placerades en ung apa periodvis upp till fyrtiofem dagar. Deupptäckte att aporna efter några dagars isolering �under större delen av tidensatt hopkrupna ett av kammarens hörn�. Fångenskapen ledde till �allvarligt ochihållande psykopatologiskt beteende av depressiv natur.� Aporna brukade sittamed sina armar klamrade runt kroppen ännu nio månader efter att de släpptsut, istället för att röra sig och undersöka sin omgivning vilket normala apor gör.Men rapporten slutar olycksbådande och utan att några slutsatser dragits:
Spörsmålet om huruvida resultaten kan våra speci�kt beroende avvariabler som kammarens form eller storlek, fångenskapens varak-tighet, ålder vid tiden för fångenskap eller, vilket är mer troligt, enkombination av dessa och andra variabler, återstår för vidare forskn-ing att besvara. 12

En annan artikel förklarar hur Harlow och hans kolleger skapade en �ter-rortunnel� förutom sin �förtvivlans brunn�. I denna producerades skräckslagnaapor. 13 I ytterligare en rapport beskriver Harlow hur han lyckades �framkallapsykologisk död i rhesusapor� genom att förse dem med frottéklädda �moder-ssurrogat� som normalt höll en temperatur av 37 ◦C men snabbt kunde nedkylastill 2 ◦C för att simulera en slags moderligt avvisande. 14Nu är Harlow död men hans studenter och beundrare är spridda över USAoch de fortsätter att utföra experiment i samma anda. Under ledning av enav Harlows studenter, W.A. Mason, har John P. Capitanio utfört djurförsökmed social deprivation på Kaliforniens primatforskningscenter vid University ofCalifornia, Davis. I dessa experiment jämförde Capitanio rhesusapors beteendenär de �uppfostrats� av en hund, med apors beteende när de �uppfostrats� av enleksakshäst i plast. Hans slutsats var att �trots att individerna i bägge gruppernavar klart onormala på den sociala interaktionens område� så klarade sig de aporsom hållits tillsammans med hunden bättre än de som hållits tillsammans medplastleksaken. 15Gene Sackett kom från Wisconsin och fortsatte sedan studera social depriva-tion vid University of Washingtons primatcenter. Sackett födde upp rhesusapor,svinapor och krabbmakaker i total isolering. Han studerade hur detta påverkadederas individuella, sociala och undersökande beteende. Han upptäckte att mellande olika aparterna fanns skillnader som �sätter ifråga den generella giltighetenhos 'isolerings-syndromet' bland primater av olika slag.� Om det t.o.m. �nnsskillnader mellan närbesläktade aparter så måste generaliseringar från apor till
12Journal of Comparative and Physiological Psychology 80 (1):11 (1972).
13Behavior Research Methods and Instrumentation 1:247 (1969).
14Journal ofAutism and Childhood Schizophrenia 3 (3):299 (1973).
15Journal of Comparative Psychology 98:35-44 (1984).
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människor våra betydligt mer tvivelaktiga. 16

Martin Reite från University of Colorado utförde deprivationsförsök medindisk makak och svinapa. Han kände till att Jane Goodalls iakttagelser avföräldralösa vilda chimpanser innebar att dessa kunde beskrivas uppvisa �djupabeteendestörningar som främst utmärktes av sorgsenhet eller depressiva förän-dringar av känsloläget.� Men eftersom �relativt få studier publicerats om exper-imentell isolering av människoapor, jämfört med det som skrivits om små apor�bestämde han och andra forskare sig för att studera sju chimpansungar somseparerats från modern vid födseln. De �ck växa upp i barnkammarmiljö tillsde blev sju till tio månader gamla. Då placerades en del av ungarna i isolerings-cell under fem dagar. De isolerade ungarna skrek, vaggade och kastade sig motcellens väggar. Reite drog slutsatsen att �isolering av yngre chimpansungar kanmedföra tydliga beteendeförändringar.� Men han anmärkte också att (du harredan gissat vad) ytterligare forskning krävdes. 17
Sedan Harlow påbörjade sina försök med modersberövande för omkring tret-tio år sedan har mer än 250 sådana experiment utförts USA. Försöken har ut-satt mer att sjutusen djur för behandlingar som ingen oro, förtvivlan, ångest,allmän psykisk nedbrytning och död. Denna forskning är nu självgående, vilketen del av de fortgående citaten visat. Reite och hans kolleger utförde försök medchimpanser eftersom relativt få experimentella studier gjorts med människoaporjämfört med små apor. De kände uppenbarligen inget behov av att ställa dengrundläggande frågan om varför vi över huvud taget ska göra försök med moder-sdeprivation hos djur. De försökte inte ens rättfärdiga försöken genom att hävdaatt de var till nytta för människan. Det faktum att vi redan har omfattande iak-ttagelser av föräldralösa chimpanser i det fria tycks ha varit ointressant för dem.Attityden var simpel: Detta har man gjort med en djurart, men inte med denandra; då tar vi den. Samma attityd återkommer genomgående i psykologiskoch beteendevetenskaplig forskning. Mest förvånansvärt i hela historien är attskattebetalarna bekostat all denna forskning. - vilken uppgått till 58 miljonerdollar (ca 350 miljoner kronor) enbart för forskning om modersberövande. 18

Civila djurförsök liknar i detta avseende, liksom i andra, de militära.
Den verksamhet med djurförsök som pågar idag avslöjar konsekvenserna avspeciesismen. Många experiment vållar svår smärta utan minsta utsikt till nå-gon betydande fördel vare sig för människor eller andra djur. Sådana experimentär inga enstaka undantag utan de ingår i en betydande forskningsindustri. O�-ciella si�ror från regeringen visar att mer att 3,5 miljoner �vetenskapliga försök�utfördes med djur år 1988

i Storbritannien, där forskare är ålagda att rapportera antalet utförda veten-
16Developmental Psychology 17:313-318 (1981).
17Primates 25:78-88 (1984).
18Uppgifter om forskning har sammanställts av �l.dr. Martin Stephens i Maternal Depriva-

tion Experiments in Psychology: A Critique of Animal Models, en rapport på uppdrag av de
amerikanska, nationella och New England-baserade antidjurförsöksgrupperna (Boston 1986).
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skapliga djurförsök. 19 Från USA �nns inga uppgifter med jämförbar säker-het. USA:s jordbruksminister o�entliggör enligt djurskyddsdeklarationen en up-präkning av antalet djur som utnyttjas av institutioner som är registrerade underdenna deklaration. Uppräkningen är dock ofullständig på många sätt. Den tarinte upp råttor, möss, fåglar, reptiler, grodor eller lantbruksdjur som används idjurförsök. Den tar inte upp djur som används vid högre utbildning, inte hellerexperiment som utförs vid institutioner som inte transporterar djur mellan olikadelstater eller mottar anslag eller får uppdrag från den federala regeringen.
1986 publicerade kongressens byrå för utvärdering av teknologi (OTA) enrapport som hette �Alternativ till användning av djur i forskning, testning ochutbildning�. 20 OTA-forskarna försökte uppskatta hur många djur som användsi försök i USA. De rapporterade att �försök att uppskatta antalet djur somanvänds i USA årligen varierar från 10 miljoner upp till nästan 100 miljoner�.De fastslog att uppskattningarna var otillförlitliga men deras bästa gissning varminst 17 till 22 miljoner�.
Denna uppskattning var extremt återhållsam. Förbundet för uppfödare avlaboratoriedjur uppgav i ett kongressförhör 1966 att omkring 60 miljoner möss,råttor, marsvin, hamstrar och kaniner använts i försök 1965. 21 Dr AndrewRowan vid Tufts universitet för veterinärmedicin beräknade 1984 att omkring71 miljoner djur användes årligen. 1985 reviderade Rowan sin beräkning för attskilja mellan djur som producerades, levererades och sedan verkligen användes.Enligt denna beräkning utnyttjades mellan 25 och 35 miljoner djur till exper-iment varje år (djur som dör under transporten eller dödas omedelbart föreexperimentet är inte inkluderade). 22 Enligt en börsanalys producerade CharlesRiver Breeding Laboratory, som tillhör de större tillverkarna av laboratoriedjur,ensamma 22 miljoner laboratoriedjur årligen. 23
Enligt rapport från jordbruksdepartementet användes år 1988 i djurförsök140 471 hundar, 42 271 katter, 51 641 primater, 431 457 marsvin, 331 945hamstrar, 459 254 kaniner och 178 249 �vilda djur�, d.v.s. totalt 1 635 288 djur.Kom ihåg att rapporten inte bryr sig om råttor och möss samt dessutom på sinhöjd täcker tio procent av de djur som faktiskt används. Mer än 90 000 av de 1,6miljoner djur som jordbruksministeriet tagit upp som försöksdjur rapporterasha upplevt smärta utan bedövning eller psykiskt lidande�. Även här rör det sigom högst tio procent av det totala antal djur som lider fysiskt och psykiskt. Omförsöksledarna dessutom är mindre bekymrade om smärta utan bedövning närdet gäller råttor och möss än de är när det gäller katter, hundar och primaterkan andelen vara ännu mindre.

19Statistics of Scienti�c Procedures on Living Animals, Great Britain 1988, Command
Paper (London, Her Majesty's Stationery O�ce, 1989).

20U.S. Congress O�ce of Technology Assessment, Alternatives to Animal Use in Research,
Testing and Education (Washington, D.C. Government Printing O�ce 1986), s.64.

21Utfrågning inför The Subcommittee on Livestock and Feed Grains oft he Committee on
Agriculture, Representanthuset, USA 1966, s.63.

22Se A. Rowan, Of Mice, Models and Men (Albany, State University of New York Press
1984), 5.71. Den senare revideringen �nns i ett personligt meddelande till OTA: Se Alternatives
to Animal Use in Research, Testing and Education, s.56.

23OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.56.
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Ett stort antal djur används i de andra industriländerna. En mycket ofull-ständig översikt från 1988 visade exempelvis att över åtta miljoner användes iJapan. 24Ser man på de kommersiella produkter djurförsöken ger upphov till och påhur dessa sedan säljs så kan man få en uppfattning om vilken storskalig industridet handlar om. En av dessa �produkter� är givetvis djuren själva.Vi har sett hur många djur Charles River Breeding Laboratories producerar.I tidskrifter som Lab Animal marknadsförs djur som om de vore bilar. Under enbild av två marsvin, en normalt och ett helt utan hår, berättar annonstexten:
Du kan nu välja när det gäller marsvin. Du kan satsa på standard-modellen som levereras komplett med hår. Eller prova vår nya strip-pade hårlösa 1988 års modell för hastighetens och e�ektivitetensskull.
Våra mycket lugna hårlösa marsvin är resultatet av åratals avel. Dekan användas till dermatologiska studier vid framställning av medelmot skallighet. Hudirritationer. Underhudsbehandling. Påverkan avultraviolett ljus. Och mer därtill.

I en annons för Charles River i Endocrinology (juni, 1985) frågade man:
�Vill ni se hur vi opererar?�
När det gäller operationer ger vi er exakt vad doktorn ordinerar.
Hypotysektomier, adrenalektomier, kastreringar, ovariektomier ochthyroidektomier. Vi utför tusentals �endokrinektomier� (borttagandeav lymfkörtlar) på råttor, möss och hamstrar varje månad. Samtextra specialkirurgi (borttagande av mjälte, njure, blindtarm) påbeställning. . . Beställ kirurgiskt förändrade försöksdjur som passarjust ditt särskilda behov. Ring [telefon-nummer]. våra kirurger är sågott som ständigt tillgängliga.

Djurförsöken har inte bara skapat en marknad för själva djuren, utan ock-så en marknad för specialutrustning. Den ledande brittiska vetenskapliga tid-skriften Nature har en avdelning betitlad �Nytt på marknaden�. Där informer-ades läsarna nyligen om ny forskningsapparatur:
Columbus Instruments senaste djurförsöksredskap är en lufttät tramp-kvarn för djur. Den kan användas till insamling av data angåendesyrekonsumtion under träning. Trampkvarnen har avskilda löpar-banor med separata givare för elchocker. De kan ställas in för upptill fyra råttor eller möss. . . I grundsatsen för 9 737 pund ingårhastighetskontroll för drivremmen och spänningsregulator för elchock-erna. Den helautomatiska satsen för 13 487 pund kan program-meras så att den kontinuerligt verkställer experiment med periodvisa

24Experimental Animals 37:105(1988).



56 KAPITEL 2. FORSKNINGENS REDSKAP. . .

avbrott för vila. Den registrerar automatiskt antalet sammanstöt-ningar med det elektriska gallret, e�ektiv löptid och tid sam till-bringas på det elektriska gallret. 25
Columbus Instruments tillverkar många andra snillrika apparater.De annonserar i Lab Animal:
Objektiva kvantitativa mätningar av djurs konvulsioner är nu möjli-ga tack vare Columbus instruments Konvulsionsmätare. En preci-sionssensor på plattformen omvandlar proportionerligt konvulsion-skraftens vertikala komponenter till elektriska signaler. Användarenmåste iaktta djurets beteende och aktivera mätaren med en tryck-kontakt när en konvulsion blir märkbar. Vid försökets slut erhålleskonvulsionernas sammanlagda varaktighet och kraft.

Sedan har vi The Whole Rat Catalogue. Den ges ut av Harvard Bioscienceoch består av 140 sidor med utrustning för försök med små djur. Allt är för-fattat i gullig reklamjargong. I beskrivningen av en genomskinlig fasthållare iplast för kaniner berättar katalogen exempelvis att �Det enda den viftar påär nosen!� Ibland visas emellertid en viss förståelse för ämnets kontroversiel-la natur: Beskrivningen av Transportväskan för gnagare innehåller exempelvisförslaget: �Använd denna oförargliga väska för att transportera ditt favoritdjurfrån en plats till en annan utan att du tilldrar dig uppmärksamhet.� Utöverde vanliga burarna, elektroderna, kirurgiska verktygen och injektionssprutornamarknadsför katalogen Fasthållare för råttdjur, Harvard svängtapp och tjuder-system, Handskar med radioaktivitetsskydd, Inopererbar FM-telemetrisk utrust-ning, Vätskegivare för råttor och möss i alkoholstudier, Huvudavkapare förstörre och mindre djur samt t.o.m. en Gnagarupplösare som �snabbt reducerarkvarlevorna av ett mindre djur till en homogen substans�. 26Bolagen skulle förmodligen inte bry sig om att försälja och marknadsförasådan apparatur om de inte förväntade en betydande efterfrågan. Och varornaköps inte annat än för att användas.Bara ett fåtal av de tiotals miljoner experiment som utförs kan möjligtvisanses bidra till viktig medicinsk forskning. Ett enormt antal djur används på uni-versitetsinstitutioner som sysslar med exempelvis skogsvetenskap eller psykologi.Långt �er används kommersiellt för att testa ny kosmetika, schampo, livsmedels-färg och andra icke nödvändiga artiklar. Allt detta kan endast fortgå på grundav våra fördomar mot att ta lidandet på allvar om den som lider inte tillhörvår egen art. Det är betecknande att de som utför djurförsök normalt sett inteförnekar att djur lider. De kan inte förneka att djur lider eftersom de behöver be-tona likheterna mellan människor och djur för att kunna hävda att experimentenfyller någon funktion för människor. Den försöksledare som tvingar råttor attvälja mellan svält och elchocker för att se om de utvecklar magsår (vilket de
25Nature 33:445 (4 augusti 1988).
26The Harvard Bioscience whole Rat Catalog (South Natick, Mass., Harvard Bioscience

1983).
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gör), gör detta p.g.a. att råttan har ett nervsystem som liknar människans ochantagligen upplever en elektrisk chock på ett liknande sätt.Under lång tid har det funnits ett motstånd mot djurförsök. Detta motståndhar inte vunnit mycket eftersom djurförsöksledarna med hjälp av de kommer-siella företag som tjänar på att tillhandahålla laboratoriedjur och utrustninglyckats övertyga lagstiftare och allmänhet om att motståndet kommer från enliten grupp okunniga fanatiker som anser djurens intressen vara viktigare attmänniskornas. Men att vara motståndare till det som nu pågår innebär intenödvändigtvis att man kräver att alla djurförsök omedelbart upphör. Allt vibehöver kräva är att experiment som inte tjänar något direkt och brådskandesyfte upphör omedelbart. På återstående forskningsområden bör vi närhelst detär möjligt ersätta djurförsök med alternativa metoder.Vi behöver veta mer om de experiment som nu utförs (och har utförts underett århundrade) för att förstå varför denna skenbart blygsamma förändring ärså viktig. Då kommer vi att kunna bedöma om djurförsök utförs enbart förbetydelsefulla ändamål. Det hävdar de som försvarar det rådande läget. Följandesidor beskriver därför några djurförsök. Det är ingen behaglig upplevelse att läsadem. Det är dock vår skyldighet att informera oss om vad som händer i vårteget samhälle, särskilt med tanke på att vi med våra skatter bekostar störredelen av denna forskning. Om djuren måste genomgå dessa experiment är detminsta vi kan göra att läsa forskningsrapporterna och ska�a oss kunskap omdem. Därför har jag inte försökt tona ner eller skyla över en del av de saker somman gör mot djur. Jag har inte heller försökt framställa saker och ting som värreatt de egentligen är. Samtliga rapporter som följer är hämtade ur forskarnasegna redogörelser. Redogörelserna har de själva publicerat i de vetenskapligatidskrifter som de använder för att meddela sig med varandra.Sådana redogörelser är oundvikligen mera välvilliga gentemot forskaren änen rapport från en utomstående skulle vara. Det �nns två anledningar till detta.Den ena är att forskaren inte gärna betonar det lidande de har vållat om detinte är nödvändigt för att experimentets resultat ska framgå, vilket det sällanär. Därför blir det mesta lidandet aldrig omnämnt. Forskarna anser det intenödvändigt att informera om vad som händer när elchocksapparaten lämnatspåslagen då den borde stängts av, när djur återfår medvetandet mitt underen operation p.g.a. felaktig narkos, eller när djur som lämnats utan tillsyn döröver helgen. Det andra skälet till att vetenskapliga tidskrifter utgör en källasom gynnar forskaren är att de bara tar upp sådana experiment som ansesvara betydelsefulla. D.v.s. enligt tidskriftens redaktörer och forskarna själva. Enbrittisk kommitté som tillsatts av regeringen upptäckte att blott en fjärdedel avalla djurförsök någonsin kom att omnämnas tryck. 27 Det �nns ingen anledningatt tro att en större andel av experimenten publiceras i USA. Antalet obetydligauniversitet med mindre begåvade forskare är proportionellt sett betydligt högrei USA att i Storbritannien. Därför är det faktiskt troligt att en ännu mindreandel av de utförda försöken leder till resultat av någon betydelse över huvud

27Littlewoodkommitténs rapport, ss. 53, 166, citerat av Richard Ryder �Experiments on
Animals� i Stanley och Roslind Godlovitch samt John Harris, red., Animals, Men and Morals
(New York: Taplinger, 1972), s.43.
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taget.Vid läsningen av följande sidor bör du alltså hålla i minnet att beskrivningar-na är hämtade från källor som är benägna att gynna djurförsöksledarna. Kanskeexperimentens resultat inte tycks vara av tillräckligt stor betydelse för att mo-tivera det lidande de medfört. Minns då att dessa exempel bara utgörs av exper-iment som ingår i den bråkdel av alla försök som redaktörerna anser betydelse-fulla nog att publicera. En sista varning. I tidskrifterna publiceras rapporternaalltid med forskarens namn. I allmänhet har jag behållit namnen eftersom jaginte ser något skäl att skydda försöksledarna bakom anonymitetens täckmantel.Tro dock inte att de namngivna är anmärkningsvärt grymma eller elaka män-niskor. De utför det som de utbildats till och som tusentals av deras kolleger ock-så gör. Försöken illustrerar inte enskilda försöksledares sadism. De åskådliggörsnarare den institutionaliserade speciesistiska mentalitet som tillåter forskarnaatt utföra sådana handlingar utan att på något seriöst sätt beakta försöksd-jurens intressen.Inom psykologiområdet utförs många av de mest smärtsamma experimenten.Bara för att ge en antydan om hur många djur som det experimenteras med ipsykologilaboratorier: 1986 gav National Institute for Mental Health anslag till350 djurförsök. NIMH utgör bara en av de statliga anslagsgivarna till psykolo-gisk forskning. Institutet spenderade mer att elva miljoner dollar på experimentsom innebar direkt manipulering av hjärnan, mer att fem miljoner på försökangående e�ekterna av droger på beteendet, nästan tre miljoner på inlärnings-och minnesexperiment och över två miljoner dollar på experiment som handladeom sömnlöshet, stress, fruktan och ängslan. Denna statliga institution lade nermer att trettio miljoner dollar på djurförsök under ett år. 28Ett av de vanligaste sätten att experimentera på inom psykologin är attge djur elchocker. Syftet kan vara att se hur djuret reagerar på olika typerav bestra�ning eller att lära dem utföra olika uppgifter. I denna boks förstaupplaga beskrev jag experiment som utfördes i slutet av sextiotalet och börjanav sjuttiotalet. I dessa gav försöksledare djur elektriska stötar. Bara ett exempelfrån denna period:O.S. Ray och R.J. Barret som arbetade i den psykologiska forskningsavdel-ningen vid Veterans Administration Hospital i Pittsburgh sände elchocker genomfötterna på 1 042 möss. Sedan framkallade de konvulsioner genom att ge starkarechocker via skålformade elektroder som fästes på djurets ögon eller klämmor pådess öron. De meddelade att olyckligtvis så visade sig några av de möss som�framgångsrikt fullbordat träningen Dag 1 vara sjuka eller döda innan försökenpåbörjats Dag 2.� 29

Idag skriver jag denna boks andra upplaga, nästan tjugo år senare. Fort-farande fantiserar forskarna fram bagatellartade variationer på sådana experi-ment för att sedan testa dem på djur. W.A. Hillex och M.R Denny från Uni-versity of California i San Diego satte råttor i en labyrint. Om de efter att ha
28Uppgifterna har framräknats av Lori Gruen och är baserade på faktauppgifter från U.S.

Public Health Service, Computer Retrieval of information on Scienti�c Projects (CRISP)
reports.

29Journal of Comparative and Physiological Psychology 67 (1):110 (1969).
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valt fel en gång inte valde väg inom tre sekunder vid andra försöket �ck de enelektrisk stöt. Forskarna ansåg att �resultaten tydligt påminner om de tidigaförsöken med �xering och regression hos råttor. I dessa �ck råttan vanligtvischocken omedelbart före beslutspunkten i T-labyrinten. . . � (Det nya med dettaexperiment - att råttorna �ck elchocken på den punkt där de var tvungna attvälja snarare att på en punkt strax före - utgjorde med andra ord ingen sig-ni�kant skillnad.) Forskarna fortsätter med att citera arbeten från 1933, 1935och vidare fram till 1985. 30Följande experiment syftar helt enkelt till att visa att resultat som manredan känner till när det gäller människor också äger rum när det gäller möss:Curt Spanis och Larry Squire från University of California San Diego användetvå typer av elchocker i ett experiment. Det var avsett att utröna huruvi-da �elektrokonvulsiv chock� påverkar mössens minne. Mössen placerades i denljusa avdelningen av en kammare som också innehöll en mörk avdelning. Närmössen gick från den ljusa till den mörka avdelningen �ck de en elektrisk stötgenom fötterna. Efter �träning� erhöll mössen �elektrokonvulsiv chockbehan-dling fyra gånger med entimmesintervaller. . . . attacker framkallades vid varjetillfälle.� Den elektrokonvulsiva chockbehandlingen orsakade retroaktiv minnes-förlust som varade minst 28 dagar. Spanis och Squire drog denna slutsats efter-som mössen inte kom ihåg att undvika kliva in i den mörka avdelningen därde �ck elstötar. Spanis och Squire noterade att upptäckterna �överensstämde�med upptäckter som Squire redan gjort i studier av psykiatriska patienter. Demedgav att försöksresultaten �varken gav starkt stöd för eller vederlade någrateser om minnesförlust eftersom det fanns �stora variationer inom de två grup-perna.� ändå hävdar de att: �Dessa upptäckter talar ytterligare för parallellenmellan experimentellt framkallad minnesförlust hos laboratoriedjur och män-sklig minnesfarlust. 31J. Patel och B. Migler som arbetar vid ICI Americas, Inc. i Wilmington,Delaware utförde ett liknande experiment. De lärde ekorrapor att trycka ner enspak för att få en bit torrfoder. Sedan ikläddes aporna metallhalsband. Genomdetta gavs sedan elchocker varje gång aporna �ck en bit torrfoder. De kunde baraundvika elchocken genom att vänta i tre timmar innan de försökte ska�a mat.Det tog åtta veckor med sex timmars träning per dag innan aporna lärt sig attundvika elchocker på detta sätt. Detta antogs framkalla en �kon�iktsituation�.Aporna �ck sedan olika droger för att man skulle se om drogade apor utsattesig för �er elchocker. Försöksledarna meddelade att de också anpassat dettatest för råttor. Dessutom kunde det vara �användbart för att upptäcka tänkbaramediciner mot ångest�. 32Experiment med betingning har pågått i mer att åttiofem är. I en rapportsom New York group United Action for Animals sammanställde 1982 niämns 1245 artiklar om �experiment med klassisk betingning� på djur. En artikel pub-licerad av en djurförsöksgrupp vid University of Wisconsin avslöjar ironiskt nogden bistra sanningen att det mesta av denna forskning är värdelös. Susan Mine-

30Bulletin of the Psychonomic Society 24:69-71 1986).
31Behavioral and Neural Biology 101:269-299 (1987).
32Pharmacology, Biochemistry, and Behavior 17:645-649 (1982).
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ka och hennes kolleger utsatte 140 råttor för elchocker. En del kunde undvikasmedan andra inte kunde undvikas. Syftet var att jämföra den grad av skräcksom de två sätten att ge chock framkallade. Här uttrycks motiveringen för dettaarbete:
Under de sista 15 åren har enormt mycket arbete lagts ner på ökadförståelse av skillnaderna mellan e�ekterna av att utsättas för okon-trollerbara aversiva element jämfört med att utsättas för kontroller-bara aversiva element. Detta gäller såväl fysiologiska e�ekter sombeteendee�ekter. Allmänt har man dragit slutsatsen att det är be-tydligt mer stressframkallande för organismen att utsattas för okon-trollerbara aversiva händelser att att utsattas för kontrollerbara aver-siva händelser.

Forskarna utsatte sina råttor för olika grader av elchock. Ibland tilläts råttor-na få möjlighet att undvika chocken, ibland inte. Efter detta var försöksledarnafortfarande oförmögna att avgöra vilka mekanismer som på ett korrekt sättskulle kunna förklara deras resultat. Icke desto mindre påstår de att resultatenär viktiga eftersom �de ger fog för viss tvekan angående de slutsatser som dragitsav de hundratals experiment som utförts under de senaste ca femton åren�. 33
Femton år av elchocker på djur har med andra ord inte lett till några giltigaresultat. Men i de psykologiska djurförsökens absurda värld fungerar denna up-ptäckt bara som anledning till att utföra ytterligare experiment. Fler djur måsteutsättas för elchocker som inte kan undvikas så att �giltiga� resultat slutligenska kunna framvisas. Och kom ihåg att dessa �giltiga resultat� fortfarande barahandlar om hur fasthållna djur som utsätts för en oundviklig elchock beter sig.
Här följer en lika sorgesam historia om meningslöshet. Den handlar omexperiment som konstruerats i syfte att framkalla något som kallas �inlärdhjälplöshet�. Det antas våra en modell av mänsklig depression. Fyrtio hundarplacerades 1953 i en apparat som kallas �skyttelbur�. Den består av en burmed två avdelningar, avskilda med ett hinder. Inledningsvis �nns hindret i sam-ma höjd som hundens rygg. Genom gallergolvet utdelades hundratals elchockertill hundens tassar. Till att börja med kunde hunden undvika elchocken om denlärde sig hoppa över hindret in i den andra avdelningen. I ett försök att �avskräc-ka� en hund från att hoppa tvingade forskarna hunden att hoppa hundra gångerin till en avdelning vars golv också var elektri�erat. De meddelade att när hun-den hoppade gav den till �ett skarpt förväntansfullt gläfs. Detta förändradessedan till ett gnäll när hunden landade på det elektri�erade gallret�. Sedanblockerade de passagen med en bit spegelglas och testade hunden igen. Hunden�hoppade framåt och slog huvudet mot glaset�. Hundarna började uppvisa symp-tom som att �avge avföring, urinera, gnälla och yla, skaka, attackera apparatenoch så vidare�. Efter tio till tolv dagars prövningar slutade emellertid hundarsom utsattes för oundviklig chock att försöka stå emot. Forskarna sade sig vara�imponerade� av detta. De drog slutsatsen att kombinationen spegelglashinder

33Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes 10:307-323 (1984).
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och fotchock var �mycket e�ektiv� när det gällde att eliminera hoppande hoshundar. 34Denna undersökning visade att det var möjligt att framkalla ett tillståndav hopplöshet och förtvivlan genom att dela ut kraftiga oundvikliga elchock-er vid upprepade tillfällen. Dessa studier av �inlärd hjälplöshet� för�nades yt-terligare på sextiotalet. Martin Seligman på University of Pennsylvania var enframstående djurförsöksforskare. Han gav hundar elektriska chocker genom ettgaller med sådan envishet och intensitet att hundarna slutade försöka smita och�lärde sig� att våra hjälplösa. Tillsammans med kollegerna Steven Maier ochJames Geer beskriver Seligman sitt arbete så här:

Följande beteende är typiskt då en normal naiv hund utsätts för �ykt/ undvikande-träning i skyttelburen: När den elektriska chocken slåspå springer hunden förtvivlat runt. Den avger avföring, urinerar ochylar tills den kravlar över hindret och på så sätt �yr från chocken.Vid nästa försök passerar hunden hindret snabbare, springande ochylande. Så fortsätter det till e�ektivt undvikande uppnåtts. 35
Seligman ändrade detta beteendemönster genom att spänna fast hundarnamed sele och ge dem chocker de inte kunde �y från. Hundarna placerades sedani den ursprungliga skyttelburen i vilken �ykt var möjlig. Seligman upptäckte dåatt
en sådan hund reagerar inledningsvis på elchocken i skyttelburen lik-som en naiv hund. I dramatisk motsats till den naiva hunden slutarden emellertid snart att springa och förblir tyst tills chocken up-phör. Hunden försöker inte hoppa över hindret och �y från chocken.Den tycks snarare �ge upp� och passivt �acceptera� chocken. Vid up-prepade testningar fortsätter hunden att misslyckas med undvikandebeteende. Därför tar den emot 50 sekunders svår pulserande elchockvid varje testning. . . En hund som tidigare utsatts för oundvikligchock. . . kan ta emot obegränsade elchocker utan att undvika eller�y över huvud taget.

På åttiotalet fortsätter psykologerna att utfara dessa experiment med �in-lärd hjälplöshet�. Philip Bersh och tre andra djurförsöksforskare vid TempleUniversity i Philadelphia tränade råttor så att de kunde känna igen en varn-ingslampa som upplyste dem om att en elchock skulle komma att utdelas inomfem sekunden När råttorna förstått detta kunde de undvika elchocken genom att�ytta till en säker avdelning. Efter att råttorna uppnått detta stängde försök-sledarna av den säkra avdelningen och utsatte råttorna för längre perioder medoundviklig chock. Som förväntat upptäckte de att någon snabb återinlärning av�yktbeteendet sedan inte var möjlig när råttorna �ck chans att �y igen. 36
34Journal of Abnormal and Social Psychology 48 (2):291 (april 1953).
35Journal of Abnormal Psychology 73 (3):256 (jun 1968).
36Animal Learning and Behavior 12:332-338 (1984).
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För att utröna sambandet mellan pavlovsk betingning och inlärd hjälplöshetutsatte Bersh och hans kolleger också 372 råttor för aversiv chocktestning. Derapporterade att �det är inte helt kart vilken betydelse dessa upptäckter kan haför teorier om inlärd hjälplöshet.� Och att �ett betydande antal frågor återstår�
37

Vid University of Tennessee i Martin lade G. Brown, P. Smith och R. Pe-ters ner mycken möda på att framställa en specialkonstruerad skyttelbur förguld�skar, möjligen för att se om Seligmans teori var vattentät. Försöksledarnautsatte fyrtiofem �skar för sextiofem chockövningar vardera. De drog slutsatsenatt �de data som insamlats i föreliggande undersökning inte ger något störrestöd till Seligmans teori om att hjälplöshet är inlärt�. 38Många djur har tillfogats akut och utdragen smärta i dessa experiment. Försti syfte att bevisa en teori, sedan för att vederlägga samma teori och slutligenför att ge stöd till modi�erade versioner av den ursprungliga teorin. StevenMaier var tillsammans med Seligman och Geer medförfattare till den tidigareciterade artikeln om hur man framkallar inlärd hjälplöshet hos hundar. Han harbyggt sin karriär på att hålla liv i teorin om inlärd hjälplöshet. ändå hade Maiernyligen följande att säga om giltigheten av denna �djurmodell� av depression ien recensionsartikel:
Det kan hävdas att det inte �nns tillräcklig enighet om kännetecknen,neurobiologin, orsakerna eller preventionen/behandlingen av depres-sion för att en sådan jämförelse ska våra meningsfull. . . Det kandärför tyckas osannolikt att inlärd hjälplöshet utgör en modell avdepression i någon generell mening. 39

Maier försöker bärga något av teorin från denna osmakliga slutsats genom atthävda att inlärd hjälplöshet kan utgöra en modell av �stress och övervinnande�snarare att en modell av depression. Han har dock i praktiken medgivit att meratt trettio års experimenterande med djur har varit bortkastad tid. Dessutomhar det inneburit slöseri med en betydande summa av skattebetalarnas pengar.Detta bortsett från den enorma mängd akut fysisk smärta som det orsakat.I denna boks första upplaga beskrev jag ett experiment som utförts vidBowling Green University i Ohio av P. Badia och två kolleger. Det publicerades1973. Tio råttor testades i detta experiment. Övningarna varade sex timmaroch under den tiden var täta elchocker hela tiden �omöjliga att undvika eller �yifrån.� Råttorna kunde trycka ner den ena av två spakar i testburen för att påså sätt kunna erhålla en varning för den kommande elchocken. Forskarna fannatt råttorna föredrog att bli varnade för chocken. 40 Samma experimenterandepågick ännu 1984. Eftersom någon antytt att det tidigare experimentet kundevarit �metodologiskt tvivelaktigt� placerade P. Badia (denna gång tilisammansmed B. Abbott från Indiana University) åter tio råttor i elektri�erade burar.
37Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes 12:277-290 (1986).
38Psychological Reports 57:1027-1030 (1985).
39Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 8:434-446 (1984).
40Journal of the Experimental Analysis of Behavior 19 (1):25 (1973).
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De utsattes för sextimmars övningar igen. Sex råttor �ck elchocker med enminuts mellanrum. Ibland föregicks elchockerna av en varning. Sedan �ck demöjlighet att trycka på en av två spakar som antingen ledde till att de �ckchocker utan varning eller att de �ck chocker med förvarning. återstående fyraråttor användes i en variant av detta experiment. De �ck motta elchocker medtvå eller fyra minuters intervall. Åter fann forskarna att råttorna föredrog attbli varnade även om det ledde till att de �ck �er chocker. 41Elektriska chocker har också använts i syfte att framkalla aggressivt beteendehos djur. I en undersökning vid University of Iowa delade Richard Viken ochJohn Knutson upp 160 råttor i olika grupper. Råttorna �tränades� sedan i burarav rostfritt stål med elektri�erat golv. Råttpar �ck elchocker tills de lärde sigatt slåss genom att attackera den andra råttan upprättstående och framifråneller genom att bitas. Det tog i genomsnitt trettio träningspass innan råttanlätt sig att göra detta omedelbart vid första chocktillfället. Sedan placerades deelchockstränade råttorna i burar med otränade råttor och deras beteende iakt-togs. Efter en dag dödades alla råttorna. De rakades och skadorna undersöktes.Forskarna slog fast att deras �resultat inte var till någon nytta när det gälldeatt förstå den chockframkallade responsens o�ensiva eller defensiva natur�. 42J. Williams och D. Lierle vid Kenyon Gollege i Ohio utförde en serie om treförsök i syfte att studera e�ekterna av stresskontroll på defensivt beteende. Förs-ta experimentet byggde på antagandet att okontrollerbar chock ökar skräcken.Sexton råttor placerades i plexiglasrör och �ck oundvikliga elektriska chockergenom svansen. Sedan placerades de som inkräktare i en etablerad råttkoloni.Deras relationer till de andra råttorna noterades. I det andra experimentet �cktjugofyra råttor lära sig att kontrollera elchocken. Trettiotvå råttor utsattes idet tredje experimentet både för kontrollerbar och för oundviklig chock. Försök-sledarna drog slutsatsen:

Visserligen lägger dessa upptäckter samt våra teoretiska formuleringarvikt vid sambanden mellan chockens kontrollerbarhet, möjlighet attförutse varaktighet, betingade stresssignaler, rädsla och defensivt be-teende. Vidare forskning är emellertid nödvändig för att dessa kom-plicerade interaktioners exakta natur ska kunna klarläggas. 43
Rapporten publicerades 1986 och den innehåller referenser till arbeten påsamma område ändå tillbaka till 1948.Vid Kansas universitet �nns en avdelning som kallar sig Institutet för barn-forskning (The Bureau of Child Research). De har tillfogat en mängd olikadjur elektriska chocker. I ett experiment hindrade man shetlandsponnies frånatt dricka tills de blev törstiga och gav dem sedan en skål vatten som kundeelektri�eras. Två högtalare placerades på ömse sidor om ponnyns huvud. Närljudet kom från vänster högtalare elektri�erades skålen och ponnyn �ck en stötom den drack. De lärde sig att sluta dricka om ljudet kom från den vänstra

41Journal of the Experimental Analysis of Behavior 41:45-52 (1984).
42Aggressive Behavior 8:371-383 (1982).
43Animal Learning and Behavior 14:305-314 (1986).
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högtalaren men inte från den högra. Sedan �yttades högtalarna närmare varan-dra tills ponnyn inte längre kunde skilja ljuden åt. De kunde då inte undvikaelchocken. Forskarna refererade till liknande experiment som utförts med vitaråttor, pungråttor, skogsråttor, igelkottar, hundar, katter, apor, opossum, sälar,del�ner och elefanter. De slog fast att ponnys har svårt att urskilja ljuds riktningi jämförelse med andra djur. 44Det är inte lätt att förstå hur denna forskning skulle kunna vara till gagnför barn. Det som generellt sett är verkligt obehag med de exempel på forskn-ing som presenterats ovan är att resultaten, också så som de presenteras avforskarna själva, är triviala, självklara eller meningslösa. Och detta trots detlidande djuren har tvingats genomgå. Experimentella psykologer har lagt nerstora ansträngningar på att i en vetenskaplig jargong berätta något för oss somvi redan visste. Det visar de slutsatser av experiment som citerats ovan medall önskvärd tydlighet. Och hade vi inte vetat resultaten tidigare kunde vi medlitet tankeverksamhet tagit reda på dem utan att vålla så mycket skada. Ändåhar dessa djurförsök antagits vara av större betydelse än de andra som intepublicerats.Vi har bara granskat ett mycket litet antal av de psykologiska experimentsom utnyttjar elektriska chocker. Enligt rapporten från kongressens byrå förutvärdering av teknologi (OTA) visar
en översikt av de 608 artiklar som förekommer i de av Amerikanskapsykologförbundets tidskrifter som vanligtvis publicerar artiklar omdjurförsök att 10 procent av undersökningarna använder elchocker.
45

Många andra tidskrifter som inte är bundna tillAmerikanska psykologförbundet publicerar också artiklar om djurförsök medelchocker. Och vi får inte glömma de experiment som aldrig publiceras över hu-vud taget. Dessutom är elchock bara ett av många sätt att utföra smärtsammaeller obehagliga djurförsök på inom forskningsområdet psykologi. Vi har redansett på undersökningar av modersberövande. Man skulle dock kunna fylla �eraböcker med kortfattade beskrivningar av andra typer av psykologiska försök,exempelvis försök rörande abnormt beteende, djurmodeller av schizofreni, djursrörelser, kroppsvård, kognition, kommunikation, rovdjur-bytesrelationer, moti-vation och emotion, känsel och perception samt berövande av sömn, föda ochvatten. Vi har bara granskat ett fåtal av de tiotusentals experiment som årligenutförs inom psykologin. Det borde ändå vara tillräckligt för att visa att många,många försök som fortfarande utförs vållar djuren stort lidande utan att stäl-la några nya betydelsefulla eller livsviktiga kunskaper i utsikt. För psykologeroch andra djurförsöksforskare har djuren tyvärr kommit att bli blott och bartredskap. Laboratoriet kanske överväger vad dessa �redskap� kostar. Men enviss känslokyla gentemot dem är uppenbar. Inte bara i experimentens innehållutan också i rapporternas uttryckssätt. Lägg exempelvis märke till Harlows och
44Behavioral Neuroscience 100 (2):90-99 och 98 (3):541-555 (1984).
45OTA, Alternatives to Animal use in Research, Testing and Education, 8.132.
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Suomis omnämnande av sin �våldtäktsbänk�. Eller den skämtsamma tonen i de-ras beskrivning av de �favoritknep� som aphonorna utförde som en resultat avatt bänken använts.Den känslomässiga avskärmningen underlättas av den tekniska jargong somdöljer vad det är som verkligen pågår. Under in�ytande av den behavioristiskadoktrinen att bara det som kan observeras bör nämnas har psykologerna utveck-lat en ansenlig samling uttryck som refererar till smärta utan att det egentligentycks så. Alice Heim är en av de få psykologer som höjt rösten angående kol-legernas poänglösa djurförsök. Hon beskriver språkbruket på följande sätt:

Arbeten om �djurs beteende� uttrycks alltid i vetenskaplig, hygien-iskt klingande terminologi. Detta möjliggör indoktrinering av nor-mala icke-sadistiska psykologistudenter som därmed kan fortsättautan att behöva ängslas. Metoder för �utsläckning� innebär såledesi praktiken tortyr med törst, svält eller elektriska stötar. �Partiellförstärkning� betyder att man frustrerar ett djur genom att bara ib-land tillfredsställa de förväntningar försöksledaren skapat hos djuretmed tidigare träning. Uttrycket �negativ stimulus� står för stimu-lus som djuret skulle undvikit om det hade varit möjligt. Ordet�undvikande� är O.K. eftersom det rör sig om en observerbar ak-tivitet. Ord som �smärtsam� eller �skrämmande� är mindre O.K.eftersom de är antropomorfa. D.v.s. de antyder att djur har känsloroch att dessa känslor kan påminna om mänskliga känslor. Det ärinte tillåtet. Det är nämligen icke-behavioristiskt och ovetenskapligt.(Dessutom skulle det kunna avskräcka den yngre och mindre hård-kokta forskaren från att utföra en del snillrikt uttänkta experiment.Hans inlevelseförmåga skulle kanske skena iväg lite grann.) Kardi-nalsynden för en experimentell psykolog som arbetar med �djurs be-teende� är antropomor�sm. Ändå skulle förmodligen också han tyckaatt arbetet i stort sett saknade berättigande om han inte trodde påanalogin mellan människan och det lägre stående djuret. 46
Det slags jargong som Heim refererar till kan vi se i de djurförsöksrapportersom jag redan citerat. Seligman känner sig visserligen tvungen att säga attförsökssubjekten tycktes �ge upp� försöket att undvika elchocken. Men läggmärke till att han ändå �nner det nödvändigt att sätta uttrycket inom citation-stecken som om han vill markera att han ju egentligen inte tillskriver hundennågra slags mentala processer. Den logiska konsekvensen av denna inställningtill �vetenskaplig metod� är dock att experiment med djur inte kan lära oss nå-gonting om människor. Förblu�ande nog har en del psykologer accepterat dennaslutsats eftersom de är så angelägna om att undvika antropomor�sm. Följandesjälvbiogra�ska uttalande som publicerades i New Scientist belyser denna atti-tyd:

46A. Heim, Intelligence and Personality (Baltimore: Penguin 1971). En utomordentlig
diskussion av hela denna fråga �nns i Bernard Rollins The Unheeded Cry: Animal Conscious-
ness, Animal Pain, and Science (New York, Oxford University Press 1989).
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För femton år sedan sökte jag in till en universitetskurs i psykolo-gi. Intervjuaren, som själv var psykoloq, såg kyligt på mig och frå-gade mig detaljerat om mina motiv. Vad trodde jag att psykologigick ut på och vad var psykologins undersökningsområde principielltsett? I min naiva enfald svarade jag att psykologi studerade med-vetandet och att människan var dess råmaterial. Med en utrop avglädje över att kunna punktera mig så fort deklarerade intervjuarenatt psykologer inte brydde sig om medvetandet och att råttor snarareän människor var psykologins gyllene fokus. Sedan rådde han mig all-varligt att traska över till den �loso�ska institutionen i grannhuset. . .
47

Nu skulle antagligen inte många psykologer stolt deklarera att deras arbeteinte har något att göra med det mänskliga psyket. Trots detta kan många av deexperiment som utförs med råttor bara förklaras om man antar att försöksledar-na egentligen är intresserade av råttors beteende i sig. D.v.s. att de inte har entanke på att lära sig något om människor. Men vilken tänkbar motivering kanman då ha för att vålla så mycket lidande? Det är sannerligen inte för råttansbästa.Så forskarens centrala dilemma förekommer inom psykologin i särskilt till-spetsad form: Antingen är djuret inte som vi och då �nns det inget skäl attutföra experimentet. Eller också är djuret som vi. I så fall bör vi inte utsättadjuret för ett experiment vi skulle se som fruktansvärt om det utfördes med enav oss.Ett annat centralt område för djurförsök sysslar med förgiftning av miljon-tals djur årligen. Dessa utförs också ofta för oviktiga ändamål. 588 997 djurtestades med vetenskapliga metoder i Storbritannien 1988. Syftet var att provamediciner och andra ämnen. Av dessa tester saknade 281 358 stycken något sam-band med utprovning av läkemedel för människor eller djur. 48 Det �nns ingatillförlitliga si�ror för USA. Men om proportionerna är samma som i Storbritan-nien måste minst tre miljoner djur användas i sådana tester. Egentligen rör detsig förmodligen om två eller tre gånger så mycket, eftersom så mycket forskningoch utveckling pågar på detta område i USA. Samtidigt kräver medicin- ochlivsmedelsverket omfattande testning av nya ämnen innan de släpps. Det kantyckas berättigat att kräva djurförsök när det gäller utprovning av medicinersom kan komma att rädda liv. Samma slags tester används emellertid till pro-dukter som kosmetika, livsmedelsfärg och bonvax. Ska tusentals djur behövalida för att ett nytt läppstift eller bonvax ska kunna slappas ut på marknaden?Har vi inte redan en över�öd av dessa produkter? Vem tjänar på att de införs,mer än företagen som hoppas göra vinst på dem?Även när testerna utförs i syfte att prova en medicinsk produkt är det fak-tiskt troligt att de inte på något sätt leder till att vi får bättre hälsa. Det brit-tiska hälso- och socialdepartementet lät vetenskapsmän undersöka den brittiska
47Chris Evans, �Psychology Is About People�, New Scientist, 31 augusti 1972, s.453.
48Statistics of Scienti�c Procedures on Living Animals, Great Britain 1988 (London, Her

Majesty's Stationery O�ce 1989), tabell 7, 8 och 9.
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medicinmarknaden från 1971 till 1981. De fann att nya mediciner

till stor del har introducerats på vårdområden som redan är kraftigtöveretablerade. . . för sjukdomstillstånd som är vanliga, oftast kro-niska och mest frekventa i det västerländska välfärdssamhället. In-novationerna syftar därför oftast till kommersiell vinst snarare äntill att fylla ett medicinskt behov. 49
Det är nödvändigt att veta något om de vanligaste testmetoderna om manska förstå vad det innebär att införa alla dessa nya produkter. För att avgörahur giftigt ett ämne är utför man �akut oralt toxicitetstest�. I dessa försök, somutvecklades på 20-talet, tvingar man djur att inta ämnen. Det kan även varaoätliga ämnen som läppstift eller papper. Djuret äter ofta inte ämnet ifall manbara blandar det i maten. Därför tvångsmatar försöksledarna djuren genommunnen eller genom att sätta en sond i halsen på dem. Standardproven varar ifjorton dagar men de kan pågå upp till sex månader om djuret lever så länge.Under denna period uppvisar djuret ofta klassiska förgiftningssymptom som t.ex. kräkningar, diarré, förlamning, kramper och inre blödningar.
Det mest välkända akuta toxicitetstestet är LD50. LD50 betyder �dödligdos (lethal dose) 50den mängd av ämnet som dödar hälften av försöksdjuren.En försöksgrupp bland djuren förgiftas för att man ska kunna fastställa dennadoseringsnivå. Normalt blir samtliga djur mycket sjuka och uppenbart plågadeinnan man nått den nivå där hälften av djuren dör. Även när det gäller tämli-gen ofarliga ämnen anses det våra metodologiskt korrekt att fastställa vid vilkendosering hälften av djuren dör. Följaktligen måste djuren tvångsmatas med enor-ma mängder. Döden kan därmed komma att orsakas blott av den stora kvantiteteller höga koncentration som djuren intar. Detta saknar varje samband med detsätt på vilket människor sedan kommer att använda produkten. Poängen medexperimenten är just att mäta hur mycket av ämnet som behovs för att förgiftaihjäl hälften av djuren. Därför vågar man inte befria de döende djuren från deraslidande av rädsla för att åstadkomma felaktiga resultat. OTA har uppskattatatt �åtskilliga miljoner� djur förbrukas i toxikologiska prov årligen i USA. Någramer exakta beräkningar av antalet LD50-test �nns inte att tillgå. 50
Kosmetika och andra substanser provas i djurens ögon. Draizes test av ir-ritation i ögonen kom i bruk på 1940-talet. J.H. Draize som arbetade för detamerikanska medicin- och livsmedelsverket utvecklade då en skala utifrån vilkenman kan fastställa hur irriterande en ämne är när man sätter det i ögonen på enkanin. Vanligen placerar man djuren i hållare. Bara huvudena sticker ut. På såsätt förhindrar man att de kliar sig eller gnuggar sig i ögonen. Ämnet som skatestas (t.ex. blekningsmedel, schampo eller bläck) placeras sedan i det ena ögatpå varje kanin. Det vanligaste sättet är att man drar ut det undre ögonlocketoch sedan stoppar substansen i den lilla �skål� som bildas där. Sedan håller manögat stängt. Ibland upprepas proceduren. Kaninerna observeras sedan dagligen

49J.P. Gri�n och G.E. Diggle, British Journal of Clinkal Pharmacology 12:453-463 (1981).
50OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.168.
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för att man ska se om ögat svullnar, blir sårigt, infekterat eller blöder. Ob-servationerna pågar upp till tre veckor. Den högsta reaktionsnivån beskrivs påföljande sätt av en forskare vid en stor kemisk industri:
Total förlust av synen till följd av allvarliga skador på hornhinnaneller ögats inre struktur. Djuret anstränger sig att hålla ögat stängt.Kan uppge gälla skrik, klösa efter ögat, hoppa och försöka �y. 51

Men djuren kan naturligtvis varken riva sig i ögonen eller �y när de be�nnersig i apparaten som håller fast dem. En del ämnen vållar så kraftiga skador attkaninens öga förlorar alla kännetecken. Iris, pupillen och hornhinnan börjar liknaen enda massiv infektion. Försöksledarna är inte ålagda att använda bedövning.Ibland lägger de emellertid en liten utvärtes bedövning då ämnet införs i ögat.Dock bara under förutsättning att det inte påverkar testresultatet. Detta göringenting för att lindra den smärta som uppstår efter två veckor med medelför ugnsrengöring i ögat. Amerikanska jordbruksdepartementet har beräkningarsom visar att toxikologiska testlaboratorier förbrukade 55 785 kaniner 1983. Denkemiska industrin bidrar med ytterligare 22 034 stycken. Det kan förmodas attmånga av dessa användes i Draizes test även om inga si�ror på detta �nnstillgängliga. 52Djur utsätts också för andra typer av tester då man ska fastställa hur giftigaolika ämnen är. I inhaleringsprov sätter man djuren i täta kammare och tvingardem att inandas sprayer, gaser och ångor. Hudgiftighetsstudier går till så attman avlägsnar kaniners päls för att kunna placera ämnet som ska testas direktpå deras hud. Djuren spänns fast så att de inte kan klia sina irriterade kroppar.Huden kan blöda, få blåsor eller fjälla. Nedsänkningsstudier innebar att manplacerar djuret i behållare med det upplösta ämnet. Ibland drunknar djuret in-nan testresultat erhållits. I injektionsprov sprutar man in testsubstansen direkti djuret, antingen under huden, i en muskel eller direkt in i ett organ.Sådana är standardmetoderna. Har följer två exempel på hur de tillämpas:I England förgiftades fyrtio apor med ogräsgiftet paraquat. Huntingdonsforskningsinstitut utförde experimenten tillsammans med jätteföretaget ICI.Aporna blev mycket sjuka. De kräktes, hade svårt att andas och led av sänktkroppstemperatur. De dog långsamt, under �era dagar. Det var redan känt attparaquatförgiftning hos människor vållar en smygande och kvalfull död. 53Vi inledde detta kapitel med några militära experiment.Har följer ett militärt försök med LD50-test:Amerikanska arméns institut för medicinsk forskning om infektionssjukdo-mar förgiftade råttor med T-2. Enligt inrikesdepartementet har detta gift �dessu-tom fördelen att utgöra ett e�ektivt terrorvapen. Det orsakar märkliga och fruk-tansvärda symptom� som t.ex. �kraftiga blödningar�, blåsor och kräkningar. Påså sätt kan människor och djur �dödas på ett ohyggligt sätt�. T-2 infördes intra-muskulärt, intravenöst och subkutant - d.v.s. det injicerades i muskelvävnaden,
51Journal of the Society of Cosmetic Chemists 13:9 (1962).
52OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.64.
53Toxicology 15 (1):31-41 (1979).
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i venerna och under huden - samt in i bukhinnan, genom näsan och munnenoch direkt på huden. Alla sju proven avsåg att fastställa LD50-värden. Dö-den inträdde vanligtvis nio till arton timmar efter exponeringen. De råttor somförgiftats genom skinnet behövde emellertid i genomsnitt sex dagar på sig attdö. Innan djuren dog kunde de varken gå eller äta, deras hud och inälvor bör-jade ruttna, de var rastlösa och hade diarré. Forskarna uppgav att deras resultat�helt överensstämde med tidigare publicerade försök med subakut och kroniskT-2-exponering�. 54Detta exempel visar att det inte bara är mänskliga konsumtionsvaror somtestas. Man matar djur eller fyller deras ögon med kemiska stridsmedel, bekämp-ningsmedel och alla möjliga industri- och hushållsprodukter. I referensbokenClinkal Toxicology of Commercial Products �nns uppgifter om hur giftiga hun-dratals kommersiella produkter är. De �esta uppgifterna bygger på djurförsök.Bland produkterna åter�nns insektsmedel, frostskyddsmedel, bromsvätska, blekn-ingsmedel, julgransspray, stearinljus till kyrkor, ugnsrengöringsmedel, deodor-anter, hudkrämer, bubbelbad, hårborttagningsmedel, ögonmakeup, ämnen tillbrandsläckare, bläck, sololjor, nagellack, mascara, hårspray, målarfärg samt smör-jmedel för blixtlås. 55Många vetenskapsmän och läkare har kritiserat denna typ av testning. Dehar påpekat att resultaten inte kan tillämpas på människor. Dr. CristopherSmith som är läkare i Long Beach, Kalifornien, har sagt följande:

Resultaten av dessa prov kan inte användas för att förutsäga giftigheteller ge någon vägledning angående behandling av förgiftning hosmänniskor. Som auktoriserad läkare i akutmedicin med mer att sjut-ton års erfarenhet av förgiftningar och olyckshändelser med gift-exponering känner jag inte till ett enda fall där en läkare använtuppgifter från Draizes test för att ge behandling vid ögonskada.Jag har aldrig använt djurförsöksresultat för att kunna ta hand omförgiftningsolyckor. Akutläkare utnyttjar fallstudier, klinisk erfaren-het samt uppgifter från kliniska försök med människor när de fast-ställer vad som är den basta behandlingsformen för deras patienter.
56

Under lång tid har toxikologerna känt till att extrapolering från en art tillen annan är ett högst riskfyllt äventyr. Den mest ökända medicin som orsakatoväntade skador på människor är Thalidomid [i Sverige oftare benämnd Neu-rosedyn]. Detta inträ�ade efter omfattande tester med djur innan preparatet
54David Bunner et. al., Clinical and Hematological E�ects of T-2 Toxin on Rats, Interim

Report (U.S. Army Medical Research and Development Command, Fort Detrick, Maryland,
2 augusti 1985). Citaten från inrikesdepartementet är hämtade från Report to the Congress
for Secretary of State Alexander Haig March. 22, 1982: Chemical Warfare in S.E. Asia and
Afghanistan (U.S. Department of State Special Report No.98, Washington D.C., 1982).

55M.N. Gleason et. al., red., Clinical Toxicology of Commercial Products (Baltimore,
Williams and Wilkins 1969).

56PCRM Update (Newsletter of the Physicians Committee for Responsible Medicine, Wash-
ington D.C.) juli-augusti 1988, s.4.
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släpptes på marknaden. Även efter att Thalidomid misstänktes orsaka defor-mitet hos människor utfördes laboratorietester med djur. Varken dräktiga hun-dar, katter, råttor, apor, hamstrar eller kycklingar �ck deformerad avkomma.Endast när en viss kaninras testades så uppkom deformitet. 57 Mera nyligengenomgick preparatet Opren alla de vanliga djurtesterna innan det släpptes.Det basunerades ut som en ny �undermedicin� mot reumatism av läkemedel-sjätten Eli Lilly. Opren förbjöds i Storbritannien efter sextioen dödsfall och meratt 3 500 rapporter om skadliga bie�ekter. Enligt en artikel i New Scientisttorde det verkliga antalet ha varit mycket högre. 58 Det �nns andra droger somansetts säkra efter djurförsök men som sedan visat sig våra skadliga: Practololmot hjärtsjukdomar, vilket orsakade blindhet, och hostdämparen Zipeprol somorsakade slaganfall eller koma hos en del patienter. 59
Djurförsök utsätter inte bara människor för skaderisker. De kan också göraså att vi går miste om värdefulla produkter som är farliga för djur men inteför människor. Insulin kan orsaka deformiteter hos kanin- och musungar meninte hos människor. 60 Mor�n verkar lugnande på människor men gör mössvanvettiga. Och som en annan toxikolog påpekat: �Om penicillinet dömts efterdess skadlighet för marsvin hade det kanske aldrig kommit att användas påmänniskor�. 61
Efter decennier av obetänksamt experimenterande med djur kan man nuskönja en del tecken på eftertänksamhet. Som dr. Elizabeth Whelan, forskareoch chef för American Council on Science and Health, har påpekat: �Att utsät-ta råttor för sackarin motsvarande 1 800 �askor läsk om dagen har inte my-cket samband med vårt dagliga intag av ett eller två glas. Det behöver maninte ha doktorerat i naturvetenskap för att begripa.� Whelan har välkomnatdet faktum att tjänstemännen vid Miljöskyddsbyrån nyligen omvärderade tidi-gare bedömningar av risker med bekämpningsmedel och andra kemikalier sompåverkar miljön. De hade noterat att cancerriskbedömningar som byggde påextrapoleringar från djur baserades på �överförenklade� förutsättningar, vilket�minskar tillförlitligheten.� Enligt Whelan betyder detta att �våra lagstiftarebörjar lägga märke till den vetenskapliga litteratur som vederlägger tanken atttest med laboratoriedjur är ofelbara�. 62
Amerikanska läkarförbundet har också medgivit att djurmodellernas lämp-lighet kan ifrågasattas. En representant för AMA vittnade i ett kongressförhörangående testning av mediciner om att �djurförsök ger få eller inga belägg för

57S.F. Paget, red., Methods in Toxicology (Blackwell Scienti�c Publications 1970) 85.4,134-
139.

58New Scientist, 17 mars, 1983.
59Angående Practolol, se W.H. Inman och F.H. Goss, red., Drug Monitoring (New York:

Academic Press, 1977). Angående Zipeprol, Se C. Moroni et.al., The Lancet, 7 januari 1984,
s.45. Referenserna är hämtade från Robert Sharpes The Cruel Deception, (Weilingborough,
Northants, Thorsons 1988).

60S.F. Paget, red., Methods in Toxicology (Blackwell Scienti�c Publications 1970) s.132.
61G.F. Somers, Quantitative Method in Human Pharmacology and Therapeutics (Elmsford,

N.Y., Pergamon Press 1959), citerat av Richard Ryder i Victims of Science (Fontwell, Sussex,
Centaur PressiState Mutual Book 1983), s.153.

62Insändare, publicerad i West County Times (Kalifornien), 17 januari 1988).
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någonting och de är mycket svåra att relatera till människor�. 63Sedan denna boks första upplaga utkom har dessbättre stora framsteg gjortsnär det gäller att eliminera denna sorts djurförsök. Då fanns det inte mångavetenskapsmän som allvarligt övervägde möjligheten att det kunde �nnas e�ek-tiva alternativ till försök med djur när det gällde att mäta giftighet. Ett stortantal motståndare mot djurförsök arbetade hårt för att övertala dem till detta.Bland dessa motståndare bör Henry Spira nämnas. Han var en före detta med-borgarrättskämpe som organiserade en sammanslutning av organisationer somvar mot LD50 och Draizes test. Sammanslutningen för att överge Draizes testinledde med att ge ett förslag till Revlon, USA:s största kosmetikaindustri. Debad Revlon att lägga en tiondels procent av sin vinst på att utveckla alterna-tiv till Draizes test. När Revlon vägrade publicerades helsidesannonser i NewYork Times med texten: �HUR MåNGA KANINER SKA REVLON BERöVASYNEN FöR SKöNHETENS SKULL?� 64 Folk i kaninkostymer kom till Revlonsårliga bolagsstämma. Revlon förstod vinken och bildade de begärda fonderna föratt �nansiera forskning om alternativ till djurförsök. Andra företag som Avonoch Bristol-Myers följde på den inslagna vägen. 65Som ett resultat av detta kom det tidiga brittiska arbetet på detta område(�nansierat av Fonden för alternativ till djur i medicinska experiment) att vi-dareutvecklas i större skala i USA. Detta skedde främst i Baltimore vid JohnHopkins center för alternativ till djurförsök. Det ökande intresset ledde till att�era nya framstående tidskrifter började publiceras: Exempelvis In-Vitro Toxi-cology, Cell Biology and Toxicology, och Toxicology in Vitro.Det tog en viss tid innan detta arbete kunde uppvisa några resultat. Intressetför alternativ ökade emellertid gradvis. Företag som Avon, Bristol-Myers, Mobiloch Procter & Gamble började använda alternativen i sina egna laboratorier.Därmed reducerade de antalet förbrukade djur. I slutet av 1988 förändradessituationen allt snabbare.En internationell kampanj mot Benetton �ck i november modekedjan attsluta använda djurförsök i kosmetikaproduktionen. Kampanjen leddes av Wash-ingtonorganisationen People for the Ethical Treatment of Animals. 66 I decembersamma år annonserade Noxell Corporation (som marknadsför Noxzema hud-krämer och Cover Girl kosmetika) att de skulle använda en stickprovets somminskade antalet djur med 80-90 procent vid ögontester. Så småningom deklar-erade Noxell att de inte använt några försöksdjur över huvud taget i säkerhet-sprov under första halvåret 1989. 67Nu accelererade rörelsen snabbt. 1 april 1989 annonserade Avon att deutvärderat test i vilka de använt en specialutvecklat syntetiskt material, Eytex.

63Enligt DVM: The Newsmagazine of Veterinary Medicine 9:58 (juni 1988).
64The New York Times, 15 april 1980.
65Fler detaljer återges i Henry Spiras �Fighting to Win� i Peter Singer, red., In Defense of

Animals.
66PETA News (People för the Ethical Treatment of Animals, Washington, D.C.) 4(2):19

(mars/april 1989).
67�Noxell Signi�cantly Reduces Animal Testing�, Informationsblad från Noxell Corporation,

Hunt Valley, Maryland, 28 december 1988. Douglas McGill, �Cosmetics Companies Quietly
Ending Animal Test?�, The New York Times, 2 augusti 1989, s.1.
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Dessa test ersätter Draizes test. 68 Nio år efter att Spira påbörjat sin kampanjupphörde Avon därmed att använda Draizes test. Fler goda nyheter var attvänta. Både Mary Kay Cosmetics och Amway annonserade i maj 1989 att deslutat utföra försök med laboratoriedjur vid säkerhetstestning av konsument-produkter. De stod begrepp att ta ställning till alternativa metoder. 69 Underpåtryckningar från en annan kampanj som leddes av People for the EthicalTreatment of Animals deklarerade Avon i juni att de slutligen upphört med alladjurförsök. 70 åtta dagar efter Avons deklaration berättade Revlon att de justfullföljt sin långsiktiga plan att upphöra med djurförsök när det gällde varjetyp av forskning, utveckling och tillverkning. 71 Därför skulle de nu upphöramed djurförsök kring samtliga produkter. Sedan slutade Faberge använda djur itester vid framställning av kosmetika och toalettartiklar. Inom loppet av någramånader (dock p.g.a. många års arbete) hade således USA:s största, näst störstaoch fjärde största kosmetikaindustrier slutat utföra djurförsök.
De mest dramatiska omvälvningarna har visserligen ägt rum i den mycketo�entliga och därför relativt sårbara kosmetikaindustrin. Men motståndet motdjurförsök börjar också få e�ekt på andra produktionsområden. En artikel iScience uttryckte det så här:
Med djurskyddsrörelsen efter sig har ledande tillverkare av läkemedel,bekämpningsmedel och hushållsprodukter gjort betydande framstegpå senare år när det gäller att minska antalet djur i toxikologiskatester. Alternativa metoder som cell- och vävnadsodling och dator-modeller ses alltmer inte bara som god PR utan också som eftersträ-vansvärt ur såväl ekonomisk som vetenskaplig synvinkel. 72

Artikeln citerade vidare Gary Flamm som är chef för Livsmedels- och läkemedelsver-kets avdelning för toxikologisk forskning. Han sa att LD50 �bör kunna ersättasi en övervägande majoritet av alla försök�. New York Times citerade en äldretoxikolog från G.D. Searle & Co som medgav att �en förfärande stor del avdjurskyddsrörelsens påpekanden är extrema men korrekta�. 73
Det råder inget tvivel om att oerhört mycket obehövlig smärta och plågahar undvikits tack vare dessa förändringar. Det är svårt att säga exakt hur my-cket. Miljontals djur skulle emellertid ha lidit i försök som nu inte kommer att

68�Avon Validates Draize Substitute�, Informationsblad, Avon Products, New York 5 april
1989.

69The Alternatives Report (Center for Animals and PublicPolicy,Tufts School of Veteri-
nary Medicine, Grafton;Massachusetts) 2:2 (juli/augusti 1989). �Facts About Amway and the
Environment�, Amway Corporation, Ada, Michigan, 17 maj 1989.

70�Avon Announces Permanent End to Animal Testing�, Informationsblad, Avon Products,
New York 22 juni 1989.

71Douglas McGill, �Cosmetics Companies Quietly Ending Animal Tests�, The New York
Times, 2 augusti 1989, s.1.

72�Industry Toxicologists Keen on Reducing animal Use�, Science, 17 april 1987.
73Barnaby J. Feder, �Beyond White Rats and Rabbits�, The New York Times, 28 februari

1988, ekonomidelen s.1. Se också Constance Holen, �Much Work But Slow Going on Alterna-
tives to Draize Test,� Science, 14 oktober 1985, s.185.
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utföras. 74 Det är bara tragiskt att miljontals djur kunde besparats akut smär-ta om toxikologerna, industrin och de kontrollerande myndigheterna brytt sigmera om de djur som de använt. Inte förrän rörelsen för djurens frigörelse gjordefolk uppmärksamma på problemet började de ansvariga i djurförsöksbranschenverkligen fundera på djurens lidanden. De mest okänsliga och idiotiska försökutfördes just p.g.a. att reglerna krävde det. Och ingen brydde sig om att försö-ka andra reglerna. Det dröjde exempelvis ändå till 1983 innan USA:s federalamyndigheter slog fast att erkänt frätande ämnen som lut, ammoniak eller ugn-srengöring inte behövde prövas i medvetna kaniners ögon. 75 Men slaget är påintet vis överståndet. För att citera ytterligare en bit ur artikeln i Science, 17april 1987:

Onödiga tester utsläcker fortfarande många djurliv. Inte bara p.g.a.föråldrade regler utan också p.g.a. att mycket av den informationsom �nns är svårtillgänglig. Theodore M. Farber, chef för toxikolo-giska avdelningen (vid USA:s miljöskyddsinstitut) uppgav att hansinstitut har mappar om 42 000 fullbordade försök och 16 000 LD50-test. Han menade att institutets data i betydligt högre grad skullekunna bidra till att minska antalet över�ödiga försök om de datoris-erades så att de blev lätta att få tag i. �Många av oss som sysslarmed toxikologisk kontroll ser samma försök gång på gång�, menadeFarber.
Det borde inte våra svårt att förhindra denna slöseri med djurs liv och dennaokänslighet inför djurs smärta, om folk verkligen vill det. Det tar tid att utvecklafullständigt adekvata alternativ till alla giftighetstester, även om det bör våramöjligt. Under tiden �nns det ett enkelt sätt att skära ner på det lidande sådanatest innebär. I väntan på utvecklingen av tillfredsställande alternativ bör vi somen första steg helt enkelt avstå från alla nya och eventuellt skadliga ämnen sominte är livsviktiga för oss.
När djurförsök kan grupperas under rubriken �medicinskt� är vi böjda attanse dem berättigade oavsett vilket lidande de medför. Det beror på att vi troratt forskningen bidrar till att lindra lidande. Men vi har redan sett att testerav behandlingsmediciner troligen motiveras mindre av en önskan att göra gottför alla än av en önskan att göra maximal vinst. Den breda etiketten �medicinskforskning� täcker också forskning som motiveras av ren intellektuell ny�ken-het. Som en del av vårt grundläggande kunskapssökande må sådan ny�kenhetvåra acceptabel. Men bara om den inte vållar lidande. Orsakar den smärta börden inte tolereras. Mycket ofta har den medicinska grundforskningen dessutompågått i decennier samtidigt som den i det långa loppet visar sig våra tämligenpoänglös. Följande försöksserie, som sträcker sig mer än ett århundrade tillbakai tiden, illustrerar detta. Det handlar om hur värme påverkar djur

74Judith Hampson, �Brussels Drops Need for Lethal Animal Tests�, New Scientist, 7 oktober
1989.

75Coalition to Abolish LD50, Coordinators Report 1983 (New York 1983), s.1.
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1880 placerade H.C. Woods ett antal djur i lådor med glaslock och ställdesedan lådorna på en stenlagd gång en dag när det var mycket varmt. Han an-vände kaniner, duvor och katter. Hans iakttagelser av en kanin är karakteris-tiska. Vid 42, 5 ◦C hoppar kaninen och �sparkar furiöst med bakben�. Kaninenför sedan en krampattack. Vid 45 ◦C ligger kaninen på sidan och dreglar. Vid
49 ◦C kippar den efter andan och gnäller svagt. Strax efteråt dör den. 76 1881publicerades en artikel i The Lancet. Den handlade om hundar och kaniner varskroppstemperatur höjts till 45 ◦C. Dödsfall kunde förhindras, hade man upp-täckt, med hjälp av svala luftströmmar. Resultaten sades påvisa �vikten av atthålla ner temperaturen i de fall den visar en tendens att bli enormt hög�. 77

1927 placerades tio hundar i en varm ångkammare för man på arti�ciell vägskulle framkalla värmeslag. Experimentet utfördes avW.W. Hall och E.G. Wake-�eld vid Amerikanska �ottans skola i medicin. Djuren uppvisade rastlöshet, and-ningssvårigheter, svullna och blodsprängda ögon samt törst. Några �ck kramper.En del dog tidigt i experimentet. De som inte dog �ck kraftig diarré och dogefter att ha avlägsnats ur kammaren. 78
1954 utförde M. Lennox, W. Sibley och H. Zimmerman ett experiment medtrettiotvå kattungar vid Yale University School of Medicine. Kattungarna plac-erades i en �strålningsvärmekammare� där de �utsattes för sammanlagt 49 up-pvärmningsperioder. . . De kämpade emot mycket, särskilt vid temperaturste-gring�. Kramper uppträdde vid nio tillfällen. �Som regel upprepade kramper�. Såmånga som trettio kramper kunde uppträda i tät följd. Fem kattungar dog underkramper och sex dog utan kramper. De andra kattungarna avlivades för obduk-tion. Forskarna rapporterade att: �Studierna av arti�ciellt framkallad feber hoskattungar bekräftar kliniska studier och EEG-studier som utförts på människor,samt tidigare kliniska försök med kattungar� . 79
1968 utsatte K. Wahal, A. Kumar och P. Nath fyrtiosex råttor för hög tem-peratur under fyra timmar. Experimentet utfördes vid K.G. Medical College,Lucknow, Indien. Jag nämner det som ett exempel på hur de västerländskaforskningsmetoderna och attityderna till djur triumferat över den klassiska hin-duiska traditionen. Hinduismen har annars större respekt för ickemänskliga djuratt den judisk-kristna traditionen. Råttorna i experimentet blev rastlösa, �cksvårt att andas och producerade mycket saliv. Ett djur dog under experimentetoch de andra avlivades av forskarna eftersom �de ändå inte skulle kunna överl-eva�. 80
1969 höjde S. Michaelson kaniners och hundars kroppstemperatur till denkritiska nivån 42 ◦C eller mer med hjälp av mikrovågor. Detta ägde rum påUniversity of Rochester. Han noterade att djuren började �ämta strax efteratt mikrovågsuppvärmningen börjat. De �esta �uppvisar varierande grad av ak-tivitet från rastlöshet till extrem upprördhet�. Vanmakt och svaghet kan noteras

76H.C. Wood, Fever: A Study of Morbid and Normal Physiology, Smithsonian Contributions
to Knowledge, nr.357 (Lippincott 1880).

77The Lancet, 17 september 1881, s.551.
78Journal of the American Medical Association 89 (3):177 (1927).
79Journal of Pediatrics 45:179 (1954).
80Indian Journal of Medical Research 56 (1):12 (1968)
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då döden närmar sig. Kaninerna gör �desperata försök att �y ur buren inomfem minuter�. Inom fyrtio minuter har kaninerna dött. Michaelson fastslår attvärmestegring med hjälp av mikrovågor orsakar skador som �inte skiljer sig frånvanlig feber�. 81

1971 publicerades en artikel om experiment som bekostats av United StatesPublic Health Service. Det utfördes vid Heller Institute of Medical Research, TelAviv, Israel, av T. Rosenthal, Y. Shapiro m.�. Trettiotre hundar som �slumpvisanska�ats ur den lokala hundpopulationen� placerades i en värmekontrolleradkammare. De tvingades att motionera i en trampkvarn vid temperaturer upp till
45 ◦C tills �de föll samman av värmeslag eller uppnådde en på förhand bestämdanal temperatur�. Tjugofem hundar dog. Ytterligare nio hundar utsattes fören temperatur om 49 ◦C utan trampkvarnsträning. Endast två av dessa hun-dar överlevde längre än tjugofyra timmar. Obduktionerna visade att samtligaled av inre blödningar. Forskarna sammanfattade: �Upptäckterna överensstäm-mer med det som rapporterats i litteraturen angående människor.� 82 Sammaforskare publicerade en artikel 1973. De beskrev då experiment med femtiotrehundar som utsatts för olika kombinationer av värme och motion i trampkvarn.Sex hundar spydde, åtta �ck diarré, fyra drabbades av konvulsioner, tolv misteförmågan att samordna muskelrörelserna och samtliga dreglade kraftigt. Femhundar av tio som uppnått 45 ◦C dog i det ögonblick de uppnått �maximalanal temperatur�. De andra fem dog inom en halv till elva timmar efter experi-mentets slut. Forskarnas slutsats var att �ju snarare man kan sänka kroppstem-peraturen hos den som drabbats av värmeslag, desto större är möjligheten tilltillfrisknande�. 83

1984 konstaterade forskare som arbetade för Federal Aviation Administrationatt �djur ibland avlider till följd av värmechock under för�yttningar i landetstransportsystem�. De utsatte då tio beaglehundar för experimentell uppvärmn-ing. Hundarna avskildes i separata kammare, försågs med munkorg och utsattesdärefter för en temperatur om 35 ◦C kombinerad med hög luftfuktighet. De�ck varken mat eller vatten. Under sådana förhållanden hölls hundarna i tju-gofyra timmar. Beteendet iakttogs: Hundarna uppvisade bl.a. �avsiktlig ivrigaktivitet som krafsande på båsets väggar, kontinuerligt cirklande, skakande påhuvudet för att få bort munkorgen, gnuggande av munkorgen fram och tillbakamot båsets golv samt aggressiva handlingar riktade mot termostaterna�. En delhundar dog i kammaren. En del av de överlevande som avlägsnats spydde blod.Samtliga var svaga och utmanade. Forskarna refererar till �efterföljande försökmed mer än hundra beaglehundar�. 84
Ännu ett exempel på militära djurförsök har utförts av W. Hubbard, U.S.Army Research Institute of Environmental Medicine. Under mer än ett decen-nium har Hubbard publicerat artiklar med titlar som �Råttmodell av dödlighet

81S. Cleary, red., Biological E�ects and Health Implications of Microwave Radiations, U.S.
Public Health Service Publication PB 193:898 (1969).

82Thrombosis et Diathesis Haemorphagica 26(3):417 (1971).
83Archives of internal Medicine 131:688 (1973).
84G. Hanneman och J. Sershon, �Tolerance Endpoint for Evaluating the E�ects of Heat

Stress in Dogs�, FAA Report #FAA-AAM-84-5, juni 1984.
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vid akut värmeslag�. Det är allmänt känt att råttor täcker sina kroppar medsaliv när de blir varma. Saliven har samma nedkylande funktion som svett harför människor. 1982 noterade Hubbard och två kolleger att råttor som saknarförmåga att producera saliv täcker sig med urin om ingen annan vätska �nnstillgänglig. 85 1985 förenade sig dessa tre forskare med en fjärde och injiceradeatropin i råttorna. Atropin förhindrar såval svettning som salivbildning. Andraråttors spottkörtlar avlägsnades kirurgiskt. försöksledarna satte råttorna i fyr-tiogradiga utrymmen tills deras kroppstemperatur stigit till 42 ◦C. I diagramjämförde forskarna �mönstret för urinspridning� hos råttor som antingen fåttatropin eller �desaliverats� på kirurgisk väg med beteendet hos en obehand-lad råtta. De fann att �den atropinbehandlade värmechockade råttmodellen�var �ett användbart redskap för undersökningar av uttorkningens betydelse vidvärmeskador�. 86
Jag har refererat en serie experiment som sträcker sig tillbaka till arton-hundratalet. Ändå har jag bara haft utrymme att ta med en bråkdel av detsom publicerats på området. Uppenbarligen vållade experimenten stort lidande.Dessutom tycks den viktigaste upptäckten bestå i rådet att o�er för värmes-lag bör kylas ned, vilket verkar vara tämligen elementärt sunt förnuft. I vilketfall som helst vet man redan detta genom iakttagelser av människor som pånaturlig väg drabbats av värmeslag. Vad beträ�ar experimentens tillämplighetpå människor:
B.W. Zweifach visade 1961 att hundar fysiologiskt sett skiljer sig från män-niskor på ett sätt som inverkar på deras reaktion vid värmeslag. alltså utgör deen dålig modell för utforskning av värmeslag hos människor. 87 Tanken att småpälsdjur som drogats med atropin och sedan täcker sig själva med urin skullevåra en bättre modell är svår att ta på allvar.
Man �nner liknande experimentserier på många andra medicinska områ-den. United Action for Animals' kontor i New York har arkiv fulla av fotoko-pior angående försök som publicerats i tidskrifter Varje tjock mapp innehållerrapporter om otaliga experiment, oftast femtio eller mer. Mapparnas beteck-ningar talar sitt eget tydliga språk: �Acceleration�, �Aggression�, �Bestra�n-ing�, �Blödningar�, �Brännskador�, �Centrifugering�, �Chock�, �Dekompression�,�Drogförsök�, �Dödande av bytesdjur�, �Experimentell neuros�, �Hjärnskakning�,�Isolering�, �Kompression�, �Kross-skador�, �Köld�, �Multipla skador�, �Protein-brist�, �Radioaktivitet�, �Ryggmärgsskador�, �Slag mot bakben�, �Stress�, �Svält�,�Syrebrist�, �Trängsel�, �Törst�, �Upphettning�, �Vållande av blindhet�, �Vållandeav orolighet� och många andra. En del av dessa försök kan ha bidragit till ökadkunskap inom medicinen. Värdet av kunskaperna är emellertid ofta tveksamtoch i vissa fall kunde kunskapen uppstått på annat sätt. Många av experimententycks vara triviala eller feltänkta. En del av dem har inte ens utformats i syfteatt åstadkomma några värdefulla resultat.

85Journal of Applied Physiology 53:1171-1174 (1982).
86Aviation, Space, and Environmental Medicine 57:659-663 (1986).
87B. Zweifach, �Aspects of Comparative Physiology of Laboratory Animals Relative to Prob-

lems of Experimental Shock�, Federal Proceedings 20, Suppl. 9:18-26 (1961);citerad från Avi-
ation,Space, and Environmental Medicine 50 (8):8-19 (1979).
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Se följande försök som ytterligare ett exempel på hur man utför ändlösavariationer av samma eller likartade försök. Dessa handlar om experimentelltframkallande av chock hos djur (Med detta avses inte elchock utan det mentalaoch fysiska chocktillstånd som ofta uppkommer efter en allvarlig skada.) För sålänge sedan som 1946 gjorde Magnus Gregersen från Columbia University enlitteraturöversikt och fann mer än åttahundra skrifter rörande experimentellachockstudier. Han beskriver de metoder som används för att åstadkomma chock:
Tryckförband på en eller �era lemmar, kross-skador, sammantryck-ning, muskelskador genom kontusioner framkallade av lätta ham-marslag, Noble- Collip-trumma [En apparat med roterande trummasom man sätter djuren i. Djuren ramlar gång på gång till botten avtrumman och skadar sig.], skottsår, strypning, tarmvred, köld- ochbrännskador.

Gregersen lägger också märke till att �blödningar ofta utnyttjats� samt att�en allt större del av dessa undersökningar genomförts utan det störande ele-mentet bedövning�. Han är dock inte nöjd med all denna variation. Han klagaröver att metodskillnaderna gör svårigheten att vardera de olika forskarnas re-sultat �oöverstiglig�. Det �nns, menar han, �skriande behov� av standardiseradeprocedurer som framkallar likartade chocktillstånd. 88
Situationen hade inte ändrats mycket åtta år senare. S.M. Rosenthal ochR.C. Millican skrev att �undersökningar av djur inom området traumatisk chockhar gett upphov till skilda och ofta motsägande resultat�. Icke desto mindre sågde fram emot �framtida försök på området�.
Liksom Gregersen avrådde de från bruk av bedövning: �Bedövningens in-verkan är omstridd. . . enligt undertecknades mening är det bäst att undvikalängre tids bedövning. . . � De rekommenderar också att �lämpligt antal djurutnyttjas för att kompensera biologiska variationer�. 89
1974 arbetade forskarna ännu med �djurmodeller� av experimentellt framkalladchock. Fortfarande gjorde de preliminära försök för att klargöra vilka skadorsom man skulle tillfoga för att framkalla ett tillfredsställande �normalt� chock-tillstånd. Under decennier hade man framkallat blödningar hos hundar i exper-iment som utformats i syfte att vålla chocktillstånd. Nyare studier indikeradeatt (vilken överraskning!) chocktillstånd som framkallats genom blödning hoshundar inte liknar chocktillstånd hos människor. I beaktande av dessa studierframkallade forskare vid University of Rochester blödningar hos grisar för attavgöra hur stor blodförlust som kunde vara lämplig för vållande av experimentellchock. Grisarna antogs våra mer lika människor i detta avseende. 90
Årligen utförs också hundratals experiment i vilka djur tvingas bli beroendeav droger. Exempelvis har mer att femhundra studier genomförts enbart angåendekokain. I en undersökning av endast 380 stycken av dessa uppskattades kost-

88Annual Review of Physiology 8:335(1946).
89Pharmacological Review 6 (4):489 (1954).
90K. Hobler och R. Napodano, Journal of Trauma 14 (8):716 (1974).
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naden till omkring hundra miljoner dollar, till största delen skattemedel. 91 Härär ett exempel:I ett laboratorium (som drivs av Gerald Denau) på Downstate Medical Cen-ter låstes rhesusapor fast i spännstolar. De �ck lära sig att själva tilldela sigkokain direkt i blodet. Genom att trycka på en knapp kunde de få vilka kvan-titeter de ville. Enligt en rapport
tryckte försöksaporna ner knappen gång på gång, även efter kram-per. De var sömnlösa. De åt fem till sex gånger mer att normalt menblev ändå utmärglade. . . I slutet började de stympa sig själva ochde dog slutligen av kokainmissbruk.

Dr. Deneau har medgivit att �få människor skulle ha råd med de kraftigakokaindoser dessa apor hade möjlighet att erhålla�. 92Även om femhundra experiment utförts med kokain så är det bara en litendel av det experimenterande som innebär att man gör djur till missbrukare. Iförsta upplagan av denna bok beskrev jag en liknande serie experiment rörandemor�n och amfetamin. Har följer några nyare exempel:Vid University of Kentucky användes beaglehundar vid studier av absti-nensbesvär efter Valium och ett liknande lugnande medel, Lorazepam. Hundar-na tvingades bli beroende av medicinen. Sedan undanhöll man dem lugnandemedel en gång varannan vecka. Abstinensbesvären bestod i ryckningar, muskel-sammandragningar, attacker i tät följd, kraftig frossa, snabb viktminskning,rädsla och att djuren kröp ihop. Efter fyrtio timmars valiumabstinens �iakt-togs ett �ertal konvulsioner med utdragna eller korta repeterade kramper hossju hundar av nio. . . Två hundar drabbades av upprepade perioder med kortarepeterade krampattacker i hela kroppen�. Fyra hundar dog - två under kramperoch två efter snabb viktminskning. Lorazepam vållade liknande symptom, dockinte död i kramper. Experimentledarna refererade till försök ändå från 1931. Ab-stinens från barbiturater och lugnande medel hade i sådana försök observeratshos råttor, katter, hundar och primater. 93D.M. Crilly och C.G. Gowans från Cleveland State University gjorde enhistorisk översikt över de experiment som visade att �hos �era arter kan ab-stinense�ekter uppstå efter enstaka intag av opiater�. Bland dessa arter fannsbl.a. hundar, möss, apor och råttor. Forskarna gick vidare genom att testa enhypotes som gick ut på att mor�nabstinens leder till överkänslighet mot smärta.De dresserade råttor med en metod som i genomsnitt innebar 6 387 övningari �chockdiskriminering�. Råttorna �ck i dessa övningar reagera på en elchock.Sedan gav man råttorna mor�ninjektioner och utsatte dem för elchocker förs-ta, andra, tredje och sjunde dagen därefter. Forskarna noterade att chockkäns-ligheten höjdes under dagarna närmast efter mor�nintaget. 94
91Martin Stephens, A Critique of Animal Experiments on Cocaine Abuse. Rapporten är

sammanställd för de amerikanska, nationella och New England-baserade antidjurförsöks-
föreningarna (Boston 1985).

92Health Care 2 (26), 28 augusti - 10 september 1980.
93Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 226 (3)783-789 (1983).
94Psychopharmacology 88:500-504 (1986).
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Har följer ett ännu mer bisarrt exempel på drogforskning: Ronald Siegel(University of California, Los Angeles) kedjade fast två elefanter vid en lada.Elefanthonan utnyttjades i försök som syftade till att bestämma gränsvärden�för att fastställa metoder för och dosering av LSD-intag.� Hon �ck drogen oraltsamt med injektionspistol. Därefter �ck båda elefanterna en daglig dos undertvå månader. Deras beteende observerades. Kraftiga doser av hallucinogenen�ck honan att falla ner på sidan, darra och knappt andas under en timme.Elefanthannen blev aggressiv av de höga doserna. Han attackerade Siegel, sombeskrev detta upprepade aggressiva beteende som �opassande�. 95Min sista historia i denna grymma saga om drogförsök har åtminstone ettlyckligt slut. Forskare vid Cornell University Medical College gav katter storadoser barbiturater genom rör som opererats in i deras magar. Sedan avbröt dein�ödet av barbiturater abrupt. Så här beskriver de abstinenssymtomen:
En del kunde inte stå. . . De djur som uppvisade de svåraste absti-nenstecknen spretade rakt utåt sidorna med benen. De hade ock-så de tätaste krampanfallen av typ svårt epileptiskt anfall. Nästansamtliga djur dog under eller strax efter perioder med kontinuerligkonvulsiv aktivitet. . . Hastig eller ansträngd andning kunde ofta iak-ttas när de andra abstinenstecknen var som mest intensiva. . . Närdjuren var svagast kunde sänkt kroppstemperatur noteras, särskiltefter varaktiga attacker och strax före döden. 96

Dessa experiment påbörjades 1975. Några år dessförinnan hade visserligenbarbituratmissbruk varit ett allvarligt problem, men vid denna tid hade bruketav barbiturater begränsats kraftigt. Missbruket hade avtagit. Sedan dess har detfortsatt avta. Ändå pågick kattexperimenten vid Cornell i fjorton år. 1987 sam-manställde då Trans-Species Unlimited (en djurrättsgrupp från Pennsylvania)all tillgänglig information de kunde få tag i angående försöken. De påbörjadeen kampanj för att stoppa experimenten. Under fyra månader demonstreradeengagerade människor utanför det laboratorium där kattstudierna utfördes. Deskrev brev till anslagsgivande myndigheter, till pressen, till universitet och tilllagstiftarna. Efter att ha försvarat experimenten under lång tid skrev Cornelloch Michiko Okamoto (den forskare som utförde experimenten) 1988 till anslags-givaren. De meddelade National Institute on Drug Abuse att de avstod från ettnytt forskningsstipendium om 530 000 dollar. Det skulle ha betalat för ytterli-gare tre års experimenterande. 97Hur kan sådant hända? Hur kan människor som inte är sadister tillbringa sinaarbetsdagar med att försätta apor i livslånga depressioner, hetta upp hundartill döds eller göra katter till drogmissbrukare? Hur kan de sedan ta av sinavita rockar, tvätta händerna och gå hem till familjen? Hur kan skattebetalarnatillåta att deras pengar används till att vidmakthålla denna verksamhet? Hur
95Bulletin of the Psychonomic Society 22 (1):53-56 (1984).
96European Journal of Pharmacology 40:114-115 (1976).
97Newsweek, 26 december 1988, s.50. �TSU Shuts Down Cornell Cat Lab�, The Animals

Agenda 9(3):22-25 (mars 1989).
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kunde studenter fortsätta protestera mot orättvisa, diskriminering och förtryckav alla slag, oavsett hur långt hemifrån det ägde rum, och samtidigt bortse frånde grymheter som förekom - och förekommer - innanför murarna på deras egnauniversitet?
Svaret på dessa frågor ligger i att vi godtar artförtrycket utan att tänkaigenom det. Vi tolererar grymheter mot andra arter som skulle göra oss rasandeom de riktades mot några som tillhör vår egen art. Speciesismen tillåter forskar-na att betrakta djur som komponenter i utrustningen. De är laboratorieverktygsnarare att levande lidande varelser. I ansökningar om statliga anslag räknasdjuren faktiskt till �utrustning� tillsammans med provrör och inspelningsappa-rater.
Förutom denna allmänna speciesistiska inställning som forskaren delar medandra medborgare så �nns det en del speciella omständligheter vilka bidrartill att möjliggöra de försök jag beskrivit. Främst bland dessa är människorsoerhörda respekt för vetenskapsmän.
Visserligen har tillkomsten av atomvapen och miljöförstöring fått oss attbetvivla att vetenskap och teknologi är så fördelaktiga som det kan tyckas vidförsta påseendet. Men de �esta människor har fortfarande en tendens att be-trakta den som har vit rock och en doktorsgrad med underdånig respekt. Ien välkänd försöksserie visade Harvardpsykologen Stanley Milgram att vanligamänniskor lyder en vitklädd forskares anvisningar när det gäller att utsätta enmänsklig försöksperson för något de tror är elchocker (vilket det inte är). El-chockerna utgör �bestra�ningar� för felaktiga svar på en fråga. De fortsätter attdela ut elchocker även när försökspersonen skriker och låtsas ha mycket ont.

98 Detta kan inträ�a när deltagarna tror att de tillfogar en människa smärta.Hur mycket lättare är det då inte för studenter att förtränga sina inledandeskrupler när deras professorer anvisar dem att utföra försök med djur? Det somAlice Heim med rätta kallat �indoktrineringen� av studenten är en process somsker gradvis. Det börjar med dissektion av grodor på biologilektionerna. När deblivande medicin-, psykologi- och veterinärstudenterna så kommer till univer-sitetet upptäcker de att de måste utföra experiment med levande djur för attkunna fullfölja den bana de valt. Då är det svårt att vägra, särskilt med tankepå att de vet att verksamheten de ombeds delta i är allmän praxis. Studentersom vägrat delta i sådana studier för uppleva att deras kursresultat underkänns,och de tvingas ofta lämna sitt ämnesområde.
Trycket att anpassa sig lättar inte när studenterna tagit sina examina. Omde fortsätter med att doktorera i ämnen där djurförsök är brukliga så upp-muntras de att konstruera egna experiment för att kunna skriva om dem i sinaavhandlingar. Om studenter utbildas på detta sätt kommer de naturligt nog att

98S. Milgram, Obedience to Authority (New York, Harper and Row 1974). Jag tar här
tillfället att kommentera den omfattande etiskt grundade kritik som dessa experiment har
utsatts för p.g.a. att experimenten utnyttjat människor utan deras medgivande. Visst är det
synnerligen tveksamt om Milgram borde lurat experimentdeltagarna på det sätt som skedde.
Men när vi jämför vad de drabbades av med vad de ickemänskliga djuren ofta drabbas av, ger
detta också en bild av hur mycket känsligare de �esta människor är när det galler att bedöma
det etiska i experiment med människor.
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fortsätta på samma sätt när de blir professorer. Och de kommer i sin tur attuppfostra sina egna studenter på samma sätt. Har följer ett vittnesbörd som ärsärskilt avslöjande. Roger Ulrich sysslade med djurförsök men lyckades undslip-pa sin betingning och medger nu att han utsatt djur från råttor till apor för �årav tortyr�. Amerikanska Psykologförbundets tidskrift Monitor meddelade 1977att Ulrichs aggressionsförsök presenterats för en kongresskommitté som exem-pel på inhuman forskning. Till förvåning för de motståndare till djurförsök somkritiserat honom, säkert också till förvåning för Monitors redaktör, skrev Ulrichtillbaka för att säga att han var �djupt berörd� av kritiken. Han tillade:

Inledningsvis drevs min forskning av en önskan att förstå och lösaproblemet med mänsklig aggression. Senare upptäckte jag dock attresultaten av mitt arbete inte gav några skäl att fortsätta. Iställetbörjade jag fundera över om inte ekonomiska belöningar, yrkespres-tige, möjligheten att resa etc. var de faktorer som höll mig kvar.Kanske vi som tillhörde forskarsamhället i själva verket utgjorde endel av problemet (med stöd av vårt byråkratiska och rättsliga sys-tem). 99
Som vi sett genomgick Don Barnes en liknande attitydförändring beträ�andesin arbete med att bestråla dresserade apor för USA:s �ygvapen. Han kallar denprocess som Ulrich beskriver för �betingad etisk blindhet�. Med andra ord, precissom en råtta kan betingas att trycka ner en spak i utbyte mot belöning i form avmat så kan en människa betingas att ignorera djurförsökens etiska problematikmot belöning i yrkeslivet. Som Barnes påpekar:
Jag utgjorde ett klassiskt exempel på det jag vill kalla �betingadetisk blindhet.� Hela mitt liv hade bestått i att bli belönad för attutnyttja djur och behandla dem som källor till mänskliga fördelareller nöjen. . . Det moraliska eller etiska i att använda laboratoriedjurfördes aldrig på tal under mina sexton år i laboratoriet, varken vidinstitutionella eller informella sammankomster. Inte förrän jag togupp frågorna under de sista dagarna av min borttynande tjänst somdjurförsöksledare. 100

Inte bara forskarna själva lider av betingad etisk blindhet. Forskningsavdel-ningar brukar ibland bemöta kritiker genom att berätta att de har en veterinäranställd för att se till djuren. Sådana påpekanden antas lugna folk eftersom det�nns en allmän föreställning om att veterinärer är människor som bryr sig omdjur. De skulle aldrig låta djuren lida i onödan. Dessvärre är så inte fallet. Mån-ga veterinärer började utan tvekan ägna sig åt området p.g.a. att de bryddesig om djur. Det är emellertid inte lätt för någon som verkligen bryr sig omdjur att gå igenom en veterinärutbildning utan att känslan för djurens lidandentrubbas av. De som bryr sig allra mest kanske inte förmår fullborda studierna.En tidigare veterinärstudent skrev till en djurskyddsorganisation:
99Monitor, en publikation från amerikanska psykologförbundet, mars 1978.
100Donald J. Barnes, �A Matter of Change�, i Peter Singer, red., In Defense of Animals
(Oxford: Blackwell 1985), s.160, 166.
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Min livslånga dröm och ambition att bli veterinär förjagades efter�era svåra upplevelser på den förberedande veterinärutbildningenvid mitt delstatsuniversitet. Upplevelserna rörde standardmässigaförsöksmetoder som de okänsliga lärarna brukade utnyttja. De upp-fattade det som helt godtagbart all experimentera med djur ochdärefter avliva alla djur de utnyttjat. Detta fann jag motbjudandeoacceptabelt utifrån mitt eget moraliska synsätt. Efter otaliga kon-frontationer med dessa hjärtlösa djurförsöksledare tog jag det smärt-samma beslutet att välja en annan yrkesbana. 101
1966 gjordes försök att genomföra lagstiftning till skydd för laboratoried-jur. USA:s veterinärmedicinska förbund vittnade då inför kongresskommittéerom att de var positiva till lagstiftning för att förhindra stöld av husdjur somsedan säljs till laboratorier. Emellertid var förbundet emot krav på tillstånds-givning och regler för forskningsarrangemangen eftersom detta kunde inverka påforskningen. Den grundläggande yrkesattityden innebär, som en artikel i Journalof the American Veterinary Medical Association uttryckte det, att �veterinäryr-kets existensberättigande ligger på lång sikt i människans välbe�nnande - intei de lägre djurens�. 102 När man väl fattat konsekvenserna av detta �na exem-pel på speciesism bör man inte bli förvånad över upplysningen att veterinärerdeltog i många av de forskarlag som utförde de försök som uppräknats i dettakapitel. Bara för att ta ett exempel, se på beskrivningen s. 45 av det försök medjämviktsplattform för primater som innebar exponering för nervgasen soman.I den rapport ur vilken beskrivningen hämtats sägs att: �Rutinmässig skötselav djuren har utförts av veterinärvetenskapliga avdelningen, USAF School ofAerospace Medicine�.Över hela USA är veterinärer beredda att tillhandahålla �rutinmassig sköt-sel� av djur som missbrukas i onödan. Är det sådant veterinäryrket står för?(Det �nns emellertid visst hopp för veterinärerna. En ny veterinärorganisationhar nämligen bildats i syfte att ge stöd till praktiserande veterinärer och stu-denter som har etiska betänkligheter beträ�ande behandlingen av ickemänskligadjur. 103 )När en typ av djurförsök väl blivit accepterad forskningspraxis på ett visstområde är processen självförstärkande och svår att bryta sig ur. Inte bara pub-licering och tjänstetillsättning kopplas samman med djurförsöken, utan ocksåde stipendier och anslag som �nansierar forskningen. Om en myndighet tidigaregett stöd till djurförsök har de lätt att ge stod till förslag om ett nytt försökmed djur. Nya metoder som inte utnyttjar djur verkar mindre bekanta och harsvårare att få stöd.Allt detta bidrar till att förklara varför det inte alltid är så lätt för folkutanför universiteten att förstå motiveringen till den forskning som utförs in-om universitetens hägn. Ursprungligen kanske forskare och vetenskapsmän bara

101The Death Sciences in Veterinary Research and Education, (New York, United Action
for Animals), s.iii.
102Journal of the American Veterinary Medical Association 163 (9):1 (i november 1973).
103Association of Veterinarians for Animal Rights, Address: 15 Dutch St., Suite 500-A, New
York, N.Y. 10038-3779.
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hade ambitionen att lösa de viktigaste frågorna utan att ta hänsyn till andraöverväganden. Otvivelaktigt drivs en del fortfarande av sådana motiv. Alltförofta gräver emellertid den akademiska forskningen ner sig i småttiga och bety-delselösa detaljer. De stora frågorna har ju redan granskats och antingen löstseller visat sig vara alltför svårlösta. Därför söker forskarna sig bort från degenomplöjda områdena för att söka nya områden där allt man hittar är nytt,även om kopplingen till en central fråga är avlägsen. Som vi sett medger forskar-na inte sällan att att försök, snarlika deras egna, förutom ifråga om en eller annandetalj, redan utförts. Det vanligaste sättet att avsluta en vetenskaplig artikel påär med orden �ytterligare forskning är nödvandig�.

När vi läser beskrivningar av försök som vållar smärta och som uppenbarligeninte ens är avsedda att leda till resultat av någon egentlig betydelse är vi tillen början böjda att tro att det måste ligga mer i det som görs att vi harmöjlighet att förstå. Att vetenskapsmännen måste ha något bättre skäl för detde sysslar med än man kan utläsa ur deras rapporter. När jag beskriver sådanaexperiment eller citerar direkt ur forskarnas egna publicerade rapporter reagerarfolk vanligtvis med att bli förbryllade och skeptiska. Tränger vi djupare in iämnet �nner vi emellertid att det som tycks vara trivialt på ytan mycket oftaverkligen är trivialt. De som forskar med djurförsök medger ofta detta ino�ciellt.H.F. Harlow, vars experiment vi tog itu med i början av detta kapitel, varredaktör för Journal of Comparative and Physiological Psychology i tolv år.Knappt någon annan tidskrift har publicerat �er rapporter om smärtsammadjurförsök än den. I slutet av denna period hade Harlow enligt egen uppskattningläst omkring 2 500 manus som sänts till tidskriften för publicering. I en halvtskämtsam avskedsnotis skrev han att �de �esta experiment är inte värda attutföras och de �esta resultat är inte värda att publiceras.� 104

Detta borde inte överraska oss. Forskare är människor och de är mottagligaför samma påverkan som andra människor. Det gäller även forskare i psykolo-gi, medicin och biologi. De tycker om att gå vidare i sin karriär, att få högretjänsteställning och att få sitt arbete läst och diskuterat av kollegerna. En vik-tig del av karriärstegen och vägen till högre prestige utgörs av publicering i derätta tidskrifterna. Detta inträ�ar på alla områden, såväl i �loso� och historiasom i psykologi och medicin. Det är förståeligt och knappt värt att kritisera. De�losofer och historiker som publicerar sig för att förbättra karriärmöjligheternaställer inte till någon större skada förutom att slösa papper och tråka ut sinakolleger. De forskare som experimenterar med djur kan emellertid vålla svårsmärta eller utdraget lidande. Därför bör kriterierna vara mycket striktare närdet gäller att bedöma om deras arbete är nödvändigt.
Det huvudsakliga stödet till djurförsök kommer från de statliga myndigheter(i USA, Storbritannien och i andra länder) som främjar forskning i biologiskavetenskaper. Den överväldigande delen av de experiment som beskrivits i dettakapitel har faktiskt bekostats med medel ur allmänna fonder som uppbyggtsmed skattemedel. Många av dessa myndigheter betalar experiment som barahar en mycket avlägsen anknytning till de syften myndigheterna bildats för. Jag

104Journal of Comparative and Physiological Psychology 55:896 (1962).
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har beskrivit experiment som bekostats av USA:s nationella hälsomyndigheter,Förvaltningen för alkohol, drogmissbruk och mental hälsa, Federala �ygtra�k-förvaltningen, Nationella vetenskapsrådet, National Aeronautics and Space Ad-ministration m.�. Det är inte lätt att begripa varför USA:s armé ska betala fören undersökning av hur upphettade drogade råttor sprider sin urin. Inte hellervarför USA:s allmänna sjukvårdsmyndigheter skulle vilja betala pengar så attman kan ge LSD till elefanter.
Eftersom försöken betalas av statliga myndigheter är det nästan över�ödigtatt tillägga att det inte �nns någon lag som hindrar vetenskapsmännen frånatt utföra dem. Det �nns lagar som hindrar vanligt folk från att prygla sinahundar till döds. Vetenskapsmannen kan dock ostra�at göra detta i USA. Ochdet �nns ingen som kontrollerar om deras prygel ställer några speciella förde-lar i utsikt, fördelar som inte vanligt prygel skulle leda till. Det vetenskapligaetablissemangets styrka och prestige är en anledning till att det är så. Detta har(tillsammans med stödet från olika intressegrupper) - bl.a. de som föder uppförsöksdjur till försäljning - räckt för att hindra försöken att inrätta e�ektivlegal kontroll.
På Cleveland Metropolitans allmänna sjukhus har Robert J. White specialis-erat sig på att ta huvuden från apor. Efter att helt ha separerats från kroppenhålls huvudena sedan levande i en vätska. White utgör ett ypperligt exempel påvetenskapsmannen som betraktar laboratoriedjur som �forskningens redskap�.Han har faktiskt själv sagt att arbetet med dekapiterade apor huvudsakligensyftar till �att tillhandahålla ett levande laboratorieredskap� för hjärnforskning.Han fällde detta yttrande till en journalist som besökte Whites laboratorium.Journalisten uppfattade besöket som �en sällsynt och skakande inblick i veten-skapsmannens kalla kliniska värld, där ett djurs liv saknar varje mening förutomdet omedelbara experimentsyftet�. 105
Enligt White är det ��loso�skt meningslöst och tekniskt omöjligt att inklud-era djuren i vårt etiska system�. 106 White anser sig med andra ord vara utannågra etiska begränsningar när det gäller det han gör mot djur. Därför är det intemärkligt att en annan reporter som intervjuade honom fann att White �irriterarsig på regler oavsett om de stammar från sjukhusförvaltning eller försäkrings-bolag. `Jag är elitist' säger han. Han anser att doktorer ska ledas av jämlikar�.

107

En annan aktiv motståndare till statlig reglering är nobelpristagaren DavidBaltimore, professor vid Massachusett's Institute of Technology. I ett tal tillAmerican Association för the Advancement of Science omtalade han nyligen de�långa timmar� han och hans kolleger lagt ner på att kämpa mot lagstiftningrörande deras forskning. 108 Grunden för Baltimores kamp mot sådan regler-ing framgick då han några år tidigare framträdde i en TV-program med Har-
105Scope (Durban, Sydafrika), 30 mars 1973.
106Robert J. white, �Antivivisection: The Reluctant Hydra�, The American Scholar 40
(1971), omtryckt i T. Regan och P. Singer, red., Animal Rights and Human obligations första
utg. (Englewood CIITh N.J., Prentice-Hall 1976), s.169.
107The Plain Dealer, 3 juli 1988.
108Birmingham News, Birmingham, Alabama, 12 februari 1988.
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vard�losofen Robert Nozick och andra vetenskapsmän. Nozick frågade veten-skapsmännen om det faktum att ett experiment dödar hundratals djur någonsinbetraktades (av forskare) som ett skäl att inte utföra experimentet. �Inte vad jagkänner till,� svarade en vetenskapsman. Nozick drev frågan vidare: �Räknas intedjuren alls?� En vetenskapsman replikerade �Varför skulle de räknas?� Baltimoreinsköt då att han inte tyckte att djurförsök över huvud taget aktualiserade någotmoraliskt problem.

109

Män som White och Baltimore må våra lysande vetenskapsmän men derasuttalanden om djur visar att de är ignoranter i �loso�. Jag känner inte tillnågon yrkesverksam �losof som skulle hålla med om att det är �meningslöst�eller �omöjligt� att räkna med djur i vårt etiska system eller att djurförsök inteaktualiserar några moraliska problem. I �loso� är sådana påståenden jämförbaramed att hävda att jorden är platt.Hittills har amerikanska vetenskapsmän varit utomordentligt oförsonliga be-trä�ande o�entlig kontroll av det som de gör mot djur. De har lyckats kväsaäven minimala regler till skydd mot djurs lidande i experiment. Den enda fed-erala lag som �nns i USA på detta område är djurskyddsförordningen. Utifrånden ställs vissa krav på transport, boende och hantering av djur när de säljssom sällskapsdjur, visas på utställningar eller ska användas i experiment. Närdet gäller själva försöken tillåter den emellertid forskarna att göra precis som debehagar. Detta är också avsikten. När lagen godtogs av kongressens kommittéville man:
skydda forskaren på detta område genom att undanta alla djur un-der pågående forskning eller experiment. . . Kommittén har inte föravsikt att på något sätt påverka forskning eller experiment. 110

En del av lagen kräver att de privata företag och andra organisationer somregistreras under förordningen (statliga forskningsinstitutioner och många min-dre anläggningar behöver inte registreras) måste skriva en särskild rapportrörande plågsamma djurförsök. Om försöket utfördes utan smärtlindring måsterapporten förklara att detta var nödvändigt för att forskningsprojektets syfteskulle uppnås. Man gör inga försök att bedöma om detta �syfte� är tillräckligtviktigt för att motivera att man orsakar smärta. Under sådana omständigheterinnebär kravet inte mycket mer att extra pappersarbete, vilket är ett vanligtklagomål bland forskare. De kan naturligtvis inte ge hundar ständiga elchockerför att orsaka ett tillstånd av hjälplöshet om de samtidigt bedövar hundarna.De kan inte heller skapa depression hos apor om de samtidigt håller dem lyck-liga eller omedvetna med droger. I sådana fall kan de sanningsenligt säga attexperimentets syfte inte kan uppnås om smärtlindring används. Sedan kan defortsätta experimentet på samma sätt som de skulle gjort innan lagen fanns till.
109�The Price of Knowledge�, radioprogram i New York, 12 december 1974 WNET/13,
avskriften har tillhandahållits av WNET113 och Henry Spira.
110Citerad i rapporten från OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and
Education, s.277.
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Det bör alltså inte förvåna oss att exempelvis rapporten om PEP experimentetföregås av kungörelsen:
Djuren i detta försök har anska�ats, vårdats och använts i enlighetmed djurskyddsförordningen och skriften �Handledning för vård ochbruk av försöksdjur� (sammanställd av Institute of Laboratory An-imal Resources - Nationella Forskningsrådet).

Samma uttalande förekommer faktiskt i Brooks Air Force Base' övningshan-dledning för PEP, i AFRRI:s rapport om �aktivitetshjulet för primater� och imånga andra av de amerikanska skrifter jag citerat. Påståendet säger ingentingalls om hur mycket djuren lidit eller om hur betydelselöst syftet de lidit förkan ha varit. Det säger emellertid en hel del om vad djurskyddsförordningenär värd, liksom om den �Handledning för vård och bruk av försöksdjur� somforskningsrådets institut givit ut.
Den fullständiga frånvaron av e�ektiv lagstiftning i USA står i skarp kon-trast till laget i många andra utvecklade länder. I Storbritannien kan exempelvisinga experiment utföras utan att ett tillstånd utfärdats av inrikesministeriet.Förordningen angående djur (forskningsmetoder) från 1986 anger uttryckligenatt �ministeriet ska väga de sannolika skadliga e�ekterna för de berörda djurenmot den sannolika nyttan�. I Australien har ledande statliga vetenskapliga insti-tutioner (motsvarande USA:s nationella hälsomyndigheter) utvecklat regler sominnebär att alla försök måste godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. Nämndenmåste ha en medlem med intresse för djurskydd, som inte får våra anställd avden institution som utför experimentet, samt ytterligare en oberoende medlemutan anknytning till djurförsök. Nämnden måste tillämpa en preciserad sam-ling principer och villkor. Bl.a. en instruktion att väga det vetenskapliga ochpedagogiska värdet av experimentet mot dess tänkbara inverkan på djurens väl-be�nnande. Dessutom måste bedövning användas om försöket �kan vålla smärtaav sådan typ och styrka att bedövning normalt skulle användas i läkar- eller vet-erinärverksamhet�. De australiska reglerna gäller för alla forskare som erhållerstatligt stöd, samt under delstatslagarna för alla forskare i Victoria, New SouthWales och South Australia. 111 I Sverige krävs också att försök godkänns avnämnder med lekmän. Kongressens byrå för utvärdering av teknologi (OTA)gjorde 1986 en översikt över lagstiftningen Australien, Kanada, Japan, Dan-mark, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien.De sammanfattade:
De �esta länder som granskats för denna översikt har lagar som gerbetydligt större skydd för försöksdjuren att lagarna i USA. Trotsdetta skydd har djurskyddsanhängare utövat betydande påtryck-ningar för ännu strängare lagstiftning. Många länder överväger om-

111National Health and Medical Research Council, Code of Practice for the Care and Use
of Animals for Experimental Purposes (Australiska regeringens informationsservice, Canber-
ra 1985). Nyligen har reviderade regler godtagits; se �Australian Code of Practice�, Nature
339:412 (8 juni 1989).
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fattande förändringar, däribland Australien, Schweiz, Västtysklandoch Storbritannien. 112

Sedan detta påpekande gjordes har strängare lagstiftning faktiskt redan in-förts i Australien och Storbritannien.
Jag hoppas att jämförelsen inte missförstås. Den syftar inte att visa att alltstår väl till med djurförsöken i länder som Storbritannien och Australien. Detvore långt från sanningen. �Vägningen� av sannolika fördelar mot skador pådjuren utförs ändå inom ramen för en speciesistisk attityd till djur. Därför blirdet omöjligt att ta lika stor hänsyn till djurens intressen som till liknande in-tressen hos människor Jag har jämfört situationen i USA med situationen i andraländer bara för att visa att de amerikanska normerna på området be�nner sig av-grundsdjupt under det acceptabla. Det gäller inte bara om man ser det utifrånnormerna i rörelsen för djurens frigörelse, utan också utifrån de normer somaccepteras av forskarsamhället i andra betydande industriländer. USA:s veten-skapsmän skulle må bra av att se sig själva så som deras kolleger i andra länderser dem. När jag besöker medicinska och vetenskapliga konferenser i Europa ochAustralien så blir jag ofta kallad avsides av forskare som berättar att de kanskeinte är ense med mig om alla mina synpunkter på djurförsök men. . . Sedanbeskriver de, med skakad röst, någonting de såg vid senaste besöket i USA. Inteundra på att en skribent i den respekterade brittiska vetenskapliga tidskriftenNew Scientist nyligen beskrev USA som �ett land som tycks vara en nationav barbarer, vilket återspeglas i deras djurskyddslagstiftning� 113 USA sack-ade efter den civiliserade världen när det gällde att förbjuda mänskligt slaveri.På samma sätt sackar USA nu efter när det gäller att mildra den ohämmadebrutaliteten i djurslaveriet.
1985 gjordes mindre tillägg till USA:s djurskyddsförordning. De innebar kravpå bättre motionsmöjligheter för hundar och bättre boende för primater. De ly-ckades emellertid inte ta itu med de verkliga problemen rörande kontroll övervad som händer under pågående experiment. Tilläggen innebär att o�entligadjurnämnder inrättades. Men i linje med en bibehållen frihet från inblandningi själva experimenten så saknar dessa nämnder makt över det som pågar i ex-perimenten. 114
Trots det faktum att djurskyddsförordningen antogs för mer att tjugo årsedan så har den ändå praktiskt taget aldrig tillämpats. För det första har jord-bruksministern aldrig utfärdat några regler rörande förordningens tillämpningpå möss, råttor, fåglar eller lantbruksdjur som används vid forskning. Det berorantagligen på att jordbruksdepartementet inte ens har tillräckligt många kon-trollanter för att kunna undersöka förhållandena för djur som hundar, katter ochapor, än mindre för fåglar, råttor, möss och lantbruksdjur. Som OTA konstateratså har �tillgången på pengar och personal för tillämpning av förordningen aldrig

112OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.377.
113Pat Monaghan, �The Use of Animals in Medical Research,� New Scientist, 19 november
1988, s.54.
114En sammanfattning av tilläggen från 1985, samt av lagstiftning och regler vid denna tid,
�nns i OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.280-286.
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svarat mot förväntningarna hos de människor som menar att den nuvarande lags-tiftningens främsta uppgift är att förhindra eller lindra lidandet vid djurförsök�.OTA:s personal kontrollerade en förteckning över 112 djurförsöksanläggningar.De fann att 39 registrerade hos den avdelning på jordbruksdepartementet sominspekterar laboratorier. OTA-rapporten säger dessutom att detta antagligen ären återhållsam uppskattning av det verkliga antalet oregistrerade (och därmedhelt oinspekterade och okontrollerade) djurlaboratorier. 115
Förenta staternas regler för djurförsök är nu en pågående fars: Det �nns enlag som formellt sett gäller för alla varmblodiga försöksdjur. Den kan emeller-tid bara träda i kraft via förordningar som, med OTA:s ord, �sannolikt inteär tillämpliga på en betydande andel av de djur som utnyttjas i experiment�.OTA konstaterade vidare att uteslutningen av många arter från förordningensskydd �tycks strida mot kongressens avsikter och gå utöver jordbruksministeri-ets lagstadgade befogenheter�. 116 Detta är starka ord för att komma från detvanligtvis återhållsamma OTA. Tre år efter lagändringen hade emellertid ingent-ing gjorts för att ändra situationen. I en rapport från en grupp högt uppsattavetenskapsmän 1988 granskades faktiskt en rekommendation som gick ut på attreglerna skulle utvidgas till att omfatta alla varmblodiga djur. Rekommendatio-nen avvisades. Avvisandet motiverades inte. Det utgör ytterligare ett exempelpå de amerikanska vetenskapsmännens motsträviga attityd till de allra mestelementära förbättringar för de djur som de utnyttjar. 117
Farsen visar alltså inga tecken på att ta slut. Problemet är att den är avgjortolustig. Det �nns inga skäl att tro att råttor och möss är mindre känsliga försmärta och lidande att marsvin, hamstrar, kaniner eller många andra djur. Inteheller att de har mindre behov av minimikrav på boende och transporter.
Hittills har jag byggt beskrivningarna av försök i detta kapitel enbart påsammanfattningar av rapporter forskarna själva skrivit och låtit publicera ivetenskapliga tidskrifter. Man kan inte beskylla dessa belägg för att våra över-drivna. Men p.g.a. den totala bristen på riktig granskning av vad som händer vidförsöken är verkligheten ofta mycket värre att den publicerade beskrivningen.Detta klargjordes 1984 i fallet med Thomas Gennarellis experiment vid Univer-sity of Pennsylvania. Försöken gick ut på att tillfoga apor skallskador och sedanundersöka hjärnskadans karaktär. Enligt de o�ciella anslagsdokumenten skulleaporna bedövas innan de �ck skallskadan Medlemmar i en grupp kallad Djurensbefrielsefront hade dock andra uppgifter. De hade också fått veta att Gennarel-li video�lmade sina försök. De gjorde inbrott i laboratoriet och stal �lmerna.De tittade på �lmerna och �ck se medvetna obedövade babianer som kämpademedan de spändes fast innan skallskadan tillfogades. De såg djuren vrida sig dåderas bedövning uppenbarligen släppte samtidigt som kirurgerna arbetade medderas frilagda hjärnor. De kunde också höra försöksledarna håna och skrattaåt skräckslagna och plågade djur. Video�lmerna var så komprometterande att

115OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.286-287.
116OTA, Alternatives to Animal Use in Research, Testing and Education, s.287, 298.
117National Research Council, Use of Laboratory Animals in Biomedical and Behavioral
Research (Washington D.C., National Academy Press 1988). Se särskilt C. Stevens' �Individual
Statement�.
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hälso- och socialministern drog in Gennarellis anslag drygt ett år senare. Un-der detta år arbetade den Washingtonbaserade gruppen People för the EthicalTreatment of Animals och hundratals djuraktivister hårt med saken. 118

Sedan dess har andra exempel blivit kända. Vanligtvis har det berott på attnågon som arbetat i laboratoriet slagit larm och sedan fått betala med att mistajobbet. Djurskyddsteknikern Leslie Fain tog exempelvis avsked från sitt jobbvid Gillettes försökslaboratorium i Rockville, Maryland. Hon hade tagit fotoni laboratoriet och hon gav dem till djuraktivister. Fotona visade hur Gillettetestade nya sammansättningar av rosa och brunt bläck till deras Paper Mate-pennor genom att stoppa bläcket i ögonen på medvetna kaniner. Bläcksorternavisade sig vara extremt irriterande och de vållade blodiga ögon�ytningar hosnågra kaniner. 119 Man kan bara försöka gissa hur många laboratorier det �nnsdär missbruket av djur är minst lika grovt men där ingen haft modet att göranågot åt det.
När är djurförsök berättigade? En del människor som kommer underfundmed hur försöken ofta går till reagerar med att kräva att alla djurförsök omedel-bart förbjuds. Men om vi ställer så absoluta krav har försöksledaren ett svartill hands: Skulle vi vara beredda att låta tusentals människor dö om de kunderäddas av ett enstaka djurförsök med ett enda djur?
Frågan är givetvis rent hypotetisk. Något enstaka experiment som räddartusentals liv har aldrig funnits och skulle aldrig kunna �nnas. Denna hypotetiskafråga kan besvaras med en annan: Skulle forskarna våra beredda att utföra sinaexperiment på ett föräldralöst spädbarn som är yngre att sex månader om detvore enda sättet att rädda tusentals liv?
Skulle forskarna inte vara beredda att använda en mänskligt spädbarn avs-löjar deras beredvillighet att använda ickemänskliga djur en oförsvarlig form avdiskriminering på grundval av art. Vuxna apor, hundar, katter, råttor och andradjur är nämligen mer medvetna om vad som sker med dem och har större för-måga till självreferens att det mänskliga spädbarnet. Utifrån vad vi kan veta ärde därför också minst lika mottagliga för smärta. (Jag har beskrivit barnet somföräldralöst för att undvika komplikationerna med föräldrars känslor. Att exem-plet är konstruerat på detta sätt gynnar bara djurförsöksanhängarna. Däggdjuravsedda för djurförsök separeras ju normalt från sina mödrar vid späd ålder dåseparationen vållar sorg för såväl ungen som modern.)
Såvitt vi vet besitter mänskliga spädbarn inget moraliskt relevant känneteck-en i högre grad att vuxna ickemänskliga djur Detta förutsätter att vi inte räknarbarnets utvecklingsmöjligheter som en egenskap vilken gör det fel att exper-imentera med dem. Frågan om huruvida denna egenskap ska räknas är kon-troversiell. Räknas den som relevant måste vi fördöma abort tillsammans medexperiment med barn, eftersom fostret har samma utvecklingsmöjligheter. Föratt undvika svårigheterna i detta ämne kan vi emellertid ändra vår ursprungliga

118The Washington Post, juli 1985, s.A10 En mer detaljerad redogörelse för Gennarellifallet
�nns i Lori Gruen och Peter Singer, Animal Liberation: A Graphic Guide (London, Camden
Press 1987), s.10-23.
119�Group Charges Gillette Abuses Lab Animals�, Chemical and Engineering News, 6 oktober
1986, s.5.
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fråga en smula. Vi kan anta att barnet har en obotlig hjärnskada som är så svåratt all utveckling bortom sexmånadersbarnets nivå är utesluten. Olyckligtvis�nns det många sådana människor. De är undanstoppade på specialavdelningarruntom i landet. En del av dem har för länge sedan övergivits av föräldrar ochandra släktingar och tragiskt nog �nns det ibland inte heller någon annan somälskar dem. Frånsett de mentala bristerna är dessa barns anatomi och fysiologii nästan alla avseenden identisk med normala människors. Därför skulle vi fåen betydligt mer tillförlitlig indikation på produkters riskfrihet för människorom vi tvångsmatade dem med stora mängder golvpolish, eller droppade kon-centrerade lösningar av kosmetika i deras ögon, än vi nu får genom att försökaextrapolera resultaten av sådana försök på ett antal andra arter. LD50, Draizestest, strålningsförsöken, värmeslagsförsöken och ett antal andra experiment sombeskrivits i detta kapitel skulle sagt oss mer om mänskliga reaktioner ifall deutförts på svårt hjärnskadade människor istället för på hundar eller kaniner.Så när forskarna hävdar att deras experiment är så viktiga att de berättigartill djurförsök borde vi fråga dem om de skulle våra beredda att använda enhjärnskadad människa med samma mentala förmågor som försöksdjuren. Jagkan inte föreställa mig att någon på allvar skulle föreslå att de experiment sombeskrivits i detta kapitel kan utföras med hjärnskadade människor. Några gångerhar det blivit känt att medicinska experiment utnyttjat människor som inte givitsitt medgivande. I ett fall gav man gulsotssmitta till mentalt handikappadebarn på en institution. 120 När skadliga försök med människor upptäcks gerdetta med rätta oftast upphov till upprörda protester från forskare. Mycketofta utgör de ytterligare ett exempel på arrogansen hos de forskningsledare somanser att ökade kunskaper kan rättfärdiga allt. Men om forskaren hävdar attexperimentet är tillräckligt viktigt för att djurens lidande ska anses befogat,varför är det då inte tillräckligt viktigt för att göra människors lidande befogat,om människorna står på samma mentala nivå? Vilken är skillnaden mellan detvå försöksobjekten? Att det ena tillhör vår art medan det andra inte gör det?Att vädja till den skillnaden vore emellertid att avslöja en partiskhet som intekan farsvaras mer än rasism eller någon annan form av ogrundad diskriminering.Analogin mellan rasförtryck och artförtryck håller inte bara i teorin utan ock-så i praktiken på experimentens område. Ohöljd speciesism vållar smärtsammaexperiment med andra arter. Det motiveras med att de bidrar till kunskaper ochmöjlig nytta för vår egen art. Ohöljd rasism har vållat smärtsamma experimentmed andra raser. Detta har motiverats med att att de bidrar till kunskaper ochmöjlig nytta för den ras som utför experimenten. Nästan tvåhundra läkare, var-av �era var framstående i medicinens värld, deltog under Tysklands nazitid iexperiment med judar samt ryska och polska fångar. En del av experimenten be-handlades i föreläsningar på medicinska högskolor och tusentals läkare kände tillatt de pågick. Protokollen visar att doktorer lugnt lyssnade på andra doktorersmuntliga redogörelser för hur man tillfogade dessa �lägre raser� fruktansvärdaskador. Utan att någon antydde den mildaste invändning mot försökens karak-
120H. Beecher, �Ethics and Clinical Research�, New England Journal of Medicine 274:1354-
1360 (1966).D.Rothman,�Ethics and Human Experimentation:Henry Beecher Revisited�, New
England Journal of Medicine 317:1195-1199 (1987).
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tär fortsatte man därefter med att diskutera vilka slutsatser som kunde drasav dem. Parallellerna mellan dessa forskares attityder och nutida forskares at-tityder till djur är slående. Då som nu blev individer nedfrusna, upphettadeoch instängda i dekompressionskammare. Då som nu beskrevs dessa förlopp ien neutral vetenskaplig jargong. Följande avsnitt är hämtat ur en naziforskaresrapport om ett experiment. Försöket görs med en människa som placerats idekompressionskammare.

Ryckningar uppträdde efter fem minuter. Inom sex till tio minutersteg respirationsfrekvensen medan FP [försökspersonen] förlorademedvetandet. Mellan elfte och trettonde minuten sjönk andningentill tre inhaleringar per minut för att sedan avstanna helt vid pe-riodens slut. . . Obduktionen påbörjades ca en halv timme efter attandningen upphört. 121
Försök med dekompressionskammare tog inte slut med nazisternas neder-lag. De fortsatte med ickemänskliga djur. På universitetet i Newcastle on Tynei England använde forskarna exempelvis grisar. Grisarna utstod upp till åttioendekompressionsperioder under ca nio månader. Samtliga drabbades av dekom-pressionssjuka (dykarsjuka). En del dog under sådana attacker. 122 Alltför välillustrerar detta exempel den store judiske författaren Isaac Bashevis Singersord: �I sitt uppförande mot djur är alla människor nazister� 123

Experiment på individer som står utanför forskarens egen grupp är en his-toria som ständigt upprepar sig med olika o�er. Det mest beryktade falletmed människoexperiment i USA under 1900-talet var när man avsiktligen lätbli att bota sy�lispatienter i Tuskegee, Alabama. Syftet var att studera sjuk-domens naturliga förlopp. Detta inträ�ade långt efter att man upptäckt attpenicillin utgör ett e�ektivt botemedel mot sy�lis. Experimentets ej botade of-fer var naturligtvis svarta. 124 Den största skandalen med människoexperimentinternationellt sett under förra decenniet var antagligen när följande kom tillallmänhetens kännedom i Nya Zeeland 1987: En respekterad läkare vid ett störresjukhus i Auckland bestämde sig för att inte behandla patienter med symtompå början till cancer. Han försökte bevisa en oortodox teori om att denna sortscancer inte skulle utvecklas vidare. Patienterna blev dock inte upplysta om attde deltog i ett experiment. Teorin var felaktig och tjugosju av hans patienterdog. Den här gången var o�ren kvinnor. 125När sådant blir känt visar allmänhetens reaktion att våra gränser för moraliskhänsyn är generösare att nazisternas. Vi kan inte längre sanktionera en lägre
121Från avskriften av �Läkarmålet�, Fall I, Förenta staterna mot Brandt et. al. Citerat från
W.L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich (New York, Simon and Schuster 1960),
s.985. Ytterligare beskrivningar av dessa experiment �nns i R.J. Liftons The Nazi Doctors
(New York, Basic Books 1986).
122British Journal of Experimental Pathology 61:39 (1980), citerat från R. Ryder,
�Speciesism in the Laboratories�, i Peter Singer, red., In Defense of Animals, s.85.
123I.B. Singer, Enemies, A Love Story (New York, Farrar, Straus and Giroux 1972).
124Se James Tones, Bad Blood: The Tuskegee Syphilis Experiment (New York, Free Press
1981).
125Sandra Coney, The Unfortunate Experiment (Auckland, Penguin Books 1988).
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grad av hänsyn till andra människor Emellertid tycks vi fortfarande inte tanågon verklig hänsyn till många kännande varelser.Ännu har vi inte besvarat frågan om när ett experiment skulle kunna våraberättigat. �Aldrig!� håller inte. Det är lockande att uttrycka moralen i svartvittpå detta sätt eftersom man då slipper tänka över enskilda fall. Svar i sådanaabsoluta termer kollapsar dock alltid under extrema omständigheter. Det ärnästan alltid fel att tortera en människa men det är inte absolut fel. Om tortyrvore det enda sättet att hitta en atombomb som gömts i en källare i New Yorkoch programmerats att sprängas inom en timme vore tortyr berättigat. Omett enstaka djurförsök kunde ge bot för en sjukdom som leukemi vore försöketberättigat på samma sätt. Men i verkliga livet är nyttan alltid mera avlägseneller, i de �esta fall, obe�ntlig. Hur avgör vi då om ett experiment är berättigat?Vi har sett att forskarna visar partiskhet gentemot sin egen art: De utförexperiment på ickemänniskor för syften som inte skulle rättfärdiga liknandeexperiment med människor, inte ens hjärnskadade människor. Detta resonemangkan ge vägledning i vår frågeställning. Speciesistisk partiskhet är lika oberättigadsom rasistisk. Därför kan experimentet inte vara berättigat om det inte har såstor betydelse att det också skulle våra berättigat att använda en hjärnskadadmänniska.Denna princip är inte absolut till sin karaktär. Jag menar inte att det aldrigskulle kunna våra berättigat att utföra försök med en hjärnskadad människa.Om det verkligen vore möjligt att rädda �era liv med ett försök som bara tarett liv och det inte fanns något annat sätt att rädda dessa liv så skulle detvara rätt att utföra försöket. Ett sådant fall skulle dock vara extremt ovanligt.Givetvis skulle inte något av de försök som beskrivits i detta kapitel passeradenna testjämförelse. Det måste medges att denna skiljelinje liksom andra skil-jelinjer skapar en grå zon av försök vars berättigande är svårt att avgöra. Sådanafunderingar behöver vi dock inte bekymra oss om nu. Som detta kapitel visatbe�nner vi oss mitt uppe i ett nödläge: Miljontals djur utsätts för skrämmandeplågor. Och ändamålen är uppenbart otillräckliga för att motivera plågorna en-ligt varje opartisk bedömning. När vi slutat utföra alla dessa experiment fårvi tid att diskutera vad som ska göras angående den återstod som antas varaväsentliga för att rädda liv eller förhindra värre lidanden.Den nuvarande bristen på kontroll över djurförsöken i USA möjliggör exper-iment av det slag som beskrivits här. Ett minimalt första steg på vägen skullevara att kräva förhandsgodkännande av varje experiment. Godkännandet skautfärdas av en etisk nämnd med djurskyddsrepresentanter och nämnden ska haauktoritet att vägra medge djurförsök om den inte anser att försökets tänkbaranytta kan uppväga obehaget för djuren. Som vi sett existerar sådana systemredan länder som Australien och Sverige. Systemen accepteras som rättvisaoch rimliga av vetenskapsmännen i dessa länder. Med utgångspunkt från dennaboks etiska resonemang ligger dessa system dock långt ifrån idealet. Djursky-ddsrepresentanterna i nämnderna kommer från grupper med vitt skilda åsikter.Men självklart brukar de som mottar och accepterar inbjudningar att delta idjurförsöksetiska nämnder tillhöra de mindre radikala grenarna av rörelsen. Dekanske inte själva anser att de ickemänskliga djurens intressen är berättigade till
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lika stor hänsyn som mänskliga intressen. Även om de skulle anse det så kan de�nna det omöjligt att omsatta sin åsikt i praktiken när de bedömer ansökningarom att få utfara djurförsök: De skulle inte kunna övertala nämndens övrigamedlemmar. Sannolikt kommer de istället att kräva en ordentlig granskning avalternativen, genuina ansträngningar att minska smärtan och en tydlig förevis-ning av betydande möjlig nytta som är tillräckligt stor för att uppväga densmärta och det lidande som inte kan elimineras i försöket. En djurförsöksetisknämnd som verkar idag skulle nästan oundvikligen tillämpa kriterierna på ettspeciesistiskt sätt. Djurs lidande skulle alltså väga lättare än tänkbar mänsklignytta. Trots detta skulle många nu tillåtna smärtsamma experiment försvinnaom man lade vikt vid sådana regler. Och lidandet vid de djurförsök som tillåtsskulle kunna reduceras.I en samhälle som i grunden är artförtryckande �nns det ingen enkel läsningpå dessa problem med etiska nämnder. En del djuraktivister vill därför inteha något att göra med dem. Istället kräver de totalt och omedelbart förbudmot alla djurförsök. Under de senaste hundrafemtio årens kamp mot djurförsökhar sådana krav ofta rests. De har inte visat några tecken på att vinna gehörbland väljarmajoriteten i något land. Samtidigt har antalet plågade försöksdjurfortsatt öka ändå fram till de sena genombrott som beskrivits i detta kapitel.Arbetet för att uppnå dessa genombrott genomfördes av människor som funniten väg förbi inställningen �allt eller inget�. I praktiken har den inställningeninneburit �inget� för djuren.Allmänheten har inte övertygats av kravet på omedelbart förbud mot djur-försök. En anledning är att forskarna svarat med att hävda att det skulle våraliktydigt med att avstå från utsikterna att �nna botemedel mot sjukdomar somfortsätter att skörda våra egna och våra barns liv. I USA, där forskarna kangöra praktiskt taget vad de vill med djuren, skulle man kunna göra framsteg påföljande sätt: fråga de forskare som försvarar djurförsök med nämnda argumentom de skulle våra beredda att acceptera utslaget från en etisk nämnd. Näm-nden skulle liksom många andra länder ha med djurskyddsrepresentanter ochden skulle ha rätt att väga djurens lidande mot tänkbar nytta med forskningen.Svarar forskarna nej har de visat att försvaret av djurförsök med hänvisning tillbehovet av att bota svåra sjukdomar bara är en bedräglig avledning som tjänartill att vilseleda allmänheten angående vad forskarna vill ha: Tillstånd att be-handla djuren som de vill. Av vilket annat skäl skulle forskaren vara obenägenatt lämna beslutet om att utföra experimentet till en etisk nämnd? Nämndenskulle säkerligen vara lika angelägen om att stoppa svåra sjukdomar som övrigamedborgare är. Svarar forskarna ja bör man be dem underteckna en begäranom att sådana etiska nämnder inrättas.Anta att vi �ck möjlighet att komma längre än minimala reformer av detslag som redan existerar i mer upplysta länder. Anta att vi nådde den punktdär djurs intressen verkligen ägnades lika stor hänsyn som samma intressen hosmänniskor. Det skulle betyda slutet för dagens enorma djurförsöksindustri. Överhela världen skulle burar tömmas och laboratorier slå igen. Men man ska intetro att den medicinska forskningen därmed skulle upphöra eller att en våg avotestade produkter skulle välla in på marknaden. Som jag tidigare påpekat är
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det sant att vi skulle bli tvungna att klara oss med färre nya produkter, baseradepå erkänt säkra beståndsdelar. Det tycks inte vara någon större förlust. Det �nnsockså alternativa testmetoder utan djur för test av verkligt väsentliga produkter.Detta gäller också andra typer av forskning.I bokens första upplaga skrev jag att �forskarna letar inte efter alternativeftersom de helt enkelt inte bryr sig tillräckligt mycket om de djur som de an-vänder�. Jag tillfogade en förutsägelse: �Med tanke på hur små ansträngningarsom gjorts på området utlovar de tidiga resultaten betydligt större framsteg omansträngningarna trappas upp.� Båda dessa påståenden har visat sig vara sannaunder det sista decenniet. När det gäller produkttestning har ansträngningarnaför att hitta alternativ till djurförsök ökat starkt - inte för att vetenskapsmän-nen plötsligt börjat bry sig mera om djur, utan för att aktivister i rörelsen fördjurens frigörelse kämpat hårt. Detsamma skulle kunna hända på många andraområden med djurförsök. Visserligen har tiotusentals djur tvingats att andas intobaksrök i månader eller t.o.m. år. Men beviset för samband mellan tobaks-bruk och lungcancer byggde på data från kliniska observationer av människor
126 USA:s regering fortsätter satsa miljarder dollar på cancerforskning medanden samtidigt gynnar tobaksindustrin. En stor del av forskningsanslagen går tilldjurförsök, varav många bara har en avlägsen anknytning till cancerbekämpn-ing. Det har visat sig att forskare döpt om sitt projekt till �cancerforskning� närde funnit att de på så sätt kan få mera pengar till det än under en annan varu-beteckning. Under tiden förlorar vi kampen mot de �esta former av cancer. Ävenom man justerar si�rorna med hänsyn till befolkningens ökade genomsnittsålderhar genomsnittsantalet cancerfall ökat med omkring en procent per år undertrettio år (United States National Cancer Institute 1988). Nyare uppgifter omen nedgång i antalet lungcancerfall bland unga i USA kan våra första tecknetpå att trenden vänder. Om denna välkomna minskning av lungcancerfall stäm-mer så beror det emellertid inte på bättre behandlingsformer, utan på att yngremänniskor, särskilt yngre vita män, röker mindre. överlevnadschansen vid lung-cancer har knappast ökat. 127 Vi vet att 80 - 85rökning. Vi måste fråga ossom vi kan försvara att tusentals djur tvingas dra in tobaksrök tills de utvecklarlungcancer samtidigt som vi vet att sjukdomen i stort sett skulle utrotas omtobaksbruket upphörde. En del bestämmer sig för att fortsätta röka trots attde vet att de därigenom riskerar lungcancer. Är det rätt att låta djuren betalapriset för detta beslut?Våra dåliga resultat i kampen mot lungcancer svarar mot cancerbehandlin-gen mera generellt. Trots att framgångar uppnåtts i behandlingen av vissa en-skilda cancerformer har antalet personer som överlevt mer än fem år efter attcancer konstaterats inte ökat med mer att knappt en procent. 128 Förebyggande
126E.Wynder och D. Ho�man, i Advances in Cancer Research 8 (1964). Se också rapport
från Royal College of Physicians, Smoking and Health (London 1962) samt studier utförda
av USA:s hälsodepartement. Referenserna är hämtade från Richard Ryder, �Experiments on
Animals� i Stanley och Roslind Godlovitch samt John Harris, red., Animals, Men and Morals
(New York: Taplinger, 1972) s.78.
127�U.S. Lung Cancer Epidemic Abating, Death Rates Show�, The Washington Post, 18
oktober 1989, s.1.
128�The Cancer Watch�, U.S. News & World Report, 15 februari 1988.
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åtgärder är en mera lovande väg, särskilt då att lära folk leva mer hälsosammaliv.Fler och �er vetenskapsmän erkänner nu att djurförsök ofta faktiskt försvårarutökad förståelse av människans sjukdomar och deras botemedel. Forskare vidNational Institute of Environmental Health Sciences i North Carolina varnadenyligen för att djurförsök inte skulle kunna peka ut de kemikalier som vållarcancer hos människor. Människor som utsätts för arsenik tycks löpa ökad can-cerrisk men denna e�ekt visar sig inte i laboratorietester med djur. 129 Vid detprestigefyllda Walter Reed Army Institute of Research i USA utvecklades ettmalariavaccin på djur 1985. Vaccinet visade sig våra i stort sett utan verkan påmänniskor. Ett vaccin som utvecklats på frivilliga försökspersoner av forskarei Colombia har visat sig vara mer e�ektivt. 130 Nuförtiden försvaras ofta djur-försök med tal om vikten av att �nna bot mot AIDS. Men Robert Gallo, somvar först i USA med att isolera HIV (AIDS-viruset) har sagt att ett tänkbartvaccin som utvecklats av de franske forskaren Daniel Zagury visat sig vara mere�ektivt för att stimulera HIV-antikroppsproduktion hos människor än hos djur.Han tillade: �Resultaten av chimpansförsök har inte varit alltför upplyftande. . .Kanske vi borde börja med mänskliga försök mera aggressivt�. 131 Folk medAIDS har betecknande nog instämt i denna begäran: låt oss bli era försökska-niner�, vädjade den homosexuelle aktivisten Larry Kramer. 132Uppenbarligen ligger det något i denna begäran. Botemedel hittas snabbareom försöken direkt utförs med människor. P.g.a. sjukdomens natur och de starkabanden mellan många av medlemmarna i den homosexuella gemenskapen råderingen brist på frivilliga. Naturligtvis måste man slå vakt om att alla frivilligahelt förstår vad de gör och att de inte står under påtryckningar eller tvång attdelta i försöken. Det skulle dock inte våra oförnuftigt att ge sitt medgivande.Varför ska människor dö av en hundraprocentigt dödlig sjukdom medan ettmöjligt botemedel testas på djur som normalt inte utvecklar AIDS i alla fall?Förespråkarna för djurförsök gillar att berätta att djurförsöken starkt ökatvår förväntade livslängd. Mitt i debatten om reformering av de brittiska lagar-na rörande djurförsök satte den brittiska läkemedelsindustrins centralförbundexempelvis in en helsidesannons i The Guardian. Rubriken lydde �Det sägs attlivet börjar vid fyrtio. För inte så länge sedan var det ungefär då som det togslut�. Annonsen sade vidare att det nu ansågs som en tragedi ifall en man dog ifyrtioårsåldern medan det var normalt att delta i begravningen av en fyrtioåringpå 1800-talet eftersom den genomsnittliga levnadsåldern då bara var fyrtiotvå.Annonsen hävdade att �forskning som kräver djurförsök har möjliggjort de land-vinningar som gör att de �esta av oss kan leva tills vi är över sjuttio�.Sådana påståenden är helt enkelt osanna. Just denna annons var så skärandefelaktig att en specialist i samhällsmedicin, dr. David St. George, skrev till läkar-tidningen The Lancet att �annonsen utgör utmärkt läromaterial eftersom denillustrerar två viktiga felslut i tolkningen av statistik.� Han hänvisade också till
129Science 241:79 (1988).
130�Colombians Develop E�ectiv Malaria Vaccine�, The Washington Post, 10 mars 1988.
131�Vaccine Produces AIDS Antibodies�, Washington Times, 19 april 1988.
132�AIDS Policy in the Making�, Science 239:1087 (1988).
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Thomas McKeowns betydelsefulla bok The Role of Medicine. 133 Den utkom1976 och initierade en debatt angående de sociala och miljömässiga förändringar-nas relativa inverkan, jämfört med de medicinska ingreppens, på den minskadedödligheten sedan mitten av 1800-talet. Vidare, tillade dr. David St. George:
Debatten har stillnat och det är nu allmänt accepterat att medicins-ka åtgärder bara haft marginell inverkan på befolkningsdödligheten.Denna inverkan förekommer främst på ett sent stadium, efter attdödligheten redan sjunkit drastiskt. 134

J.B. och S.M. McKinley drog en liknande slutsats i en undersökning av hurtio svåra infektionssjukdomar avtagit i USA. De visade att dödligheten sjunkitdrastiskt redan innan någon ny form av medicinsk behandling introducerats(antagligen p.g.a. förbättrad hygien och bättre kosthåll). Detta gällde samtligaundersökta sjukdomar utom polio. De granskade också det faktum att död-ligheten totalt sett minskat med 40�återhållsamma� uppskattningen att
kanske 3,5på medicinska åtgärder när det gäller de svåraste infek-tionssjukdomarna. Den medicinska vetenskapen gör anspråk på attha haft mest framgång med att minska dödligheten av just dessasjukdomar. Med tanke på det är det faktiskt så att 3,5uppskattningav den tänkbara övre gränsen för de medicinska åtgärdernas andel iorsakerna till minskningen av dödlighet i infektionssjukdomar i USA.
135

Kom ihåg att dessa 3,5Själva djurförsöksverksamheten kan på sin höjd ut-göra en bråkdel av detta oansenliga bidrag till den minskade dödligheten.Genuin hänsyn till försöksdjurens intressen kommer utan tvekan att sättakäppar i hjulen för en del forskningsområden. En del kunskapsmässiga fram-steg skulle utan tvekan ha varit svårare att uppnå utan djurförsök. Den somförsvarar djurförsök presenterar ofta exempel på viktiga upptäckter så långttillbaka som Harveys iakttagelser av blodomloppet. Andra exempel är Bantingsoch Bests upptäckt av insulinet och dess betydelse vid diabetes, upptäckten attpolio är ett virus och utvecklandet av poliovaccin, �era upptäckter som gjorthjärtkirurgi och bypassoperationer av kranskärl möjliga samt förståelsen av vårtimmunsystem och hur man övervinner bortstötning av transplanterade organ.
136 Motståndare till djurförsök har förnekat att djurförsök varit väsentliga för
133T. McKeown, The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis? (Oxford, Blackwell
1979).
134D. St. George, �Life Expectancy, Truth, and the ABPI�, The Lancer, 9 augusti 1986, s.346.
135J.B. McKinlay, S.M. McKinlay och R. Beaglehole, �Trends in Death and Disease and the
Contribution of Medical Measures� i H.E. Freeman och S. Levine, red., Handbook of Medical
Sociology (Englewood Chik, N.J., Prentice-Rail 1988), s.16.
136Se William Paton, Man and Mouse, (Oxford, Oxford University Press 1984). Andrew
Rowan, Of Mice,Models and Men, A Critical Evaluation of Animal Research (Albany, State
University of NewYork Press 1984), kapitel 12. Michael DeBakey, �Medical Advances Resulting
From Animal Research�, i J. Archibald, J. Ditch�eld och H. Rowsell, red., The Contribution
of Laboratory Animal Science to the Welfare of Men and Animals: Past, Present and Future
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dessa upptäckter. 137 Min avsikt är inte att ta ställning till denna kontrovershär.

Vi har sett att den kunskap som vunnits ur djurförsök på sin höjd givit ettmycket litet bidrag till att förlänga våra liv. Dess bidrag till bättre livskvalitet ärsvårare att uppskatta. I en mer grundläggande mening är kontroversen om nyt-tan av djurförsök till sin natur olöslig: även om man gjort värdefulla upptäcktermed hjälp av djurförsök så kan vi inte avgöra hur framgångsrik den medicinskavetenskapen skulle varit om den från början varit tvingad att utveckla alter-nativa forskningsmetoden En del upptäckter skulle förmodligen försenats ellerkanske aldrig blivit gjorda. Å andra sidan skulle man sluppit följa en mängdvillospår. Det är också möjligt att medicinen hade utvecklats i en mer verksamriktning med betoning på hälsosamt leverne snarare än botemedel.
I vilket fall som helst kan man inte avgöra frågan om det berättigade idjurförsök genom att peka på nyttan för oss, hur övertygande beläggen för sådannytta att må vara. Den etiska principen om lika hänsyn till intressen utesluteren del medel för att nå kunskap. Rätten att söka kunskap är inte helig. Vigodtar redan många restriktioner för vetenskaplig verksamhet. Vi tror inte attforskare i allmänhet har rätt att utföra smärtsamma eller dödliga experimentpå människor som inte gett sitt medgivande. Det hjälper inte att sådana försöki många fall skulle ge snabbare resultat än någon annan metod. Nu behöver vividga omfånget av denna existerande restriktion för vetenskaplig forskning.
Slutligen är det viktigt att inse varför de svåraste hälsoproblemen i världentill största delen fortsätter att våra olösta. Det beror inte på att vi inte vethur man förhindrar sjukdomsspridning och håller folk friska, utan på att ingenlägger ner tillräckligt mycket kraft och pengar på att göra det som vi redankan. I Asien, Afrika, Latinamerika och den industrialiserade västvärldens fattigavrår härjar sjukdomar som vi i stort sett har kunskap att bota. I samhällen medtillräcklig näring, hygien och sjukvård har de utrotats. Man har beräknat att 250000 barn dör varje vecka runtom i världen. En fjärdedel av dessa dödsfall berorpå vätskebrist till följd av diarré. En enkel välkänd behandling som inte krävernågra djurförsök skulle rädda dessa barns liv. 138 De som verkligen bekymrarsig om att förbättra hälsovården skulle antagligen ge ett mer e�ektivt bidragtill mänsklig hälsa om de lämnade sina laboratorier och såg till att vår redanbe�ntliga medicinska kunskap nådde ut till de som bäst behöver den.
När allt denna sagts återstår den praktiska frågan: Vad kan vi göra åt denomfattande djurförsöksverksamheten? Otvivelaktigt behöver man göra någotsom ändrar myndigheternas inställning, men vad exakt ska man göra? Hur kanden vanlige medborgaren hjälpa till till med förändringen?
Lagstiftande myndigheter har en tendens att bortse från väljargruppersprotester mot djurförsök. Det beror på att de påverkas oproportionerligt hög

(New York, Gustav Fischer Verlag, 1985). OTA, Alternatives to Animal Use in Research,
Testing and Education, kapitel 5. National Research Council, Use of Laboratory Animals
in Biomedical and Behavioral Research (Washington D.C., National Academy Press 1988),
kapitel 3.
137D Sharpes The Cruel Deception.
138�The Costs of AIDS�, New Scientist, 17 mars 1988, S.22.
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grad av grupper bland forskare, läkare och veterinärer. I Washington har de in-rättat registrerade politiska påtryckningsgrupper som bedriver hård lobbyverk-samhet för att stoppa förslag som vill inskränka djurförsöken. Eftersom politik-erna inte har tid att ska�a sig expertkunskaper på området litar de ofta på vad�experterna� säger till dem. Det här är dock en moralisk fråga, inte en veten-skaplig. Och �experterna� har vanligtvis intresse av fortsatt experimenterande.I varje fall är de så genomsyrade av kunskapsfrämjandets etik att de inte kandistansera sig från denna roll och stå för en kritisk granskning av kollegernashandlingar. Dessutom har man nu skapat professionella PR-företag, exempelvisNational Association för Biomedical Research, vars enda syfte är att bättrapå den yttre bilden av djurförsöksbranschen inför allmänheten och politiker-na. Företaget har publicerat böcker och video�lmer samt organiserat kurser ihur forskare kan försvara djurförsök. Jämte liknande organisationer har dennaorganisation blomstrat allteftersom �er människor engagerat sig i frågan omdjurförsök. I samband med en annan lobbygrupp, brittiska läkemedelsindus-trins centralförbund, såg vi hur sådana grupper kan vilseleda allmänheten. Idiskussioner om djurförsök måste lagstiftarna lära sig att behandla sådana or-ganisationer så som de skulle behandla General Motors och Ford i diskussionerom luftföroreningar. Det gäller även läkarnas, veterinärernas, psykologernas ochbiologernas förbund.Reformerna underlättas inte heller av de storföretag som sysslar med denlönsamma a�ären att föda upp eller fånga in djur till försäljning. Eller �rmorsom framställer och marknadsför burarna som djuren ska bo i, maten djurenföds upp med och utrustningen till experimenten djuren ska ingå i. Dessa �rmorär beredda att lägga ner stora summor pengar på att förhindra lagstiftningsom berövar dem en pro�tabel marknad. När �nansiella intressen av detta slagingår förbund med medicinens och vetenskapens prestige måste kampen motlaboratoriernas artförtryck nödvändigtvis bli svår och utdragen. Vilken är dåden bästa vägen till framgång? Det verkar inte troligt att någon av de störrevästerländska demokratierna kommer att förbjuda alla djurförsök i ett slag.Regeringar fungerar helt enkelt inte på det sättet. Djurförsöken kommer attförsvinna först när en serie mindre reformer som stegvis minskat deras betydelse,lett till att de ersatts på många områden samt starkt förändrat allmänhetensattityd till djur. Den omedelbara uppgiften är alltså att arbeta för dessa delmål.De kan ses som milstolpar på den långa vägen till eliminering av all exploateringav kännande djur. Alla som vill få ett slut på djurens lidanden kan försökainformera om vad som händer på universitet och kommersiella laboratorier ideras eget samhälle. Konsumenter kan vägra köpa produkter som testats pådjur - alternativ �nns nu tillgängliga, särskilt kosmetika. Studenter bör vägrautföra experiment de anser vara oetiska. Var och en kan granska vetenskapligatidskrifter för att få reda på var man utför plågsamma djurförsök och sedan�nna en väg att göra allmänheten medveten om vad som pågår.Frågan måste också bli politisk. Som vi sett mottar politikerna enormamängder brev om djurförsök. Många års hårt arbete har dock krävts för att göradjurförsöken till en politisk fråga. I många länder har nu lyckligtvis så blivit fal-let. Djurförsök behandlas på ett seriöst sätt av politiska partier i Europa och
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Australien, särskilt av partier som be�nner sig nära den politiska färgskalansgröna delar. I USA:s presidentval 1988 innehöll republikanernas partiplattformkravet att proceduren för godkännande av alternativ till djurförsök vid testningav medicin och kosmetika måste göras snabbare och enklare.Exploateringen av försöksdjur är en del av det vidare problemet med art-förtryck. Troligen kan denna exploatering inte försvinna helt förrän artförtrycketi sig försvunnit. Men en dag kommer våra barnbarn att läsa om vad som påg-ick i laboratorierna på 1900-talet. Och när de ser vad människor som i övrigtär civiliserade kan göra kommer de säkerligen att känna samma förfäran ochskepsis som vi idag känner när vi läser om de ohyggligheter som förekom vidromerska gladiatorspel eller slavhandeln på sjuttonhundratalet.
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Kapitel 3

På djurfabriken. . .
vad som hände med din middag när den ännu var

ett djur

De �esta människor, särskilt de som kommer från stads- eller förortsmiljö, kom-mer i direkt kontakt med djur främst vid måltiderna: Vi äter djuren. I dettaenkla faktum ligger nyckeln till våra attityder mot andra djur. Här �nns ock-så nyckeln till vad var och en av oss kan göra för att ändra dessa attityder.Bruket och missbruket av djur som föds upp till föda överstiger, rent kvantita-tivt, varje annan form av missförhållande. Mer än hundra miljoner kor, grisaroch får uppföds och slaktas årligen bara i USA. När det gäller fjäderfä är si�ranhisnande fem miljarder. (Det innebär att omkring åttatusen fåglar, främst ky-cklingar, slaktas medan du läser denna sida.) Det är vid våra middagsbord ochi kvartersbutiken eller charkuteributiken som vi direkt berörs av den mest om-fattande exploatering av andra arter som någonsin förekommit.
I allmänhet är vi okunniga om den misshandel av levande varelser som lig-ger bakom maten vi äter. Att köpa mat i en butik eller restaurang är kulmenpå en lång process i vilken allt utom slutprodukten hålls omsorgsfullt dolt förvåra blickar. Vi köper vårt kött och fjäderfä i behändiga plastförpackningar.Det blöder knappt. Det �nns ingen anledning att associera denna förpackningmed ett djur som lever, andas, rör sig och lider. Själva orden vi använder döljervarans ursprung: Vi äter nötkött, inte tjur, tjurkalv eller ko, och vi äter �äsk,inte gris. Av någon anledning tycks vi dock ha lättare att acceptera lammköttetsursprung. Den engelska termen �meat� är i sig själv bedräglig [�Meat� användsnär man talar om kött som mat. �Flesh� avser kött, muskelvävnad, hos män-niskor eller andra (levande) djur. ö.a.] Från början stod �meat� för varje formav fast föda, inte nödvändigtvis köttet från djur. Denna användning lever kvari uttryck som �nut meat� (nötkärna) vilket tycks antyda att det rör sig om ettsubstitut för��esh meat�. Termen �meat� är emellertid lika korrekt i detta fall.Den mer allmänna termen �meat� döljer faktum att det man äter faktiskt är
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��esh�.
Sådana verbala förklädnader utgör bara ytlagret av en mycket djupare okun-nighet angående vår mats ursprung. Tänk på vad man ser framför sig när manhör ordet �bondgård�: Ett hus och en lada och en �ock höns, bevakade av entupp som malligt sprätter omkring runt gården. Korna kommer in från ängarnaför att mjölkas. Kanske en sugga bökar runt bland fruktträden, omgiven av enkull ivriga griskultingar.
Mycket få lantbruk har någonsin varit så idylliska som denna traditionellabild vill få oss att tro. ändå tänker vi fortfarande på bondgården som en behagligplats, fjärran från vårt eget industrialiserade och pro�tmedvetna stadsliv. De fåmänniskor som funderar över hur djuren har det på bondgården känner sällantill de moderna formerna för djuruppfödning. Somliga bekymrar sig över ifalldjuren slaktas smärtfritt. Och alla som kört bakom en boskapsbil vet antagligenatt djuren transporteras enormt hoppackade. Det är dock inte många som mis-stänker att transport och slakt är annat att den oundvikliga avslutningen på ettnöjt och bekymmersfritt liv, ett liv med djurtillvarons naturliga glädjeämnenmen utan de prövningar vilda djur måste utstå i kampen för överlevnad.
Bekväma antaganden i stil med dessa har inte mycket att göra med verk-lighetens moderna djuruppfödning. Till att börja med kontrolleras uppfödningeninte längre av vanliga enkla bönder. Stora företag och löpandebandsmetoder harförvandlat lantbruk till lantindustri. Omvandlingen började när storföretagentog hand om det som en gång var lanbrukarhustruns domän: hönsuppfödning.Idag kontrollerar femtio stora företag praktiskt taget all produktion av fjäderfä iUSA. På äggproduktionsområdet kunde en storproducent ha tretusen värphonsför femtio år sedan. Idag har många producenter mer att 500 000 hönor ochde största har mer än tio miljoner. De återstående mindre producenterna haratt välja mellan att slå igen eller att tillämpa samma metoder som storföreta-gen. Firmor utan anknytning till lantbruk har blivit storskaliga uppfödare föratt erhålla skattereduktioner eller sprida sina vinster. Greyhound Corporation(bussbolag) producerar kalkoner. Din rostbi� kan komma från John Hancockslivförsäkringsbolag eller kanske från något av det dussin oljebolag som invester-at i kreatursutfodring. Deras utfodringsanläggningar är avsedda för 100 000 koreller mer. 1
Storföretagen och de som tvingas konkurrera med dem tar inte någon hän-syn till balansen mellan växter, djur och natur. Lantbruk drivs i konkurrens ochman tillämpar de metoder som minskar kostnaderna och ökar produktionen.Bondgårdens djurhållning är därför nu �djurfabriker�. Djuren behandlas sommaskiner för omvandling av billigt foder till dyrt kött. Varje påhitt som resulter-ar i en högre �omvandlingsgrad� kommer också att brukas. Större delen av dettakapitel utgör bara en beskrivning av dessa metoder samt av vad de betyder förde inblandade djuren. Det syftar till att klargöra att djuren med dessa metoder

1The Washington Post, 3 oktober 1971. Se också vittnesmålen från september och okto-
ber 1971 inför amerikanska senatens Subcommittee on Monopoly of the Select Committee
on Small Business. Senatsförhören gällde jätteföretagens roll. Lägg särskilt märke till vittnes-
målet som framfors av John Hightower från Agribusiness Accountability Project. Vad beträ�ar
äggforetagens storlek, se Poultry Tribune, juni 1987, s.27.
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genomlider eländiga liv från födelsen till döden. Inte heller här är poängen attfolk som sysslar med detta är särskilt grymma och elaka. Tvärtom, konsumenter-nas och producenternas attityder är grunden lika. De uppfödningsmetoder jagtänker beskriva är inte annat att den följdriktiga tillämpningen av de attityderoch fördomar jag diskuterat i andra delar av boken. Om vi utesluter de ickemän-skliga djuren från vår sfär av moralisk hänsyn och behandlar dem som ting attbruka efter egna önskemål så är utfallet förutsägbart.

Liksom i föregående kapitel har jag avstått från att basera de följandebeskrivningarna på mina egna personliga iakttagelser; nu av gårdar och förhål-landena på dem. Anledningen är att jag vill göra redogörelsen. så objektiv sommöjligt. Om jag utnyttjat personliga iakttagelser kunde jag anklagats för att haskrivit en selektiv och partisk redogörelse som grundats på ett fåtal besök vidovanligt dåliga gårdar. Rapporten utnyttjar istället till största delen de källorsom kan förväntas vara vänligt inställda till uppfödningsindustrin: Uppfödarnasegna tidningar och branschtidskrifter.
Man kan förstås inte �nna artiklar som direkt påvisar djurens lidanden iuppfödarnas tidskrifter. Särskilt inte nu, när branschen blivit medveten omatt ämnet är känsligt. Uppfödarnas tidskrifter intresserar sig inte för djurenslidanden i sig. Ibland för uppfödarna rådet att undvika metoder som vållarderas djur lidande eftersom djuren inte går upp i vikt lika mycket under så-dana omständigheter. Och de tvingas att hantera djuren mindre hårdhänt närde skickas till slakt eftersom en slaktkropp med utgjutningar betingar ett lägrepris. Tanken att man ska undvika att utsätta djuren för obehagliga förhållandenbara p.g.a. att detta i sig självt är något dåligt nämns aldrig. Ruth Harrison ärförfattare till Animal Machines, en banbrytande översikt över intensivuppföd-ningens metoder i Storbritannien. Hon såg att �grymheten erkänns först närvinstmöjligheten försvinner�. 2 Utan tvekan är det den attityden som uppvisaspå uppfödartidskrifternas sidor, i USA såväl som i Storbritannien.
Ändå får vi veta en hel del om djurens situation via uppfödarnas tidskrifter.Vi får veta vilken inställning en del av uppfödarna har till de djur som stårunder deras absoluta och obegränsade makt. Vi lär oss också vilka nya metodersom kommer i bruk och de problem de ger upphov till. Förutsatt att vi kännertill något om djurens behov är detta tillräckligt för att vi ska få en helhetsbildav dagens djuruppfödning. Bilden kan ges större skärpa om vi vänder oss till devetenskapliga studier av djur i lantbruket som allt oftare förekommer i lantbruks-och veterinärtidskrifter (som ett resultat av trycket från rörelsen för djurensfrigörelse).
Det första djur som försvann från de relativt naturliga förhållandena på dentraditionella bondgården var kycklingen. Människan använder höns på två sätt:för deras kött och deras ägg. Idag �nns det standardmetoder för massproduktionav bägge dessa produkter.
Lantindustrins förespråkare ser kycklingindustrins framväxt som en av destora succéerna i lantbrukets utveckling. Vid andra världskrigets slut var ky-ckling på matbordet fortfarande relativt sällsynt. Kycklingen kom främst från

2Ruth Harrison, Animal Machines (London, Vincent Stuart 1964), s.3.
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små självständiga bönder eller från de oönskade tuppar som producerades i vär-phönsbestånden. Idag slaktas 102 miljoner broilers (så kallas kyckling som skaätas) varje vecka i USA. Dessförinnan har de drivits upp i högautomatiseradefabriksliknande anläggningar som tillhör de stora företag som kontrollerar pro-duktionen. Åtta av dessa företag svarar för mer att hälften av de 5,3 miljarderfåglar som dödas årligen i USA. 3Det avgörande steget för att förvandla fågeln på gårdsplanen till fabrikspro-dukt togs när man förpassade kycklingen till inomhusliv. Broilerproducentenmottar laster med 10 000, 50 000 eller �er dagsgamla kycklingar från kläckn-ingsanläggningen. De sätts i ett långt skjul utan fönster, vanligtvis på golvetäven om en del uppfödare staplar lager av burar för att få plats med �er fåglari samma skjul. I skjulet kontrolleras fågelns miljö i varje avseende för att denska växa snabbare på mindre föda. Mat och vatten utdelas automatiskt genomtrattar i burtaket. Ljuset justeras enligt forskares anvisningar: Man har exem-pelvis skarpt ljus 24 timmar per dygn under de första en eller två veckorna föratt stimulera fåglarna till snabb viktökning. Sedan dämpas ljuset något samtstängs av och på varannan timme för att kycklingarna ska våra mer benägna attäta efter att ha sovit. Vid omkring sex veckors ålder inträ�ar slutligen den tiddå fåglarna har växt så mycket att de börjar få det trångt. Då hålls belysningengenomgående mycket dämpad. Det syftar till att minska de aggressioner somorsakas av trängseln.Gödkycklingar avlivas vid sju veckors ålder. (Kycklingens naturliga livslängdär ca sju år.) Vid slutet av denna period väger kycklingen ca 2-2,5 kg. Ändå kandet vara så att den fortfarande inte har mer att 4,5 kvadratdecimeter att vistaspå - d.v.s. mindre än ett A4-papper. Trängseln vållar stress och fåglarnas energifår inget naturligt utlopp. Med normalt ljus leder detta till att djuren angripervarandra, hackar varandras fjädrar eller ibland dödar och äter varandra. Dethar visat sig att mycket skum belysning minskar sådant beteende. Det är därförtroligt att fåglarnas sista veckor framlevs i nästan totalt mörker.I broilerproducentens terminologi är fjäderhackning och kannibalism omoraliskabeteenden, �laster�. De är emellertid inga naturliga laster utan resultatet av denstress och trängsel de moderna producenterna utsätter sina fåglar för. Kycklin-gar är mycket sociala djur och på gårdsplanen utbildar de en hierarki vilken ib-land brukar kallas �hackordning�. Vid mattråget och på andra platser lyder varjefågel under den som står över i hackordningen samt tar kommandot över demsom står under. Ett fåtal kon�ikter kan uppstå innan hackordningen etablerats.Oftast är det dock tillräckligt att demonstrera styrkan, direkt fysisk kontaktär inte nödvändig. Vid en tid då �ockarna fortfarande var små skrev KonradLorenz, berömd iakttagare av djurs beteenden:
Känner djur varandra i gruppen? Visst gör de det. . . Varje bondemed fjäderfä vet att. . . det �nns en mycket bestämd ordning enligtvilken varje fågel fruktar den som står över i rang. Efter en fåtaldispyter, som inte nödvändigtvis innebar slagsmål, vet varje fågelvilken av de andra fåglarna hon bör frukta och vilka som måste visa

3Broiler Industry, december 1987, s.22.
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respekt för henne. Avgörande för att hackordningen ska bibehållasär inte bara den individuella fågelns fysiska styrka, utan också dessmod, energi och t.o.m. självförtroende. 4

Andra studier har visat att en stabil social ordning där varje fågel vet sinplats kan bibehållas i �ockar med upp till nittio kycklingar. Men det är uppen-bart att med 80 000 fåglar hopträngda i ett enda skjul är det en helt annan sak.Fåglarna kan inte inrätta en social ordning och slåss därför ofta. Bortsett frånatt varje fågel omöjligen kan känna igen så många andra fåglar så bidrar denextrema trängseln i sig själv säkert till att kycklingarna så lätt blir irriteradeoch upphetsade. Så fungerar också människor och andra djur. Detta är någotuppfödarna länge känt till:
Hackande och kannibalism blir lätt svåra laster bland fåglar somhålles intensivt. Det medför lägre produktivitet och uteblivna vin-ster. Fåglarna blir uttråkade och hackar i någon utstående del av enannan fågels fjäderdräkt. . . Sysslolöshet och uttråkning är disposi-tionella orsaker till lasterna. Trånga, kvava och för varma utrymmenär bidragande yttre orsaker. 5

Uppfödarna måste förhindra dessa �laster� eftersom de kostar pengar. Mentrots att de vet att överbefolkning är den grundläggande orsaken kan de integöra någonting åt den. I branschens konkurrenssituation skulle eliminering avträngsel samtidigt kunna innebära eliminering av vinstmarginaler. Byggnaden,foderautomatiken, uppvärmningen, ventilationen och arbetet skulle dra lika sto-ra kostnader. Med färre fåglar att sälja per hus skulle inkomsten reduceras. Där-för inriktar uppfödarna sina ansträngningar på att minska konsekvenserna avden stress som vållar dem kostnaden. Lasterna beror på att fåglarna hålls påen onaturligt sätt. För att kontrollera lasterna måste fjäderfäuppfödaren göraförhållandena ännu mindre naturliga. Ett sätt är att dämpa belysningen. Ettmera drastiskt steg som nu också praktiseras �itigt i branschen, är näbbklipp-ning.När näbbklippning började praktiseras i San Diego på 40-talet använde manen blåslampa. Bonden brände bort kycklingarnas övre näbbhalvor så att deinte kunde hacka i varandras fjädrar. Denna råa teknik ersattes snart av enmodi�erad lödkolv. Idag föredrar man i allmänhet särskilt utformade giljotinlikainstrument med heta blad. Den lilla kycklingens näbb sticks in i apparaten ochdet heta bladet hugger av näbbens spets. Proceduren utförs mycket snabbt,omkring femton fåglar i minuten. Denna brådska innebär att bladets temperaturoch skärpa kan variera, vilket leder till slarvig avhuggning och svåra skador påfågeln:
Extremt upphettat blad orsakar blåsor i munnen. Kallt eller slöttblad kan leda till att en köttig bulnad utvecklas på underkäken.

4Konrad Lorenz, King Solomon's Ring London 1964, s.147.
5Farming Express, 1 februari 1962, citerat från Ruth Harrison, Animal Machines, s.18.
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Sådana bulnader är mycket känsliga. 6
Joseph Mauldin, fjäderfäforskare från University of Georgia, redogjorde viden konferens om fjäderfäs hälsa för sina observationer på fältet:
Många fall av brända näsborrar och svåra stympningar beror på fe-laktiga metoder som utan tvekan medför akut och kronisk smärtasamt påverkar födobeteendet och produktionen. Jag har gjort en up-pskattning av kvaliteten när det gäller ansning av näbbar på privatabroilerföretag. De �esta är nöjda med att 70hamnar i den korrektansade kategorin. . . Ersättningskycklingarna får sina näbbar ansadeav personal vars arbete betalas efter kvantitet snarare än kvalitet. 7

Man får inte tro att proceduren är smärtfri när den utförs korrekt, ungefärsom att klippa tånaglarna. En expertkommitté (tillsatt av brittiska regeringen)under ledning av zoologen professor F.W. Rogers Brambell upptäckte för någraår sedan att:
Mellan hornlagret och benet �nns ett tunt lager mycket känslig mjukvävnad, liknande huden under människans nagel. Den varma knivsom används vid näbbklippning skär genom denna sammansättningav hornlager, ben och känslig vävnad. Därigenom vållas svår smärta.
8

Dessutom vållar näbbklippningen långsiktig skada. Kycklingar som stym-pats på detta sätt äter mindre och går ner i vikt under �era veckor. 9 Troligasteförklaringen till detta är att den skadade näbben kontinuerligt gör ont. Tvåforskare vid brittiska lantbruks- och matforskningsrådets avdelning för forskn-ing om fjäderfä, J. Breward och M.J. Gentle, undersökte näbbstumparna pånäbbklippta höns. De fann att de skadade nerverna växer vidare. Nerverna väx-er ihop och bildar en klump av hoptvinnade nerv�brer, vilken kallas eurom. Hosmänniskor med amputerade lemmar har dessa eurom visat sig orsaka båda akutoch kronisk smärta. Breward och Gentle fann att så antagligen också är falletnär det gäller eurom som bildats p.g.a. näbbklippning. 10 Med all den försik-tighet som kan förväntas av en fjäderfäforskare som skriver i en vetenskapligtidskrift har Gentle senare sagt:
6F.D. Thornberry,W.O. Crawleyoch W.F. Krueger, �Debeaking: Laying Stock to Control

Cannibalism�, Poultry Digest maj 1975, s.205.
7Enligt The Animal Welfare Institute Quarterly, hösten 1987, s.18.
8Report of the Technical Committee to Enquire into the Wel�are of Animals kept un-

der Intensive Livestock Husbandry Systems (Command Paper 2836,1965) �97 (London: Her
Majesty's Stationery O�ce).

9A. Andrade och I. Carson, �The E�ect of Age and Methods of Debeaking on Future Per-
formance of white Leghorn Pullets�, Poultry Science 54:666-674(1975). M. Gen�e, B. Huges
och R. Hubrecht, �The E�ect of Beak Trimming on Food Intake, Feeding Behavior and Body-
Weight in Adult Hens�,Applied Animal Ethology 8:147-159 (1982). M. Gentle, �Beak Trimming
in Poultry�, World's Poultry ScienceJournal, 42:268-275 (1986).

10J. Breward och M. Gentle, �Neuroma Formation and Abnormal A�erent Nerve Discharges
After Partial Beak Amputation (Beak Trimming) in Poultry, Experienta 41:1132-1134 (1985).
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Som slutsats är det rimligt att säga att vi inte vet hur mycket olägen-het eller smärta fåglarna upplever efter att näbbarna ansats. Men iett humanitärt samhälle bör vi ta det säkra före det osäkra för fåglar-nas skull. God djurhållning är väsentlig för att förhindra kannibalismoch hackande. Om förhållandena är sådana att ljusintensiteten intekan regleras så �nns bara alternativet att avla fram fåglar som ejuppvisar dessa skadliga drag. 11

En annan läsning är också möjlig. De �esta producenter utför näbbklippningrutinmässigt för att förebygga kannibalism och detta minskar kraftigt den skadaen kyckling kan göra. Men de går förstås ingenting för att reducera den stressoch överbefolkning som skapat den onaturliga kannibalismen från början. Degammaldags bönder som höll en liten �ock höns på stort utrymme hade ingetbehov av att klippa fåglarnas näbbar.En gång var kycklingarna individer: Om en kyckling trakasserade andra (så-dant hände även om det hörde till undantagen) så avlägsnades den från �ocken.På samma individuella sätt kunde man ta vård om fåglar som blev sjuka ellerskadade (eller snabbt avliva dem om nödvändigt). Nu vaktar en person tiotusen-tals fåglar. En amerikansk jordbruksminister skrev entusiastiskt om hur en per-son kunde sköta om 60 000-75 000 broilers. 12 Poultry World [Fjäderfävärlden]publicerade nyligen berättelsen om David Derehams broileranläggning. 13 Dere-ham tar alldeles ensam hand om 88 000 broilers, inhysta under samma tak, ochdessutom tjugofem hektar åkermark! �Ta hand om har inte samma innebörd somförr. Om kycklinguppfödaren inte skulle ägna mer än en sekund om dagen förinspektion av varje fågel så skulle det ändå ta mer att tjugofyra timmar per dygnatt inspektera 88 000 fåglar. För att inte tala om gårdens övriga sysslor samt litejordbruk vid sidan om. Vidare kommer ju den väldigt skumma belysningen attförsvåra inspektionen ytterligare. I realiteten gör den moderne fjäderfäuppfö-daren inte mer att att avlägsna döda fåglar. Det är billigare att mista någrafåglar mer på det sättet än att betala för det extra arbete som skulle behövasför att övervaka de enskilda fåglarnas hälsa.Broilerskjulen har solida fönsterlösa väggar och arti�ciell ventilation. Dettaför att möjliggöra fullständig kontroll av ljuset och en viss kontroll av tempera-turen (man kan vanligtvis åstadkomma uppvärmning men inte svalka). Fåglarnaser ej dagsljus förrän den dag då de tas ut för att dödas. De inandas inte hellernågon luft som inte är mättad med ammoniak från deras egen spillning. Venti-lationen är tillräcklig för att hålla fåglarna vid liv under normala förhållanden.Skulle en tekniskt fel inträ�a kvävs de snart. T.o.m. en så uppenbar möjlighetsom strömavbrott kan våra katastrofal eftersom inte alla broilerproducenter harreservkraftverk.Bland de andra sätt på vilka fåglar kan kvävas i ett broilerhus �nns ettfenomen som på engelska kallas �piling�, hopning. Kycklingar i broilerskjul blir
11M. Gentle, �Beak Trimming in Poultry�, World's Poultry Science Journal, 42:268-275

(1986).
12U.S. Department of Agriculture Yearbook for 1970, s.xxxiii.
13Poultry World, 5 december 1985.
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nervösa och uppjagade varelser. Eftersom de är ovana vid starkt ljus eller ljudeller andra intrång kan de gripas av panik vid en plötslig störning och �y till etthörn av skjulet. I detta skräckslagna sökande efter säkerhet samlas de i hög påvarandra. Resultatet blir, som en hönsuppfödare beskriver saken, att de �kvävervarandra i en ynklig hop av kroppar i en hörn av uppfödningsutrymmet�. 14Skulle fåglarna undkomma dessa faror kan de ändå falla o�er för någon avden mängd sjukdomar som är vanligt förekommande i broilerhusen. En ny ochännu förbryllande dödsorsak är helt enkelt känd som �akut döds-syndromet� ellerADS. ADS är uppenbarligen resultatet av broilerindustrins onaturliga djurhåll-ning och det har visat sig döda i genomsnitt två procent av broilerbestånden iKanada och Australien. Si�rorna är antagligen desamma på andra ställen därliknande metoder är i bruk. 15 ADS har beskrivits på följande sätt:
Strax före döden drabbas kycklingarna plötsligt av en attack somkarakteriseras av balansrubbningar, våldsamt �axande och starkamuskelsammandragningar.. Fåglarna faller framåt eller bakåt underde första balansrubbningarna och de kan bli liggande på ryggen ellerbakdelen medan de �axar våldsamt. 16

Ingen av dessa studier ger någon tillfredsställande förklaring till att dessakycklingar som ser friska ut plötsligt skulle kollapsa och dö. En specialist påfjäderfä från brittiska jordbruksdepartementet har kopplat ihop det med självamålet som hela broilerindustrin eftersträvar - snabb tillväxt:
Graden av dödlighet bland broilers har ökat och det är rimligt att frå-ga sig huruvida detta indirekt kan tillskrivas de betydande genetiskaoch näringsmässiga framsteg som gjorts. Vi kan med andra ordförvänta oss att broilers växer för snabbt - de mångdubblar sin vikt50-60 gånger på sju veckor.. Flip-overs, d.v.s. plötsliga dödsfall blandfrodiga unga broilers (vanligen hannar) kan också sättas i förbindelsemed denna �superladdade� tillväxt. 17

Den snabba tillväxttakten vållar också handikapp och deformiteter som tvin-gar fabrikanterna att döda ytterligare en till två procent av broilerkycklingarna.Eftersom bara grava fall gallras ut måste antalet fåglar som lider av missbild-ningar vara mycket högre. 18 Författarna till en studie av en viss sorts missbild-ning avslutade: �Vi utesluter inte att fåglarna framavlats för så snabb tillvartatt de står på gränsen till en strukturellt sammanbrott.� 19

14American alturist, mars 1967.
15�an Epizootiological Study of Acute Death Syndrome and Leg Weakness in Broiler Chick-

ens in Western Canada�, Avian Diseases 29:90-102 (1986). P. Steele och J. Edgar, �importance
of Acute Death Syndrome in Mortalities in Broiler Chicken Flocks�, Poultry Science, 61:63-66
(1981).

16R.Newberry, J. Huntoch E. Gardiner, �Light Intensity E�ects on Pertormance, Activity,
Leg Disorders,and Sudden Death Syndrome of Roaster Chickens�, Poultry Science, 66:1446-
1450 (1987).

17enligt Poultry World, 14 juni 1984.
18samt Steeles och Edgars (not 15).
19�Dyschondroplasia in Domestic Poultry�, Veterinary Record 91:285-286 (1972).
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Fåglarna måste leva i en atmosfär som i sig själv utgör en hälsorisk. Under desju eller åtta veckor som fåglarna be�nner sig i skjulet görs ingen ansträngningför att byta strö eller avlägsna fåglarnas spillning. Trots mekanisk ventilationmättas luften med ammoniak, damm och mikroorganismer. Studier har visat attdamm, ammoniak och bakterier har skadlig inverkan på fåglarnas lungor, vilketman kunde förvänta. 20 Avdelningen för samhällsmedicin på universitetet i Mel-bourne utförde en studie av hälsoriskerna för kycklingbonden i denna atmosfär.De fann att 70sveda i ögonen, nästan 30nära 15forskarna varnade kycklingbön-derna för att tillbringa mer tid att nödvändigt i sina skjul och rådde dem attanvända andningsapparat när de går in. Studien nämnde emellertid ingentingom andningsapparater åt kycklingarna. 21
När fåglarna måste stå och sitta på ruttnande, smutsigt, ammoniakdränktströ drabbas de också av såriga fötter, blåsor på bröstet och brännskador påhasorna. �Kycklingdelar� är ofta återstoden av skadade fåglar vars kroppar intekan säljas hela. Fotskador är emellertid inget problem för industrin eftersomfötterna ändå skärs bort efter slakten.
Om det är stressande att leva i långa, överfyllda, ammoniakdränkta, dammi-ga och fönsterlösa skjul så är fågelns första och enda erfarenhet av solljus änvärre. Dörrarna slås upp och fåglarna som nu vant sig vid halvmörker lyfts ibenen och blir utburna upp och ner. Utan några �nesser stuvas de ner i lådorsom staplas på en lastbil. Sedan åker de till den anläggning där kycklingar dö-das, rensas och förvandlas till prydliga plastpaket. Vid anläggningen lyfts de avlastbilen och staplas (fortfarande i lådor) för att vänta på sin tur. Det kan taåtskilliga timmar. Under denna tid för de varken mat eller vatten. Slutligen tasde ur lådan och fästs upp och ner i bandet som transporterar dem till knivendär deras glädjelösa tillvaro får ett slut.
De plockade och preparerade kycklingkropparna säljs därpå till miljontalsfamiljer som kommer att gnaga på deras ben utan att för ett ögonblick hejdasig och minnas att de äter den döda kroppen av en varelse som en gång varitvid liv. De frågar sig inte heller vad man utsatt varelsen för i syfte att ge demmöjlighet att köpa och äta dess kropp. Och ifall de ställde denna fråga, varskulle de �nna svaret? Hämtar de sin information från kycklingmagnaten FrankPerdue får de höra att kycklingarna på hans �gård� blir bortskämda och �leverså skonsamma liv�. 22 Perdue är USA:s fjärde största broilerproducent mende�nitivt främst när det gäller att marknadsföra sig. Hur ska vanligt folk vetaatt Perdue håller sina kycklingar i 140 meter långa byggnader som innehåller27 000 fåglar? Hur ska de kunna veta att Perdues system för massproduktionensamt dödar 6,8 miljoner fåglar i veckan? Eller att han i likhet med mångaandra broilerproducenter hugger av näbbarna på sina kycklingar för att hindradem från att bli kannibaler av stressen i den moderna djurfabriken? 23

20G. Carpenter et al., �E�ects of internal Air Filtration on the Performance of broilers and
the Aerial Concentrations of Dust and Bacteria�, British Poultry Journal, 27:471-480 (1986).

21�Air in Your Shed a Risk to Your Healt', Poultry Digest, dec/jan. 1988.
22The Washington Times, 22 oktober 1987.
23Broiler Industry, december 1987, och Hippocrates sep/okt. 1988. I brev till mig har Per-

due bekräftat att han näbbklipper sina kycklingar. Se också annonsen från Animal Rights
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Perdues ryktbarhet främjar en vanlig myt: Att ekonomisk framgång för bon-den och ett bra liv för hans fåglar och andra djur går hand i hand. De som villursäkta djurfabrikerna hävdar ofta att djuren inte skulle frodas och därmed intebli lönsamma om de inte är lyckliga. Broilerindustrin utgör en tydlig vederläggn-ing av denna naiva myt. I Poultry Science publicerades en studie som visade attdet skulle kunna våra lönsamt att ge fåglarna så lite som 3,72 kvadratdecimeterper fågel (20normala yta som tillämpas i branschen). Detta trots att en så litetutrymme innebar att 6,4lägre täthet), fåglarna var underviktiga och bröstblå-sor mycket vanliga. Som författarna påpekar så ligger nyckeln till lönsamheti fjäderfäbranschen inte i pro�t per fågel, utan i pro�t för anläggningen i sinhelhet:
Avkastningen i rena pengar per fågel började minska. . . alltefter-som beståndets täthet utökades. Om den ekonomiska avkastningenberäknades i termer av avkastning per enhet golvyta uppträddeemellertid motsatt e�ekt: Den ekonomiska avkastningen ökade närbeståndets täthet ökade. Trots att extremt höga tätheter undersök-tes nåddes aldrig den punkt där avkastningen minskade, trots min-skningen i tillväxttakt. 24

Den läsare som överväger att köpa kalkon istället för kyckling efter att haläst detta avsnitt bör varnas: Denna traditionella stomme för familjemidda-gen föds idag upp med samma metoder som broilerkyckling. Näbbklippning ärstandard också för kalkoner. Enligt Turkey World har en �explosion av kalkon-produktion� ägt rum på senare år och den förväntas fortsätta. En tvåmiljarderskalkonindustri producerade 207 miljoner kalkoner 1985. Tjugo storföretag stodför mer att 80tillbringar 13-24 veckor under intensiva produktionsformer innande når slutet, d.v.s. mer än dubbelt så lång tid som sina små motsvarigheter. 25�En höna� skrev Samuel Butler en gång, �är bara äggets sätt att göra ännuett ägg�. Butler tyckte säkert att han var rolig. Men när Fred C. Haley, som ärdirektör för ett företag i Georgia med makt över 225 000 värphöns, beskriverhönan som en �äggproducerande maskin� får hans ord allvarligare följder. Föratt betona sin a�ärsmässiga attityd tillägger Haley: �Målet med äggproduktionär att tjäna pengar. Glömmer vi detta mål har vi glömt vad alltihop handlarom�. 26Detta är inte bara en amerikansk attityd. En brittisk lantbrukstidskriftberättade för sina läsare att:
Den moderna värphönan är när allt kommer omkring inte någotannat än en mycket e�ektiv konverteringsapparat som förvandlar

International i The New York Times: �Frank, are you telling the truth about your chickens¾`
20 oktober 1989, s.A17.

24F. Proudfoot,H. Hulan och D. Ramey, �The E�ect of Four Stocking Densities on broil-
er Carcass Grade, the Incidence of Breast Blisters, and Other Performance Traits�, Poultry
Science 58:791-793 (1979).

25Turkey World, nov/dec. 1986.
26Poultry Tribune, januari 1974.
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råmaterialet - fodervarorna - till en slutprodukt - ägget. Då förståsbortsett från underhållsbehoven. 27

Tanken att värphönan utgör ett e�ektivt sätt att omvandla foder till ägg ärallmän i branschtidningarna, speciellt i annonserna. Som man kan förvänta ärtankegångens konsekvenser inte bra för de äggläggande hönsen.Värphönor genomgår till stor del samma procedurer som gödkycklingar mendet �nns en del skillnader. Liksom broilers måste värphönsen näbbklippas för attförebygga den kannibalism som annars skulle uppstå i så stor trängsel. Eftersomde lever mycket längre än broilers genomgår de dock ofta denna operation tvågånger. Vi ser t.ex. att fjäderfäspecialisten Dick Wells, chef för Storbritanniensnationella institut för fjäderfähållning, rekommenderar näbbklippning �någongång vid fem till tio dagars ålder�. Småkycklingarna utsätts då inte för stress ilika hög grad som om operationen gjorts tidigare. Dessutom �är det ett bra sättatt minska risken för tidig dödlighet�. 28 När hönsen �yttas från uppfödningentill värpanläggningen vid 12-18 veckors ålder näbbklipps de ofta igen. 29Värphönsens lidanden börjar tidigt i livet. De nykläckta småkycklingarnasorteras i hannar och honor av en �chickpuller�. Tuppkycklingarna kasseras efter-som de saknar kommersiellt värde. En del företag gasar fågelungarna men oftaslängs de levande i en plastsäck där de får kvävas under tyngden av andra småky-cklingar som packas ovanpå dem. Andra mals ner levande för att bli mat åt sinasystrar.Minst 160 miljoner fåglar gasas, kvävs eller dör på detta sätt varje år enbarti USA. 30 Exakt hur många som drabbas av varje enskilt öde är omöjligt attsäga eftersom inga register förs. För uppfödarna är det lika oproblematiskt attgöra sig av med tuppkycklingar som det är för oss att tömma sophinken.Värphönornas liv är längre, vilket dock knappast är någon fördel. Unghönsbrukade växa upp utomhus eftersom man trodde att de då blev kraftigare vär-phöns med bättre förmåga att uthärda livet i buren. Nu har de �yttats in ochi många fall placerats i bur nästan från födseln. Med �era lager burar rymsnämligen �er fåglar i varje skjul och genomsnittskostnaden per fågel blir lägre imotsvarande utsträckning.Eftersom fåglarna växer snabbt måste de �yttas till större burar. Detta är ennackdel då �dödligheten kan bli något högre. . . Brutna ben och slagna huvudenkan inte undvikas när man �yttar fåglar�. 31Vilken uppfödningsmetod som än används så har alla större äggproducenteridag sina värphöns i burar (de benämns ofta �batterier� eller �batteriburar�, inteför att det �nns något elektriskt med dem, utan i ordet �batteris� ursprungligamening: �En uppsättning likadana eller förbundna utrustningsenheter�). När
27Farmer and Stockbreeden 30 januari 1982, citerat från Ruth Harrison, Animal Machines,

s.50.
28juli 1983.
29American Agriculturist juli 1966.
30Amerikanska jordbruksdepartementets statistik indikerar att det fanns 46 miljoner kom-

mersiella värphons 1986. Om vi antar att kläckningsproportionerna vad beträ�ar kön är ca
50månad, Så utgör ovannämnda uppskattning ett minimum.

31American Agriculturist, mars 1967.
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burarna infördes fanns bara en fågel i varje bur. Tanken var att bonden dåkunde avgöra vilka fåglar som inte värpte tillräckligt för att ge avkastning påfodret. Sådana fåglar kunde då avlivas. Sedan fann man att �er fåglar kundefå plats, och kostnaden per fågel reduceras, om två fåglar sattes i var bur. Detvar bara första steget. Nu är det inte tal om att hålla räkning på varje hönasägg. Burarna används eftersom ett större antal fåglar då kan bo och utnyttjavärmen, utfodringen och vattnet i varje byggnad. Arbetsbesparande automatiskutrustning kan utnyttjas i högre utsträckning.Det ekonomiska kravet att hålla ner kostnaderna för arbetskraft medför attvärphöns inte får mer individuell tillsyn än broilers. Ägaren till en hönsfabrik istaten New York, Alan Hainsworth, berättade för en lokalreporter att han intebehövde mer att fyra timmar per dag för att ta hand om sina 36 000 värphöns.Samtidigt skötte hans fru 20 000 unghöns: �Det tar femton minuter om dagen förhenne. Hon kollar bara deras foderautomater, vattenskålar och nattens dödsfall�.Den sorten omsorg garanterar emellertid ingen välmående �ock, vilket re-porterns beskrivning vittnar om:
Kliv in i unghönshuset och reaktionen är omedelbar - ett kom-plett helvete. Omkring 20 000 fåglar skriker gällt, högt och intensivtmedan de trycker sig mot burarnas bortre sidor i skräck inför demänskliga inkräktarna. 32

En av de första anläggningarna med mer än en miljon värpenheter var JuliusGoldmans Egg City som ligger 50 km nordväst om Los Angeles. 1970 gjorde Na-tional Geographic Magazine ett entusiastiskt reportage om uppfödningsmetodersom då var relativt nya. Redan då bestod anläggningen av två miljoner hönsuppdelade i kvartersstora byggnader med 90000 höns i varje byggnad, och femfåglar i varje bur om 40 x 45 cm. Egg Citys vice verkställande direktör BenShames förklarade för tidskriftens journalist vilka metoder man använde för attse efter så många fåglar:
Vi håller reda på hur mycket foder som äts och hur många ägg somsamlas upp i två av de hundratio burraderna i varje byggnad. Närproduktionen sjunkit till en oekonomisk nivå säljs alla 90 000 fåglar-na till slaktanläggningar för att bli kycklingpaj eller kycklingsoppa.Det lönar sig inte att hålla reda på varje rad i byggnaden, för attinte tala om individuella höns. Med två miljoner fåglar verksamhetenmåste man lita till statistiska stickprov. 33

På de �esta äggfabriker staplas burarna i lager. Mat- och vattentråg löpergenom raderna och påfylls automatiskt från en central behållare. Burarna harsluttande gallergolv. Lutningen - vanligtvis 1:5 - gör det svårare för fåglarna attstå bekvämt. Men den får äggen att rulla ner till burens framkant där de lättkan samlas in för hand eller, om anläggningen är mer modern, föras bort avtransportbandet till packningsanläggningen.
32Upstate, 5 augusti 1973, rapport från Mary Rita Kiereck.
33National Geographic Magazine, februari 1970.
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Det �nns ekonomiska skäl även för gallergolvet. Spillningen faller igenomoch kan samlas på hög i �era månader innan den bortförs vid ett enda tillfälle.(En del producenter avlägsnar det oftare, andra gör det inte.) Hönans klor ärolyckligtvis dåligt anpassade till en liv på ståltråd. Närhelst någon bryr sig omatt undersöka saken är uppgifter om skador på hönsens fötter vanliga. Klornablir mycket långa p.g.a. att inget fast underlag nöter ner dem och de kan blipermanent intrasslade i ståltråden. Förre ordföranden för en riksorganisation ifjäderfäbranschen påminde sig i en industritidskrift:
Vi har hittat höns som bokstavligt talat vuxit fast i buren. Derastår tycks ha fastnat i gallermaskorna på något sätt och sedan intevelat lossna. Så småningom har tårnas kött kommit att växa runtståltråden fullständigt. Turligt nog för fåglarna fastnade de näraburens framsida där de lätt kunde nå mat och vatten. 34

Nu bör vi se på hur stor boendeyta som är tillgänglig för värphöns i bur.I Storbritannien klubbades en fågelskyddslag igenom 1954. Den syftar till attförhindra plågeri av fåglar. Paragraf 8, avdelning 1 lyder:
Den som håller en fågel av något slag i någon form av bur eller annanbehållare, eller stänger in fågeln i en sådan, och buren saknar till-räcklig höjd, bredd eller längd för att tillåta fågeln att fritt breda utsina vingar, är skyldig till lagbrott och ska ådömas särskild påföljd.

Varje instängning är klandervärd. Men principen att buren ska vara tillräck-ligt stor för att låta fåglarna sträcka fritt på vingarna verkar vara ett absolutminimum. Det är nödvändigt för att skydda dem från oacceptabel inspärrningsom inte ens tillfredsställer en mycket grundläggande drift. Vi kan alltså antaatt hönsburarna i Storbritannien åtminstone måste vara tillräckligt stora föratt ge fåglarna denna minimala frihet? Nej. Det citerade stycket är försedd meden kort men betydelsefull reservation: �Detta stycke skall dock ej tillämpas omhönsfågel. . . �Denna anmärkningsvärda reservation bär vittne om styrkeförhållandet mel-lan begär som stammar från magen, och önskningar som bygger på medkänsla,i ett land som är välkänt för sin djurvänlighet. Ingenting i hönsfåglarnas naturfår dem att ha mindre längtan efter att sträcka på vingarna än andra fåglar. Vikan inte dra någon annan slutsats än att de brittiska parlamentsledamöterna äremot djurplågeri utom när djurplågeriet producerar deras frukost.Det �nns en nära parallell till denna i USA. Enligt 1970 års djurskyddslagoch efterföljande revideringar har kriterierna för djurburar satts för att �ge till-räckligt utrymme för varje djur att utföra normala kroppsliga och sociala rörelsermed tillräcklig rörelsefrihet�. Denna lag berör djurparker, cirkusar, sällskapsd-jursgrossister och laboratorier men inte djur som uppföds till föda. 35Så hur står sig då burarna för värphons i förhållande till den miniminormsom uppställts för fåglar i allmänhet? för att kunna besvara denna fråga bör man
34Poultry Tribune, februari 1974.
35Federal Register, 24 december 1971, s.24926.
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veta att den vanligaste hönstypen mäter omkring 75 cm mellan vingspetsarna.Burstorlekarna varierar men enligt Poultry Tribune är
30 X 50cm en vanlig storlek. I buren hålls allt från en till fem fåglar.Tillgänglig yta per fågel varierar från 15 dm2 till 3 dm2 beroende påantal fåglar per bur Det �nns en tendens att tränga ihop värphönsenför att reducera byggnads- och utrustningskostnaderna per fågel. 36

Uppenbarligen är detta för litet för att tillåta blott en fågel att sträcka heltpå vingarna, för att inte tala om fem fåglar i samma bur. Och som de sista tvåraderna i det citerade stycket antyder så är branschnormen fyra eller fem fåglarsnarare än en eller två.Ett stort antal studier av hönsens tillvaro i modern intensivuppfödning harföretagits sedan denna boks första upplaga utkom 1975. Brittiska underhusetsjordbrukskommitté utgav 1981 en rapport om djurskydd i vilken man sa att �vihar själva sett hönsbursbatterier, både till forskning och till kommersiella syften.Vi ogillar starkt det vi såg�. Kommittén föreslog att brittiska regeringen skulleta initiativet till att få hönsbursanläggningar avska�ade inom fem år. 37 Mertalande var emellertid en studie utförd vid Houghton fjäderfäforskningsstationStorbritannien angående hönors behov av yta till olika aktiviteter. 38 Under-sökningen visade att en normal höna i vila upptar en yta om 6,37 dm2 . Skullefågeln emellertid kunna vända sig om utan svårighet behöver hon 16,8 dm2 un-der fortsättning att hon är ensam i buren. Enligt undersökningen ska en burför fem fåglar ge utrymme för samtliga fåglar vid burens framsida. Den behöverdärför våra minst 106,5 cm lång och 41 cm djup, vilket skulle ge varje fågel 8,73dm2 . Med fem fåglar i den standardbur om 30 X 50 cm som beskrevs av PoultryTribune för varje fågel bara 3 dm2 . Med blott fyra fåglar i buren för varje fågel3,75 dm2 . Visserligen har brittiska regeringen inte hörsammat uppmaningenatt ta initiativet till att avska�a burar men förändringen är möjlig. Schweiz in-ledde en tioårig gradvis avveckling av hönsbatterier 1981. 1987 krävdes minst5 dm2 per burfågel och första januari 1992 blir traditionella burar förbjudnaoch alla värphons får tillgång till skyddade reden med mjukt underlag. 39 Dekonventionella burbatterierna blir olagliga i Nederländerna 1994. Hönsen fördå en minimiyta om 10 dm2 samt tillgång till reden och sprättytor. än merlångtgående är en svensk lag som genomdrevs 1988. Den innebär att hönsburaravska�as inom tio år och kräver att kor, grisar och djur som hålls för pälsensskull ska leva �i så naturlig miljö som möjligt�. 40
36Poultry Tribune, november 1986.
37Första rapporten från Underhusets jordbrukskommitté 1980-81, Animal Welfare in Poul-

try, Pig and Veal Production (London, Her Majesty's Stationery o�ce 1981) �150.
38B.M. Freeman, �Floor Space Allowance for the Caged Domestic Fowl,� The Veterinary

Record, 11 juni 1983, s.562-563.
39Poultry Tribune, mars 1987, s.30. �Swiss Federal Regulations on Animal Protection�, 29

maj 1981.
40Informationen om Nederländerna har tillhandahållits av Compassion in World Farming

samt av Nederlandernas ambassad i London. (Se också Farmer's Guardian, 29 september
1989.) Angående Sverige, se Steve Lohr, �Swedish Farm Animals Get a New Bill of Rights�,
The New York Times, 25 oktober 1988.



115
Övriga Europa debatterar ännu hönsbursanläggningarnas framtid. EG:s jord-bruksministrar bestämde minimiytan för värphöns till 4,5 dm2 1986. Det har nuavgjorts att detta inte kan bli ett formelit lagligt krav förrän 1995. Dr MandyHill som är andredirektör för brittiska jordbruksdepartementets experimentfarmi Gleadthorpe har uppskattat att 6,5 miljoner fåglar då kommer att behövanya hus. Det tyder på att så många fåglar för närvarande har mindre än det-ta löjeväckande låga minimum. 41 Men eftersom det totala värphönsbeståndeti Storbritannien ligger på ca 50 miljoner visar detta också att den nya min-imigränsen inte gör mer att att lagfästa den mycket höga beståndstäthet somde �esta äggproducenter nu tillämpar. De enda som måste ändra sig är denminoritet som idag trycker ihop sina fåglar ännu mer tätt än vad som är nor-malt i branschen. Under tiden har EG-parlamentet 1987 rekommenderat atthönsbatterierna gradvis skulle avska�as i EG-länderna inom en tioårsperiod. 42Men EG-parlamentet har bara rådgivande auktoritet och de européer som ärangelägna om att se en slut på burarna har inget att �ra än så länge.
USA sackar dock långt efter Europa när det gäller att börja ta itu meddetta problem. EG:s rekommenderade minimistandard är 4,5 dm2 per höna.Förenade äggproducenterna i USA har rekommenderat 3,1 dm2 som amerikanskstandard. 43 Det utrymme fåglarna medges på gårdarna är ofta ännu mindre.På Hainsworths gård i Mt. Morris, New York, klämde man in fyra höns i burarom 30 X 30 cm, d.v.s. 2,25 dm2 per fågel. Journalisten tillade: �Fast Hainsworthhar mer fåglar än utrymme �nns det de som har fem fåglar�. 44 Oavsett vilkao�ciella eller halvo�ciella rekommendationer som �nns är sanningen den attman aldrig vet hur många hönor som stuvas in i burarna förrän man går ditoch ser efter. I Australien har regeringen utfärdat anvisningar för verksamhetensom innebär att det inte ska �nnas mer att fyra höns i en bur om 45 x 45cm. Vid en besök utan förvarning på en gård i delstaten Victoria fann man sjufåglar i en bur av den storleken och fem eller sex i många andra. Ändå vägradejordbruksdepartementet i delstaten att åtala producenten. 45 Sju fåglar i en 45x 45 cm stor bur har bara 2,89 dm2 var. I sådana bestånd motsvaras ytan förtvå hönor av ett A4-papper och fåglarna sitter praktiskt taget ovanpå varandra.
Varje naturlig instinkt hos fågeln frustreras under de förhållanden som råderpå moderna äggfabriker i USA, Storbritannien och nästan alla andra indus-triländer utom (inom kort) Schweiz, Nederländerna och Sverige. De kan inte gåomkring, krafsa på marken, sandbada, bygga reden eller sträcka på vingarna. Detillhör ingen �ock. De kan inte hålla sig ur vägen för varandra och de svagare kaninte slippa undan de starkare, som redan blivit störda av de onaturliga förhål-landena. Den extrema trängseln leder till ett fenomen forskare kallar �stress� ochsom liknar den stress människor drabbas av under extrem trängsel, instängdhetoch brist på basala aktiviteter. Bland gödkycklingar såg vi att denna stress leder

41Poultry Tribune, mars 1987.
42Europaparlamentet, session 1986/7, utdrag ur protokoll från möte den 20 februari 1987,

Dokument A2-211/86.
43Poultry Tribune, november 1986.
44Upstate, 5 augusti 1973.
45Animal Liberation (Victoria) Newsletter, maj 1988 och februari 1989.
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till aggressivt hackande och kannibalism. Hos värphöns som hålls under längreperioder har andra tecken observerats. Naturkännaren Roy Bedichek från Texasskriver:
Jag har omsorgsfullt iakttagit kycklingar som uppföds på detta sättoch de förefaller vara olyckliga. . . De burkycklingar jag observerattycktes mista förståndet ungefär vid den tidpunkt då de normaltskulle börja skilja sig från modern och ge sig ut i gräset för att jagagräshoppor på egen hand. Ja, buranläggningen blir faktiskt bok-stavligt talat en dårhus för höns. 46

Ett annat tecken på störningar är oväsen. Höns som sprätter ute på markenär vanligen tysta med undantag för ett och annat kluckande. Burhöns tender-ar att vara mycket högljudda. Jag har redan citerat journalisten som besök-te unghönsens hus hos Hainsworth och fann ett �komplett helvete�. Har följersamme journalists beskrivning av värphönsen hus:
Fåglarna i äggläggningshuset är hysteriska. Tumultet i unghönsenshus var ingen förberedelse för detta. Fåglar skriker, kacklar ochkluckar medan de kravlar över varandra för att a picka på det au-tomatiserade spannmålstråget eller dricka en slurk vatten. Så till-bringar hönsen sina korta och oupphörligt produktiva liv. 47

En annan källa till plåga för hönan är att det inte är möjligt att bygga redenoch lägga äggen i dem. Konrad Lorenz har beskrivit värpningsprocessen somden svåraste tortyr burhönan har att genomgå:
För den som vet något om djur är det verkligen hjärtskärande attse hur hönan gång på gång försöker krypa under sina burkamraterför att förgäves söka skydd. Under sådana omständigheter hållerhönsen säkerligen tillbaka äggen så länge som möjligt. Deras instink-tiva motvilja mot all lägga ägg mitt bland en hop burkamrater ärutan tvekan lika stor som den motvilja civiliserade människor kännermot att ha avföring i en analog situation. 48

Lorenz' uppfattning har bekräftats av en studie i vilken höns hade möj-lighet att få tillgång till en låda med rede genom att passera hinder stigandesvårighetsgrad. Deras starka motivation för att lägga ägg i rede bevisades avatt de arbetade lika hårt för att nå redet som de gjorde för att nå mat när devarit utan mat i tjugo timmar. 49 Ett skäl till att djuren utvecklat en instinktatt lägga ägg i avskildhet kan vara att området kring fågelns öppning blir rött
46Roy Bedichek, Adventures With a Naturalist, citat från Ruth Harrison, Animal Machines,

s.154.
47Upstate, 5 augusti 1973.
48Der Spiegel, 1980, nr. 47 s.264, citerat från Intensive Egg and Chicken Production, Chick-

ens' Lib (Hudders�eld, U.K.).
49I. Duncan och V. Kite, �Some Investigations into Motivation in the Domestic Fowl�, Ap-

plied Animal Behavior Science 18:387-388 (1987).
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och fuktigt när ägget lagts. Ser andra fåglar detta kan de hacka där. Vållarhackandet blödande leder det till mer hackande och kannibalism kan bli följden.

Höns uppvisar också andra tecken på att de aldrig mister sin instinkt attska�a rede. Flera av mina vänner har övertagit några höns som befunnit sig islutet av sin kommersiella värpningstid och snart skulle sänts till slakthuset. Närdessa fåglar släpps på bakgården och får lite halm börjar de omedelbart byggareden - även efter att de tillbringat mer att ett år i en kal metallbur. Vid slutetav 1991 kommer den schweiziska lagen att kräva att värphöns har skyddademörka reden med mjukt eller strötäckt underlag. Schweiziska forskare har t.o.m.undersökt vilken typ av strö hönsen föredrar. De fann att både burhons ochhöns som vuxit upp på strö föredrog havreagnar eller vetehalm. När hönsenväl upptäckte att de kunde välja var det ingen som lade sina ägg på gallergolveller ens i syntetiskt gräs. Studien visade att nästan samtliga höns som vuxitupp på strö hade lämnat redet 45 minuter efter att de fått tillgång till det.Men betecknande nog tycktes de buruppfödda hönsen vara så fascinerade av sinnyvunna komfort att 87periodens slut! 50
Denna historia upprepas när det gäller andra instinkter som förkvävs avbursystemet. Två forskare iakttog höns som hållits i bur under de första sexmånaderna av sina liv. De noterade att hälften av hönsen hade �axat med vin-garna inom fem till tio minuter efter frisläppandet. Denna aktivitet var knappastmöjlig i burarna. 51 Detsamma gäller sandbad - en annan viktig instinktiv sysslasom visat sig vara av vikt för att behålla fjäderkvaliten. 52 Hönan ute på gården�nner ett passande område med �n jord och formar en grop i detta. Hon viftarupp jord i fjädrarna och rister sig sedan häftigt för att avlägsna det. En under-sökning visade att fåglar på gallergolv var mer kala på magen och man antogatt �bristen på adekvat material till sandbad kan våra en faktor av betydelseeftersom det är välkänt att höns utför sandbadsceremonier direkt på gallergol-vet�. 53 En annan forskare upptäckte faktiskt att höns på ståltråd sysslar medsandbadsbeteende - utan jord att vifta upp fjädrarna - oftare än höns som leverpå sand, om än under kortare perioder. 54 Begäret efter sandbad är så starktatt hönsen trots gallergolvet fortsätter att försöka och därmed nöter bort fjä-drarna från magen. Återigen skulle dessa hönor återuppta sandbadandet medverklig njutning om de befriades ur burarna. Det är underbart att se hur enmodfälld, förskrämd och nästan fjäderlös höna på relativt kort tid kan återfåsåväl fjäderskrud som naturlig värdighet när hon placeras i lämplig miljö.
För att förstå den konstanta och akuta frustration som hönsen lever underpå en modem äggfabrik är det bäst att under en stund iaktta en bur som är full

50New Scientist, 30 januari 1986, s.33. Referat av en studie utförd av H. Huber, D. Folschoch,
U. Stahli, publicerad i British Poultry Science 26:367 (1985).

51A. Black och B. Hughes, �Patterns of Comfort Behavior and Activity in Domestic Fowls:A
Comparison Between Cages and Pens�, British Veterinary Journal 130:23-33 (1974).

52D. van Liere och S. Bokma, �Short-term Feather Maintenance as a Function of Dustbathing
in Laying Hens�, Applied Animal Behavior Science 18:197-204 (1987).

53H. Simonsen, K. Vestergaard bch P. Willeberg, �E�ect of Floor Type and Density on the
Integument of Egg Layers�, Poultry Science 59:2202-2206 (1980).

54K. Vestergaard, Dustbathing in the Domestic Fowl-Diurnal Rhythm and Dust Depriva-
tion�, Applied Animal Behavior Science 17:380 (1987).
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av höns. De tycks oförmögna att stå eller sitta bekvämt. Även om en eller tvåfåglar skulle våra nöjda med sin ställning måste de röra på sig så länge de andrafåglarna i buren rör sig. Det är som att se på tre människor som försöker få engod natts sömn i en enkelsäng - förutom att hönsen dömts till denna fruktlösakamp för ett helt år istället för en enda natt. Ett extra irritationsmoment äratt fåglarna efter några månader börjar tappa sina fjädrar, delvis beroende påatt de skaver mot gallret och delvis p.g.a. att andra fåglar ständigt hackar dem.Följden är att deras skinn börjar skava mot gallret och man ser inte sällan fåglar,som varit i buren en tid, med endast ett fåtal fjädrar. Deras hud är då röd ochavskavd, särskilt runt stjärten.Liksom när det galler broilers beror hackandet på stress och, som en tidigareciterad studie uttrycker saken, �avsaknad av lämplig stimulans från den fysiskaomgivningen�. 55 Man har visat att hönsen hackar mindre och gör mindre skadapå varandras fjädrar i en mer innehållsrik miljö med tillgång till sittpinnar, ströatt sprätta i och reden, än om de hålles i vanliga burar. 56 Hackandet utgör i sigsjälv en orsak till andra skador eftersom (vilket en annan forskargrupp noterat)
klöst och rivet skinn, särskilt på ryggen. . . är vanligare när hudenpå ryggen inte längre skyddas av fjädrar. Skräck, förlust av fjädraroch smärta kan alltså tidvis vara beståndsdelar i samma syndrom.
57

Ett sista missförhållande: I de �esta burar �nns en fågel (ev. �er än en istörre burar) som mist viljan att slippa bli bortföst och nedtrampad av andrafåglar. Det kanske är en fågel som på en vanlig bondgårdsplan skulle stå långtner i hackordningen. Under normala omständigheter skulle detta dock inte spelanågon större roll. I buren kan dessa fåglar dock inte göra annat att att kura i etthörn, vanligtvis längst ner på det sluttande golvet. där de andra inhysingarnatrampar ner dem för att försöka komma fram till vatten och fodertråg.Efter alla dessa belägg kan det verka meningslöst att undersöka om hönsföredrar burar eller utomhusplaner. Dr. Marian Dawkins från zoologiska insti-tutionen vid Oxfords universitet har dock gjort just detta. Hennes arbete gerännu mer vetenskapligt stöd till det som redan sagts. Får hönsen valmöjlighetoch känner till både gräsplaner och burar så går de till gräsplanen. De �estaföredrar faktiskt en plan utan mat framför en bur som innehåller mat. 58Att dö är hönans yttersta och mest övertygande sätt att indikera hur olämpligthon behandlas. Hög grad av dödlighet kommer bara att inträ�a under högst ex-trema förhållanden eftersom hönsens normala livslängd är betydligt längre att
55H. Simonsen, K. Vestergaard och P. Willeberg, �E�ect of Floor Type and Density on the

Integument of Egg Layers�, Poultry Science 59:2202-2206 (1980).
56J. Bareham, �A Comparison of the Behavior of Laying Hens in Experimental and Con-

ventional Battery Cages�, Applied Animal Ethology 2:2Xi03 (1976).
57J. Craig, T. Craig och A. Dayton, �Fearful Behavior by Caged Hens of Two Genetic

Stocks�, Applied Animal Ethology 10:263-273 (1983).
58M. Dawkins, �Do Hens Su�er in Battery Cages? Environmental Prereferences and Wel-

fare�, Applied Animal Behavior 25:1034-1046 (1977). Se även M. Dawkins, Animal Su�ering:
The Science of Animal Welfare (Chapman and Hell, London 1995.
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de 18-24 månader värphönor får leva. Liksom människor i koncentrationslägerklamrar sig hönsen enträget fast vid livet under de mest eländiga förhållan-den. Ändå är det normalt att en äggfabrik mister 10-15under ett år. Mångaav dessa dör uppenbarligen av stress beroende på överfyllda burar och därmedsammanhängande problem. Här är ett exempel:

Enligt chefen för en 50 000-fåglars äggranch vid Cucamonga i Kali-fornien gör stressen av burhållningen att fem till tio av hans hönsdukar under dagligen. (2000-4000 om året.) �De här fåglarna�, sägerhan, �dör inte av någon sjukdom. De klarar bara inte av stressen avatt leva i trängseln�. 59
En omsorgsfullt kontrollerad studie utfördes av forskare vid avdelningen förforskning om fjäderfä vid Cornell University. Den bekräftade att trängsel höjergraden av dödlighet. Under en period som var kortare än ett år dog 9,6burar om30 X 45 cm. Sattes fyra höns i samma bur steg dödligheten till 16,4upptäckterföreslog forskarna att �Leghornsvärphöns i de �esta fall bör inhysas fyra och fyrai 30 X 45 centimeters burar�. Det större antalet ägg, totalt sett, kompenserarnämligen den högre kostnaden för det som forskarna benämner �fågelavgången�.

60

Och egentligen, om äggpriserna är höga, fastslår undersökningen, �ger femvärphöns per bur större lönsamhet�. Situationen är likadan som den vi redansett när det gäller broilers. Återigen visar det sig att ledningen för djurfabrikerkan göra större vinster genom att hålla djuren i överfyllda lokaler även om �erdjur dör under sådana förhållanden. Eftersom äggläggning är en kroppsfunktion(liksom kvinnors ägglossning) fortsätter hönsen att lägga ägg trots att de leverunder förhållanden som inte tillfredsställer något av deras beteendebehov.Så lever och dör hönsen som producerar våra ägg. Kanske de som dör tidigtär avundsvärda eftersom deras härdigare följeslagare inte har annat att väntaän ytterligare några månader av obekväm trängsel. De värper tills deras pro-duktivitet minskar. Då skickas de till slakt för att bli kycklingpaj eller soppavilket då är det enda de duger till.Det �nns ett vanligt alternativ till denna rutin, men det är inget behagligt al-ternativ. När äggproduktiviteten sjunker är det möjligt att återställa hönans re-produktiva förmåga genom en procedur som kallas �tvångsruggning�. Tvångsrug-gningens syfte är att tvinga hönan in i den fysiologiska process som undernaturliga förhållanden hänger samman med att hönan under vissa årstider fällergamla fjädrar så att nya kan växa ut. Efter ruggningen lägger hönan ägg oftare,oavsett om den varit naturlig eller arti�ciell. Honan lever i ett miljökontroller-at skjul utan årstidsväxlingar när det gäller temperaturer och dagsljus. Därförkrävs en kraftig chockverkan för att försätta henne i ruggning. En typiskt sätt äratt ta bort mat och vatten (som annars varit fritt tillgängliga för hönsen). Tillsför inte så länge sedan gav en broschyr från brittiska jordbruksdepartementetexempelvis följande anvisningar rörande tvångsruggningens andra dag:
59Plain Truth (Pasadena Kalifornien) mars 1973.
60C.E. Ostrander och R.J. Young, �E�ects of Density on Caged Layers�, New YorkFoodand

Life Sciences 3 (3) (1970).
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Varken mat, ljus eller vatten. Kontrollera att mattrågen verkligen ärtomma, rensa bort all återstående gröpe och samla in äggen. Stängsedan av vatten och ljus och lämna fåglarna i tjugofyra timmar. 61
Normalt kom vattnet tillbaka efter två dagar och maten kom efter ytterligareen dag. Ljuset återställdes under de följande veckorna. De hönor som överlevt- en del dukade under av chocken - kunde förväntas våra tillräckligt produk-tiva för att våra värda att behålla i kanske en halvår till. Påtryckningar fråndjurskyddsgrupper har lett till att denna metod för tvångsruggning är olagligi Storbritannien sedan 1987. Höns måste få mat och vatten varje dag. I USAär metoden fortfarande helt legal. Men många fjäderfäbönder tycker inte attproceduren är mödan värd. Höns är billiga och de föredrar därför att ska�a enny �ock så snart den gamla passerat sin topp.Ända till slutet nekar äggproducenterna att låta några känslor påverka atti-tyder till de fåglar som lagt så många ägg åt dem. Till skillnad från mördarensom får en särskild måltid innan hängningen får de dödsdömda hönorna ingenmat alls. �Ge ingen mat till förbrukade höns� föreslår en rubrik i Poultry Tri-bune. Artikeln klargör för uppfödarna att foder som ges till hönsen senare atttrettio timmar före slakt är bortkastat. Slakterierna betalar inte extra för matsom �nns kvar matsmältningsapparaten. 62Av alla de djur man ofta äter i västvärlden är grisen det mest intelligenta.Grisarnas naturliga intelligens är jämförbar med, eller kanske t.o.m. överlägsenhundens. Det går bra att uppfostra grisar till sällskap åt människor och läradem att reagera på enkla kommandon i samma utsträckning som hundar. NärGeorge Orwell satte grisarna i ledningen Djurfarmen var det berättigat ur såvälvetenskaplig som litterär synvinkel.Grisarnas höga intelligens bör hållas i minnet när vi granskar om förhållan-dena de föds upp under är tillfredsställande. Varje kännande varelse har rätttill lika hänsyn, oavsett om den är intelligent. Men djur med olika förmågor harolika behov. Behovet av fysiskt välbe�nnande är gemensamt för alla. Vi har settatt detta grundläggande krav förnekas hönsen. Som vi ska se uppfylls det inteheller för grisarna. Förutom fysiskt välbe�nnande behöver hönan en social struk-tur som �nns i en normal höns�ock. Hon kan också sakna moderns värme ochlugnande ljud omedelbart efter kläckningen. Forskning har också visat att t.o.m.en hönsfågel helt enkelt kan lida av att våra uttråkad. 63 Detta må vara sant omhöns. Men det är absolut sant, och sant i högre grad, om grisar. Forskare vidEdinburghs universitet har studerat kommersiellt uppfödda grisar som släpptsi en halvnaturlig miljö. De upptäckte att grisarna uppvisar konsistent beteen-demönster: Bildar stabila sociala grupper, bygger gemensamma bon och läggersin avföring på bestämda platser på ordentligt avstånd från boet. De är aktivaoch tillbringar mycken tid med att böka runt i utkanterna av terrängen. Närsuggan står i begrepp att föda lämnar hon det gemensamma boet för att bygga

61U.K. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Poultry Technical Information Booklet
nr.13, citerat från Intensive Egg and Chicken Production, Chickens' Lib (Hudden�eld, U.K.).

62Poultry Tribune, mars 1974.
63Ian Duncan, �Can the Psychologist Measure Stress?� New Scientist, 18 oktober 1973.
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en eget. Hon krafsar en grop och klär det med gräs och kvistar. Där föder honoch stannar sedan i omkring nio dagar tills hon och kultingarna återförenas medgruppen. 64 Som vi ska se innebär industriell uppfödning att det blir omöjligtför grisarna att följa dessa instinktiva beteendemönster.Grisar på en modern djurfabrik kan inte göra något annat att att äta, sova,stå upp eller ligga ner De saknar vanligen halm eller annat underlagsströ efter-som det skulle försvåra rengöringen. Grisar som hålls på denna sätt kan knappastundgå viktökning, men de är uttråkade och olyckliga. En engelsk bonde skrevtill Farmer's Weekly och beskrev hur han hållit grisar i ett övergivet bostadshus.Han upptäckte att de lekte i hela huset och jagade varandra upp och ner förtrapporna. Han påpekade:

Vår skock behöver omväxlande miljöer. . . Föremål av olika materi-al, form och storlek bör tillhandahållas. . . I likhet med människorogillar de monotoni och att våra uttråkade. 65
Detta är sunt förnuft. Men uppfattningen har nu också bekräftats av veten-skapliga studier. Fransk forskning har visat att depriverade eller frustreradegrisar får lägre nivå av kortikoider, stresshormoner, i blodet om de får tillgångtill läderband eller kedjor att dra i. 66 Brittisk forskning har visat att grisar itorftig miljö är så uttråkade att de hellre bökar runt i ett tråg fyllt av jord innande äter om de får maten och jordtråget samtidigt. 67När grisarna hålls i överfylld och torftig miljö blir de benägna att vara�omoraliska� liksom hönsen. I stället för att hacka bort fjädrar och bli kan-nibaler förfaller grisarna till att bita i varandras svansar. Detta vållar slagsmåli stian och grisarnas viktökning blir lägre. Eftersom grisar saknar näbb kanuppfödarna inte näbbklippa dem för att förhindra detta. De har dock funniten annan väg att eliminera symptomen utan att ändra på de förhållanden somvållat problemet: De skär av grissvansarna.Enligt USA:s jordbruksdepartement:
Svanskupering är nu en vanlig metod för att förhindra svansbitningbland instängda grisar. Varje uppfödare av grisar bör tillämpa detta.Kapa svansen 6-12 mm från kroppen med sidavbitare eller annattrubbigt instrument. Krossskadan bidrar till att stoppa blödningen.En del fabrikanter använder en kycklingnäbbkap till kupering: Denbränner samtidigt av sårytan. 68

64R. Dunbar, �Farming Fit for Animals, New Scientist, 29 mars 1984, ss. 12-15. D. Wood-
Gush, �The Attainment of Humane Housing for Farm Livestock�, i M. Fox och L. Mickley,
red., Advances in Animal Welfare Science (Washington, D.C., Humane Society of the United
States 1985).

65Farmer's Weekly, 7 november 1961, citerat från Ruth Harrison, Animal Machines, s.97.
66�Stress in Farm Animals: A Needfor Reevaluation�, Journal of Animal Science 57:6-18

(1983).
67D. Wood-Gush och R. Beliharz, �The Enrichment of a Bare Environment for Animals in

Con�ned Conditions�, Applied Animal Ethology 20:209-217 (1983).
68U.S. Department of Agriculture, Fact Sheet: Swine Management, AFS 3-8-12, Department

of Agriculture, O�ce of Governmental and Public A�airs, Washington D.C.
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Denna rekommendation är dubbelt skamlig. Innan jag förklarar varför kom-mer en grisfabrikants ärliga mening om svanskupering:
De avskyr det! Grisarna bara avskyr det! Och jag antar att vi för-modligen skulle klara oss utan svanskupering om vi gav dem störreutrymme, för de blir inte så galna och elaka när de har mer utrymme.Med tillräckligt utrymme är de faktiskt riktigt vänliga djur. Men dethar vi inte råd med. De här husen kostar en massa. 69

Förutom större utrymme föreslås en annan tänkbar kur av en ledande hus-djursforskare:
Den troliga underliggande orsaken. . . är att grisar utför arttypiskahandlingar på en otypiskt sätt eftersom inga lämpade objekt �nnstillgängliga. I anläggningar med halmtäckt underlag förekommer lä-gre grad av svansbitning. Det beror förmodligen, åtminstone delvis,på den �avkopplingse�ekt� halmen har. 70

Nu ser vi varför amerikanska jordbruksdepartementets rekommendation ärdubbelt skamlig. För det första sägs ingenting om att grisar som får svansenavskuren ska bedövas.För det andra sägs ingenting om att behovet av att beröva grisar svansen haruppstått p.g.a. att grisarna har det för trångt och saknar halm eller något annatsom kan dra till sig deras intresse. Problemet tycks vara att uttråkade grisargnager på varje intressant föremål. Och om gnagandet leder till att den andragrisen blir skadad och blöder attraheras somliga grisar av blodet och börjarbita på allvar. 71 Den lösning som jordbruksdepartementet och grisfabrikanternaföreslår är dock typisk för mentaliteten i modern djurproduktion: Stympa djurenistället för att ge dem de livsvillkor de behöver.Även på ett annat sin liknar instängda grisar instängda höns. De lider avstress och dör i många fall av det. I grisuppfödningen ger den enskilda grisenett betydligt större bidrag till den totala pro�ten att den enskilda hönan går.Därför måste grisuppfödaren bekymra sig mer om detta problem än hönsuppfö-daren behöver göra. Tillståndet har ett namn: PSS (�porcine stress syndrome�).Symptomen har i en lantbrukstidskrift beskrivits som �extrem stress. . . stelhet,hudutslag, �ämtande, ängslan och ofta - plötslig död�. 72 I samma artikel sägsatt �Ledsamt nog så förlorar man ofta PSS-svinen när de närmar sig slaktvikten,d.v.s. efter insatsen av hela foderinvesteringen�.Mycket tyder också på att stress-syndromet ökat dramatiskt allteftersominomhusuppfödning blivit vanligare. 73 Instängda grisar är så känsliga att vilken
69F. Butler, citerat från John Robbins, Diet fora New America (Walpole, N.H., Stilipoint

1987), S.90.
70D. Fraser, �The Role of Behavior in Swine Production: a Review of Research�, Applied

Animal Ethology, 11:332 (1984).
71D. Fraser, �Attraction to Blood as a Factor in Tail Biting by Pigs�, Applied Animal

Behavior Science 17:61-68 (1987).
72Farm Journal maj 1974.
73Michael J. Fox har gjort en sammanfattning av de relevanta undersökningarna i Farm

Animal: Husbandry, Behavior, Veterinary Practice (University Park Press 1984), s.126.
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störning som helst kan utlösa symptomen: Exempelvis främmande ljud, plötsligtstarkt ljus eller bondens hund.En sätt att reducera stressen vore att sluta stänga in grisarna. Ändå skullereaktionen på en sådant förslag nästan säkert en bli den som uttrycktes i Farmerand Stockbreeder för några år sedan. Då var instängningsmetoden inte så gam-mal och stressrelaterade dödsfall hade just börjat uppmärksammas:

Dessa dödsfall uppväger på intet sätt den extra avkastning som er-hålles p.g.a. högre sammanlagd produktion. 74
Till skillnad från broiler- och äggindustrin tillämpar grisindustrin innu intetotal instängning överallt. Trenden går emellertid i den riktningen. Ett uni-versitet i Missouri gjorde en översikt som avslöjade att redan 1979 hade 54allamellanstora producenter och 63anläggningar för total instängning. 75 Storprodu-centerna dominerar branschen i allt högre grad. William Haw som är ordförandei National Farms, Inc., sade 1987 att �om tio år kommer svinbranschen att vårasom broilerbranschen är idag, med färre att hundra �rmor av betydelse�. 76 His-torien upprepas: Gamla familjegårdar slås ut av stora fabriker som var och en�tillverkar� 50 000 - 300 000 grisar per år. Det största gödkycklingföretaget ivärlden, Tyson Foods, slaktar mer in 8,5 miljoner fåglar i veckan och de harnu tagit sig in på grismarknaden. Företaget driver sextionio anläggningar försmågrisproduktion och uppfödning. De skickar mer att 600 000 grisar till slaktvarje år. De �esta grisar tillbringar alltså sina liv inomhus. De avlas och diarpå en anläggning för dräktiga suggor och griskultingar. Sedan �yttas de till ensmågrisanläggning för att därefter växa upp till slaktvikt i en tillväxtenhet. Skade inte användas till avel släpps de på marknaden vid fem till sex månadersålder och en vikt på ca 100 kg.Övergången till instängning beror till största delen på att man velat mins-ka kostnaderna för arbetskraft. I intensivproduktionsanläggningen sägs en mankunna sköta hela apparaten. Detta med hjälp av automatiska foderredskap ochribbgolv av metall som släpper igenom gödseln för att underlätta renhållningen.En annan besparing som gäller för denna såväl som för alla andra instängn-ingsanläggningar är att det �nns mindre rörelseutrymme vilket går att grisenförbränner mindre foder till �obehövlig� motion. 77 Den kan därför förväntas gåupp mer i vikt förhållande till mängden uppätet foder för allt detta gäller att,som en grisfabrikant sa, �Det vi egentligen är ute efter är att modi�era djuretsmiljö för att åstadkomma maximal lönsamhet�. 78Förutom stress, tristess och trängsel skapas också fysiska problem för gris-arna i de moderna förvaringsenheterna. Luften utgör ett sådant. Här följer ettuttalande från svinaherden på Lehman Farms i Illinois:

74Farmer and Stockbreeder 22 januari 1963, citerat från Ruth Harrison, Animal Machines,
s.95.

75�Swine Production Management,� Hubbard Miling Company, Mankato Minnesota 1984.
76William Robbins, �Down on the Superfarm: Bigger Share of Pro�ts�, The New York Times,

4 augusti 1987.
77Feedstu�s, 6 januari 1986, s.6.
78Hog Farm Management december 1975, s.16.
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All ammoniak äter verkligen på djurens lungor.. Den dåliga luftenär ett problem. När jag jobbat här inne en tag känner jag det i minaegna lungor Men jag kommer åtminstone härifrån på nätterna. Detgör inte grisarna så därför får vi låta dem gå på tetracyclin och detgör faktiskt att man kan kontrollera problemet. 79
Det handlar inte om en producent med ovanligt låg standard. året innandetta uttalande gjordes �ck Lehman en nationell hedersutmärkelse, �Illinois PorkAll-American�, av �äskproducenternas nationella råd.Ett annat fysiskt problem för grisarna är att golven i förvaringsbåsen inteutformats för grisarnas välbe�nnande utan för att underlätta underhåll och fåbort arbetsuppgifter som att ta bort gödsel. I de �esta enheter är golven antingentäckta av galler i form av metallribbor eller gjutna i cement. Ingetdera är braeftersom det skadar grisarnas fötter och ben. Undersökningar har påvisat ettutomordentligt stort antal fotskador. Fabrikanternas attityd till frågan fastslogsdock tydligt av redaktören för Farmer and Stockbreeder i en diskussion omgallergolv:
Sunt förnuft säger att utifrån det vi vet så här långt så måste gal-lergolven ha �er fördelar än nackdelar när det gäller slaktbestånd.Djuret slaktas vanligen innan missbildningarna börjar uppträda. Avels-beståndet måste å andra sidan utveckla och behålla bra ben eftersomde har en längre liv i produktion framför sig: Där tycks skadan inteuppvägas av fördelarna. 80

En amerikansk producent uttrycker sig mer koncist:
Här får vi inte betalt för att producera djur med god hållning. Viför betalt efter vikt. 81

Fabrikantens ekonomiska förluster hålls visserligen nere p.g.a. att djurenslaktas innan de svårare missbildningarna uppkommer. Men det kan knappastvara till någon glädje för djuren som oavbrutet måste stå på en olämpligt un-derlag och drabbas av fot- eller benskador som skulle bli svåra om grisarna inteslaktades vid låg ålder.Lösningen är givetvis att ta bort grisarna från de kala cementgolven. Det varprecis vad en engelsk grisbonde gjorde. Han släppte ut sina trehundra suggorpå halmtäckta gårdar med kojor. Han uppgav:
När samtliga dräktiga grisar bodde trångt drabbades vi av bety-dande förluster beroende på skavsår, tarmvred, förlamningar, sårskadoroch höftproblem. . . Vi kan nu visa att vi har färre suggförlamningaroch en minimalt antal skador som beror på slagsmål i [utomhus-]gruppen. 82

79Bob Frase, citerat från Orville Schell, Modem Meat (New York, Random House 1984)
s.62.

80Farmer and Stockbreeder, juli 1961, citerat från Ruth Harrison, Animal Machines, s.148.
81J. Messersmith, citerat från John Robbins, Diet for a New America (Walpole, N.H.,

Stulpoint 1987), s.84.
82Agscene (Peters�eld, Hampshire, England) juni 1987, s.9.
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Mycket få grisar kan njuta av en halmtäckt gård och den allmänna tren-den går fortfarande i fel riktning. även i detta avseende går svinuppfödarna ifjäderfäbranschens spår. Fabrikanter i Holland, Belgien och England har börjatmed att föda upp spädgrisarna i burar. Amerikanska uppfödare prövar nu meto-den. Dels p.g.a. det vanliga begäret efter snabbare vinster på mindre foder ochmörare kött tack vare begränsade motionsmöjligheter. Men bortsett från dettaär den största fördelen att griskultingar kan avvänjas från mödrarna tidigare.Detta innebär att suggans mjölkproduktion upphör och att hon inom några da-gar kan bli fertil igen. Man gör henne då åter dräktig med hjälp av en galt ellerarti�ciell insemination. Därför kan en sugga vid tidig avvänjning åstadkomma igenomsnitt 2,6 kullar om året, istället för de högst 2,0 kullar som produceratsom grisarna hade fått dia i tre månader, vilket är det naturliga. 83
De �esta burgrisuppfödare låter griskultingarna dia modern i minst en vec-ka innan de �yttas till buran Den kanadensiske lantbruksforskaren Dr. J. FrankHurnick har emellertid nyligen utvecklat en mekanisk sugga. Enligt en rapportkan �Hurnicks framgångar göra det möjligt för intensivuppfödningsbranschenatt inrikta sig på att öka kullstorleken. Hittills har kullarna alltid begränsatsav suggans mjölkproduktionssystem�. 84 Kombinationen av mekanisk mjölkmat-ning och andra nya tekniker (som superovulation, arti�ciellt framkallad äggloss-ning, vilket ökar suggans produktion av fruktbara ägg gör att forskarna förutspårhögautomatiserad grisproduktion: Fyrtiofem grisar om året istället för de sextonsom varit genomsnittlig standard.
Utvecklingen är skrämmande i två avseenden. För det första påverkas späd-grisen som berövas sin mor och stängs in i en ståltrådsbur. Att tidigt skiljamor från barn är smärtsamt för båda när det gäller däggdjur. Vad beträ�arsjälva buren så skulle en vanlig medborgare som lät sin hund leva ett helt livunder sådana förhållanden löpa risk att åtalas för djurplågeri. Grisfabrikantenhåller djur med jämförbar tankeförmåga på denna sätt. I hans fall är det docktroligare att han belönas med skattereduktioner och i vissa länder t.o.m. meddirekta statsbidrag.
Den andra skrämmande aspekten av de nya teknikerna är att suggan för-vandlas till en levande reproduktionsmaskin. �Avelssuggan har betraktas ochbehandlas som ett värdefullt maskinellt redskap vars funktion är att pumpafram spädgrisar som en korvmaskin�. 85 Så sade en ledande direktör från Wallsköttföretag. USA:s jordbruksdepartement uppmuntrar faktiskt producenternaatt se grisen på det sättet: �Betraktas suggan som en gristillverkningsapparat såförbättras kontrollen av grisfödslar och löpande avvänjning vilket resulterar i �eravvänjda grisar per sugga om året�. 86 även under de bästa förhållanden skulletillvaron inte innehålla mycket glädje om den bestod av graviditet, förlossningoch snabbt avlägsnande av ens barn för att man ska göras gravid igen så attcykeln kan upprepas - och grisar lever inte under de bästa förhållanden. Deras

83Farm Journal, mars 1973.
84�Mechanical Sows Keep Hungry Piglets Happy�, The western Producer, 11 april 1
85National Hog Farmer, mars 1978, s.27.
86U.S. Department of Agriculture, Fact Sheet: Swine Managernent,AFS 3-8-12, Department

of Agriculture, O�ce of Governmental and Public A�airs, Washington D.C.
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rörelsefrihet är starkt begränsad både under dräktighetsperioden och förlossnin-gen. Under dräktighetsperioden stängs de vanligen in i enskilda metallbås på 60x 180 cm., d.v.s. knappt större att suggan själv. De kan också kedjas fast meden halskrage, eller både vara kedjade och instängda i bås. Där tillbringar de tvåtill tre månader. Under hela denna tid kan de varken gå (mer att en steg framåteller bakåt), vända sig om eller motionera på något annat sätt. Denna brutalaform av fångenskap i isolering motiveras återigen av att man sparar in mat ocharbetskraft.När suggan står i begrepp att föda �yttas hon. Dock bara till en �grisnings-bås� (människor ska föda, suggor ska �grisa�). Här kan suggans möjlighet att rörasig bli ännu mer stramt begränsad än den var i hennes förra bås. En apparatmed öknamnet �järnjungfrun� har införts och brukas i många länder. Den bestårav en järnram som förhindrar fria rörelser. Dess föregivna syfte är att hindrasuggan från att vältra sig och krossa sina griskultingar. Det kunde emellertidockså uppnås genom att placera henne i mer naturliga förhållanden.Suggan hålls instängd både när hon är dräktig och när hon ger di - eller närhon berövas möjligheten att ge di. D.v.s. hennes rörelsefrihet är starkt begränsadunder så gott som hela hennes liv. Miljön där suggan stängs in är enformig ochgrisen har ringa möjlighet att välja eller ändra på omgivningen. Amerikanskajordbruksdepartementet medger att �när suggan hålles i kätte kan hon inte följasin starka instinkt att bygga ett bo� och denna frustration kan leda till problemmed dräktigheten och mjölkproduktionen. 87Suggorna gör själva klart vad de tycker om denna sorts fångenskap. G.Gronin (universitetet i Wageningen, Nederländerna) blev �l.dr. på en under-sökning av instängda suggor. Här beskrivs hur de till en början beter sig när dehamnar tjudrade i ett bås:
Suggorna kastade sig våldsamt baklänges och kämpade mot tjudret.De kastade häftigt med huvudet medan de vred och vände sig ikamp för att bli fria. Ofta uppgav de ljudliga skrik och enskildagrisar kastade sig ibland mot sidoplankorna i tjuderbåsen. Det leddeibland till att suggan kollapsade på golvet. 88

Dessa våldsamma �yktförsök kan vara i upp till tre timmar. När de avtar,berättar Gronin, ligger suggan stilla under långa perioder, ofta med trynet underreglarna, och ger ifrån sig en och annan tyst grymtning eller gnällande. Efterytterligare en tid uppvisar suggan stress-symptom: Hon gnager på båsets reglar,tuggar utan att ha något att tugga, svänger fram och tillbaka med huvudet o.s.v.Detta är stereotypa beteenden. Den som varit i en djurpark som håller lejon,tigrar eller björnar instängda i torftiga cementanläggningar har sett stereotyptbeteende: Djuren vandrar oavbrutet av och att längs burväggarna. Suggan harinte ens den möjligheten. Som vi sett är suggan i naturlig miljö ett mycket
87U.S. Department of Agriculture, Fact Sheet: Swine Housing, AFS 3-8-9, Department of

Agriculture,O�ce of Governmental and Public A�airs, Washington D.C.
88G. Cronin, �The Development and Signi�cance of Abnormal Stereotyped Behavior in

Tethered Sows�, doktorsavhandling, Wageningens universitet, Nederlandema, s.25.
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aktivt djur. Hon tillbringar åtskilliga timmar om dagen med att leta efter mat,äta och undersöka omgivningen. Som en veterinär framhållit så är nu gnagandetpå båsets reglar �ett av de få fysiska uttryck som är möjliga för henne i en såtorftig miljö�. 89Skottlands avdelning för undersökning av lantbruksbyggnader (en statsun-derstödd forskningsorganisation) publicerade 1986 en översikt. Den granskade devetenskapliga beläggen kring frågeställningen: �Gör kraftigt inskränkt utrymmesuggor olyckliga?� De diskuterar mer än tjugo skilda studier. Rapporten lik-nar sedan suggornas stereotypa beteende vid tvångshandlingarna hos neuro-tiska människor (som att oupphörligt tvätta sig eller vrida sina händer t.ex.).Svaret på den granskade frågan var tveklöst: �Den kraftigt frihetsbegränsandeinstängningen av suggor vållar svårt lidande�. 90 Lantbrukets jordbruksråd iStorbritannien är o�ciell rådgivningsinstans åt regeringen. De drar samma slut-sats på en mer o�ciellt språk i sin rapport 1988:

Såväl bås som tjudersystem brister med avseende på en del välfärd-skrav som vi fäster särskild vikt vid. Deras utformning leder till attdjuren som lever i dem varken har möjlighet att motionera ellerutöva något av sina vanliga naturliga beteendemonster. Inte i någotav den mängd olika system medlemmarna observerat �nns rimligamöjligheter att minska den stress som vållas av instängning i sådanasystem. . . Vi rekommenderar. . . att regeringen betraktar införandetav lagstiftning till hinder för vidare uppförande av så utformade an-läggningar som ett brådskande ärende. 91
Endast då suggan sätts samman med galten får hon en kort period av friheti ett större bås. Även om det vanligen, också det, sker inomhus. Den dräktigaeller digivande suggan saknar möjlighet att gå omkring under minst tio månaderom året. I de fall arti�ciell insemination används i större utsträckning berövasdetta känsliga djur sin enda återstående möjlighet att röra på sig. Och dessutommister hon den sista naturliga kontakten med en annan individ av samma art(bortsett från den �yktiga kontakten med avkomman).1988 hade man stängt in suggor i mer att tjugo år. Då publicerades en under-sökning som visade att de hårt drabbade avelssuggorna och galtarna utsattesför ännu en källa till lidande: De hålls ständigt hungriga. Djur som göds förköttmarknaden får äta så mycket de orkar. Från fabrikantens synpunkt är detemellertid slöseri med pengar att ge avelsdjuren mer än de behöver för att hållareproduktionen igång. Studien klargjorde att grisar som matades med ransoneri enlighet med rekommendationer från brittiska jordbruksforskningsrådet barafår 60tillgänglig. Dessutom var de lika benägna att trycka på spakar för attfå mer mat direkt efter att de utfodrats. Det tyder på att de fortfarande varhungriga efter utfodringen. Som forskarna påpekade:

89New Scientist, 18 oktober 1973.
90�Does Close Continement Cause Distress in Sows¾` Scottish Farm Building Investigation

Unit, Aberdeen, juli 1986, s.6.
91Farm Animal Welfare Council, Assessment of Pig Production Systems (Farm Animal

Welfare Council, Surbiton, Surrey, England 1988), s.6.
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Den kommersiellt bestämda graden av utfodring för dräktiga sug-gor och galtar tillmötesgår producentens behov men tillfredsställerinte ätandemotivationen. Man har ofta antagit att en hög produk-tionsnivå förutsätter adekvat välfärd. Men den hunger som beror påatt avelsbeståndet erhåller liten mängd foder kan fungera som enbetydelsefull stresskälla. 92
Återigen kommer producentens pro�ter och djurens intressen i kon�ikt. Detär i sanning förvånande hur ofta detta kan påvisas. Trots att lantindustrinslobbyister ständigt försäkrar oss om att djuren inte skulle kunna vara produktivaom de inte var lyckliga och väl omhändertagna.Den mest moraliskt frånstötande formen av intensivuppfödning som förekom-mer idag är tillverkningen av ljust kalvkött. Slaktkalvsuppfödningen bygger tillsin natur på att fasthållna kalvar med järnbrist fodras med högproteinfoder såatt man får mört blekt kött som passar ägarna till dyra restauranger. Lyckligtviskan denna industri storleksmässigt inte mäta sig med produktionen av fjäderfä,oxkött eller �äskkött. Icke desto mindre är den värd att uppmärksammas efter-som den utgör en ytterlighet, både vad gäller graden av djurexploatering och vadgäller dess absurda ine�ektivitet som teknik för att framställa människoföda.Det bleka kalvköttet ska komma från en ung kalv. Ursprungligen var termen�veal� reserverad för kött från spädkalvar som ännu inte avvänjts från sina mö-drar. (I engelskan används termen �veal� om ljust kalvkött, annat nötkött heter�beef�. ö.a.) Dessa mycket unga djur hade ett kött som var mörare och blekareän köttet från kalvar som börjat äta gräs. Det var ont om sådant kött eftersomkalvar börjar äta gräs redan efter ett par veckor medan de fortfarande är mycketsmå. Den lilla mängd som såldes kom från de oönskade tjurkalvar som föddes imjölkproduktionsbranschen. En eller två dagar efter födseln kördes de hungrigaoch skrämda av de främmande omgivningarna och separationen från moderntill en marknad där de såldes för omedelbar leverans till slakthuset.Så upptäckte spädkalvsuppfödare i Holland på 50-talet ett sätt att hållaliv i kalven längre utan att köttet blev rött eller mindre mört. Tricket byggerpå att man håller kalven i en mycket onaturlig miljö. Lämnas kalvar att växautomhus rasar de runt på ängarna. De utvecklar muskler som gör köttet segareoch förbränner kalorier som fabrikanten måste ersätta med kostsamt foder. Deäter gräs och köttet mister spädkalvsköttets blekhet. Så kalvköttsspecialisternatar sina kalvar direkt från boskapsmarknaden för att omedelbart stänga in dem.I en ombyggd lada eller ett specialbyggt skjul har de rader av träbås som är 56centimeter breda och 137 centimeter långa. Båsen har ribbgolv av trä ovanförskjulets cementgolv. När kalvarna är små tjudras de med en kedja runt halsenså att de inte ska kunna vända sig om i båset (kedjan kan avlägsnas när kalvar-na vuxit sig för stora för att vända sig i så trånga bås). Båset saknar halmeller annat strö eftersom kalven skulle kunna äta upp det och därmed spolieraköttets blekhet. De lämnar båset först när de tas ut till slakt. Deras diet är�ytande och baseras på fettfritt mjölkpulver med tillsatta vitaminer, mineraler

92A. Lawrence, M. Appleby och H. MacLeod, �Measuring Hunger in the Pig Using Operant
Conditioning: The E�ect of Food Restriction�, Animal Production 47 (1988).
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och tillväxtmediciner. Så lever kalven de påföljande sexton veckorna. Det som urproducenternas synvinkel är så underbart med detta system är att slaktkalvenvid denna ålder kan väga så mycket som 180 kg. Det är annat än den nyföddaspädkalvens dryga 40 kg. Och eftersom ljust kalvkött betalas med högsta prisär det en lönsam sysselsättning att föda upp slaktkalvar på detta sätt. 1962 in-troducerades denna metod för kalvuppfödning i USA. Introduktör var foderfab-rikanten Provimi Inc. från Watertown i Wisconsin. Namnet står för �proteiner,vitaminer och mineraler�, vilket deras foder utgörs av. Man kan tänka sig bättreanvändningsområden för dessa ingredienser än kalvköttsproduktion. Enligt egetskryt skapade Provimi detta �nya helhetskoncept för spädkalvsuppfödning�. Ochde är fortfarande överlägsna marknadsledare med kontroll över 50-75den inhem-ska marknaden. Intresset för att främja kalvproduktion beror på intresset för attutöka marknaden för företagets foder. Provimis numera avsomnade nyhetsbladThe Stall Street Journal beskriver sin syn på �optimal kalvköttsproduktion�.Beskrivningen ger en inblick i branschens natur, en bransch som i USA och endel europeiska länder grunden förblivit oförändrad sedan den uppstod:

Kalvköttsproduktionen har två mål: för det första att producera enkalv med maximal vikt på minimal tid. För det andra att hålladess kött så ljust som möjligt för att tillfredsställa konsumentenskrav. Allt till en ekonomisk vinst som svarar mot risktagandet ochinvesteringarna. 93
De trånga båsen och träribborna på golvet utgör en svår olägenhet för kalvar-na. När kalvarna börjar bli större kan de inte ens ställa sig upp eller lägga signer utan svårighet. Professor John Webster från avdelningen för djurhållningvid School of Veterinary Science, Bristol England, har i en undersökning lagtmärke till att
Slaktkalvar i kättar som är 75 cm breda kan naturligtvis inte liggaplatt ner med benen utsträckta. . . så brukar kalvar vilja ligga närde är varma och vill avge värme. . . Välgödda slaktkalvar som vistasi temperaturer över 20 ◦C kan vara obehagligt varma. Att förnekadem möjligheten att inta den kroppsställning som har funktionen attmaximera värmeförlusten gör bara saken värre. . . Vid en ålder över10 veckor saknar slaktkalvarna i lådorna möjlighet att inta normalsovställning med huvudet mot kroppen. Vi påpekar att det är ensvårt ingrepp mot djurets välfärd när man hindrar slaktkalvarnafrån att inta normal sovställning. Kättarna skulle behöva våra minst90 cm breda för att detta ska undvikas. 94

93The Stall Street Journal, juli 1972.
94J. Webster, C. Saville och D. Welchman, Improved Husbandry Systems for Veal Calves�,

Animal Health Trust and Farm Animal Care Trust, ej daterad, s.5. Se också Webster et al.,
�The E�ects of Di�erent Rearing Systems on the Development of calf Behavior�, och �Some
E�ects of Di�erent Rearing Systems on Health, Cleanliness and Injury in Calves�, British
Veterinary Journal 1141:249 och 472 (1985).
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Både 75 cm och 90 cm är betydligt mer än de 56 cm som är standardbreddför amerikanska kättar. Kättarna är också för trånga för att låta kalven vändasig. Det är en annan källa till frustration. Är båset för trångt att vända sig iär det dessutom också för trångt att sköta pälsen i på en bekvämt sätt. Kalvarhar en inneboende drift att vrida på huvudet för att putsa sig med tungan. SomBristolforskarna skrev:
Slaktkalvar brukar fälla pälsen vid omkring tio veckors ålder. Detberor på att de växer så fort och producerar så mycket värme. Underfällningen känner de starka begär efter att sköta om sin päls. Deär också extra känsliga för angrepp av yttre parasiter, särskild vidmilt och fuktigt klimat. Slaktkalvar i kättar når inte mycket av sinkropp. Vi påpekar att det är en oacceptabelt ingrepp mot djuretsvälfärd när man hindrar slaktkalven från att putsa sig ordentligt.Det gäller oavsett om bristen beror på begränsad rörelsefrihet ellerpå att kalven har munkorg (vilket dock är värre). 95

Ribbgolv av trä som inte täcks med strö är hårda och obekväma. Det tarhårt på kalvens knän att ställa sig och lägga sig. Dessutom vantrivs hovdjur påribbgolv. Ett ribbgolv är som en färist (en ribbgaller på marken vid exempelvisinfarter genom kreatursstängsel; de undviks alltid av boskapen) förutom attribborna ligger tätare. Mellanrummen måste dock våra så stora att det mestagödslet kan rinna eller spolas igenom. Det betyder att de är tillräckligt stora föratt ge kalvarna obehag. De unga kalvarna är enligt Bristolforskarna �osäkra ochobenägna att ändra ställning under några dagar�.Spädkalvarna känner intensiv saknad efter sina mödrar. De saknar ocksånågot att suga på. Sugbegäret är lika stort hos en spädkalv som hos ett spädbarn.Kalvarna har varken spenen eller något substitut för den att suga på. Frånförsta dagen i instängdhet (vilket mycket väl kan vara blott tredje eller fjärdedagen i livet) dricker de ur en plasthink. Man har försökt utfodra kalvar genomplastspenar. Uppenbarligen är arbetet med att hålla spenarna rena och steriladock inte mödan värt för fabrikanten. Ofta ser man kalvar frenetiskt försökasuga på någon del av båset trots att det vanligen inte �nns något lämpligt där.Erbjuder du slaktkalven en �nger kommer den omedelbart att börja suga pådet. Ungefär som när småbarn suger på tummen.Senare utvecklar kalven behovet att idissla. För att kunna göra det behöverden äta kli eller annat grovfoder. Men grovfoder är strängt förbjudet eftersomdet innehåller järn som gör köttet mörkt. Därför hänvisas kalven även på dettasätt till att förgäves försöka tugga på båsets sidor. Slaktkalvar lider ofta avmatsmältningsbesvär, däribland magsår. Kronisk diarré är vanligt. För att citeraBristolundersökningen igen:
Kalvarna får ingen fast föda. Detta förstör helt våmmens [kons förstamage] utveckling och bidrar till att det uppkommer hårbollar som

95J. Webster, C. Saville och D. Welchman, �Improved Husbandry Systems for Veal Calves�,
s.6.
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dessutom kan leda till kronisk dålig matsmältning. 96

Som om detta inte var tillräckligt håller man också kalven i ständig järnbrist.Provimis Stall Street Journal förklarar varför:
Kalvköttets färg är en av de viktigaste faktorerna när det gäller allerhålla högsta notering på de exklusiva köttmarknaderna. . . �Ljust�kalvkött är ett förstklassigt varuslag som efterfrågas mycket av bät-tre klubbar, hotell och restauranger. �Ljust� eller skärt kalvkött hängerdelvis samman med graden av järn i kalvarnas muskler. 97

Därför är Provimis foder liksom annat spädkalvsfoder på marknaden medavsikt järnfattigt. En normal kalv skulle få järn genom att äta gräs eller annatgrovfoder. Eftersom slaktkalvar förvägras detta får de järnbrist. Blekrosa köttär egentligen anemiskt kött. Efterfrågan på kött med denna färg bygger påsnobberi. Färgen påverkar inte smaken och den innebär de�nitivt inte att köttetär nyttigare. Bara att det saknar järn.Blodbristen kontrolleras förstås. Helt utan järn skulle kalvarna falla ihop ochdö. Med normalt järnintag ger inte köttet lika mycket pengar per kilo. Dettabestämmer balansen som håller köttet blekt och kalvarna (åtminstone de �esta)på benen tills de uppnår marknadsvikt. Kalvarna är emellertid anemiska ochinte friska. Eftersom man avsiktligt ger kalvarna för lite järn uppstår begärefter detta. De slickar på alla järndetaljer i båset. Det förklarar varför man harträbås. Som Provimi upplyser kunderna:
Huvudskälet till att använda trä istället för metallboxar är att met-allen kan påverka köttets färg. . . Håll allt järn utom räckhåll för erakalvar. 98

Återigen:
Det är också nödvändigt att kalvarna inte får kontinuerlig tillgångtill järn. (Dricksvattnet bör kontrolleras. Skulle det ha hög järnhalt[mer än 0,5 miljondelar] bör järn�lter övervägas.) Kalvkättar börkonstrueras så att kalvarna ej har tillgång till rostig metall. 99

Den anemiska kalvens omättliga begär efter järn är också ett av skälen tillatt fabrikanten är angelägen om att hindra kalven från att vända sig båset.Kalvar föredrar liksom grisar visserligen normalt att inte vara i närheten av sinegen urin eller avföring. Men urin innehåller en del järn. Begäret efter järn är såstort att den naturliga motviljan övervinns. Kalvar med järnbrist slickar på deribbor som dränkts med urin. Det tycker inte fabrikanterna om eftersom kalven
96J. Webster, C. Saville och D. Welchman, �Improved Husbandry Systems for Veal Calves�,

s.2.
97The Stall Street Journal, november 1973.
98The Stall Street Journal, april 1973.
99The Stall Street Journal, november 1973.
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får i sig lite järn. Och dessutom kan kalven få infektioner från sin egen avföringnär den slickar på ribborna p.g.a. att avföringen och urinen hamnar på sammaställe.Som vi sett menar Provimi Inc. att de två målen för kalvköttsproduktionenär att framställa en kalv med största möjliga vikt på kortast möjliga tid ochatt hålla köttet så ljust som möjligt. Vi har sett vad man gör för att uppnå detandra av dessa mål. Det �nns mer att säga om metoderna som används för attuppnå snabb tillväxt.För att djuren ska växa så fort som möjligt måste de inta så mycket matsom möjligt samt förbränna så lite av maten som möjligt. För att kalvarnaska äta maximalt ger man dem oftast inte vatten. Enda vätskekällan är maten,en kraftig mjölkersättning med extra fett. Byggnaderna är uppvärmda och detörstiga djuren äter därför mer mat än de skulle göra om de hade möjlighet attdricka vatten. Detta gör ofta att djuren får svettattacker ungefär som, har detsagts, en verkställande direktör som fått för mycket att äta för snabbt. 100 Närkalven svettas avger den fukt. Det blir han törstig av och därför äter han förmycket nästa gång. Utifrån de �esta normer är denna process ohälsosam. Menkalvproducentens syfte - att framställa tyngsta möjliga kalv på kortast möjligatid - gör djurets hälsa på längre sikt ointressant så länge det överlever tillräckligtlänge för att kunna bli sålt. Därför menar Provimi att svettning är ett teckenpå att �kalven är frisk och växer efter förmåga�.
101

Får man kalven att föräta sig är halva slaget vunnet. Den andra halvanbestår i att se till att det mesta av det som kalven ätit resulterar i viktökning.En förutsättning för att det ska uppnås är att kalven stängs in så att den intekan motionera. Värmen i ladan bidrar också eftersom en kalv i kyla förbrännerkalorier bara för att hålla värmen. även varma kalvar i bås har dock en ten-dens att bli rastlösa p.g.a. att deras enda sysselsättning under dagen är de tvåmåltiderna. Enligt en holländsk forskare:
Slaktkalvar lider av att de inte kan göra någonting. . . Foderintagettar bara tjugo minuter per dag! Förutom det har djuren ingentingatt göra. . . De gnisslar tänder, viftar på svansen, slänger med tun-gan och uppvisar andra former av stereotypt beteende. . . Stereotyparörelser av det slaget kan förklaras som en reaktion på sysslolösheten.
102

För att minska sina uttråkade kalvars rastlöshet låter många kalvköttsfab-rikanter djuren stå i ständigt mörker. Enda undantaget är vid utfodringen.Eftersom kalvskjulen normalt saknar fönster behöver man bara släcka ljuset.Kalvarna saknar redan den ömhet, aktivitet och stimulans deras natur kräver.
100Farmer and Stockbreeder l3 september 1960, citerat från Ruth Harrison, AnimalMachines,
s.70.
101The Stall Street Journal, april 1973.
102G. van Putten, �Some General Remarks Concerning Farm Animal Welfare in Intensive
Farming Systems�, opublicerad skrift från Forskningsavdelningen för djurhållning, �Schoono-
ord�, Driebergseweg, Zeist, Nederlanderna, s.2.



133
Dessutom berövas de visuell stimulans och kontakt med andra kalvar under tju-gotvå timmar av tjugofyra. Sjukdomar har visat sig vara mer svårbemästrade imörka skjul. 103Kalvar hållna på detta sätt lever varken lyckligt eller hälsosamt. Kalvköttspro-ducenten väljer ut bara de starkaste och friskaste kalvarna till att börja med.Han använder rutinmässigt medicinerat foder och ger dessutom injektioner vidminsta tecken på sjukdom. Ändå är matsmältnings-, andnings- och infektion-ssjukdomar mycket vanliga. Kalvköttsproducenten får ofta uppleva att en kalvpå tio inte överlever femton veckors instängning. För någon som födde uppkalvar till bi�kor vore tio till femton procents dödlighet under en så kort periodkatastrofal. Kalvköttsproducenterna kan emellertid acceptera förluster eftersomde dyra restaurangerna är beredda att betala bra för deras produkter.Kalvköttsframställning är en av de former av djurproduktion som lett tillansträngda relationer mellan veterinärer och producenter. Med tanke på detintima förhållande som normalt råder mellan lantbruksveterinärer och inten-sivproducenter (när allt kommer omkring är det ju ägarna och inte djuren sombetalar räkningen) ger detta en antydan om vilka extrema förhållanden slak-tkalvarna föds upp under. Följande sägs i ett nummer av The Vealer från 1982:

Veterinärer tycker inte om (sic) att ha att göra med kalvuppfödare.Förutom att de väntar för länge med att ringa efter veterinären omnågon av deras kalvar skulle våra svårt sjuk så vägrar de sedan längeatt iaktta vedertagna lantbruksmetoder. I åratal har det ju ansettsvara en sund praxis att utfodra kreatur med hö i syfte att bibehållaen bra matsmältning. 104
Enda ljuspunkten i denna ledsamma historia är att de små kalvkättarna med-fört så frånstötande förhållanden med avseende på djurens välfärd att regeringeni Storbritannien infört nya regler: Kalven ska ha möjlighet att vända sig om utansvårighet, den måste dagligen utfodras med en diet som innehåller �tillräckligtmycket järn för att hålla kalven vid god hälsa och kondition� samt tillräckligtmycket �brer för att våmmen ska kunna utvecklas normalt. 105 Detta är min-imala djurskyddskrav. Ändå överträds dessa krav av nästan alla slaktkalvsan-läggningar i USA och många i Europa. Om läsaren påminner sig att hela dennaomständliga, slösaktiga och smärtsamma form av kalvköttsproduktion �nns tillenbart i syfte att tillmötesgå folk som kräver blekt och mjukt kalvkött så ärvidare kommentarer över�ödiga.Som vi sett är kalvköttsindustrin ett sidospår till mjölkproduktsframställ-ningen. Fabrikanterna måste försäkra sig om att deras mjölkkor blir dräktigavarje år för att de ska fortsätta ge mjölk. Avkomman tas ifrån dem vid föd-seln. Denna erfarenhet framkallar sorg hos modern och gör kalven skräckslagen.Modern gör ofta klart vad hon känner genom att ständigt kalla och råma i �era

103G. van Putten, �Some General Remarks Concerning Farm Animal Welfare in Intensive
Farming Systems�, s.3.
104The Vealer, mars/april 1982.
105U.K. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Welfare of Calves Regulations 1987
(London, Her Majesty's Stationery O�ce 1987).
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dagar efter att barnet försvunnit. En del honkalvar uppföds på mjölkersättningför att sedan vid två års ålder ingå i den mjölkproducerande kobesättningen.Andra kalvar säljs efter en eller två veckor för att bli bi�kor i tillväxtanläg-gningar eller på utfodringsområden. återstoden säljs till kalvköttsindustrin, somockså litar till mjölkfabrikanterna när det gäller kalvarnas anemiframkallandemjölkdiet. Professor John Webster från avdelningen för djurhållning vid Bristolsuniversitet har skrivit följande (och det gäller också för kalvar som inte skickastill kalvköttsproduktion):
Mjölkkons kalv utsätts rutinmässigt för �er oacceptabla ingrepp iden normala utvecklingen än något annat djur i lantbruket. Den tasfrån sin mor kort efter födseln, berövas sin naturliga föda (komplettkomjölk) och får någon typ av billigare vätskeersättning. 106

En gång kunde man se mjölkkon ströva fridfullt och kanske t.o.m. idyllisktpå kullarna. Nu är den en hårdkontrollerad och �njusterad mjölkmaskin. Denpastorala bilden av mjölkkor som leker med sin kalv på ängen har ingen platsi modern mjölkproduktion. Många mjölkkor föds upp inomhus. Många hålls iindividuella bås utan större utrymme än att de precis kan stå och ligga. Miljönär fullständigt styrd: De får beräknade fodermängder, temperaturen är inställdför maximal mjölkproduktion och ljuset är arti�ciellt. En del bönder har funnitatt cykler med sexton timmars ljus och bara åtta timmars mörker bidrar tillstörre produktion.Kons produktiva period inleds när första kalven tagits bort. Hon mjölkas tvåoch ibland tre gånger om dagen i tio månader. Efter tredje månaden görs hondräktig igen. Man mjölkar henne fram till sjätte eller åttonde veckan före födseln.så börjar man igen direkt efter att kalven avlägsnats. Denna intensiva periodmed omväxlande dräktighet och kraftig mjölkproduktion kan bara vara i ungefärfem år. Sedan skickas den �förbrukade� kon till slakt för att bli hamburgare ellerhundmat.För att få största möjliga produktion matar man korna med högenergikon-centrat. Exempelvis sojabönor, �skmjöl, biprodukter från bryggerier och t.o.m.hönsspillning. Kons speciella matsmältningssystem kan inte bryta ner dettafoder på ett bra sätt. Våmmen är anpassad för att smälta gräs som upplös-es långsamt. Vid produktionstopparna några veckor efter födslarna förbrukarkon ofta mer energi att hon har förmåga att ta in. Eftersom produktionsförmå-gan överstiger förmågan att omvandla fodret börjar kon bryta ned och utnyttjasina egna vävnader: Hon börjar �mjölka ur sin egen rygg� 107

Mjölkkor är känsliga djur som uppvisar både psykiska och fysiologiska störningarvid stress. De har stort behov av att binda sig till sina �vårdare�. Dagensmjölkproduktion medger inte bonden mer än fem minuter per djur om dagen.I en artikel med rubriken �Mjölkgårdar som inte behöver några betesmarker�skryter en av de största �mjölkfabrikerna� om en framsteg som �gör det möjligt
106J. Webster, �Health and Welfare of Animals in Modern Husbandry Systems-Dairy Cattle,
In Practice, maj 1986, s.85.
107Gordon Harvey, �Poor Cow,� New Scientist, 29 september 1983, ss. 940-943.
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för en arbetare att mata åttahundra kalvar på fyrtiofem minuter - ett jobb somnormalt sett skulle ta hela dagen för �era män�. 108Nu har man bråttom att �nna metoder för att påverka kons naturliga hor-monella och reproduktiva processer. Syftet är större mjölkproduktion. Tillväx-thormonet Bovin (I Europa känt under namnet Bovin somatotropin eller BST)efterfrågas som ett sätt att öka mjölkmängderna dramatiskt. Det har visat sigatt kor som dagligen injiceras med BST ger ca tjugo procent mer mjölk. Menförutom den ömma hud som de dagliga injektionerna troligen leder till så betyderdet att kornas kroppar måste arbeta hårdare. De kräver ännu kraftigare math-ållning och de kan förväntas att i än högre grad drabbas av de sjukdomar somredan är mycket vanliga bland mjölkkor. David Kronfeld (professor i näringsläraoch föreståndare på medicinska avdelningen för större djur, vid University ofPennsylvania School of Veterinary Medicine) har sagt att en undersökning visatatt mer att hälften av de kor som fått BST också behandlats får en smärtsamform av in�ammation i mjölkkörteln. I kontrollgruppen utan BST hade ingakor mjölkkörtelin�ammation. 109 BST möter nu motstånd från såväl mjölkbön-der som djurskyddsförkämpar. Det är knappast förvånande. Studier utförda vidCornell University och av OTA (amerikanska kongressens byrå för utvärderingav teknologi) visar nämligen att om de större uppfödarna börjar använda BSTså kan 80 000 mjölkbönder slås ut, d.v.s. hälften av de nuvarande gårdarna. 110En mjölkbonde från västra England har påpekat att �de som främst gynnas avde har koinjektionerna är ett antal läkemedelsföretag på toppen�. Och sammebonde vädjar �Låt oss åtminstone få mjölk som kommer från nöjda kor och intefrån giriga fabrikanters nåldynor�. 111De produktionsökningar som tillväxthormonet bovin åstadkommer är emeller-tid småpotatis i jämförelse med vad som kan väntas av ny reproduktionsteknolo-gi om man för tro entusiasterna. 1952 föddes den första kalven genom arti�ciellinsemination. Idag är det praktiskt taget standardmetoden. 1960 föddes de förs-ta kalvarna vars embryon �yttats från en ko till en annan. Den nya teknologininnebär att en särskilt produktiv ko kan fås att avge dussintals ägg åt gången.Efter att hon inseminerats med säd från en premierad tjur kan man spola ur em-bryona ur hennes livmoder för att placera dem i en billigare surrogatko genomett snitt i kons sida. På så sätt kan hela boskapshjordar snabbt avlas fram barafrån det allra bästa beståndet. Möjligheten att frysa embryon utvecklades undersjuttiotalet. Den har gjort det lättare att marknadsföra idén om embryoöver-föring och nu görs 150 000 försök att överföra embryon i USA varje år. Minst100000 kalvar föds ur dessa försök. Genmanipulation och eventuellt kloning ärnästa steg i de pågående ansträngningarna för att skapa än mer produktiva djur.
112

108The Washington Post, 28 mars 1988.
109D.S Kronfeldt om tillva.rthormoner, Europaparlamentet, 9 december 1987, opublicerat,
8.4.
110D.S.Kronfeld,�Biologic and Economic Risks Associated with Bovine Growth hormone¾`
s.5.
111Bob Holmes, �Secrecy over Cow Hormone Experiments�, Western Morning News, 14 jan-
uari 1988.
112Keith Schneider, �Better Farm Animals Duplicated by Cloning�, TheNew York Times, 17
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Traditionellt har den amerikanska köttboskapen strövat fritt över de vid-sträckta öppna ytor vi ser i cowboy�lmerna. Men moderna betesmarker är intevad de har varit. Detta indikeras av följande försök till humoristisk artikel iPeoria Journal Star :
En cowboys hem är inte nödvändigtvis ute på prärien. Troligtvishör han hemma på ett utfodringsområde där bi�kon inte stöter pålukten av salvia förrän den hamnat i grytan. Så går det till i denmoderna varianten av cowboyliv. Så går det till på Norris Farms därman har 7000 djur på elva tunnland betong istället för 700 djur på20 000 tunnland glesbevuxen gräsprärie. 113

Bi�kreaturen ser fortfarande mer av den stora världen utomhus om manjämför med höns, grisar, slaktkalvar och mjölkkor. Men de behöver inte göradet under så lång tid nu. För tjugo år sedan skulle boskapen strövat omkring iungefär två år. De lyckligt utvalda som nu får ströva över huvud taget samlas inefter ca sex månader för att �färdigställas�. Det betyder att de går upp till mark-nadsvikt och marknadskondition med hjälp av ett kosthåll som är kraftigare ängräs. Därför transporteras de långa sträckor till utfodringsområden. Under sextill åtta månader stannar de där och äter majs eller andra �ingor. Sedan skickasde till slakt.Den dominerande trenden i boskapsbranschen har varit att de stora utfo-dringsanläggningarna blivit �er. 70kreatur som slaktades i USA 1987 skickadestill slakt från utfodringsområden. Stora utfodringsanläggningar svarar nu för entredjedel av landets nötkött. Det är frågan om betydande kommersiella företag.Ofta �nansieras de av oljeföretag eller av börssvinster som söker skattereduk-tioner. Utfodringsanläggningar är lönsamma eftersom boskap göds snabbare påspannmål än på gräs. Men i likhet med mjölkkorna saknar bi�korna den magesom skulle behövas för att smälta den koncentrerade diet de får i utfodringsan-läggningarna. I försök att få i sig mer �brer än foderhållningen medger slickarboskapen ofta sin egen och varandras päls. De stora mängderna hår i våmmenkan vålla variga in�ammationer. 114 Skulle man blanda ut spannmålet med detgrovfoder boskapen behöver och vill ha så skulle emellertid viktökningen gålångsammare.Boskapen är inte lika instängd på ett utfodringsområde som hönsen är i sinaburar, suggorna i sina bås eller slaktkalvarna, och ofta mjölkkorna, i sina kättar.Beståndstätheten har ökat. Men även om den är så hög som niohundra djur pertunnland har varje djur nästan fem kvadratmeter och de kan gå omkring påområdet. Det kan våra två tunnland stort. Djuren isoleras inte heller från andradjur. Begränsad rörelsefrihet är inte problemet. Men i denna kala och oförän-derliga miljö är tristessen ett problem. Ett allvarligt problem är klimatet. Påsommaren kan djuren stå ute i solen utan skugga. På vintern kan de inte skydda
februari 1988. Se också Ian Wilmut, John Clark och Paul Simons, �A Revolution in Animal
Breeeding�, New Scientist, 7 juli 1988.
113The Peoria Star Journal, 5 juli 1988.
114�Is Pain the Price of Farm E�ciency¾` New Scientist, 13 oktober 1973, s.171.
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sig från betingelser som de inte är naturligt anpassade till. Under snöstormar-na 1987 rapporterade en del uppfödare stora förluster. De uppskattande att såmycket som 25-30gick förlorade. En Coloradobonde uppgav: �Det fanns inte my-cket skydd för kalvarna. De �esta förlusterna av kalvar berodde på köldskador.Vi �ck blötsnö och sedan frost omedelbart efteråt�. Vid ett annat tillfälle dogsjuttiofem kalvar av hundra i en storm. 115

En del nötköttsproducenter i Europa har tagit efter höns-, �äsk- och slak-tkalvsfabrikanterna och tagit sina djur inomhus. I USA, Storbritannien och Aus-tralien anses permanent instängning fortfarande vara ekonomiskt oberättigat.Det skyddar djuren från vädret men alltid till priset av större trängsel. Boskap-suppfödaren vill ju ha största möjliga avkastning på det kapital som investerats ibyggnaderna. Intensivuppfödd instängd boskap hålls vanligen i grupper i gemen-samma bås. För renhållningens skull används ofta gallergolv. Men nötkreaturhar det lika dåligt på ribbor som grisar och slaktkalvar. De kan bli förlamade.
Ingen form av djuruppfödning går säker för teknologins ingrepp och kravetpå intensivare produktion. Killingar var en gång sprittande glada symboler förvåren. De har redan klivit in i de mörka uppfödningsanläggningarna. 116 VidOregon State Universitys center för kaninforskning har forskarna utvecklat enbursystem för kaninuppfödning. De experimenterar med beståndstätheter omtvå kaniner på nio kvadratdecimeter. 117 I Australien har nu utvalda får medextra�n ull �yttats inomhus till individuella eller gemensamma bås. Det syf-tar till att hålla ullen ren och lång. Ull från sådana får ger fem till sex gångernormalpriset. 118 Pälsbranschen tycker om att framhålla sina �ranch-uppfödda�pälsar för att minska den dåliga publicitet branschen får genom att fånga vildadjur. Ändå är produktionen på �pälsrancher� högst intensiv. Mink, tvättbjörn,vessla och andra pälsbärande djur hålls i små ståltrådsburar. Den vackra polar-räven brukar exempelvis röra sig över tusentals hektar tundra. På pälsfarmenhar den en ståltrådsbur om 100 x 115 cm. 119
Vi har nu tittat på de viktigaste förändringarna inom djuruppfödningen.De innebär att traditionella metoder ersatts av fabriksliknande djurproduktion.Ledsamt nog har mycket få förbättringar ägt rum för djurens del sedan den-na boks första upplaga kom ut för femton år sedan. Det stod redan då klartatt de moderna produktionsmetoderna inte går att förena med någon genuinomsorg om djurens välfärd. Beläggen sammanstalldes först i Ruth Harrisonsbanbrytande bok Animal Machines som publicerades 1964. Uppgifterna �ckauktoritativt stöd av Brambellkommittén som arbetade på uppdrag av brit-tiska jordbruksministern. Kommittén bestod av de främsta experter som fanns

115Feedstu�s, 6 april 1987.
116Farm JournaL augusti 1967, mars 1968.
117S. Lukefahr, D. Caveny, P.R. Cheeke och N.M. Patton, �Rearing Weanling Rabbits in
Large cages�, The Rabbit Rancher, citerat från Australian Federation of Animal Societies,
Submission to the Senate Select Committee of Inquiry into Animal Welfare in Australia,
vol.2, Melbourne 1984.
118The Age, Melbourne, 25 maj 1985.
119Denna burstorlek rekommenderas av Finlands pälsuppfödarförbund. För mink rekom-
menderar Storbritanniens pälsuppfödarförbund burar på 76 x 23 cm. Se FurTrade Fact Sheet,
Lynx 1986, Great Dunmow, Essex.
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att tillgå: Brambell var berömd zoolog och dessutom ingick W.H. Thorpe (chefvid avdelningen för djurs beteende vid universitetet i Cambridge) samt andraexperter på veterinärvetenskap, djurhållning och lantbruk. Efter en omsorgsfullundersökning publicerade de 1965 en åttiofem sidor lång o�ciell redogörelse. Idenna rapport tog kommittén klan avstånd från uppfattningen att produktivitetskulle kunna vara ett adekvat tecken på att djuren inte lider. Djurets viktökn-ing kan, säger de, vara ett �patologiskt tillstånd�. De förnekade också tanken attlantbrukets djur inte lider av att vara instängda eftersom de är framavlade fördetta och vana vid det. Thorpe poängterade i ett viktigt appendix till rapportenatt undersökningar av husdjur visat att de �fortfarande väsentligen har sammanatur som i förhistoriskt vilt tillstånd�. De har inneboende beteendemönster ochbehov som är lika verksamma även om djuret aldrig känt till naturliga förhål-landen. Thorpe fastslog:
Vissa grundläggande fakta är tillräckliga för att göra det berättigatatt ingripa. Vi kan acceptera att det �nns behov av många frihetsin-skränkningar för djuret. Gränsen måste emellertid dras vid förhål-landen som fullständigt undertrycker samtliga eller nästan samtliganaturliga instinktiva drifter och beteendemönster som kännetecknarden högt utvecklade sociala organisation som man �nner hos de vildaarter som är förfäder till de tama. Dessa mönster har i liten utsträck-ning, om ens någon, utplånats i tämjningsprocessen. En särskilt up-penbar grymhet är det att inskränka ert djurs frihet så mycket attdet under en stor del av sitt liv
blir oförmöget att utföra något av sina normala för�yttningsbeteen-den. 120

I enlighet med detta baserade kommittén sina rekommendationer på följandeblygsamma men fundamentala princip:
Vi ogillar principiellt att djur stängs in så restriktivt att man nöd-vändigtvis omöjliggör de främsta aktiviteter som deras naturliga be-teende består av. . . Djuret borde åtminstone ha så mycket rörelse-frihet att det utan svårighet kan vända sig om, ansa sig, stå upp,ligga ner och sträcka ut sina extremiteter. 121

Detta har kommit att kallas för de �fem grundläggande friheterna�: att vändasig om, ansa sig, ställa sig upp, lägga sig ner och fritt sträcka ut sina lemmar.Detta är fortfarande omöjligt för alla burhöns, alla suggor i bås eller tjuderoch alla slaktkalvar i bås. ändå har Brambellrapportens bedömning i efterhandbekräftats av en mängd vetenskapliga belägg. Vi har t.ex. redan sett hur Thorpespåpekanden angående husdjurens oförändrade naturliga beteendebehov utförligt
120Report of the Technical Committee into the Welfare of Animals Kept Under Intensive
Livestock Husbandry Systems, appendix.
121Report of the Technical Committee into the Welfare of Animals Kept Under Intensive
Livestock Husbandry Systems, �37.
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påvisats i en Edinburghundersökning rörande grisar i halvnaturlig omgivning.
122 Vetenskapsmännen har nu också allmänt insett att resonemanget som går utpå att djur som är produktiva också måste vara nöjda är en felslut. En kunniggranskning av argumentet publicerades 1986 i American Scientist:

Med avseende på husdjur är argumentet missledande av �era skäl.Djuren i lantbruket har framkorsats på grundval av förmågan attväxa och föröka sig under en mängd olika betingelser, även skadli-ga betingelser. Höns kan t.ex. fortsätta lägga ägg normalt trots attde är svårt skadade. Dessutom manipuleras tillväxt och produktionofta med hjälp av metoder som ändrad ljusperiodicitet eller tillsät-tning av tillväxtfrämjande ämnen, exempelvis antibiotika, i fodret.För övrigt kan det vara så att en ensam arbetare på en moderndjurfabrik tar hand om så mycket som 2000 kreatur eller 250 000gödkycklingar om året. Djurfabrikens vanliga sätt att mäta tillväxtoch reproduktion i termer av antal producerade ägg eller kilo kött irelation till anläggnings-, bränsle- och foderutgifter ger inte mycketinformation om varje enskilt djurs produktiva status.
123

Dr. Bill Gee som är stiftelseordförande vid Australiska regeringens byrå fördjurhälsa har sagt:
Det hävdas att produktiviteten hos djur i lantbruket är ett direkttecken på deras välfärd. Detta missförstånd bör begravas en gångför alla. �Välfärd� refererar till de enskilda djurens välbe�nnandemedan �produktivitet� refererar till avkastning per investerad dollareller per resursenhet. 124

Jag har varit mån om att demonstrera missuppfattningen i detta argumentvid �era tillfällen i detta kapitel. Det vore trevligt att tänka sig att argumentetkunde begravas en gång för alla. Men säkert kommer det att fortsatta dyka uppnärhelst lantindustrins apologeter �nner det behändigt att invagga konsumenteni tron att allt bara är bra nere på bondgården.EG-parlamentet har delvis erkänt vikten av de belägg som talar mot inten-sivuppfödning: 1987 granskade parlamentet en rapport om djurskydd och antogen handlingsplan med följande punkter:
• Stopp för metoden att hålla slaktkalvar i individuella kättar, liksom attberöva dem järn och grovfoder.

122Se sida s.144-145.
123JoyMensch och att van Tienhove, �Farm Animal Welfare�, American Scientist, nov/dec.
1986, s.599, som citerar en artikel av D.W. Folsch, �Egg Production-Not Necessarily a Reliable
Indicator for the State of Health of Injured Hens�, i Fifth European Poultry Conference, Malta
1976.
124B. Gee, The 1958 Muresk Lecture, Muresk Agricultural College, Western Australian In-
stitute of Technology, s.8.
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• Stegvis avska�ande av hönsbursbatterier inom tio år.
• Stopp för hållandet av suggor i individuella bås eller i tjuder.
• Stopp för rutinmässig stympning som svanskupering och kastrering avgrisar.

125

Förslagen antogs med hundrafemtio röster mot noll (två nerlagda röster).Europaparlamentet består visserligen av valda representanter från samtliga EG-nationer. Men som vi redan noterat har parlamentet bara en rådgivande funk-tion. Den mäktiga lantbruksindustrin bedriver intensiv lobbyverksamhet för attförhindra att handlingsplanen sätts i kraft. Deklarationen framstår ändå somett tecken på den informerade opinionen i Europa angående dessa frågor. Närdet gäller handling och inte bara ord så har verkliga förbättringar för djurenbara ägt rum några få fall sedan denna boks första upplaga. I Schweiz överg-er man stegvis hönsbursanläggningarna och redan nu har många butiker äggfrån alternativa anläggningar för värphöns. Dessa nya anläggningar ger fåglarnafrihet att gå omkring, sprätta, sandbada, �axa upp och sätta sig på en pinnesamt lägga ägg i skyddade reden med lämpligt bomaterial. Ändå är äggen fråndessa anläggningar bara en bråkdel dyrare än ägg från burhöns. 126 Det endaverkliga tecknet på framsteg för lantbrukets djur i Storbritannien är att manförbjudit individuella kättar för slaktkalvar. Det är nu Sverige som visar vägenför djurskyddet, liksom ofta tidigare när det gällt andra sociala reformer. Densvenska lag som antogs 1988 förändrar villkoren för samtliga djur i lantbruket.
Jag har i detta kapitel genomgående koncentrerat mig på situationen USAoch Storbritannien. Läsare från andra länder kanske är böjda att tro att förhål-landena i deras eget land inte är så dåliga. Men om de lever i något av indus-triländerna (frånsett Sverige) så har de ingen anledning att känna sig nöjda medsig själva. I de �esta länder är förhållandena mycket mer som de amerikanskaän som de ovan rekommenderade.
Slutligen är det viktigt att minnas följande: I USA, Storbritannien och näs-tan alla andra länder som har djurfabriker skulle det våra ett stort framstegom man kunde verkställa Brambellkommitténs �fem friheter,� EG-parlamentetshandlingsplan eller en lagstiftning som den nya i Sverige. Men inte ens den nyasvenska lagstiftningen tar samma hänsyn till djurs intressen som till likadanaintressen hos människor. Reformförslagen representerar i varierande utsträck-ning en upplyst och mera human form av artförtryck, men icke desto mindreartförtryck. Inget regeringsorgan i något land har ifrågasatt idén att djurs in-tressen är mindre värda än likadana mänskliga intressen. Frågan handlar alltidom ifall lidandet �kan undvikas�. Det betyder att det ska kunna undvikas utanatt man slutar producera samma djurprodukter till en kostnad som inte är

125Europaparlamentet, session 1986/7, protokoll från sittningen 20 februari 1987.
126D. W. Fölsch et al, �Research on Alternatives to the Battery System for Laying Eggs�,
Applied Animal Behaviour Science 20:29-45(1988).
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avsevärt högre än tidigare. Man utmanar inte antagandet att människor får an-vända djuren för sina egna syften. Eller att de för föda upp och döda dem föratt tillfredsställa sina önskemål om en kosthåll som innehåller djurkött.I detta kapitel har jag koncentrerat mig på moderna metoder för inten-sivuppfödning eftersom allmänheten till stor del saknar kännedom om det li-dande dessa metoder medför. Men det är inte bara vid intensivuppfödning somdjuren lider. Djur har för människans skull både under moderna och traditionellametoder. En del av detta lidande har ingått i den normala verksamheten underårhundraden. Vi kanske bortser från det av detta skäl, men det ger ingen trösttill djuret som drabbas av det. Betänk exempelvis en del av de ingrepp boskapfortfarande rutinmässigt utsätts för.Nästan alla nötköttsproducenter brännmärker, kastrerar och kapar hornenpå sina djur. Samtliga dessa åtgärder vållar svår fysisk smärta. Hornen kapaseftersom djur med horn upptar större plats vid fodertråget och vid transporteroch kan skada varandra när de är tätt sammanpackade. Blåmärken på slaktkrop-parna eller skador på djurhudarna kostar pengar. Hornen är inte bara okänsligtben. Blodkärl och annan vävnad måste klippas av när hornet avlägsnas. Blodetsprutar, särskilt om hornen inte kapas strax efter födelsen.Man kastrerar djuren eftersom stutar antas gå upp i vikt bättre än tjurar- även om de egentligen bara tycks lägga på sig mer fett. Man är också räddatt de manliga könshormonerna ska bidra till att köttet utvecklar en bismak.Kastrerade djur är också mer lätthanterliga. De �esta bönder medger att oper-ationen är smärtsam och chockartad för djuret. Man använder vanligen ingenbedövning. Det går till så att du trycker fast djuret mot marken, tar en kniv ochsprättar upp pungen så att testiklarna friläggs. Sedan tar du tag i en testikel åtgången och drar i den tills strängen som den sitter fast med slits av. På äldredjur kan det bli nödvändigt att skära av strängen. 127Till en del bönders heder ska sägas att de är bekymrade över denna smärt-samma kirurgi. C.G. Scruggs är utgivare av The Progressive Farmer. I en artikelrubricerad �Kastrationskniven måste bort� hänvisar han till �den extrema stresssom orsakas av kastrering�. Han föreslår att man låter bli att stympa handjureneftersom magert kött efterfrågas allt mer. 128 Samma synsätt har kommit tilluttryck i grisbranschen där bruket är likartat. Enligt en artikel i den brittiskatidskriften Pig Farming:

Kastrering är i sig en bestialisk historia, t.o.m. för den som härdatsav kommersiell grishantering. Och det förvånar mig verkligen attantidjurförsöksgrupperna inte bestämt attackerat denna praxis.
Forskningen har nu funnit sätt att spåra den bismak galtkött ibland kan ha.Och därför föreslår artikeln att vi ska fundera på att �låta våra kastrationsknivarta semester�. 129

127Dehorning, Castrating, Branding, Vaccinating, Cattle Publikation nr.384, Mississippi
State University Extension service i samarbete med USDA. Se också Beef Cattle : Dehorning
Castrating Branding and Marking USDA, Farmer's Bulletin nr. 2141, september 1972.
128Progressive Farmer, februari 1969.
129Pig Farming, september 1973.
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Det är allmänt bruk att märka boskap med glödande järn. Det är till nyttanär djuren rymmer och det underlättar bokföringen av djuren. Det är ocksåett skydd mot boskapstjuvar (som ännu �nns på en del platser). Boskapen hartjockare hud än människor, men den är inte tillräckligt tjock för att skydda demfrån en glödhett järn som hålls tätt mot bara skinnet (håret klipps av först)under fem sekunder. För att man ska kunna utföra operationen måste man fälladjuret till marken och nagla fast det där. Alternativt kan boskapen hållas fasti en apparat som kallas �klämränna�. Det är en justerbar kätte som kan stallastätt omkring djuret. Trots det, noterar en handbok �kommer djuret vanligen atthoppa när ni applicerar järnet�. 130
Ytterligare en form av stympning är att kreaturen oftast för sina öron skurnai speciella former med en vass kniv. De kan då identi�eras på avstånd samtframifrån eller bakifrån då man inte kan se märkningen. 131
Sådana är några av standardmetoderna i traditionell boskapsuppfödning.Andra djur behandlas på liknande sätt när de föds upp till föda. Och när vifunderar på djurens välfärd i den traditionella hanteringen bör vi slutligen kom-ma ihåg att nästan samtliga metoder innebar att man separerar mor och barnvid mycket tidig ålder och att detta är mycket smärtsamt för båda. Ingen formav djuruppfödning tillåter djuren att växa upp och bli en del av ett samhällemed djur i blandade åldrar. Det skulle de gjort i naturliga förhållanden.
Kastrering, brännmärkning och separation av mor och barn har vållat li-dande för djuren i lantbruket under århundraden. Det var emellertid grymheter-na i samband med transport och slakt som framkallade de mest förtvivladebönerna från humanitära kretsar på 1800-talet. I USA drev man djuren frånbetesmarker i närheten av Klippiga bergen ner till järnvägens lastplatser. Därtrycktes de in i järnvägsvagnar utan mat i �era dagar tills tåget kom till Chica-go. Där �ck de som överlevde resan stå i enorma inhägnader som stank av blodoch ruttnande kött. De �ck vänta där på att det skulle bli deras tur att släpasoch fösas med käpp upp på rampen där mannen med slaktaryxan stod.
Hade de tur var han trä�säker. Många hade inte tur. Sedan dess har endel förändrats. Enligt en federal lag som antogs 1906 får ett djur inte tillbringalängre tid att tjugoåtta timmar (trettiosex timmar i specialfall) i en järnvägsvagnutan mat eller vatten. Därefter måste djuret lastas av, utfodras, vattnas och fåvila i minst fem timmar innan resan återupptas. Tjugoåtta till trettiosex timmari en krängande järnvägsvagn utan mat eller vatten är givetvis tillräckligt längeför att vålla starkt obehag, men det är ändå en förbättring. Även när det gällerslakt har saker förbättrats. De �esta djur bedövas nu innan de slaktas, vilket iteorin betyder att de dör utan smärta. Som vi ska se råder viss tvekan om dettaoch det �nns också viktiga undantag. Efter dessa förbättringar anser jag atttransport och slakt idag inte är lika stora problem som de fabriksmetoder mananvänder för att förvandla djuren till maskiner som omvandlar billigt foder tilldyrt kött. Ändå skulle en redogörelse för vad som hände med din middag närden ännu var ett djur vara ofullständig om inte något sägs angående transport

130Hot-iron Branding, University of Georgia College of Agriculture, skrivelse 551.
131Beef Cattle: Dehorning, Castrating, Branding and Marking.
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och slakt.

Djur transporteras inte bara när de slutligen ska till slakteriet. När slak-tandet var koncentrerat till större centra som Chicago var det ofta den längstaoch inte sällan enda resan djuren gjorde. De växte upp till marknadsvikt på deöppna vidder där de var födda. När kyltekniken utvecklades decentraliseradesslakten och färden till slakt blev kortare. Idag är det emellertid inte lika van-ligt att djuren föds och växer till marknadsvikt på samma område. Det gällersärskilt boskapen. Kalvar kan födas i en stat, t.ex. Florida, för att sedan körasmed lastbil till betesmarker som ligger hundratals kilometer därifrån, kanske ivästra Texas. Kreatur som tillbringat ett år på markerna i Utah eller Wyomingkan samlas ihop och skickas till utfodringsanläggningar i Iowa eller Oklahoma.Dessa djur upplever resor på upp till tretusen kilometer. Resan till utfodringsan-läggningen är antagligen längre och mer plågsam in resan till slakthuset.
1906 års federala lag såg till att djuren i järnvägsvagnar skulle få vila, matoch vatten åtminstone efter trettiosex timmar. Lagen nämner inte lastbilstrans-porter. På den tiden använde man inte lastbilar till djur. Mer än åttio är hargått och djurtransporter med lastbil regleras ännu inte av någon federal lags-tiftning. Man har gjort upprepade försök att åstadkomma att lagen angåendejärnvägstransporter även skall omfatta lastbilstransporter, men hittills har ingenlyckats. Därför får djuren ofta tillbringa upp till fyrtioåtta timmar, eller t.o.m.sjuttiotvå timmar, i en lastbil utan att lastas av. Alla åkare låter inte boskapenvara utan vila, mat och vatten så länge. En del är dock mer angelägna om attfå jobbet avklarat än att leverera lasten i god kondition.
När djur för första gången i sitt liv placeras i en lastbil brukar de vara rädda,särskilt om de hanterats hastigt och hårdhänt vid ilastningen. Bilens rörelser ärockså en ny erfarenhet som dessutom gör dem illamående. Efter en eller tvådagar i bilen utan mat eller vatten är de förtvivlat hungriga och törstiga. Nor-malt äter boskapen ofta under hela dagen. Deras speciella matsmältningsappa-rat kräver konstant foderintag om våmmen ska fungera ordentligt. Om resanäger rum vintertid kan blåsten i baksuget efter bilen resultera i svår kyla. Påsommaren kan solen och värmen, tillsammans med bristen på vatten, bidra tilluttorkning. Vi har svårt att föreställa oss hur djuren upplever denna kombi-nation av skräck, åksjuka, törst, svår hunger, utmattning och eventuellt hårdkyla. E�ekten är ännu värre för de unga kalvar som genomgått den stressandeupplevelsen av att avvänjas och kastreras bara några få dagar tidigare. Veter-inärexperter rekommenderar att kalvar ska avvänjas, kastreras och vaccinerasminst trettio dagar före transporten. Det syftar helt enkelt till att öka derasutsikter att överleva. Rekommendationerna efterlevs emellertid inte alltid. 132
Djuren kan inte beskriva sina upplevelser men kroppsreaktionerna säger ossnågot. Två huvudtyper av reaktioner förekommer: �Krympning� och ��yttfeber�.Alla djur går ner i vikt vid transport. En del av viktförlusten beror på vätskebristoch tarmtömning. Den förlusten kompenseras lätt. Men mer varaktiga viktför-luster tillhör också vardagen. Det är inte ovanligt att en stut på 360 kg går ner

132R.F. Bristol, �Preconditioning of Feeder Cattle Prior to Interstate Shipment,� Rapport
från ett seminarium på Oklahoma State University, september 1967, s.65.
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i vikt med drygt 30 kg, d.v.s. ca 9under en enda resa. Det kan ta mer än treveckor för djuret att inhämta denna förlust. I branschen kallas det �krympn-ing� och forskare anser att det är en indikation på den stress djuret utsatts för.Krympning är förstås ett bekymmer för köttindustrin eftersom djur säljs tillkilopris. �Flyttfeber� är en typ av lungin�ammation som angriper djuret efteratt det transporterats. Den är det andra viktiga tecknet på stress vid trans-porten. Flyttfeber beror på ett virus som frisk boskap motstår utan problem.Svår stress sänker emellertid motståndskraften.Krympning och feberkänslighet tyder på att djuren utsatts för extrem stress.Men de djur som krymper och får �yttfeber är djur som överlever Andra dörinnan de nått sin destination eller anländer med brutna ben och andra skadorJordbruksdepartementets inspektörer utdömde 1986 mer att 7 400 kreatur, 3100 kalvar och 5 500 grisar som var döda eller svårt skadade före ankomsten tillslakthuset. 570 000 kreatur, 57 000 kalvar och 643 000 grisar var så illa skadadeatt delar av deras kroppar utdömdes. 133Djur som dör under för�yttning får ingen lindrig död. De fryser ihjäl påvintern eller faller samman av törst och utmattning i sommarvärmen. De liggeroch dör i inhägnaderna, av skador de ådragit sig när de ramlat från hala las-tramper, utan att någon ser till dem. De kvävs när andra djur samlas högvisovanpå dem i överfyllda och dåligt stuvade lastbilar. De törstar eller svälter ihjälnär tanklösa boskapsskötare glömmer ge dem foder eller vatten. Och de dör avren stress p.g.a. hela denna skrämmande upplevelse. Djuret du kanske äter tillmiddag ikväll dog inte på något av dessa sätt. Men sådana dödsfall är och haralltid varit en del av den större process som förser folk med kött.Att döda ett djur är i sig själv problematiskt. Det har sagts att vi alla skullevåra vegetarianer om vi vore tvungna att döda vårt eget kött. Det är säkert intemånga människor som någonsin besökt ett slakthus. Filmer om hur slakthusfungerar är inte populära i TV. Folk kanske hoppas att köttet de köper kommerfrån ett djur som dog utan smärta, fast egentligen vill de helst inte få reda påvilket. Men den som genom sina inköp begär att djur ska dödas förtjänar inteatt skyddas från denna eller någon annan aspekt av köttproduktionen.Döendet är aldrig behagligt men det behöver inte vara smärtsamt. När alltfungerar som det är tänkt kommer döden snabbt och smärtfritt i utveckladeländer med human slakterilagstiftning. Djuren ska vara bedövade med hjälpav elström eller slaktmask. De får halsen avskuren medan de fortfarande ärmedvetslösa. De kanske känner ångest strax före avlivandet: Man driver uppdem på rampen där de känner blodlukten från de djur som gått före. Självadödsögonblicket kan emellertid i teorin vara helt smärtfritt. Dessvärre �nns detofta en klyfta mellan teori och praktik. En journalist från Washington Postbeskrev nyligen ett slakthus i Virginia. Det drivs av Smith�eld som är det störstaköttförpackningsföretaget på USA:s östkust.
Fläskframställningen avslutas i en högautomatiserad fabrik av senastemodell. Ut från transportbandet rullar prydliga vacuumpackade plas-

133U.S. Department of Agriculture Statistical Summary, Federala kött- och fjäderfäinspek-
tionen, räkenskapsåret 1986.
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tpaket med skivad bacon och skinka. Men processen börjar utomhusbakom fabriken i en stinkande, gyttjig och blod�äckad grisfålla. Besökar-na får bara stanna fem minuter i Gwaltney of Smith�eld slakterier.Annars skulle stanken av döda grisar sitta kvar i deras kläder långtefter att besöket avslutats.
Processen börjar med att de gällt skrikande svinen föses upp på enträplanka ur fållorna. Där bedövas de med elchock i huvudet av enarbetare. När de faller ihop av elchocken hänger en annan arbetaresnabbt upp dem upp och ner i ett transportband. Bakbenen häk-tas fast i en metallkrampa. Ibland ramlar de bedövade svinen nerfrån transportbandet och återfår medvetandet. Arbetarna måste dåkämpa för att hala upp svinens bakben i krampan igen innan debörjar rusa vilt omkring på den begränsade ytan. Själva avlivandetutförs av en arbetare som sticker djuren i halspulsådern med knivDe bedövade djuren vrider sig ofta fortfarande. Sedan �yttas de nys-laktade grisarna från det blodstänkta slaktrummet in till grytan föratt skållas. 134

Lidandet i slakthusen beror till stor del på att slaktlaget måste arbeta en såextrem hastighet. P.g.a. den ekonomiska pressen måste varje slakteri sträva efteratt döda �er djur i timmen att konkurrenterna. Mellan 1981 och 1986 ökade ex-empelvis produktionshastigheten vid en stor amerikansk anläggning från 225 till275 kroppar i timmen. Pressen på att arbeta snabbt betyder att man är mindreförsiktig, inte bara när det gäller djuren. 1988 uppgav en kongresskommitté attingen annan bransch i USA hade �er olycksfall och sjukdomar att slakteribran-schen. Det visade sig att 58 000 slakterianställda skadades varje år, d.v.s. ca 160per dag. Om man tar så lite hänsyn till människor, hur mycket hänsyn är detdå troligt att man tar till djuren? En annat stort problem i branschen är attde anställda inte håller så länge eftersom jobbet är så obehagligt. En årlig tjän-steomsättning på 60-100anläggningar. Det betyder att ständigt ny och oerfarenpersonal hanterar skrämda djur som be�nner sig i en främmande omgivning.
135

Teoretiskt sett står de brittiska slakterierna under detaljerad kontroll av enhuman slakterilagstiftning. Regeringens råd för djurskydd lantbruket undersökteslakterierna och fann följande:
Vi har insett att man vid många slaktprocedurer antar att djuret ärmedvetslöst och inte känner något trots att djuret sannolikt inte ärtillräckligt bedövat för att bli okänsligt för smärta.

Rådet tillade att det visserligen fanns lagar som krävde att bedövning utförse�ektivt, utan onödig smärta och av kunnig personal som använder lämplig
134The Washington Post 30 september 1987.
135Colman McCarthy, �Those Who Eat Meat Share in the Guilt�, The Washington Post april
1988.
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utrustning. De var emellertid �inte övertygade om att lagstiftningen respekterasi tillräcklig utsträckning�. 136
Sedan den rapporten publicerades har en etablerad brittisk vetenskapsmanifrågasatt om elektrisk bedövning är smärtfri också när den utdelas på en korrektsätt. Dr. Harold Hillman är lektor i fysiologi och chef för laboratoriet i tilläm-pad neurobiologi vid universitetet i Surrey. Han har noterat att människor somupplevt elchock genom en olyckshändelse eller genom elchocksterapi vid men-talsjukdom säger sig ha känt stark smärta. Man bör lägga märke till, påpekarhan, att elchocksterapi nu normalt föregås av allmän bedövning. Det skulle intevara nödvändigt om själva elchocken gjorde patienten oemottaglig för smärta.Därför betvivlar dr. Hiliman att elektrisk avrättning är humant. Det användsvid dödsstra� i en del amerikanska stater. Fången i elektriska stolen paralyserasen stund utan att förlora medvetandet. Sedan undersöker dr. Hillman elektriskbedövning i slakterier: �Elbedövning antas vara humant eftersom man tror attdjuren inte upplever smärta eller obehag. Det är med största sannolikhet intesant, av samma skäl som tidigare nämnts i samband med elektriska stolen�. 137
Så det är alltså mycket möjligt att slakten inte alls är smärtfri även om denutförs på ett korrekt sätt i ett modernt slakteri.
Även om dessa problem kunde övervinnas så �nns det ett annat problem meddjurslakt. De �esta länder, däribland Storbritannien och USA, går undantag förslakt enligt judiska eller muslimska ritualer, som innebär att djuret måste varavid medvetande under slakten. Ett annat viktigt undantag i USA är att denfederala lagen om human slakt som antogs 1958 bara gäller för slakterier somsäljer kött till amerikanska staten eller dess institutioner. Dessutom gäller deninte för fjäderfä som är det djurslag som dödas i störst antal.
Låt oss först se på detta andra kryphål. I USA �nns omkring 6 100 slakterierFörre att 1 400 inspekterades i syfte att undersöka om de sköttes i enlighetmed den federala lagen om human slakt. Därför är det helt och hållet legaltför de återstående 4700 att använda den uråldriga och barbariska slaktaryxan.Metoden används fortfarande i en del amerikanska slakthus.
Slaktyxan är egentligen snarare en tung slägga än en yxa. Den som hanterardenna långskaftade slägga står över djuret och försöker slå det medvetslöst i ettslag. Problemet är att målet rör sig och man måste kunna sikta noga när yxansvingas över huvudet: för att lyckas måste man nämligen trä�a på en bestämdpunkt i djurets huvud Skrämda djur rör oftast på huvudet. Svingas släggan enaning fel kan den krossa djurets öga eller nos. Då kastar sig djuret av och att,pinat och skräckslaget, medan åtskilliga slag kravs för att slå det medvetslöst.Inte ens den mest förfarne slaktyxeman kan förvänta sig att få perfekt trä� varjegång. Jobbet kräver att minst åttio djur i timmen dödas. Därför räcker det attslaktyxan missar en på hundra för att detta ska vålla fruktansvärd smärta för�era djur om dagen. Man bör också ha i minnet att man måste träna en hel delför att bli skicklig med slaktyxan. Och man övar sig på levande djur.

136Farm Animal Welfare Council, Report on the Welfare of Livestock (RedMeat Animals) at
the Time of Slaughter (London: Her Majesty's Stationery O�ce 1984) �488,14.
137Harold Hiliman, �Death by Electricity�, The Observer (London) 9 juli 1989.
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Dessa metoder fördöms nästan överallt som inhumana. Varför är de då fort-farande i bruk? Jo, av samma anledning som på andra områden i djuruppföd-ningen. Skulle humana metoder kosta mer, eller minska antalet dödade djur pertimme, så kan företaget inte kosta på sig att använda humana metoder medankonkurrenterna fortsätter att använda de gamla metoderna. Laddningen till pis-tolen i slaktmasken kostar bara några cent per djur. Men det är tillräckligt föratt avskräcka slakterier från att använda den. Elektrisk bedövning är billigarei långa loppet, men installationen är kostbar. Tvingar lagen inte slaktarna attanvända någon av dessa metoder är det inte säkert att de används.Det andra stora kryphålet i lagarna om human slakt är att slakt som ut-förs enligt religiösa ritualer inte behöver tillmötesgå kravet på bedövning föreavlivandet. Ortodoxa judiska och muslimska lagar om kosthåll förbjuder kon-sumtion av kött från ett djur som inte är �friskt och rörligt� när det dödas.Bedövning antas vålla en skada innan halsen blir avskuren och det accepterasdärför inte. Tanken bakom dessa krav kan ha varit att förhindra att man äterkött från självdöda eller sjuka djur. När de tolkas av dagens ortodoxa troendeutesluter de emellertid också att djuret görs medvetslöst några sekunder innandet dödas. Ett enda snitt med kniven ska döda djuret och snittet riktas mot hal-spulsådrar och halsartärer. När denna slaktmetod en gång inskrevs i judisk lagvar den antagligen mer human att något tillgängligt alternativ. Men även underde bästa omständigheter är den idag mindre human än att använda slaktmaskför att göra djuret medvetslöst.I USA �nns det dessutom speciella omständigheter som gör slaktmetodentill en grotesk travesti på varje human avsikt som en gång kan ha motiverat den.Det beror på kombinationen av rituella krav på slakten och de krav som fram-stalls i deklarationen om ren mat och medicin från 1906. Av sanitetsskäl begärdenna lag att slaktade djur inte får falla i blodet från tidigare slaktade djur.I praktiken betyder detta att djuret måste dödas när det hänger i transport-bandet eller hålls upp från slakterigolvet på något annat sätt. Detta påverkarinte djurets välfärd om det är helt medvetslöst när det dödas eftersom maninte hänger upp det innan det förlorat medvetandet. Men det får hemska kon-sekvenser om djuret måste våra vid medvetande tills det dödas. Istället för attsnabbt fällas och dödas nästan omedelbart efter att de nått golvet blir de rit-ualslaktade djuren i USA kopplade i ett bakben och upphissade i luften. Därhänger de vid fullt medvetande upp och ner i transportbandet i två till femminuter (ibland mycket längre om någonting går fel längs �dödsbandet�). Sedanblir de skurna av slaktaren. Metoden har beskrivits så här:
En tung järnkedja häktas runt benet på ett tungt nötdjur som vägermellan 450 och 900 kilo. När stuten rycks från marken rivs hudenupp och frilägger benet. Benet får ofta sprickor eller knäcks. 138

Djuret hänger upp och ner med bristningar i lederna och ofta med benbrott.Det vrider sig häftigt i smärta och ångest så att man måste gripa tag i dess hals
138�Animals into Meat: A Report on the Pre-Slaughter Handling of Livestock�, Argus
Archives (New York) 2:16-17 (mars 1970). John MacFarlane, som är vice ordförande I Live-
stock Conservation, Inc., står för beskrivningen.
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eller fästa en nosring i det för att slaktaren skall kunna döda det med ett endasnitt, så som den religiösa lagen föreskriver. Man kan knappast föreställa sig ettmer åskådligt exempel på hur en strikt bokstavlig tolkning av en lag kan förvridalagens andemening. (Det bör dock påpekas att inte ens ortodoxa rabbis odelatstöder förbudet mot bedövning före avlivandet: I Sverige, Norge och Schweiz harrabbis exempelvis accepterat lagstiftning som kräver bedövning utan undantagför rituell slakt. Många muslimer har också accepterat bedövning före slakt.
139 ) Amerikanska sällskapet mot djurplågeri har utvecklat en �håvkätte� sommöjliggör slakt av djur som är vid medvetande (i enlighet med sanitetskraven)utan att djuret behöver hissas upp i benet. Anordningen används nu till ca80slakt av kalvar. Temple Grandin (Grandin Livestock Handling Systems, Inc.)säger: �Eftersom religiös slakt är undantagen från lagen om human slakt så villsomliga anläggningar inte lägga ut pengar på humanitet�. 140

De som inte följer judiska eller muslimska lagar om kosthåll kanske tror attköttet de köper inte har dödats på detta föråldrade sätt. Det kan dock vara enmisstag. För att en ortodox rabbi ska godkänna kött som �kosher� räcker det inteatt köttet kommer från ett djur som dödats medan det var medvetet. Dessutommåste förbjudna organ vara avlägsnade: T.ex. vener, lymfkörtlar, ischiasnervenoch dess förgreningar. Att skära bort detta ur djurets bakkropp är omständligt.Därför säljer man bara djurets främre del som kosher, medan resten vanligenhamnar i livsmedelsdiskarna utan någon antydan om ursprunget. Alltså slaktasmånga �er djur utan föregående bedövning att vad som vore nödvändigt för atttillgodose behovet av den sortens kött. Brittiska rådet för djurskydd i lantbrukethar uppskattat att en �stor andel� av det ritualslaktade köttet distribueras tillden öppna marknaden. 141
Slagordet �religiös frihet� har, tillsammans med antydningar om att de somangriper ritualslakten är antisemiter, varit tillräckligt för att förhindra rättsliginblandning i verksamheten i Storbritannien, USA och många andra länder. Menman behöver givetvis inte våra antisemit eller antimuslim för att motsätta sigdet som görs mot djuren i religionens namn. Det är hög tid för anhängarna avbåda dessa religioner att än en gång överväga huruvida den rådande tolkningenav slaktföreskrifterna verkligen är förenlig med det som religionen lär angåendemedkänsla. Under tiden �nns det ett enkelt alternativ för den som inte vill ätakött som slaktats i strid mot vad deras religion för tillfället lär ut: ät inget kött.Detta förslag begär inte mer av de troende religiösa att jag begär av mig själv.Men de har än starkare skäl att sluta äta kött p.g.a. det extra lidande som ingåri framställningen av köttet de kan äta.
Vi lever i en tid av motstridiga trender. Somliga kräver att få fortsätta dödadjur med bibliska slaktmetoder. Samtidigt är våra forskare angelägna om attutveckla banbrytande metoder som ändrar på djurens själva natur. En bety-delsefullt steg mot en värld av konstgjorda djur togs 1988. Då beviljade USA:s

139Farm Animal Welfare Council, Report on the Welfare of Livestock When Slaughtered by
Religious Methods (London: Her Majesty's Stationery O�ce 1985) �50.
140Temple Grandin, brev daterat 7 november 1988.
141Farm Animal Welfare Council, Report on the Welfare of Livestock When Slaughtered by
Religious Methods.
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patent- och registreringsverk forskare vid Harvard patent på en genmanipuler-ad mus. Den hade framställts för att vara extra mottaglig för cancer och denskulle användas för att identi�era cancerogena ämnen. I beslutet åberopadesett ställningstagande i högsta domstolen 1980, vilket möjliggjorde patenteringav arti�ciella mikroorganismer. 1988 patenterades emellertid ett djur för förstagången. 142Religiösa ledare, djurrättskämpar, miljöaktivister och uppfödare (som är räd-da för att bli tvungna att betala avgifter till patentinnehavare för att fortsättavara konkurrenskraftiga) har bildat en koalition för att stoppa möjligheten attta patent på djur. Under tiden har företag som sysslar med genmanipulationredan börjat samarbeta med lantbruksindustrin. De investerar pengar i forskn-ing för att skapa nya djur. Lyckas inte allmänna opinionen stoppa detta arbeteså �nns det förmögenheter att tjäna på djur som går upp mer i vikt eller lägger�er ägg på kortare tid.Hotet mot djurens välfärd är redan uppenbar. Forskare vid amerikanska jord-bruksdepartementets farm i Beltsville, Maryland, har i grisar placerat in generför framställning av tillväxthormon. De genetiskt förändrade grisarna utveck-lade svåra bie�ekter, bl.a. lungin�ammation, inre blödningar och en svår formav rörelsehämmande ledgångsreumatism. Tydligen överlevde endast en av dessagrisar till vuxen ålder för att sedan bara leva i två år. Grisen visades i brittiskTV, passande nog i The Money Programme. Grisen kunde inte stå upp. 143 Enav de ansvariga forskarna sa till Washington Times:

Vi be�nner oss på samma nivå som bröderna Wright jämfört medBoeing 747. Vi kommer att krascha och brinna i ett antal år ochknappast lyfta från marken på en tag.
Men det blir djuren som �kraschar och brinner�, inte forskarna. Washing-ton Times citerade också folk som försvarade genmanipulation och avvisadedjurskyddsargumenten:
Människor har korsat, tämjt, slaktat och på andra sätt exploateratdjur i århundraden. I grund och botten ändras ingenting. 144

Detta kapitel har visat att det är sant. Vi har länge behandlat djur somredskap för vår egen bekvämlighet. Under de senaste trettio åren har vi utnyt-tjat vår nyaste vetenskapliga teknik för att de bättre ska tjäna våra ändamål.Gentekniken är på ett sätt revolutionerande. På ett annat sätt är den bara yt-terligare en metod att forma djuren för våra syften. Det som verkligen behövsär att attityder och vanor ändras i grunden.

142. Science 240:718 (6 maj 1988).
143Caroline Murphy, �The 'New Genetics' and the Welfare of Animals�, New Scientist, 10
december 1988, s.20.
144�Genetic Juggling Raises Concerns�, The Washington Times, 30 mars 1988.



150 KAPITEL 3. PÅ DJURFABRIKEN. . .



Kapitel 4

Att bli vegetarian. . .
hur man åstadkommer mindre lidande och mer

mat till ett lägre pris för miljön

Nu när har vi lärt känna artförtryckets natur och sett vilka konsekvenser dethar för ickemänskliga djur, då det dags att fråga: Vad kan vi göra åt det? Det�nns mycket vi kan och bör göra mot artförtrycket. Vi bör t.ex. skriva till vårafolkvalda angående de frågor som diskuteras denna bok. Vi bör upplysa våravänner om frågorna. Vi bör uppfostra våra barn till att bry sig om alla kännandevarelser. Vi bör också o�entligt protestera å de ickemänskliga djurens vägnarnär vi har möjlighet att göra det på ett verkningsfullt sätt.
Allt detta bör vi göra. Men det �nns något vi kan göra som är av överordnadbetydelse: Något som underbygger, förenar och ger mening åt alla våra handlin-gar för djuren. Det är att ta ansvar för våra egna liv och göra dem så fria frångrymhet som möjligt. Första steget är att sluta äta djur. Många motståndaretill djurplågeri drar gränsen vid kravet att bli vegetarian. 1800-talshumanistenOliver Goldsmith skrev om dessa människor: �De hyser medlidande; och de äterföremålen för sin medömkan�. 1
Strikt logiskt talat så �nns det kanske ingen motsägelse mellan att våra in-tresserad av djur av medlidande och att ha gastronomiskt intresse av dem. Ärman motståndare till att djur tillfogas lidande men accepterar att de dödassmärtfritt så kan man fortsätta äta djur utan att vara inkonsistent. Detta underförutsättning att djuren levt utan lidande och sedan slaktats snabbt och smärt-fritt. Praktiskt och psykologiskt är det dock omöjligt att motsägelsefritt bry sigom djuren medan man fortsätter att äta dem till middag. Är vi beredda att taen annan varelses liv enbart för att tillfredsställa vårt begär efter en viss sorts

1Oliver Goldsmith, The Citizen ofthe World, i Collected Works, red. A. Friedman (Oxford,
Clarendon Press 1966), vol.2, s.60. Goldsmith tycks emellertid själv ha hamnat i den kategorin.
Enligt Howard Williams i The Ethicsof Diet (utvidgad utgåva, Manchester och London 1907,
s.149) var nämligen Goldsmiths självkontroll inte lika stark som hans sensibilitet.
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mat så är den varelsen blott en redskap för våra syften. Så småningom kommervi att betrakta grisar, kor och kycklingar som ting att utnyttja. Upptäcker visedan att man måste andra på djurens livsvillkor en del för att vi ska kunnahålla djurkroppar i lager till en pris vi har råd att betala så kommer vi troligeninte att syna dessa förändringar alltför kritiskt. Djurfabriken är inte annat änen teknisk tillämpning av idén att djur är redskap för våra syften. Vi håller våramatvanor kära och det är inte lätt att ändra dem. Vi har därför starkt intresseav att övertyga oss själva om att hänsyn till djuren inte tvingar oss att slutaäta dem. Den som är van att äta djur kan inte vara helt opartisk när det gälleratt bedöma om betingelserna för djuruppfödningen vållar lidande.Det är inte praktiskt möjligt att föda upp djur i stor skala utan att tillfogadem ett betydande lidande. Även om man inte använder intensiva metoder såmedför de traditionella metoderna att djuren kastreras, tidigt separeras frånmodern, tas ur den sociala gemenskapen, brännmärks, transporteras till slak-thuset och slutligen slaktas. Det är svårt att tänka sig hur djur skulle kunnauppfödas till mat utan sådant lidande. Det kunde möjligen ske i liten skala.Dagens enorma stadsbefolkning skulle dock inte kunna utfodras med kött somframställts på denna sätt. Om det över huvud taget kunde göras, så skulle ändådjurköttet som producerats på detta sätt vara oerhört mycket dyrare att dagensdjurkött. Och redan nu är djuruppfödning en dyrt och ine�ektivt sätt att fram-ställa protein. Kött från djur som fötts upp med lika hänsyn till djurens välfärdså länge de var i livet skulle vara en delikatess som bara blev tillgänglig för derika.I vilket fall som helst är sådana funderingar helt irrelevanta för frågan om detetiska i vår nuvarande dagliga diet. Vilka teoretiska möjligheter till djuruppföd-ning utan djurplågeri som än må �nnas så är verkligheten annorlunda: Kötteti charkuteributiken och livsmedelsa�ären kommer från djur som levt utan attman tagit någon verklig hänsyn till dem över huvud taget. Vi ska alltså intefråga oss om det någonsin kan våra rätt att äta kött. Utan om det är ratt attäta just detta kött. Jag menar att de som motsätter sig onödigt dödande av djuroch de som enbart motsätter sig att djuren lider måste vara eniga beträ�andeden sista frågan: Svaret är nej.Att bli vegetarian är inte bara en symbolisk gest. Det är inte heller ett försökatt isolera sig från den grymma verkligheten att hålla sig ren och oskyldig tillgrymheterna och blodbaden utanför. Att bli vegetarian är ett mycket praktisktoch verkningsfullt steg på vägen mot en slut på att man dödar ickemänskligadjur och att man tillfogar dem lidande. Anta för en ögonblick att vi egentligenbara ogillar lidandet, inte dödandet. Hur skulle vi kunna förhindra att mananvänder de intensiva metoder för djuruppfödning som beskrivits i kapitel 3?Så länge folk är beredda att köpa de produkter som framställts genom inten-sivuppfödning kommer man aldrig att kunna genomföra någon genomgripandereform med hjälp av de vanliga protesterna och politiska aktiviteterna. I Storbri-tannien anlitade regeringen en grupp opartiska experter (Brambellkommittén)för att utreda frågan om vanskötsel av djur och tänkbara åtgärder. Anlednin-gen var att Ruth Harrissons Animal Machines orsakat en omfattande debatt.Men t.o.m. i denna land som sägs bestå av djurvänner vägrade regeringen att
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genomföra rekommendationerna. Underhusets jordbrukskommitté gjorde en nyundersökning av intensivuppfödningen 1981. Den ledde också till förslag somskulle ta bort de värsta missförhållandena. Än en gång gjordes ingenting. 2 Omkampen mötte detta öde i Storbritannien kan man inte ha några höga förvänt-ningar när det gäller USA. Där är lantbruksindustrins lobby ännu mäktigare.

Detta betyder inte att de vanliga formerna för protest och politisk aktivitet äronödiga och borde överges, tvärtom: De utgör en nödvändig del av den allmän-na kampen för konkret förändring av djurens förhållanden. Organisationer somCompassion in World Farming har särskilt i Storbritannien lyckats med att hål-la igång debatten. De har t.o.m. lyckats stoppa bruket av slaktkalvkättar. Meranyligen har amerikanska grupper börjat skapa opinion kring intensivuppfödnin-gen. Men denna sorts verksamhet är inte tillräcklig.
De människor som tjänar på att exploatera en stort antal djur är inte senaatt försvara sig mot kritik med svaret att de bara ger allmänheten vad den villha.
Därför bör var och en av oss sluta köpa produkterna från den modernadjuruppfödningen - även om vi inte är övertygade om att det vore fel att ätadjur som levt ett behagligt liv och fått en smärtfri död.
Vegetarianism är en form av bojkott. Den blir permanent för de �esta veg-etarianer. När de väl brutit sig loss från sina köttätande vanor kan de inte län-gre godkänna att man slaktar djur för att tillfredsställa smaklökarnas oviktigabegär. Den moraliska skyldigheten att bojkotta köttet i dagens charkbutiker ochvaruhus är dock lika oundviklig för den som bara ogillar lidandet, inte dödandet.Om vi inte bojkottar kött så är vi var och en ansvariga för att djurfabrikerna�nns kvar, frodas och växer. Och därmed också för det plågeri som ingår i verk-samheten.
I detta avseende når artförtryckets konsekvenser in i våra egna liv. Vi måstepersonligen bevisa att vår omsorg om ickemänskliga djur inte är hyckleri. Pådenna punkt har vi möjlighet att göra något mer att att bara prata och hoppasatt politikerna ska göra något. Det är lätt att ta ställning till avlägsna prob-lem. Men speciesisten avslöjar sig (liksom rasisten) när problemen kommer inpåknuten. Man protesterar mot tjurfäktning i Spanien, ätandet av hundar i Syd-korea eller slakten av sälungar i Kanada men fortsätter att äta ägg från hönssom tillbringat sina liv intryckta i burar eller kött från kalvar som mist sinamödrar, saknar lämplig kost och har berövats möjligheten att ligga ner med

2R.G. Frey har försökt vederlägga argumentet för vegetarianism som presenteras i detta
kapitel i första utgåvan av boken. Han beskrev de reformförslag som lagts fram av under-
husets jordbrukskommitté 1981, och kommenterade: �Underhuset i sin helhet har ännu inte
tagit ställning till rapporten, och det kan mycket väl hända att den till slut blir urvattnad. Icke
desto mindre utgör den tveklöst ett betydelsetullt framsteg i kampen mot missförhållanden
i industriell uppfödning.� Frey hävdade sedan att rapporten visade att man kunde eliminera
dessa missförhållanden utan att ta till medel som att propagera för bojkott av djurprodukter
(R.G. Frey, Rights, Killing and Su�ering Oxford, Blackwell 1983, s.207). Jag önskar uppriktigt
att min kritiker får rätt på denna punkt. Men underhuset gjorde sig inte besväret att �urvat-
tna� rapporten - de ignorerade den. Åtta är senare hade ingenting förändrats för den stora
majoriteten av de intensivproducerade djuren i Storbritannien. Undantaget gäller gödkalvar;
men i det fallet hade konsumentbojkotten stor betydelse.
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benen utsträckta. Det är som att ta avstånd från apartheid i Sydafrika medanman ber grannarna att inte sälja sina hus till invandrare.För att bojkottaspekten av vegetarianismen ska bli e�ektiv så för vi inte vårablyga angående vår vägran att äta kött. Vegetarianer som lever en samhälle avallätare får alltid frågor om sitt märkliga kosthåll. Det kan vara irriterande ellert.o.m. genant. Men det ger också möjlighet att upplysa folk om djurplågeri somde kanske inte känt till. (Själv �ck jag först höra talas om djurfabriker när envegetarian tog sig tid att förklara för mig varför han inte åt samma mat somjag.) Om bojkott är det enda sättet att få slut på grymheterna så måste viuppmuntra så många som möjligt att förena sig i bojkotten. Det kan vi baragöra på en e�ektivt sätt om vi föregår med gott exempel.Ibland försöker folk försvara sitt köttätande med att djuret redan var döttnär de köpte det. Detta är en efterrationalisering som jag många gånger harhört framföras på fullt allvar. Dess svaghet blir uppenbar så snart vi betraktarvegetarianism som en form av bojkott. Under druvbojkotten till stöd för CesarChavez' kamp för bättre löner och villkor åt druvplockarna fanns det vindruvortillgängliga i a�ärerna. De var plockade av icke fackanslutna. Dessa druvor varredan plockade av underbetald arbetskraft och den lön som utbetalats för dettaarbete skulle vi aldrig ha kunnat höja, lika litet som vi kan bringa liv i steken.Syftet med bojkotten är inte i något av dessa fall att ändra på det för�utna; detär att förhindra att det vi protesterar mot fortsätter.Jag har betonat bojkottelementet i vegetarianismen så mycket att läsarenkanske frågar sig om man uppnår något med att vara vegetarian om inte bo-jkotten sprider sig och blir verkningsfull. Men vi måste ofta satsa fast vi inte ärsäkra på att lyckas. Om detta är enda argumentet så talar det inte mot vegetar-ianismen. Ingen av de stora rörelserna i kamp mot förtryck och orättvisa skulleha funnits om ledarna väntat med att börja anstränga sig tills de vore säkra påatt lyckas. När det gäller vegetarianism är jag emellertid dessutom övertygad omatt vi uppnår något med våra individuella handlingar även om bojkotten i stortinte skulle vara verksam. George Bernard Shaw har sagt att han skulle kommaatt följas till graven av otaliga får, kor, grisar, höns och ett helt stim �sk, samtli-ga mycket tacksamma över att ha sluppit bli slaktade tack vare hans vegetariskakosthåll. Vi kan visserligen inte identi�era några enskilda djur som dragit nyttaav att vi är vegetarianer. Men vi kan anta att vi tillsammans med andra somredan undviker kött, med vårt kosthåll i viss utsträckning kan påverka antaletdjur som föds upp djurfabriker och går till slakt. Antagandet är rimligt efter-som antalet uppfödda och slaktade djur är avhängigt av processens lönsamhet.Samtidigt beror lönsamheten delvis på efterfrågan. Ju mindre efterfrågan, destolägre pris och mindre lönsamhet. Ju lägre lönsamhet, desto färre djur som födsupp till slakt. Denna elementära ekonomiska mekanism kan klart konstaterasexempelvis i de tabelller som fjäderfäbranschens tidskrifter publicerar. Prisetpå fjäderfä bestämmer hur stort antal kycklingar som placeras i broilerskjul föratt påbörja en glädjelös tillvaro.Så egentligen står vegetarianismen på en starkare grund att de �esta an-dra bojkotter eller protester. Den som bojkottar produkter från Sydafrika föratt bidra till apartheidsystemets fall uppnår ingenting om bojkotten inte ly-
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ckas tvinga de vita sydafrikanerna att ändra sin politik. (Ansträngningen kanemellertid ändå ha varit värd besväret, oavsett utfallet.) Men vegetarianerna vetatt de genom sina handlingar bidrar till att reducera lidandet och slakten. Ochdetta oavsett om de under sin livstid får uppleva att deras strävanden initieraren massbojkott av kött och ett slut på djurplågeriet i lantbruket.

Utöver allt detta har vegetarianismen en särskild betydelse: Den utgör enpraktisk och levande vederläggning av ett vanligt men gravt felaktigt försvar förindustriella uppfödningsmetoder Det sägs ibland att sådana metoder är nöd-vändiga för att föda jordens snabbt ökande befolkning. Sanningen om dettaförhållande är så viktig att den faktiskt visar sig vara ett övertygande skäl förvegetarianism i sig själv, helt oberoende av de djurskyddsfrågor jag behandlat idenna bok. Därför ska jag göra en kort utvikning för att diskutera matproduk-tionens grundläggande villkor.
I detta ögonblick får miljontals människor i många delar av världen nöja sigmed mindre mat att de behöver. Ytterligare �era miljoner saknar den typ avmat de skulle behöva trots att de får tillräckliga kvantiteter; oftast handlar detom proteinbrist. Frågan är alltså: Hjälper man världens hungrande genom attföda upp djur på det sätt som praktiseras i de välbärgade länderna?
Varje djur måste äta för att uppnå den vikt och storlek som anses tillräckligför att människor ska ha djuret till mat. Låt säga att en kalv strövar på vildabetesmarker där det bara växer gräs och att dessa marker inte lämpar sig förspannmål eller annan gröda som passar till människoföda. Det blir en nettovinsti form av protein för människorna eftersom den färdiga kalven förser oss medprotein som vi inte - ännu -kan utvinna ur gräs till rimlig kostnad. Placerarvi kalven i ett utfodringsområde eller stänger in den i någon annan form avanläggning så ändras dock bilden. Kalven måste i så fall utfodras. Oavsett hurlitet utrymme kalven och hans kamrater pressas in i, så måste man bruka marktill att odla majs, durra, sojabönor eller vad kalven nu äter. Nu ger vi kalvenmat som vi själva skulle kunna äta. Det mesta av maten går åt till normaladagliga fysiologiska processer. Även om man fullständigt hindrar kalven från attröra sig måste den förbränna föda bara för att hålla sig vid liv. Födan byggerockså upp oätliga delar av kalvens kropp, exempelvis skelettet. Endast den matsom återstår efter att sådana behov tillfredsställts kan omvandlas till nytt köttsom sedan slutligen ätes av människor.
Hur mycket protein använder kalven och hur mycket blir över åt människo-rna? Svaret är förblu�ande. För 21 kilo protein som ges till kalven får man ettenda kilo animaliskt protein till människor. Vi får tillbaka mindre att fem pro-cent av insatsen. Inte undra på att Frances Moore Lappé kallade denna sortsuppfödning för �en omvänd proteinfabrik!� 3

3Frances Moore Lappt, Diet for a Small Planet (New York, Friends of the Earth/Ballantine
1971), ss. 4-11. Det är den bästa kortfattade introduktionen till ämnet. Uppgifter utan käll-
hänvisning i denna avdelning är hämtade från denna bok. (Reviderad utgåva utkom 1982.)
Originalkällor är huvudsakligen The World Food Problem, en rapport från presidentens rådgi-
vande vetenskapliga kommitté (1967), Feed Situation, USDA februari 1970, samt National and
State Livestock-Feed Relationships, USDA:s ekonomiska forskningsservice, statistisk bulletin
nr. 446, februari 1970.
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Vi kan uttrycka det på ett annat sätt. Anta att vi har en hektar bördig jord.Vi kan använda denna för att odla proteinrika växter som ärtor eller bönor. I såfall får vi 350 till 550 kilo protein från vårt hektar Alternativet är att odla engröda som djuren utfodras med. Sedan dödar vi djuren och äter upp dem. I såfall stannar vi på 45 till 60 kilo protein från ett hektar. De �esta djur omvandlarväxt protein till animaliskt protein på ett e�ektivare sätt än nötboskap. Grisenbehöver t.ex. �bara� åtta kilo protein för att framställa ett kilo till människorna.Men det är värt att notera att detta försprång praktiskt taget elimineras om viresonerar i termer av protein per hektar. Nötkreatur kan nämligen tillgodogörasig proteinkällor som grisar inte kan smälta. Enligt de �esta uppskattningarskapar växtföda omkring tio gånger så mycket protein per hektar som animaliskföda. Beräkningarna varierar emellertid, och ibland säger man att förhållandetligger på upp till 20:1. 4Om vi låter djuren förse oss med mjölk och ägg istället för att döda ochäta dem ökar vi avkastningen betydligt. Men djuren behöver ändå protein tillsina egna processer. De mest e�ektiva formerna av ägg- och mjölkproduktionåstadkommer inte mer att en fjärdedel av den mängd protein per hektar somväxtfödan skulle ge.Protein är förstås bara ett av de viktiga näringsämnena. Om vi jämför hurmycket kalorier växtföda skapar jämfört med animaliskt så så utfaller jäm-förelsen ändå till växternas fördel. Jämför man skörden från en hektar havreeller broccoli med ett hektar djurfoder som används till produktion av �äskött,mjölk, höns eller nötkött ser man att ett hektar havre ger sex gånger mer kalori-er än ett hektar som används till �äskkött. ändå är �äskköttsproduktionen meste�ektiv av djurprodukterna i detta avseende. En hektar broccoli ger nästan tregånger �er kalorier än �äskköttet. Havre ger tjugofem gånger mer protein perhektar än nötkött. Andra myter som kött- och mjölkindustrin håller liv i skingrasom vi tittar på några andra näringsämnen. En hektar broccoli ger exempelvistjugofyra gånger mer järn att en hektar som används till foder åt nötkreatur.En hektar havre ger sexton gånger mer järn att nötköttet. Mjölkproduktionger visserligen mer kalcium per hektar än havreproduktion, men broccoli liggerännu bättre till: Fem gånger mer kalcium än mjölken. 5Allt detta har hisnande konsekvenser för livsmedelssituationen i världen.Lester Brown vid Overseas Development Council (Transatlantiska utvecklingsrådet)beräknade 1974 att amerikanerna skulle kunna frigöra 12 miljoner ton span-nmål till människoföda bara genom att dra ner på sin köttkonsumtion med1012 miljoner ton ger mat till 60 miljoner människor. Don Paarlberg, tidi-gare biträdande jordbruksminister i USA, har sagt att man skulle kunna råda
4Den högre si�ran är hämtad från Folke Dovrings �Soybeans�, Scienti�c American, februari

1974. Keith Akers sammanställer andra uppgifter i A Vegetarian Sourcebook (New York, Put-
nam 1983), kap. 10. I hans tabeller jämförs näringsutvinningen per ytenhet av havre, broccoli,
�äskkött, mjölk, höns och nötkött. Trots att varken havre eller broccoli är proteinrika växter så
gav ingen av djurprodukterna mer att hälften så mycket protein som någon av växterna. Akers
originalkällor är: USDA:s Agricultural Statistics 1979, USDA:s Nutritive Value of American
Foods (Washington D.C., U.S. Government Printing O�ce 1975) samt C.W. Cooks' �Use of
Ranangelands for FutureMeatProduction�, Journal of Animal Science 45:1476(1977).

5Keith Akers, A Vegetarian Sourcebook, s.90-91, baserat på ovannämnda källor.
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bot på kaloribristen i de ickesocialistiska utvecklingsländerna fyra gånger ombara genom att halvera USA:s boskapsbestånd. 6 Den mat som slösas bort ide välbeställda ländernas djurproduktion skulle faktiskt räcka till att utplånahungern och undernäringen i hela världen om den fördelades riktigt. Vår frågahar alltså ett enkelt svar: Man hjälper inte världens hungrande genom att attföda upp djur till mat med den industrialiserade världens metoder.

Andra resurser belastas också av djurproduktionen. Forskaren Alan Durningfrån Worldwatch Institute (en miljöforskningsinstitut i Washington D.C.) harberäknat att oxar i ett utfodringsområde ger ett kilo kött till priset av 5 kilospannmål, 25 000 liter vatten, energi motsvarande 10 liter bensin samt ca 35kilo eroderad ytjord. En tredjedel av Nordamerika är betesmark, mer än hälftenav USA:s åkrar besås med djurfoder och mer att hälften av allt vatten somkonsumeras i USA går till djuruppfodning. 7 ätliga växter tar betydligt mindrepå både miljön och resurserna i samtliga dessa avseenden.
Låt oss först granska energiåtgången. Man föreställer sig kanske att lantbrukgår ut på att utnyttja jordens bördighet och solljusets energi till att öka vårenergitillgång. Traditionellt jordbruk gör precis det. Majsen i Mexiko ger exem-pelvis 83 matkalorier per förbrukad kalori fossilt bränsle. Lantbruket i utveckladeländer bygger emellertid på stor förbrukning av fossila bränslen. Den form avmatproduktion som utnyttjar energin mest e�ektivt i USA är havreodling (änen gång). Det ger knappt 2,5 matkalorier per kalori fossil bränsleenergi, potatisger drygt 2,0 och vete ger liksom sojabönor omkring 1,5. Dessa klena resultatär dock rena guldgruvorna jämfört med amerikansk djurproduktion av vilketslag som helst: Den kostar alltid mer bränsle att den ger. Fritt strövande bif-fkor är minst ine�ektiva. De tar tre kalorier fossilt bränsle för varje produceradmatkalori. Den mest ine�ektiva - utfodrade bi�kor - förbrukar 33 bränslekalo-rier till en matkalori. Produktion av ägg, fårkött, mjölk och höns hamnar mel-lan de två typerna av nötköttsproduktion när det gäller energiutnyttjande. IUSA:s lantbruk ger växtodling alltså minst fem gånger mer energi i förhållandetill insatsen än bi�kor på bete, tjugo gånger mer energi än kycklingproduk-tion och mer än femtio gånger mer energi än kreatur i utfodringsanläggningar. 8USA:s djurproduktion fungerar tack vare att den utnyttjar solenergi som lagratsi jorden i miljontals år i form av kol och olja. Detta är ekonomiskt förnuftigtför lantbruksindustrin eftersom kött är dyrare att olja. Men i ett långsiktigtperspektiv med avseende på nödvändigheten av hushållning med våra ändligaresurser, �nns det inget förnuft i detta över huvud taget.
Djurproduktion står sig inte heller i jämförelse med växtproduktion när detgäller vattenåtgång. Ett kilo kött kräver femtio gånger mer vatten än ett kilovete. 9 Newsweek fann en belysande bild av denna mängd vatten när de skrev

6Boyce Rensberger, �Curb on U.S. Waste Urged to Help World's Hungry�, The New York
Times, 25 oktober 1974.

7Science News, 5 mars 1988, S.153, citerar Worldwatch jan/feb. 1988.
8Keith Akers, A Vegetarian Sourcebook, s.100, baserat på D. Pimental och M. Pimental,

Food, Energy and Society (New York, Wiley 1979)' s.56, 59, samt USDA:s Nutritive Value of
American Foods (Washington D.C., U.S. Government Printing O�ce 1975).

9G. Borgstrom, Harvesting the Earth (New York, Abelard-Schuman 1973)s.64-65. Citerat
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att �En jagare skulle kunna �yta på det vatten som passerar genom en 450 kilosoxe�. 10 Djurproduktionens behov torkar ut de vidsträckta underjordiska sjöarsom många torra regioner i Amerika, Australien och andra länder är beroendeav. I boskapsmarkerna som sträcker sig från västra Texas till Nevada sjunkerexempelvis vattenståndet och källorna torkar ut. Det beror på den enorma un-derjordiska sjön �Ogalalla Aquifer� (en annan resurs som liksom kol och oljabehövt miljoner år på sig att bildas) håller på att förbrukas p.g.a. köttproduk-tionen. 11
Vi bör inte heller bortse från vad djurproduktionen betyder för vattnet sominte förbrukas. Förbundet för brittiska vattenmyndigheter har statistik som vis-ar att lantbruken vållade mer att 3 500 fall av vattenförorening 1985. Här ärblott ett exempel: En tank brister på en grisanläggning och en kvarts miljon litergrisexkrementer rinner ut i �oden Perry där 110 000 �skar dör. Över hälften avvattenmyndigheternas åtal för grova vattenföroreningar riktas idag mot lant-brukare. Det är inte förvånande eftersom en äggfabrik på blygsamma 60 000fåglar framställer 82 ton spillning i veckan. Tvåtusen grisar avger på samma tid27 ton gödsel och 32 ton urin. Holländska lantbruk producerar 94 miljoner tongödsel om året. Bara 50 miljoner kan upptas av jorden utan risker. Man harberäknat att överskottet skulle fylla ett godståg som sträcker sig från Amster-dam till Kanadas bortersta stränder. 12 Men överskottet skeppas inte iväg. Detdumpas på marken där det förorenar vattentillgångarna och dödar den åter-stående naturliga vegetationen i Nederländernas jordbruksregioner. 13 I USAger lantbruksdjuren två miljarder ton gödsel om året (tio gånger mer än helavärldens befolkning gör). Hälften kommer från fabriksuppfödda djur och detkommer därför inte att återföras till jorden. 14 Som en grisbonde säger: �så längekonstgödning är billigare än arbetskraft har spillet inget större värde för mig.�

15 Den gödsel som skulle återställa jordens bördighet hamnar som föroreningari våra vattendrag.
Den värsta dårskap som kravet på kött ställt till är ändå, visar det sig, attman ödelägger skogarna. Historiskt sett har man röjt skogen främst av det skäletatt man velat låta djuren beta. Så är det också idag. I Costa Rica, Colombia ochBrasilien liksom i Malaysia, Thailand och Indonesien hugger man ner regnskogenför att ge betesmark till boskapen. Men köttet från denna boskap hjälper intede fattiga i dessa länder. Istället säljs det till den välbärgade storstadsbefolknin-gen eller exporteras. Nästan hälften av Centralamerikas tropiska regnskog har

från Keith Akers, A Vegetarian Sourcebook.
10�The Browning of America�, Newsweek, 22 februari 1981,s.26, citerat från John Robbins,

Diet for a New America (Walpole, N.H., Stulpoint 1987), s.367.
11�The Browning of America�, s.26.
12Fred Pearce, �A Green Unpleasant Land�, New Scientist, 24 juli 1986, s.26.
13Sue Armstrong, �Marooned in a Mountain of Manure�, New Scientist, 26 november 1988.
14J. Mason och P. Singer, Animal Factories (New York, Crown 1980), s. 84. Citerar från

R.C. Loehr, Pollution Implications of Animal Wastes - A Forward Oriented Review, Water
Pollution Control Research Series (U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C.
1968), s.9

15�Handling Waste Disposal Problems�, Hog Farm Management april 1978, s.17. Citerad J.
Mason och P. Singer, Animal Factories.
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förstörts under de sista tjugofem åren; främst för att ge kött till Nordameri-ka. 16 Förmodligen lever omkring 90djurarter i tropikerna. Många av dem harännu inte katalogiserats av vetenskapen. 17 Fortsätter röjningarna i nuvarandetakt utplånas de. Dessutom skapar kalhuggningen erosion. Jordförstöringen vål-lar översvämningar, vedbrist för lantbefolkningen och möjligtvis minskad totalnederbörd. 18

Vi håller på att förlora dessa skogar när vi nyss börjat förstå hur verkligt vik-tiga de är. Sedan torkan i Nordamerika 1988 har många människor hört talasom det hot mot vår planet som kallas för växthuse�ekten. Den beror huvud-sakligen på ökade utsläpp av koldioxid i atmosfären. I skogarna lagras enormamängder kol. Man har beräknat att även efter all den röjning som ägt rumså rymmer världens återstående skogar fortfarande fyrahundra gånger mer kolatt det kol människan årligen släpper ut i atmosfären genom bruket av fossi-la bränslen. Förstör man en skog så släpper man ut kol i atmosfären i formav koldioxid. Omvänt så upptar nya och grönskande skogar koldioxid ur at-mosfären och binder det i organiskt material. Växthuse�ekten förvärras alltsåp.g.a. att man förstör de be�ntliga skogarna. Chansen att mildra e�ekten lig-ger i storskalig skogsplantering tillsammans med andra åtgärder som minskarutsläppen av koldioxid. 19 Om vi misslyckas med detta kommer planeten att blivarmare, vilket inom femtio år kan betyda omfattande torka. Ännu �er skogarkommer att förstöras p.g.a. klimatändringen och oräkneliga arter kommer attdö ut eftersom de inte klarar förändringarna i levnadsmiljön. Polaris kommeratt smälta vilket i sin tur höjer havens vattenstånd och översvämmar kuststäderoch kustområdena. 15av Bangladesh (bebott av 10 miljoner människor) skulleöversvämmas om vattenståndet höjs en meter. Samma höjning skulle hota själ-va existensen av en del lågt liggande öriken Stilla Havet (Maldiverna, Tuvaluoch Kiribati). 20
Skogar och köttdjur konkurrerar om samma mark. De välbeställda ländernasofantliga aptit på kött gör att lantindustrin kan betala mer att de som vill bevaraeller återställa skogarna. Vi sätter bokstavligt talat vår planets framtid på spel- för humbugarnas skull.
Hur långt ska vi sträcka oss? Skälen för radikal förändring av våra kostvanorär uppenbara. Men kan vi inte äta något annat att växter? Hur ska gränsen drasexakt?
Det är alltid svårt att dra precisa gränser. Jag ska antyda ett par förslag mendet kan mycket väl hända att läsaren �nner det jag säger här mindre övertygande

16Information från Rainforest Action Network, The New York Times, 22 januari 1986, s.7.
17E.O. Williams, Biophilia (Cambridge, Harvard University Press 1984), s.131
18Keith Akers, A Vegetarian Sourcebook, ss.99-100. Baserat på H.W. Henderson et al.,

Forests and Water E�ects of Forest Management on Floods, Sedimentation and Water Supply,
U.S. Department ofAgriculture Forest Service General Technical Report PSW18/1976, samt
I. Kittridge, �The In�uence of the Forest on the Weather and other Environmental Factors�,
i Forest In�uences (utgiven av FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, Rom 1962).

19Fred Pearce, �Planting Trees for a Cooler World�, New Scientist, 15 oktober 1988, s.21.
20David Dickson, �Poor Countries Need Help to Adapt to Rising Sea Level�, NewScientist,

7 oktober 1989, s.4 Sue Wells och Alasdair Edwards, �Gone With the Waves�, New Scientist
11 november 1989, s.29-32.
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att det jag tidigare sagt om de klara fallen. Du måste själv avgöra var du skasätta gränsen och ditt beslut kanske inte helt överensstämmer med mitt. Detspelar inte så stor roll. Vi kan skilja på skalliga och ickeskalliga män trots att viinte kan avgöra varje gränsfall. Det viktiga är att vi enas om grundprinciperna.Jag hoppas att var och en som kommit så här långt i boken inser att detär moraliskt nödvändigt att sluta köpa och äta kött och andra produkter fråndjur som levt i moderna djurfabriker. Här har vi det mest uppenbara fallet;en absolut minimum som var och en med förmåga att se bortom det snävaegenintresset borde kunna acceptera.Låt oss se vad detta minimum innebar. Det betyder att vi måste undvikakyckling, kalkon, kanin, �äsk, kalvkött, oxkött och ägg. Åtminstone om vi inteär fullständigt säkra på hur den enskilda varan har framställts. Idag är lammrelativt sällan intensivuppfödda; men somliga lamm är det, och ännu �er kankomma att födas upp intensivt i framtiden. Sannolikheten för att din oxköttkommer från en utfodringsanläggning eller någon annan typ av instängning -eller från betesmarker som röjts i regnskogen - beror på vilket land du bor i. Mankan ska�a alla dessa typer av kött utan att det kommer från djurfabriker. Detkräver dock stora ansträngningar om man inte bor på landet. I charkuteributikenvet man sällan hur djuren hade det innan deras kroppar blev till salu. I vissa fall,exempelvis vad gäller kycklinguppfödning, har de gamla metoderna utplånatsså fullständigt att det nästan är omöjligt att köpa en kyckling som strövat idet fria. Det ljusa kalvköttet kan helt enkelt inte framställas på ett humantsätt. T.o.m. när kött beskrivs som �naturligt� behöver detta inte betyda meratt att djuret sluppit de vanliga portionerna antibiotika, hormoner och andramediciner; ingen större tröst för en djur som inte kan röra sig �fritt� utomhus. Imånga länder kan man nu få tag i ägg från �sprätthöns� som gått fritt. I USAär de emellertid fortfarande mycket svåra att �nna.När du val slutat äta fjäderfä, �äskkött, kalvkött, oxkött och ägg från burhönsså är nästa steg att sluta äta alla slaktade fåglar eller däggdjur. Detta är bara enlitet extrasteg eftersom så få av de fåglar eller däggdjur vi vanligen äter inte ärintensivuppfödda. Folk som inte har upplevt hur rikt en fantasifullt vegetarisktkosthåll kan vara tror kanske att det skulle vara en stor uppo�ring. Till demkan jag bara säga: �Prova!� Köp en bra vegetarisk kokbok så upptäcker du attdet inte är någon uppo�ring över huvud taget att våra vegetarian. Extrastegetbör tas antingen för att man anser det våra fel att döda dessa varelser bara föratt tillfredsställa våra smaklökar. Eller för att man vet att även djur som inteföds upp intensivt lider på �era av de sätt som beskrevs i förra kapitlet.Nu uppstår svårare frågor. Hur långt ner på evolutionsstegen ska vi gå? Fårvi äta �sk? Vad sägs om räkor? Ostron? för att besvara dessa frågor måste vitänka på vad vårt engagemang för andra varelser bygger på. I första kapitletsa jag att det bara �nns en legitim gräns för vår hänsyn till andra varelser:Den punkt där man inte längre kan säga att varelsen har intressen. För att haintressen i en strikt ickemetaforisk bemärkelse så måste man ha förmåga attlida eller erfara välbehag. Lider en varelse är det aldrig berättigat att bortsefrån detta lidande. Det är inte berättigat att vägra jämställa det med sammagrad av lidande hos någon annan varelse. Det omvända är emellertid också sant:
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Saknar varelsen förmåga att lida eller uppleva välbehag så �nns det inget att tahänsyn till.Att dra gränsen är alltså att avgöra när det är berättigat att anta att varelsersaknar förmåga att lida. Tidigare diskuterade jag beläggen för ickemänskligadjurs lidande. Jag nämnde två indikationer på förmåga att lida: å ena sidanvarelsens beteende, om den vrider sig, skriker, försöker komma undan smärtkäl-lan o.s.v. Å andra sidan likheterna mellan varelsens nervsystem och vårt eget. Påbåda dessa grunder �nner vi mindre starka belägg för förmåga att känna smärtaju längre ner på utvecklingsstegen vi kommer. Beläggen är överväldigande närdet gäller däggdjur och fåglar. Reptiler och �skar har nervsystem som i viktigaavseenden skiljer sig från däggdjurens men samtidigt har den grundläggandestrukturen med centrala nervbanor gemensamt. Både �skar och reptiler uppvis-ar mycket av samma smärtbeteende som däggdjur. De �esta arter avger t.o.m.ljud som dock inte är hörbara för människor. Fiskar kan t.ex. frambringa vi-brationsljud och forskare har urskiljt olika �rop�, exempelvis ljud som indikerar�oro� och �irritation.� 21 Fisk visar också tecken på att känna obehag när de tasur vattnet och får vifta runt i en håv eller på torra land tills de dör. Folk somför övrigt är hyggliga kan tycka att en behaglig eftermiddag består i att sittavid vattnet och dingla med en krok medan de fångade �skarna långsamt dörvid deras sida. Nog skulle de tänka annorlunda om de kunnat höra �sken gnällaeller klaga på något sätt?Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals i Storbritannien bil-dade 1976 en oberoende forskarpanel angående jakt och �ske. Ordförande varLord Medway, välkänd zoolog, och panelen bestod av experter som inte varknutna till RSPCA. Man undersökte noggrannt beläggen för smärta hos �skaroch fann enhälligt att beläggen för smärta hos �sk är lika starka som beläggenför smärta hos andra ryggradsdjur. 22 Den som är mer bekymrad om att manvållar smärta än att man dödar kanske frågar: Anta att �sk kan lida, hur my-cket lider de egentligen i normalt kommersiellt �ske? Det kan tyckas att �sktill skillnad från fåglar och däggdjur slipper lida i den process som krävs föratt föda upp dem till middagsbordet; vanligtvis sysslar man inte med uppföd-ning av �sk. Människor berör deras liv bara när de fångas och dödas. Dettaär faktiskt inte helt sant: Fiskuppfödning är en lika intensiv produktionsformsom uppfödning av bi�kor i utfodringsanläggningar och �skuppfödningsindus-trin växer snabbt. Det började med färskvatten�sk som forell men norrmännenutvecklade en metod för produktion av lax i burar i havet. Andra länder an-vänder nu denna metod till en otal olika saltvatten�skar. Man har inte ensundersökt de tänkbara djurskyddsproblemen med �skuppfödning: Beståndstä-theten, förnekandet av vandringsinstinkten, stress i hanteringen o.s.v. Men ävenom �sken inte föds upp så dör en kommersiellt fångad �sk en mycket mer utdra-gen död än låt säga en kyckling. Fisken tas helt enkelt upp i luften och lämnasatt dö. Gälarna kan ta upp syre ur vatten men inte ur luft så �sk som inte

21L. och M. Milne, The Senses of Men and Animals (Middlesex och Baltimore, Penguin
Books 1965), kap.5.

22Report of the Panel of Enquiry into Shooting and Angling publicerat av panelen 1980.
Kan fås genom Royal Society for thePrevention ofCrueltyto Animals (Storbritannien), ��15-57.
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är i vatten kan inte andas. Den �sk som säljs din livsmedelsbutik kan ha döttlångsamt genom kvävning. Ifall det var en djuphavs�sk som dragits upp till ytani en trål kan den ha dött en smärtsam död av tryckförändringen.
När �sk fångas istället för att födas upp så gäller inte de ekologiska argu-menten mot att äta intensivuppfödda djur för �sken. Vi slösar inte bort spann-mål eller sojabönor genom att mata �skarna i havet med det. Det �nns dock ettannat ekologiskt argument mot dagens omfattande kommersiella havs�ske: Vi�skar ut haven i snabb takt. Fångsterna har minskat dramatiskt på senare år.Vissa �skarter fanns en gång i över�öd, t.ex. sillen i norra Europa, Kalifornienssardiner eller koljan i New England. De är nu så sällsynta att de betraktas somutrotade i kommersiellt hänseende. Moderna �ske�ottor trålar �skebankarnasystematiskt med �nmaskiga nät som tar allt i deras väg. De arter som inte ärmålet (i branschen kallade �skräp�sk�) kan utgöra upp till hälften av fångsten.

23 Liken kastas överbord. Eftersom trålandet innebär att man släpar ett enormtnät längs en tidigare orörd havsbotten skadas havsbottens bräckliga ekologi. Ilikhet med andra djurproduktionsformer är detta också ett slöseri med fossilabränslen. Den gör av med mer energi att den skapar. 24 I de nät som används avton�skindustrin fångas dessutom tusentals del�ner varje år. De fastnar undervattnet och drunknar. Förutom störningarna i havens ekologi så har all den-na över�skning också dåliga konsekvenser för människor. Över hela världen sernu små kustbyar som tidigare levt av �ske hur deras traditionella inkomstkäl-la torkar ut. Samma historia gäller för samhällena på Irlands västkust som förde burmesiska och malaysiska �skelägena. De utvecklade ländernas �skeindustrihar blivit ytterligare en sätt att omfördela resurser från de fattiga till de rika.
Så vi bör undvika att äta �sk av hänsyn till både �sk och människor Vissthar den som fortsätter äta �sk men inte äter andra djur tagit en avgörande stegbort från artförtrycket. De som inte äter någondera har emellertid gått ett steglängre.
När vi går från �sk till de andra former av marint liv som människor vanligenäter kan vi inte längre våra särskilt övertygade om förmågan att känna smärta.Skaldjur - hummer, krabba, räkor - har nervsystem som skiljer sig mycket frånvåra. Icke desto mindre har dr. John Baker (zoolog vid Oxfords universitetoch ledamot i Royal Society) noterat att deras känselorgan är högt utvecklade,att nervsystemet är komplicerat, att deras nervceller är mycket lika våra ochatt de omedelbart och livligt reagerar på vissa stimuli. Dr. Baker tror därför attexempelvis hummer kan känna smärta. Han har också upptäckt att den normalaavlivningsmetoden för hummer - att släppa dem i kokande vatten - kan vållasmärta i upp till två minuter. Han gjorde försök med andra metoder som sagtsvara mer humana, som att lägga dem i kallt vatten och varma det långsamt elleratt hålla dem i färskvatten tills slutar röra sig. Men han noterade att båda dessasätt ledde till mer utdragen kamp och uppenbarligen till lidande. 25 Om skaldjur

23Geo� Maslen, �Blue�n, the Making of the Mariners�, TheAge (Melbourne), 2 januari 1985.
24D. Pimental och M. Pimental, Food, Energy and Society (New York, Wiley 1979), kap.9.

Referensen hämtad från Keith Akers' A Vegetarian Sourcebook, s.117.
25Se J.R. Baker, The Humane Killing of Lobsters and Crabs, The Humane Education Cen-

tre, London, ej daterad. J.R. Baker och M.B. Dolan, �Experiments on the Humane killing of
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kan lida måste en hel del lidande vållas, inte bara av avlivandet, utan också avsittet att transportera dem och hålla dem vid liv på �skmarknaderna. För attde ska hålla sig färska packar man dem helt enkelt levande ovanpå varandra.Visserligen �nns det utrymme för viss tvekan angående dessa djurs förmåga attkänna smärta. Men eftersom de eventuellt lider mycket, och vi dessutom för våregen del inte har något behov av att äta dem, borde utslaget vara uppenbart:är vi tveksamma bör vi ta det säkra före det osäkra och inte riskera att vållaonödigt lidande.

Ostron, musslor och liknande är mollusker, d.v.s. organismer som i allmänhetär mycket enkelt uppbyggda. (Ett undantag �nns: Bläck�sken är en mollusk somär betydligt mer utvecklad och rimligen har mera förnimmelseförmåga än sinaavlägsna mollusksläktingar.) Det är mycket tveksamt om varelser som ostron harförmåga att känna smärta. I första utgåvan av denna bok föreslog jag att gränsenkunde dras någonstans mellan räka och ostron - det verkade våra en gräns sågod som någon. I enlighet med detta fortsatte jag att äta ostron och musslorvid några tillfällen efter det att jag blivit vegetarian i varje annat avseende.Men eftersom man inte med någon säkerhet kan anta att dessa varelser kännersmärta så kan man inte heller med säkerhet säga att de inte känner smärta.Om de skulle känna smärta så vore en måltid av ostron eller musslor dessutomsmärtsam för ett betydande antal varelser. Då det är så lätt att undvika ätadem menar jag nu att det är bättre att också göra det. 26
Nu har vi nått slutet av evolutionsstegen när det gäller djur som vi nor-malt äter. I allt väsentligt har vi fått ett vegetariskt kosthåll. Den traditionellavegetariska maten inkluderar dock djurprodukter som ägg och mjölk. En delhar försökt beslå vegetarianerna med inkonsistens detta avseende. �Vegetarisk�,säger de, är en ord med samma stam som �vegetabilie� och en vegetarian bor-de därför bara äta sådant som kommer från vegetabilier. Som terminologiskspetsfundighet är kritiken historiskt missvisande. Termen �vegetarisk� kom ibruk då Vegetariska Sällskapet bildades i England 1847. Eftersom sällskapetsstadgar tillåter ägg och mjölk är det korrekt att använda termen om män-niskor som använder sådana djurprodukter. Med insikt om denna fullbordadespråkliga faktum betecknar sig de som varken äter djurkött, ägg, mjölk ellermjölkprodukter som �veganer.� Den terminologiska poängen är emellertid inteden viktiga. Det vi bör fråga oss är om det är moraliskt försvarbart att använ-da dessa djurprodukter. Det är ett genuint problem eftersom man kan få i sigtillräcklig näring utan att konsumera några djurprodukter över huvud taget -ett faktum som inte är allmänt känt trots att de �esta idag vet att vegetarianerkan leva länge och vara friska. Längre fram i detta kapitel ska jag säga mer omnäringsvärden. För tillfället räcker det att veta att vi kan klara oss utan äggoch mjölk. Men �nns det något skäl att göra det? Vi har sett att äggindustrinutgör en av de mest hänsynslösa formerna av modern industriell intensivpro-duktion. Hönsen exploateras obarmhärtigt för att ge maximalt antal ägg tilllägsta möjliga kostnad. Vår skyldighet att bojkotta sådan djurhållning är lika

Lobsters and Crabs�, Scienti�c Papers of the Humane Education Centre 2:1-24(1977).
26Jag ändrade uppfattning om mollusker efter diskussioner med R.I. Sikora
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stark som skyldigheten att bojkotta intensivproducerat �äskkött eller broilers.Men sprätthönsägg då, om du kan få tag i sådana? De etiska invändningarna ärmycket färre här. Höns som både har skydd och en utomhusgård att spatserarunt och sprätta i lever bekvämt. De tycks inte ha något emot att man tar äggenifrån dem. Det starkaste skälet för betänkligheter är att tuppkycklingarna måstedödas vid kläckningen och att hönsen dödas när de inte längre värper e�ektivt.Frågan är alltså om hönsens behagliga liv (tillsammans med vår nytta av äggen)kan uppväga det dödande som är en del av systemet. Svaret på det kommer attbero på vad man anser om själva dödandet bortsett från tillfogandet av lidande.Ytterligare någon diskussion av de berörda �loso�ska frågorna kommer i bokensslutkapitel. 27 I linje med de skäl som presenteras där har jag på det hela tagetinget att invända mot att man producerar ägg från sprätthöns.
Mjölk och mjölkprodukter som ost och yoghurt aktualiserar andra frågor. Ikapitel 3 såg vi att mjölkproduktion kan vålla smärta för korna och deras kalvarpå �era sätt: kravet på att göra kon gravid med den efterföljande separationen avko och kalv. Den allt mer omfattande instängningen på många gårdar. Stressenoch hälsoproblemen som beror på att korna får ett mycket kraftigt kosthåll ochavlas fram för att ge mer mjölk att någonsin tidigare. Och nu dessutom riskenför stress vållad av dagliga injektioner med tillväxthormonet bovin.
I princip är det ingen svårighet att klara sig utan mjölkprodukter. I mångadelar av Afrika och Asien konsumeras faktiskt ingen annan mjölk än mänskligmodersmjölk för spädbarn. Många vuxna från dessa delar av världen saknar för-måga att bryta ner mjölksockret och de blir sjuka ifall de dricker mjölk. Kineseroch japaner har sedan länge använt sojabönor för framställning av många pro-dukter som vi gör av mjölk. I västvärlden är nu sojamjölk allmänt tillgängligt.Tofuglass är omtyckt av människor som försöker minska intaget av fett och koles-terol. Det �nns t.o.m. ost, smörgåsmargarin och yoghurt som görs av sojabönor.Veganerna har alltså rätt i att vi bör låta bli att använda mjölkprodukter. Deutgör levande belägg för att en kosthåll som är helt fritt från djurexploater-ing både är prakiskt genomförbart och näringsriktigt. På samma gång bör detpåpekas att det inte är lätt att hålla sig så strikt till vad som är moraliskträtt i vår speciesistiska värld. Det är rimligt och försvarbart att du ändrar dinakostvanor i en bestämd takt som inte känns besvarande för dig. I princip kanman ersätta alla mjölkprodukter. Men i praktiken är det i västvärlden mycketsvårare att ta bort både kött och mjölkprodukter att att bara avstå från kött.Du kommer inte att ana hur många produkter som innehåller mjölkprodukterförrän du börjar läsa innehållsdeklarationerna i syfte att undvika mjölken. Detblir t.o.m. svårt att köpa en tomatsandwich eftersom den antagligen täckts medsmör eller någon form av margarin som innehåller vassla eller skummjölk. Duhjälper inte djuren mycket om du avstår från djurkött och ägg från burhöns föratt istället bara öka ditt intag av ost. Å andra sidan är följande en rimlig ochpraktisk (om än inte oklanderlig) strategi:
• ersätt djurkött med växter,

27Se s.250-251.
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• ersätt ägg från äggfabriker med ägg från sprätthöns om du får tag i sådana;annars avstå från ägg,
• ersätt den mjölk och ost du köper med sojamjölk, tofu eller andra växtpro-dukter, men känn dig inte tvingad att lägga ner stora ansträngningar påatt undvika alla sorters mat som innehåller mjölkprodukter.
Det är mycket svårt att med ens eliminera allt artförtryck ur sitt kosthåll.Folk som antar den strategi jag förespråkat har klart och öppet engagerat sig ikampen mot exploatering av djur. Den mest brådskande uppgiften i rörelsen fördjurens frigörelse är att övertyga så många som möjligt att engagera sig i dennakamp. Då vidgas bojkotten och får uppmärksamhet. Önskan att få slut på allatyper av exploatering av djur är hedervärd. Men om denna önskan får oss attantyda att den som inte avstår från mjölk är lika förkastlig som köttätarna kanföljden bli att många människor avskräcks från att göra någonting över huvudtaget. Då fortsätter exploateringen av djur som förut.Detta var åtminstone några svar på frågor man antagligen ställer sig närman inte vill förtrycka andra arter och funderar över vad man kan äta och vadman bör avstå från. Som jag sa i början av detta avsnitt är mina anmärkningarbara avsedda att vara förslag. Uppriktiga människor som inte är speciesister kanmycket väl vara oeniga sinsemellan beträ�ande detaljerna. så länge vi är enigaom grundprinciperna är detta inget hinder för gemensamma ansträngningar attnå målet.Många människor är beredda att erkänna att mycket talar för vegetarianis-men. Alltför ofta �nns emellertid en klyfta mellan intellektuell övertygelse ochde handlingar som skulle avbryta en livslång vana. Böcker kan på intet sätt över-brygga denna klyfta. Ytterst är det upp till var och en av oss att omsätta våraövertygelser i praktiken. Men jag kan på några av de följande sidorna försökaminska klyftan något. Jag vill göra övergången från allätande till vegetarianismlättare och mer attraktiv. Istället för att se omläggningen av kostvanor somen obehaglig plikt ska läsaren se fram emot ett nytt och intressant kök. Dettakök innehåller mycket färska grönsaker liksom många ovanliga maträtter frånEuropa, Kina och Mellanöstern. Variationen är så stor att de vanliga västerländ-ska kosthållens standardrätter av kött, kött och ännu mera kött kommer att tesig avslagna och enformiga. Man njuter än mer av detta kök då man vet attdess goda smak och rika näringsinnehåll producerats direkt ur jorden utan attslösa bort det som jorden ger eller kräva att någon kännande varelse lider ellerdör. Vegetarianism för med sig en ny relation till mat, växter och natur. Köttetskämmer våra måltider. Hur vi än försöker dölja det så kvarstår ändå faktumatt måltiden är uppbyggd runt något som varit blodigt och som har kommitfrån slakthuset. Om vi inte behandlar det eller fryser det kommer det snart attbörja ruttna och stinka. När vi äter det sätter det sig tungt i våra magar ochblockerar matsmältningsprocessen tills vi några dagar senare får kämpa för attfå ut resterna. 28 Maten får en annan kvalitet när vi äter växter. Från jorden tar

28�Kämpa för� är inte helt och hållet skämtsamt menat.En jämförande studie publicerades
i The Lancet 30 december 1972: Den �genomsnittliga passertiden� var sjuttiosex till åttiotre
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vi mat som är färdig för oss, och som inte kämpar emot när vi tar den. Dövarvi inte smaklökarna med kött erfar vi en särskild njutning av färska grönsakerdirekt från marken. Personligen fann jag det så trevligt att plocka min egenmiddag att jag började gräva upp en bit av bakgården för att odla några egnagrönsaker. Det hade jag aldrig tidigare funderat över, men �era av mina vege-tarianska vänner gjorde detta redan. Genom att ta bort köttet ur mitt kosthållkom jag på denna sätt närmare växterna, jorden och årstiderna.
En annan sak jag blev intresserad av efter att jag blivit vegetarian var mat-lagning. Vi som vuxit upp med normala anglosaxiska menyer är vana vid atthuvudrätten är en bit kött i sällskap med två sönderkoka grönsaker. Det blirdå en intressant utmaning för fantasin att ta bort köttet. När jag föreläser of-fentligt om ämnen som diskuteras i denna bok frågar man mig ofta vad mankan äta istället för kött. Frågan ställs så att man förstår att den frågande itankarna har subtraherat kotletten eller hamburgaren från sin tallrik och barahar potatismoset och den kokta kålen kvar. Vad ska man ha istället för köttet?Kanske en hög sojabönor?
En del skulle kanske uppskatta en sådan miltid. Lösningen för de �estasmaklökar är emellertid att tänka om angående hela huvudrätten så att deninte består av ett par separata föremål utan av en kombination av ingredienser,eventuellt med en sallad till. Bra kinesiska rätter är exempelvis fantastiska kom-binationer av en eller �era proteinrika ingredienser (i vegetarisk kinesisk mat-lagning kan det våra tofu, nötter, böngroddar eller vetepasta) och färska lättkok-ta grönsaker med ris. I en indisk curryrätt kan linser stå för proteinet. Serverasden t.ex. med råris och lite skivad färsk gurka för att bryta av kryddstyrkan blirdetta också en mycket �n miltid. Det kan också italiensk vegetarisk lasagne bli.Man kan t.o.m. göra �tofuköttbullar� att äta till spaghettin. En enklare måltidkan bestå av fullkorn och grönsaker. Västerlänningar äter mycket lite hirs, ful-lkornsvete eller bovete, men dessa sädesslag kan utgöra grunden till en mycketuppfriskande måltid. I bokens första utgåva tillhandahöll jag några recept ochtips om vegetarisk matlagning för att underlätta läsarnas övergång till vad somdå fortfarande var ett ovanligt kosthåll. Sedan dess har dock så många utomor-dentliga vegetariska kokböcker publicerats att den hjälp jag kunde erbjuda nutycks vara helt onödig. En del människor �nner det till en början svårt att ändrainställningen till måltiderna. Det kan ta tid att vänja sig vid maträtter som intebyggts upp kring en bit kött. När du väl gjort det kommer du dock att kunnavälja på så många intressanta nya rätter att du kommer att fråga dig hur dunågonsin kunde tro att det var svårt att klara sig utan kötträtter.
Den som överväger vegetarianism brukar inte bara bekymra sig om hur mat-en smakar. De funderar också på om maten ger tillräckligt mycket näring. Det�nns inte någon anledning att bekymra sig om det.

timmar för mat som passerade genom matsmältningsapparaten hos ett statistiskt urval icke-
vegetarianer med västerländska kostvanor. Hos vegetarianer tog det fyrtiotvå timmar. Förfat-
tarna av studien pekar på ett troligt samband mellan den tid exkrementerna stannar i tarmen
och förekomsten av tarmcancer och besläktade åkommor, vilka har ökat kraftigt i länder med
ökande köttkonsumtion. Dessa tillstånd är däremot nästan okända bland infödda afrikaner,
som i likhet med vegetarianerna äter litet kött men mycket �brer.
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I många delar av världen �nns vegetarianska kulturer med invånare som ärlika friska som, eller t.o.m. friskare än, de ickevegetarianer som bor i samma om-råden. I mer att tvåtusen år har de strikta hinduerna varit vegetarianer. Gandhivar vegetarian hela livet och han var nära åttio då en lönnmördares kula avslu-tade hans aktiva liv. I Storbritannien har det nu funnits en o�ciell vegetarianskrörelse i mer att hundrafyrtio år. Här �nns släkter som varit vegetarianer i treoch fyra generationer. Många framstående vegetarianer har levt långa och oer-hört kreativa liv: Leonardo da Vinci, Leo Tolstoj och George Bernard Shaw t.ex.Det är faktiskt så att de �esta människor som uppnått ovanligt hög ålder har ätitlitet eller inget kött. Vilacambadalen i Equador har invånare som inte sällan blirmer att hundra år gamla. Vetenskapsmän har där funnit 123 och 142 år gamlamän. Detta folk äter mindre än trettio gram kött i veckan. I en undersökning avsamtliga nu levande hundraåringar i Ungern fann man att de huvudsakligen varvegetarianer. 29 Fysisk uthållighet kräver inte kött. Det bevisas av en lång radframgångsrika icke köttätande idrottsmän, t.ex. den framgångsrike olympiskelångdistanssimmaren Murray Rose, den berömde �nske löparen Paavo Nurmi,basketstjärnan Bill Walton, �järnmannen�i trekamp Dave Scott och OS-stjärnanpå 400 meter häck Edwin Moses. Många vegetarianer hävdar att de känner sigi bättre form, friskare och piggare än när de åt kött. Många belägg ger demnu rätt. I 1988 års rapport om närings- och hälsotillståndet i USA citeras enstörre undersökning som visar att andelen vegetarianer som dör i hjärtattacki åldersgruppen trettiofem till sextiofyra år bara är 28dödlighetsfrekvens avamerikaner i den åldersgruppen generellt sett. Samma undersökning visade attvegetarianer som åt ägg och mjölkprodukter hade 16kolesterolhalt än köttätar-na. Veganernas kolesterolhalt var 29huvudsakligen minskat intag av kolesteroloch fett (särskilt mättat fett), samt ökat intag av fullkornsprodukter och an-dra spannmålsprodukter, grönsaker (även torkade bananer och ärtor) och frukt.Rådet att minska intaget av kolesterol och mättat fett innebär i praktiken attman bör undvika kött (möjligen med undantag av skinnfri kyckling), grädde,smör och alla mjölkprodukter utom de magraste. 30 Rapporten kritiserades my-cket för att inte våra tillräckligt speci�k angående detta. Vagheten beroddeuppenbarligen på att grupper som National Cattlemen's Association och DairyBoard bedrivit framgångsrik lobbyverksamhet. 31 Lobbyverksamheten lyckadesemellertid inte förhindra att canceravdelningen avslöjade ett samband mellanbröstcancer och köttätande, liksom mellan intag av kött (särskilt nötkött) ochtjocktarmscancer. De hjärtsjukas förbund i USA har också under många årrekommenderat amerikanerna att minska köttätandet. 32 Specialdieter för långtoch friskt liv (t.ex. Pritikinplanen och McDougallplanen) är helt eller till största

29David Davies, �A Shangri-La in Ecuador�, New Scientist, I februari 1973. På grundval
av andra studier har Ralph Nelson från Mayo Medical School antagit att högt proteinintag
�tvingar vår förbränningsmotor till högt tomgångsvarv�, (Medical World News, 8 november
1974, s.106). Det skulle kunna förklara korrelationen mellan lång livslängd och litet eller inget
köttätande.

30The Surgeon General's Report on Nutrition and Health (Washington D.C., U.S. Govern-
ment Printing O�ce 1988).

31Enligt nyhetsutsändning citerad i Vegetarian Times, november 1988.
32The New York Times, 25 oktober 1974.
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delen vegetariska. 33Näringsexperter diskuterar inte längre om djurkött är nödvändigt; de är enseom att det inte är det. Om vanligt folk fortfarande tvivlar på att man kan klarasig utan kött så beror det på okunnighet. Okunnigheten rör ofta proteinetsbetydelse. Vi får ofta höra att protein är en viktig beståndsdel i sunt kosthåll,och att kött är proteinrikt. Bägge påståendena är sanna, men det �nns två andrafakta som vi inte för höra lika ofta. Det ena är att genomsnittsamerikanen äterför mycket protein. Medelamerikanens proteinintag överskrider med 45maximumNationella Vetenskapsakademin rekommenderat. Enligt andra beräkningar äterde �esta amerikaner två till fyra gånger mer kött än kroppen kan dra nytta av.över�ödigt protein lagras inte. En del hamnar i avföringen, annat omvandlas tillkolhydrater, vilket blir ett dyrt sätt att öka intaget av kolhydrater. 34För det andra bör man veta att kött bara utgör en av en mångfald olika fö-doämnen som innehåller protein. Köttet utmärker sig främst genom att vara detdyraste av dessa. En gång i tiden trodde man att animaliskt protein hade bättreegenskaper. Men redan 1950 påpekade brittiska läkarförbundets näringskommit-té:
Man har nu allmänt insett att det är likgiltigt om de väsentligaproteinerna kommer från växter eller djur, under förutsättning attde utgör en lämplig och nedbrytbar blandning av de olika formerna.
35

Mera nyligen har forskningen presenterat ytterligare belägg för denna slut-sats. Vi vet att proteinets näringsvärde sammanhänger med de essentiella aminosy-ror proteinet innehåller. Aminosyrorna avgör hur mycket av proteinet kroppenkan använda.Det är visserligen korrekt att animalisk föda, särskilt ägg och mjölk, haren mycket välavvägd sammansättning av aminosyror. Vegetariska födoämnensom sojabönor och nötter innehåller emellertid också en stor mängd sådananäringsämnen. Om man äter �era slags växtprotein samtidigt är det dessutomlätt att komponera en måltid som proteinmässigt sett motsvarar den animaliskafödan. Principen kallas �proteinkomplementaritet�, men du behöver inte vetamycket om näringslära för att tillämpa den. Den landsortsbo som äter sina bönoreller linser med ris eller majs praktiserar proteinkomplementaritet. Det gör ock-så den mor som ger barnet en smörgås med jordnötssmör på fullkornsvetebröd:En kombination av jordnötter och vete, vilka båda innehåller protein. De skildatyperna av protein i de olika sorternas föda samverkar på så sätt att kroppenupptar mer protein om födoämnena ätes tillsammans att om de ätes var för sig.Men även utan den komplementaritetse�ekt som uppstår om man kombinerarolika proteiner innehåller de �esta av de växter vi äter i sig själva tillräckligtmycket protein för att tillhandahålla det protein kroppen behöver. Det gäller
33N. Pritikin och P. McGrady, The Pritikin Program for Diet and Exercise (New York,

Bantam 1980). J.J. McDougall, The McDougall Plan (Piscataway, N.J., New Century 1983.)
34Frances Moore Lappe Diet for a Small Planet, s.28-29. Se också The New York Times,

25 oktober 1974 och Medical World News, 8 november 1974, s.106.
35Citerat från F. Wokes �Proteins,� Plant Foods for Human Nutrition, 1:38 (1968).
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inte bara nötter, ärtor och bönor, utan även vete, ris och potatis. Om vi und-viker skräpmat som bara består av fett eller socker kan vi egentligen bara fåproteinbrist ifall vårt kosthåll innehåller för få kalorier. 36

Protein är inte köttets enda näringsämne. De andra kan dock med enkelheterhållas i ett vegetariskt kosthåll utan några särskilda bekymmer Endast vegan-erna, som inte äter några djurprodukter över huvud taget, har någon anledningatt våra särskilt noggranna med kosthållet. Det tycks �nnas ett, och endast ett,viktigt näringsämne i ägg och mjölk som inte är tillgängligt i växtföda. Det ärvitamin B12. Det kan dock utvinnas ur sjögräs, exempelvis kelp, ur en sojasåssom tillverkas enligt en traditionell japansk jäsmetod samt ur tempeh, en jästsojaprodukt som man äter i vissa delar av Asien. Tempeh �nns nu i mångahälsokosta�ärer i västerlandet. Det är också möjligt att B12 skapas av mikroor-ganismer i vår egen matsmältningsapparat. Man har undersökt veganer som påmånga år inte intagit någon föda som man vet innehåller B12. Det visade sig attderas blod fortfarande uppvisade en normal halt av detta vitamin. Men ändåär det enkelt och billigt att äta vitamintabletter med B12 för att vara säker påatt inte riskera näringsbrist. B12 i sådana tabletter kommer från växtuppföd-da bakterieodlingar. Man har undersökt barn i veganfamiljer och funnit att deutvecklats normalt efter avvänjningen på ett kosthåll utan animalisk föda menmed B12-tillskott. 37
I detta kapitel har jag försökt bemöta en del lättartikulerade farhågor angåendeatt bli vegetarian. Men en del människor känner ett djupare motstånd som fårdem att tveka. Anledningen till denna tvekan kan vara att man är rädd att ensvänner ska anse att man är underlig. När jag och min fru började fundera på attbli vegetarianer talade vi om detta. Vi var oroliga över att vi skulle bli avskurnafrån våra vänner som inte var vegetarianer. På den tiden var ingen av våra gamlavänner vegetarianer. Beslutet blev verkligen lättare för oss båda i och med attvi blev vegetarianer samtidigt. Men det visade sig att vår oro var obefogad. Viklargjorde vårt beslut för vännerna och de såg att vi hade goda skäl för beslutet.Alla har inte blivit vegetarianer men de har inte heller upphört att vara våravänner. Jag tror faktiskt att de gillar att bjuda oss på middag och visa hurbra mat de kan laga utan kött. Visst är det möjligt att du stöter på folk somtycker att du är underlig. Risken är mycket mindre nu än för några få år sedan,eftersom det �nns så många �er vegetarianer nu. Men om det händer, kom då

36I första utgåvan (1971) av Frances Moore Lappes Diet for a Small Planet betonade för-
fattaren proteinkomplementaritet i syfte att visa att vegetariskt kosthåll kan innehålla tillräck-
ligt mycket protein. Detta betonas ej i den reviderade utgåvan (New York, Ballantine 1982).
Istället klargörs att en vegetarisk diet inte kan undgå att innehålla tillräckligt mycket protein,
även utan komplementaritet. Växtfödans lämplighet med avseende på protein redovisas också
i kapitel 2 i Keith Akers' A Vegetarian Sourcebook.

37F.R. Ellis och W.M.E. Montegri�o, �The Health of Vegans�, Plant Foods for Human Nu-
trition, vol.2, ss. 93-101 (1971). En del veganer hävdar att man intebehöver B12-tillskott. An-
ledningen är att människans matsmältningsapparat kan framställa B12 ur andra B-vitaminer.
Frågan är emellertid om denna omvandling äger rum så tidigt i matsmältningsprocessen att
B12-vitaminerna kan upptas av kroppen, och inte bara hamna I avföringen. Enligt veten-
skapens nuvarande ståndpunkt är det fortfarande oklart om en total växtdiet utan tillskott är
näringsmässigt fullgod. Därför tycks det vara säkrast att äta B12-tillskott. Se också F. Wokes
�Proteins�, Plant Foods for Human Nutrition s.37.
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ihåg att du är i gott sällskap. De bästa reformatörerna - sådana som varit förstmed att protestera mot slavhandel, imperialistiska krig eller exploateringen avbarn med fjorton timmars arbetsdag i den industriella revolutionens fabriker -har även de ansetts underliga till att börja med. De har förlöjligats av folk medintressen i de verksamheter de protesterat mot.



Kapitel 5

Människans herravälde. . .
artförtryckets historia i korthet

Vi måste förstå tyranniet för att kunna stoppa det. De konkreta uttrycken förmänniskans makt över de andra djuren har vi granskat i kapitlen 2 och 3. Devisar sig också i besläktade verksamheter som pälsjakt och nöjesslakt av vildadjur. Man ska inte tro att sådana beteenden utgör enstaka avvikelser. Vi kanbara förstå beteendet riktigt om vi ser det som uttryck för vår artideologi. D.v.s.som uttryck för de attityder vi intar gentemot andra djur i kraft av att vi tillhörden dominanta djurarten.
I detta kapitel ska vi se hur framstående västerländska tänkare formuleratoch försvarat våra nedärvda attityder gentemot djur. Jag begränsar mig tillvästvärlden, inte p.g.a. att andra kulturer är underlägsna (vad beträ�ar attity-den till djur gäller motsatt förhållande), utan för att västerländska idéer underde sista två-tre århundradena spritt sig ut från Europa. Idag anger dessa idéerriktlinjerna för tänkandet i de �esta samhällen, kapitalistiska som kommunis-tiska.
Jag presenterar här historiskt material, men syftet med presentationen ärinte historiskt. Ibland blir inställningar så ingrodda i vårt tänkande att vi upp-fattar dem som självklara sanningar. Då löper varje seriöst och ihärdigt angrepppå en sådan inställning risken att förlöjligas. Attityden omfattas med en själv-belåtenhet som kanske skulle kunna demoleras av en frontalangrepp. Det ärvad jag försökt åstadkomma i föregående kapitel. Alternativt kan man försökaunderminera attitydens trovärdighet genom att avslöja dess historiska ursprung.
Tidigare generationers inställningar till djur är inte längre övertygande efter-som de byggde på religiösa, moraliska eller metafysiska förutsättningar som nuär föråldrade. Vi försvarar inte våra attityder till djur på samma sätt som t.ex.Sankt Thomas av Aquino (Aquinas) försvarade sina. Därför kanske vi kan inseatt Thomas av Aquino utnyttjade sin tids moraliska, religiösa och metafysiskaidéer till att maskera det nakna egenintresset som visade sig i människans behan-dling av andra djur Vi kanske kan genomskåda attityder som äldre generationer
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ansåg vara riktiga och naturliga.Västerlandets inställning till djur bygger på två traditioner: Den judiskaoch den antika grekiska. Dessa rötter förenas i kristendomen och har genomkristendomen kommit att bli dominerande i Europa. Framväxten av en merupplyst syn på våra relationer till djur har bara kommit gradvis, efterhand somtänkare börjat anta idéer som varit någorlunda oberoende av kyrkans inställning.I grundläggande avseenden har vi ännu inte frigjort oss från de attityder somtogs för självklara i Europa fram till sjuttonhundratalet. Vi kan därför indelavår historiska diskussion i tre avsnitt: Förkristet tänkande, kristet tänkande ochtänkandet fr.o.m. upplysningen.

Förkristet tänkande

Världens skapelse kan vara en lämplig utgångspunkt. Bibelns skapelseberättelsevisar förhållandet mellan människor och djur mycket tydligt, så som hebréernasåg saken. Den är ett utomordentligt exempel på hur myten kan spegla verk-ligheten.
Och Gud sade: �Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter,boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.� Och detskedde så;
Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren,efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. OchGud såg att det var gott. Och Gud sade: �Låt oss göra människortill vår avbild, till att våra oss lika; och må de råda över �skarna ihavet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren ochöver hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.�
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapadehan henne, till man och kvinna skapade han dem.
Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: �Varen fruktsammaoch föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder;och råden över �skarna havet och över fåglarna under himmelen ochöver alla djur som röra sig på jorden.� 1

Bibeln säger oss att Gud skapade människan till sin avbild. Vi kan betraktadetta som att människan skapade Gud till sin avbild. Oavsett riktningen såinnebär det att människan tillmäts en speciell position i universum: Den endagudalika varelsen bland allt levande. Dessutom sägs det uttryckligen att Gudgett människan herraväldet över allt levande. I Edens lustgård kanske dettaherravälde förvisso inte innebar att hon �ck döda andra varelser för att ätadem. I Genesis 1:29 antyds det att människorna till en början levde av örter ochfrukter från träden. Och Eden har ofta framställts som en plats med stor frid,
1Första Mosebok 1:24-28.
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en plats där ingen form av dödande skulle passa in. Människan rådde över deandra, men i detta jordiska paradis var hon en kärleksfull tyrann.Efter syndafallet (som bibeln håller en kvinna och ett djur ansvariga för)blev det klart tillåtet att döda djur. Gud klädde själv Adam och Eva djurhudarinnan han drev dem bort från Edens lustgård. Deras son Abel var fåraherde ochhan o�rade djur ur sin �ock till Herren. Sedan kom synda�oden, då den övrigaskapelsen nästan utplånades för att bestra�a människans ondska. När vattnetsjönk undan tackade Noa Gud genom bränno�er �av alla rena fyrfotadjur och avalla rena fåglar�. I gengäld välsignade Gud Noa och gav honom den slutgiltigabekräftelsen på människans herravälde:

Och Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: �Varenfruktsamma och föröken eder, och upptyllen jorden.
Och må fruktan och förskräckelse för eder komma över alla djurpå jorden och alla fåglar under himmelen; jämte allt som krälar påmarken och alla �skar i havet vare de givna i eder hand.
Allt som rör sig och har liv skolen i hava till föda; såsom jag hargivit eder gröna örter, så giver jag eder allt detta.� 2

Detta är de uråldriga hebreiska texternas grundläggande inställning till ick-emänniskor. Återigen �nner vi en förbryllande antydan om att vi det ursprung-liga tillståndet av oskuld var vegetarianer, som bara åt �gröna örter�, men attvi efter syndafallet, den efterföljande ondskan, samt synda�oden, �ck tillståndatt foga djur till vårt kosthåll. Under det antagande om mänsklig överlägsenhetsom denna tillståndsgivning innebär skymtar trots allt då och då en antydanom större medkänsla. Profeten Jesaja fördömde djuro�er, och Jesajas bok in-nehåller en härlig vision av den tid då vargar ska beta tillsammans med lammoch lejon äta halm såsom oxar. �Ingenstädes på mitt heliga berg skall man dågöra vad ont och fördärvligt är.� (Jes. 65:25) Detta är emellertid en utopiskvision, inte en befallning som omedelbart är avsedd att åtlydas. På andra sprid-da ställen i Gamla Testamentet uppmuntras ett visst mått av vänlighet motdjur. Möjligen kan man därför hävda att meningslöst djurplågeri var förbjudetoch att människan skulle �råda� över djuren mera genom att �förvalta� dem. Viskulle då ansvara inför Gud för vård och välbe�nnande hos de varelser som stårunder vår förvaltning. Det �nns dock inte någonstans någon allvarlig invändningmot det synsätt som slås fast i skapelseberättelsen: Att den mänskliga arten ärskapelsens prydnad med Guds tillstånd att döda andra djur för att äta uppdem.Den andra antika västerländska tanketraditionen stammar från Grekland.Här kan vi till att börja med �nna motstridiga tendenser. Det grekiska tänkandetvar inte enhetligt utan indelat i rivaliserande skolbildningar, som byggde påskilda läromästare. En av dessa var Pythagoras, en vegetarian som uppmuntradesina lärjungar att behandla djur med respekt. Det tycks ha berott på att han
2Första Mosebok 9:1-3.
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tänkte sig själavandring från döda människor till djur. Men den allra viktigasteskolbildningen bygger på Platon och hans elev Aristoteles.Aristoteles försvar för slaveriet är allmänt känt. Han antog att en del män-niskor är slavar av naturen och att det både är rätt och lämpligt att göra slavarav dem. Jag nämner inte detta för att misskreditera Aristoteles, utan för attdet är väsentligt för förståelsen av hans attityd till djur.Aristoteles menar att djuren �nns till för att tjäna mänskliga syften. Mentill skillnad från skapelseberättelsens författare öppnar han inte en djup klyftamellan mänskliga varelser och resten av djurvärlden. Aristoteles förnekar inteatt människan är ett djur; han de�nierar faktiskt människa som rationellt djur.Att vi samtliga är djur är emellertid inte tillräckligt för att berättiga till likahänsyn. Den mänskliga slaven är för Aristoteles otvivelaktigt en människa medförmåga att känna välbehag och smärta som varje annan människa. Han antasdock stå efter de fria männen vad beträ�ar intellektuell begåvning. Därför be-traktar Aristoteles honom som ett �levande redskap�. Aristoteles sammanställerhelt öppet dessa två komponenter i en och samma mening: Slav är den som�visserligen förblir mänsklig, men samtidigt utgör en ägodel�. 3Skilda grader av förstånd bland människor är tillräckligt för att göra endel till herrar och andra till deras ägodelar. Då måste Aristoteles ha ansettmänniskans rätt att bestämma över andra djur som tämligen självklar. Han sågnaturen i huvudsak som en hierarki i vilken de mindre begåvade existerade förde högre begåvade:
Växter �nns för djurens skull, oskäliga djur för människans skull- tamdjur för honom att bruka och äta, vilda djur (åtminstone de�esta) att använda till mat och andra förnödenheter, exempelviskläder och olika verktyg.
Eftersom naturen inte skapar något i onödan eller utan syfte är detutan tvekan sant att hon skapat samtliga djur för människans skull.
4

Det var Aristoteles' synsätt, inte Pythagoras', som kom att ingå i den senarevästerländska traditionen.

Kristet tänkande

Kristendomen stod i tur att förena judiskt och grekiskt tänkande om djur. Menkristendomen grundlades och växte sig stark under det romerska imperiet. Vikan förstå dess inledande inverkan bättre om vi jämför de kristna attitydernamed attityderna de ersatte.Roms imperium byggdes genom erövringskrig. Mycket av rikets energi ochintäkter gick åt till de militära krafter som försvarade och utvidgade dess vid-sträckta territorium. Sådana omständigheter gynnade inte medkänsla med de
3Politics, Everyman's Library, (London, J.M. Dent & Sons 1959), s.10.
4Politics, s.16.
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svaga. Krigskonstens värden präglade samhället. Inne i själva Rom, långt ifrånkampen vid gränserna, antog man att de romerska medborgarnas karaktär skullehärdas av de så kallade spelen. Varje skolpojke vet visserligen att kristna kas-tades åt lejonen på Colosseum. Man har dock sällan insett spelens betydelsesom tecken på hur snäva gränser för sympati och medkänsla ett folk kan ha,även om det utges för att vara (och i andra avseenden också är) civiliserat. Mänoch kvinnor beskådade slakt av både människor och djur som en normal källatill underhållning. Detta pågick nästan utan några protester i århundraden.Artonhundratalshistorikern W. E. H. Lecky ger följande redogörelse för hurde romerska spelen utvecklades från att ha varit en tvekamp mellan gladiatorer:

Den enkla kampen blev så småningom trist, och varjehanda gräs-lighet tänktes ut för att stimulera det falnande intresset. Vid etttillfälle sammanlänkades en björn och en tjur som sedan rulladeöver sanden i oförsonlig kamp. Vid en annat tillfälle slängde man inbrottslingar, som klätts i hudar av vilda djur, åt tjurar som förstgjorts galna med rödglödgade järn eller genom pilar med brinnandebeck. På en enda dag dödades fyra hundra björnar under Caligula. . .Under Nero kämpade fyra hundra tigrar med björnar och elefanter.Vid Titus' invigning av Colosseum utplånades femtusen djur på endag. Spelen fortsatte i etthundratjugotre succéfyllda dagar underTrajanus. Lejon, tigrar, elefanter, noshörningar �odhästar, gira�er,tjurar, hjortar och t.o.m. krokodiler och ormar utnyttjades för attförnya evenemanget. Ej heller saknades någon form av mänskligtlidande. . . Tiotusen män slogs under Trajanus' spel. Nero lät lysaupp sin trädgård under natten med hjälp av kristna som brann i sinabecksmorda skjortor. Domitianus tvingade en här av klena dvärgaratt kämpa mot varandra. . . Begäret efter blod var så intensivt attprinsen förlorade mer popularitet om han förbisåg spelen att om hanförbisåg att dela ut spannmål. 5
Romarna saknade inte moraliska känslor. De visade stor uppskattning införrättvisa, pliktkänsla mot samhället och t.o.m. vänlighet mot medmänniskor. Detspelen med förskräckande tydlighet visar är att det fanns en tydlig gräns fördessa moraliska känslor. Beteende i stil med det som hände i spelen skulle varitfruktansvärt och oacceptabelt om det drabbat en varelse som hamnat innanfördenna moraliska gräns.Fanns varelsen utanför sfären av moralisk hänsyn så var det emellertid enbartunderhållande att tillfoga den lidande. Vissa människor - särskilt brottslingaroch krigsfångar - och samtliga djur hamnade utanför denna sfär.Mot denna bakgrund måste kristendomens in�ytande bedömas. Kristen-domen införde, i den romerska världen, tanken att den mänskliga arten är unik.Idén kommer ursprungligen från judendomen men betonades mer p.g.a. att kris-tendomen lade så stor vikt vid människans odödliga själ. Av alla varelser som

5W.E.H. Lecky, History of European Morals from Augustus to Charlemagne (London,
Longmans 1869), 1:280-282.
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levde på jorden var endast människan utvald till ett liv efter den kroppsligadöden. Med detta följde också den speci�kt kristna idén om människolivets he-lighet.En del religioner, särskilt i Asien, har lärt ut att allt liv är heligt. Mångaandra har betraktat det som gravt orätt att döda fränder från den egna sociala,religiösa eller etniska gruppen. Men från kristendomen spreds idén att varjemänskligt liv - och bara mänskligt liv - är heligt. T.o.m. det nyfödda barnetoch fostret i livmodern har odödliga själar. Därför är deras liv lika heliga somvuxna människors.Den nya läran var på många sätt progressiv då den tillämpades på män-niskor. Den utgjorde en enorm utvidgning av romarnas begränsade moraliskasfär. Vad beträ�ar andra arter kom emellertid samma lära att befästa och yt-terligare sänka den låga ställning ickemänniskor tillmäts i Gamla Testamentet.Gamla Testamentet slog fast människans herravälde över andra arter, men detuppvisar ändå glimtar av medkänsla med djurens lidanden. Nya Testamentetuppvisar inte minsta föreskrift mot djurplågeri eller rekommendation att brysig om deras intressen. Enligt beskrivningen av Jesus själv visar han uppen-bar likgiltighet rörande vad som händer med ickemänskliga djur, då han förmårtvåtusen svin att kasta sig i sjön efter att ha låtit dem besättas av utdriv-na demoner. Handlingen var uppenbarligen tämligen onödig eftersom Jesus varfullt kapabel att driva ut djävlar utan att sätta dem i andra varelser. 6 Pauluslade vikt vid att omtolka den gamla mosaiska lagen som förbjöd att man sattemunkorg på oxen som tröskade: �Månne det är om oxarna som Gud har sådanomsorg?� frågar han hånfullt. Nej, svarar han, lagen är avsedd �för vår skull�. 7Jesus' exempel för senare kristna blev inte bortkastat. Med syftning på hän-delsen med svinen och en annan episod där Jesus förbannar ett �konträd, skriverAugustinus:
Kristus visar själv att det är höjden av vidskepelse att avstå frånatt döda djur och att förstöra växter, ty då han såg att vi inte delarnågra rättigheter med djur eller träd skickade han djävlarna på enskock svin, och �ck med en förbannelse trädet som inte bar frukt attförtvina. . . självklart hade varken svinen eller trädet begått någonsynd.

Enligt Augustinus försökte Jesus visa oss att vi inte behöver låta vårt be-teende mot djur in�ueras av de moraliska regler som styr vårt beteende motmänniskor. Det var av det skälet som han överförde djävlarna till svinen iställetför att förinta dem, vilket han med lätthet hade klarat av. 8Med dessa förutsättningar är det inte svårt att gissa utfallet av samverkanmellan de kristna och romerska attityderna. Enklast kan det ses genom attundersöka vad som hände med de romerska spelen efter att imperiet omvänts
6Markus 5:1-13.
7Första Korintierbrevet 9:9-10.
8Augustinus, The Catholic and Mankhean Ways of Life, övers. D.A. Gallagher och I.J.

Gallagher (Boston, The Catholic University Press 1966), s.102. Referensen hämtad från John
Passmores Man's Responsihility for Nature (New York, Schreibner's 1974), s.11.
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till kristendomen. Den kristna inställningen till gladiatorkamp var oförsonlig.Den gladiator som överlevde genom att döda sin motkämpe betraktades somen mördare. Den kristne riskerade att bli bannlyst blott genom att närvara viden sådan kamp. Vid trehundratalets slut hade de mänskliga tvekamperna heltupphört. Å andra sidan förblev den moraliska statusen i att döda och torteraen ickemänniska oförändrad. Tvekamper med vilda djur fortsatte under denkristna eran, och de tycks ha börjat avta först när imperiets krympande välståndoch territorium gjorde det svårare att få tag i vilda djur. En modern variantav dessa kamper kan fortfarande iakttas i form av tjurfäktning i Spanien ochLatinamerika.Det som gäller för romarspelen gäller också mera generellt. Ickemänniskornabefann sig lika tveklöst utanför medkänslans gränser under kristenheten som denågonsin gjort under romersk tid. Följaktligen förblev inställningen till andradjur lika känslolös och brutal som på romartiden, fastan inställningen till män-niskor mjukades upp och förbättrades till oigenkännlighet. Och det står klartatt kristendomen inte bara misslyckades med att mildra de värsta romerska at-tityderna till andra djur; den lyckades med att för lång, lång tid utsläcka denglimt av vidare medkänsla som ett fåtal mera hyggliga människor hållit vid liv.Det hade funnits ett fåtal romare som brytt sig om lidande, oavsett vilkenvarelse som led. De kände motvilja inför bruket av kännande varelser till män-skliga nöjen, såväl på gourmetens middagsbord som arenan. Ovidius, Seneca,Porfyrios och Plutarkos uttryckte sig samtliga i linje med ett sådant ställningsta-gande. Plutarkos kan enligt Lecky ta åt sig äran av att ha varit den förstesom kraftfullt försvarat vänlig behandling av djur, motiverad av en principom universell omsorg, d.v.s. oberoende av någon lära om själavandring. 9 Vifår dock vänta nästan sextonhundra år innan någon kristen tänkare attackerardjurplågeriet med samma eftertryck och exakthet, med undantag av de som ar-gumenterat för att djurplågeri skulle kunna komma att leda till en tendens attvåra grym mot människor.Ett fåtal kristna uttryckte viss omsorg om djur. I en bön av Sankt Basileioskrävs vänlighet mot djur, en anmärkning av Johannes Krysostomos antydersamma sak, liksom en uppbyggande berättelse av Isak Syriern. Det fanns t.o.m.en del helgon som i likhet med Sankt Neotus saboterade jakter genom att räddaharar och hjortar från jägarna. 10Dessa strömningar lyckades emellertid inte påverka huvudfåran i kristet

9History of European Morals from Augustus to Charlemagne, vol.1, s.244. Vad beträ�ar
Plutarkos, se särskilt �On the Eating of Flesh� i hans Moral Essays.

10Sankt Basilejos omnämns i John Passmores �The Treatment of Animals�, The Journal of
History of Ideas 36:198 (1975), Johannes Krysostomos i Andrew Lindzeys Animal Rights: A
Christian Assessment of Man's Treatment of Animals (London, SCM Press 1976), s.103, och
Isak Syriern i A.M. Allchins The World is a Wedding: Explorations in Christian Spirituality
(London, Darton, Longrnan and Todd 1978), s.85. Dessa referenser har jag från R. Att�eld,
�Western Traditions and Environmental Ethics,� i R. Elliott och A. Gare, red., Environmental
Philosophy (St. Lucia, University of Queensland Press 1978), s.201-230. Ytterligare om ämnet
�nns i Att�elds bok The Ethics of Environmental Concern (Oxford, Blackwell 1982), K.
Thomas, Man and the Natural Wold: Changing Attitudes in England 1500-1800 (London,
Allen Lane 1983), s. 152-153, samt R. Ryder, Animal Revolutiom Changing attitudes Towards
Speciesism (Oxford: Blackwell 1989), s.34-35.
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tänkande, som undantagslöst var artförtryckande. För att tydliggöra denna bristpå förbättring ska jag ägna något större utrymme åt Thomas av Aquinas stånd-punkt. Det säger mer att om jag använt utrymmet till att följa den kristnalärans utveckling ifråga om synen på djur via de tidiga kyrkofäderna till demedeltida skolastikerna. Det hade blivit tröttande eftersom det handlar mer omupprepning än om utveckling.Aquinas' enorma Summa Theologica utgjorde ett försök att sammanfattaallt teologiskt vetande för att kunna förena det med �losofernas världsliga vis-dom. För Aquinas var Aristoteles emellertid en sådan storhet på området atthan helt enkelt betecknas som �Filosofen�. Ifall någon enskild författare kan upp-fattas som representativ för kristen �loso� före reformationen, samt för romersk-katolsk �loso� än idag, så är det Aquinas.Vi kan börja med att fråga oss huruvida det kristna förbudet mot att ta livrör andra varelser än människor enligt Aquinas. Och om det inte gör det, varförinte? Aquinas svarar:
Det ligger ingen synd i att använda en föremål för det syfte som ärgivet. Tingens ordning är nu sådan att det ofullkomliga är till fördet fullkomliga. . . Tingen, liksom de växter som blott har liv, är allatill för djuren, och alla djur är till för människan. Därför är det intelagstridigt då människan använder växter för djurens bästa, och djurför människans bästa, vilket Filosofen slår fast (Politiken I, 3).
Det mest nödvändiga bruket tycks nu bestå i det faktum att djuranvänder växter, och människor använder djur, till föda, vilket intekan ske utan att att de berövas livet. Därför är det varken lagstridigtatt ta växters liv till nytta för djuren, eller djurs liv till nytta förmänniskan. Det är faktiskt i enlighet med vad Gud själv befaller(Genesis i, 29-30 och Genesis ix, 3). 11

Poängen för Aquinas är inte att det i sig är nödvändigt och därför berättigatatt döda för att få mat. (Eftersom Aquinas visste att sekter som manikéernaförbjöd köttätande kan han inte ha varit totalt okunnig om det faktum att män-niskor kan leva utan kött. Vi bortser dock från detta för ögonblicket.) Poängenär att bara de �mer fullkomliga� har rätt att döda av detta skäl. Djur som dödarmänniskor för att äta dem hamnar i en helt annan kategori:
Vildhet och brutalitet hämtar sina namn från en likhet med vildadjur. Ty den sortens djur angriper människan för all äta av henneskropp, och inte av något rättviseskäl. Att överväga det rättvisa inågot är förbehållet förnuftet. 12

Mänskliga varelser skulle givetvis inte döda för att äta utan att först haövervägt det rättvisa i detta handlande!
11Summa Theologica II, II, Q64:1.
12Summa Theologica II, II, Q59:2.
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Människor kan alltså döda andra djur och använda dem till mat. Men kanskedet �nns annat som vi inte får göra mot dem? är andra varelsers lidanden i signågot ont? I så fall, vore det inte fel att låta dem lida, eller i varje fall att låtadem lida i onödan?Aquinas säger inte att grymhet mot �irrationella djur� är ont i sig själv. Hanlämnar ingen plats för orätt av detta slag i sitt system, då han delar in syndernai synder mot Gud, synder mot en själv och synder mot ens nästa. Moralensgränser utesluter alltså återigen ickemänniskor. Det �nns ingen kategori för syndmot sådana. 13Men fast det inte är en synd att plåga ickemänniskor, så kanske det ärbarmhärtigt att vara snäll mot dem? Nej, Aquinas utesluter uttryckligen ävendenna möjlighet. Barmhärtighet, säger han, omfattar inte irrationella varelserav tre skäl: De är �inte kapabla, strikt talat, att besitta gott, vilket är förbehålletrationella varelser�. Vi känner ingen samhörighet med dem. Och för det tredje:�Barmhärtighet grundar sig på den eviga lyckans samhörighet, vilken den irra-tionella varelsen inte kan uppnå�. Det är bara möjligt att älska dessa varelser,får vi veta, �genom att betrakta dem som de goda ting vi önskar andra�. D.v.s.�till Guds ära och människans nytta�. Vi kan med andra ord inte kärleksfulltmata kalkoner för att de är hungriga, utan bara för att vi tänker på dem somnågons julmiddag. 14Efter allt detta kan man anta att Aquinas helt enkelt tror att människan ärdet enda av alla djur som kan lida. Andra �losofer har omfattat detta synsätt,och det skulle, trots att det så uppenbart är absurt, frita Aquinas från an-klagelsen att vara likgiltig inför lidandet. Hans egna ord utesluter emellertid ensådan tolkning. Aquinas tar upp en del av de milda föreskrifter mot djurplågerisom �nns i Gamla Testamentet. Under diskussionens gång föreslår Aquinas attman bör skilja mellan känsla och förnuft. Vad gäller förnuft, säger han:
Hur människan beter sig mot djur har ingen betydelse, ty Gud harlåtit alla ting underkastas människans makt, och det är i dennamening som Aposteln säger att Gud inte har någon omsorg om oxar,då Gud inte frågar efter vad människan gör med oxar eller andradjur.

När det å andra sidan gäller känsla så kan vi tycka synd om djuren. Dettaeftersom �t.o.m. irrationella djur är känsliga för smärta.� Icke desto mindre anserAquinas att den smärta djur kan lida av inte är tillräcklig för att göra GamlaTestamentets föreskrifter berättigade. Därför tillägger han:
Det är nu uppenbart att den människa som underhåller en känsla avmedlidande med djur blir än mer benägen att känna medlidande medsina medmänniskor. Därför står det skrivet att (Ordspråksboken xii10) �Den rättfärdige vet huru hans boskap känner det.� 15

13Summa Theologica I, II, Q72:4.
14Summa Theologica II, II, Q25:3.
15Summa Theologica II, I, Q102:6. En liknande synsätt förekommer också i Summa Contra

Gentiles III, II, 112.
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Så Aquinas kommer fram till det vanligt förekommande synsättet att detenda som talar mot djurplågeri är att det kan leda till grymhet mot människor.Inget argument kan tydligare klargöra artförtryckets natur.Aquinas' in�ytande var bestående. Så sent som vid 1800-talets mitt förb-jöd påven Pius IX bildandet av ett djurskyddssällskap i Rom. Skälet var attdet kunde ge intryck av att människan har skyldigheter gentemot djuren. 16

Och redogörelsen kan föras ända fram till andra hälften av 1900-talet utan attman kan hitta någon betydande förändring i den romersk-katolska kyrkans po-sition. Följande avsnitt, som hämtats ur en amerikansk romersk-katolsk text,ger en belysande jämförelse med den text som skrivits sjuhundra år tidigare avAquinas:
I naturens ordning �nns det ofullkomliga för det fullkomligas skull,det irrationella �nns för att tjäna det rationella. Människan, detrationella djuret, har tillstånd att använda tingen under honom idenna naturens ordning för sina verkliga behov. Han behöver ätaväxter och djur för att bibehålla livet och styrkan. För att växteroch djur ska kunna ätas måste de dödas. Så dödandet är inte i sigsjälv en omoraliskt eller orättfärdigt handlande. 17

Det man bör lägga märke till i denna text är att författaren håller sig så näraThomas av Aquinas att han t.o.m. upprepar påståendet att det är nödvändigtför människor att äta växter och djur. Aquinas okunighet i detta avseende varförvånande men ursäktligt, givet vetenskapens dåvarande kunskaper. Det ärdock otroligt att en modern författare, som bara behöver slå upp en standardboki näringslära, eller lägga märke till att det �nns friska vegetarianer, skulle förasamma misstag vidare.Först 1988 indikerade ett auktoritativt uttalande från romersk-katolska kyrkanatt miljörörelsen börjar påverka de katolska lärorna. I den encyklopediska bokenSolicitudo Rei Socialis (�Om sociala frågor�) betonade påven Johannes PaulusII att den mänskliga utvecklingen bör innefatta �respekt för de varelser somutgör den naturliga världen�. Han tillade:
Det herravälde Skaparen gett åt människan är inte en absolut makt,ej heller kan man tala om en frihet att �bruka och missbruka�, eller attgöra med saker och ting som man behagar. . . I den naturliga världenär vi inte bara underkastade biologins lagar, utan också moralens,vilka inte ostra�at kan överträdas. 18

Det är hoppfullt att en påve så tydligt tar avstånd från tanken på absolutherravälde. Ännu är det dock för tidigt att säga om det tyder på en historiskoch välbehövlig kursändring i de katolska lärorna om djur och miljö.
16E.S. Turner, All Heaven in a Rage (London, Michael Joseph 1964), s.163.
17V.J. Bourke, Ethics (New York, Macmillan 1951), s.352.
18John Paul II, Solicitudo Rei Socialis, (Homebush N.S.W., St Paul Publications 1988),

sektion 34, s. 73-74.
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Visst har det funnits många humana katoliker som gjort sitt bästa för attförbättra sin kyrkas inställning till djur. I enstaka fall har de haft framgångar.En del katolska författare har, genom att betona djurplågeriets nedbrytandeinverkan, varit kapabla att fördöma de värsta mänskliga beteendena mot andradjur. Ändå förblir de �esta instängda i sin religions grundläggande synsätt.Fallet Franciscus av Assisi illustrerar detta.
Den helige Franciscus är det lysande undantaget från regeln att katolicismenavskräcker omsorg om de ickemänskliga varelsernas välbe�nnande. �Om jag barakunde bli introducerad för kejsaren�, lär han ha sagt, �skulle jag be honom, förGuds kärleks skull, och för min egen, att utfärda en påbud om att ingen fårfånga eller fängsla mina systrar lärkorna, och att alla som har oxar eller åsnorskall utfodra dem särskilt väl i juletid�. I många legender berättas om hansmedkänsla. Historien om hur han predikade för fåglarna tycks verkligen tydapå att klyftan mellan dem och människorna var mindre att vad andra kristnamenade.
Man kan dock få en missvisande bud av Franciscus idéer om man bara serpå hans inställning till lärkorna och de andra djuren. Han omnämnde inte barakännande varelser som sina systrar: Solen, månen, vinden, elden; alla var dehans bröder och systrar Han beskrevs av samtida som besatt av en �inre ochyttre hänförelse över varje varelse, och när han handskades med dem eller såg pådem tycktes han be�nna sig i himmelen snarare än på jorden�. Denna hänförelsesträckte sig till vatten, stenar, blommor och träd. Det som beskrivs är en personi religiös hänryckning, en som känner den djupaste känsla av enhet med helanaturen. Människor från en mångfald olika religioner tycks ha haft sådana up-plevelser, och de har på liknande sätt uttryckt känslor av universell kärlek. Omman ser Franciscus i detta ljus blir vidden av hans kärlek och medkänsla merbegriplig. Det gör också att vi kan förstå hur hans position kunde samexisteramed en teologisk inställning som var klart ortodox i sitt artförtryck. Den heligeFranciscus slog fast att �varje varelse utropar: Gud skapade mig för din skull, omänniska!� Själva solen sken för människans skull, trodde han. Sådana föreställ-ningar utgjorde delar av en kosmologi som han aldrig ifrågasatte. Styrkan i hanskärlek till hela skapelsen kunde emellertid inte tyglas av sådana överväganden.
Denna form av extatisk universell kärlek kan visserligen utgöra en underbarkälla till medkänsla och godhet. Men bristen på förnuftig eftertanke kan göramycket för att förta dess välgörande konsekvenser. Om vi i samma utsträckningälskar stenar, träd, växter, lärkor och oxar kanske vi tappar bort de väsentligaskillnaderna mellan dem. Den väsentligaste är skillnaden i grad av förmåga attkänna. Då kanske vi föreställer oss att eftersom vi måste äta för att överleva, ochvi måste döda något vi älskar för att kunna äta, så spelar det ingen roll vad vidödar. Möjligen var det därför som Franciscus kärlek till fåglar och oxar aldrigtycks ha fått honom att sluta äta dem. Och när han slog fast förhållningsreglernaför klosterbröderna i den orden han grundat, gav han inga instruktioner om attde skulle avstå från kött, förutom på vissa fastedagar. 19

19St. Francis of Assisi, His Life and Writings as Recorded by His Contemporaries, övers.
L. Sherley-Price (London, Mowbray 1959), se särskilt s.145.
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Under renässansen uppkommer humanistiska idéer i opposition mot medelti-dens skolastik. Man kanske föreställer sig att renässansen skulle splittra denmedeltida bilden av universum och därmed de tidigare idéerna om människansstatus i förhållande till de andra djuren. Men renässansens humanism var närallt kommer omkring en humanism. Och innebörden i den termen har ingentingatt göra med humanitet, tendensen att handla humant.Renässanshumanismens centrala drag är dess betoning av människans värdeoch värdighet, samt av människan som universums mittpunkt. �Människan äralltings mått.� Denna fras från den grekiska antiken återupplivades under renäs-sansen och blev periodens motto. Som alternativ till en lätt deprimerande �x-ering vid arvssynden och människans svaghet i jämförelse med Guds oändligastyrka lade renässanshumanisterna vikt vid människans unicitet, hennes friavilja, hennes utvecklingsmöjligheter och hennes värdighet. Och allt detta kon-trasterades mot �de lägre djurens� begränsade natur. Denna förnyelse utgjorde,i likhet med den ursprungliga kristna betoningen av människolivets helighet,på vissa sätt en värdefullt framsteg vad beträ�ar attityden till människor. Ick-emänniskor lämnades emellertid lika långt under människorna som de någonsinvarit.Renässansförfattarna skrev alltså självbelåtna betraktelser i vilka de sade att�ingenting i världen kan vara mer beundransvärt än människan�. 20 De beskrevmänniskan som �naturens centrum, universums mittpunkt, världens länk�. 21

Om renässansen i något avseende representerar det moderna tänkandets början,så håller de gamla tankesätten i varje fall ställningarna när det gäller inställnin-gen till djur.Vid denna tid uppstod emellertid också de första genuint oliktänkande:Leonardo da Vinci blev retad av sina vänner för att han var så bekymrad omdjurens lidanden att han blev vegetarian. 22 Giordano Bruno var påverkad avden nya kopernikanska astronomin som innebar att det kunde �nnas andra plan-eter, eventuellt också bebodda. Han dristade sig att slå fast att �i närvaro avoändligheten är människan inte mer än en myra�. Bruno brändes på bålet år1600 för sin vägran att ta tillbaka kätterierna.Michel de Montaignes favoritförfattare var Plutarkos, och denne milde ro-mare skulle uppskattat Montaignes angrepp på sin tidsålders humanistiska idéer:
Övermod är vår naturliga och ursprungliga sjuka. . . Genom dettatänkandets fåfänglighet likställer sig människan med Gud, tillmätersig själv gudalika egenskaper, samt drar sig undan och avskiljer sigfrån klungan av andra varelser. 23

Det är säkerligen ingen tillfällighet att den författare som avvisar sådansjälvförhävelse också slår fast att grymhet mot djur är ont i sig själv, heltbortsett från risken att det leder till grymhet mot människor. Som en av de
20Pico della Mirandola, Om människans värdighet.
21Marciho Ficino, Theologica Platonica III, 2 samt VXI, 3. Se också Giannozzo Manetti,

Om människans värdighet och förträ�ighet.
22E. McCurdy, The Mind of Leonardo da Vinci (London, Cape 1932), s.78.
23�Försvar för Raimonde de Sebonde� i Montaignes Essäer.
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få författarna sedan romartiden med en sådan ståndpunkt gör han detta i sinskrift �Om grymhet�.

Från denna nivå i det västerländska tänkandets utveckling kanske de ick-emänskliga djurens status bara kunde förbättras? Den gamla föreställningenom universum, och människans centrala ställning i detta, höll långsamt på attge vika. Den moderna vetenskapen var i färd med att påbörja sin numera beröm-da framväxt. Och ickemänniskornas status var ju så låg att den rimligen baraskulle kunna bli bättre.
Men det absoluta lågvattenmärket hade ännu inte nåtts. Den sista, mest bis-arra och - för djuren - mest smärtsamma konsekvensen av de kristna doktriner-na uppkom under sextonhundratalets första hälft. Den fanns i René Descartes'�loso�. Descartes var de�nitivt en modern tänkare. Han betraktas som fadertill den moderna �loso�n, liksom till den analytiska geometrin, vilken utgör ur-sprunget till en hel del modern matematik. Han var dock också kristen. Hansföreställningar om djur stammar från en samverkan av båda dessa sidor i hanstänkande.
Påverkad av den nya och spännande mekanistiska vetenskapen hävdade Descartesatt all materia styrdes av mekanistiska principer, liksom ett ur. I detta synsättutgör vår egen natur ett uppenbart problem. Människokroppen består av mate-ria och den är en del av det fysiska universum. Så det tycks som om människorockså måste vara maskiner, vars beteende bestäms av vetenskapens lagar.
Descartes kunde undvika den svårsmälta och kätterska idén att människorär maskiner genom att införa antagandet om själen. I universum �nns det en-ligt Descartes inte en utan två slags substanser: Själslig eller andlig substanssamt substans av fysiskt eller materiellt slag. Mänskliga varelser är medvetna,och medvetandet kan inte ha sitt ursprung i materia. Descartes identi�erademedvetandet med den odödliga själen som överlever den fysiska kroppens up-plösning. Han fastslog att själen skapats särskilt av Gud. Av alla materiellavarelser är människan den enda som har själ, sade Descartes. (änglar och andraimmateriella varelser har medvetande men inget annat.)
I Descartes' �loso� får den kristna doktrinen att djur saknar odödlig själ allt-så den extrema konsekvensen att de också saknar medvetande. De erfar varkennjutning, smärta eller något annat. De är, sade han, blott maskiner, rena auto-mater. De kan visserligen skrika när man skär i dem med kniv, eller vrida sig föratt undgå kontakt med en glödgat järn, men detta betyder inte att de kännersmärta i sådana situationer, säger Descartes. De styrs av samma principer somen ur. Ifall deras beteenden är mer komplexa än urets så beror det på att uretär en maskin som tillverkats av människor, medan djuren är oändligt mycketmer komplicerade maskiner som tillverkats av Gud. 24
Denna �lösning� på problemet om var medvetandet är lokaliserat kan förefalla

24Discours de la methode, vol.5. Se också hans brev till Henry More, 5 februari 1649. Jag har
återgett standardtolkningen av Descartes. Hans ståndpunkt tolkades så av samtiden, liksom av
de �esta läsare fram till idag. Nyligen har det emellertid hävdats att denna standardtolkning
är felaktig på så sätt att Descartes inte avsåg att förneka att djur kunde lida. För detaljer, se
John Cottinghams � `A Brute to the Brutes?' Descartes' Treatment of Animals�, Philosophy
53:551-559 (1978).
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oss paradoxal, liksom den föreföll många av Descartes' samtida. Men då ansågsden dessutom ha viktiga fördelar. Den gav en anledning att tro på ett liv efterdetta, vilket Descartes ansåg vara �av stor betydelse�. Idén att djuren har själav samma slag som vår egen, och att vi inte har mer att frukta eller hoppas påefter denna liv än �ugorna och myrorna var nämligen en misstag som sannoliktskulle leda till omoraliskt beteende. Idén eliminerade också den antika och livligtdebatterade teologiska gåtan om varför en rättfärdig Gud skulle tillåta djuren- som varken ärvt Adams synd eller kan vänta sig kompensation i livet efterdenna - att lida. 25Descartes var också medveten om mera praktiska fördelar:
Min inställning innebär inte så mycket grymhet mot djur som eneftergift åt människor - åtminstone de människor som inte fallit of-fer för Pythagoras' vidskepelser - eftersom den fritar dem från mis-stanken om brott när de äter eller dödar djur. 26

För vetenskapsmannen Descartes �ck läran ännu en tursam konsekvens. Viddenna tidpunkt började bruket att experimentera med levande djur sprida sigi Europa. Eftersom det då inte fanns några smärtstillande medel, måste dessaförsök fått djuren att bete sig på en sätt som visade, för de �esta av oss, attde led av fruktansvärda smärtor. Descartes' teori tillät forskarna att avfärda al-la samvetsbetänkligheter de skulle kunna känna under sådana omständigheter.Descartes dissekerade själv levande djur i syfte att förkovra sig i anatomi. Mångaav de mest framstående fysiologerna från denna tid förklarade sig vara carte-sianer och mekanister. Följande ögonvittnesskildring handlar om en del av dessaforskare, vilka arbetade vid Jansenistseminariet i Port-Royal under slutet av1600-talet. Den visar hur bekväm Descartes' teori är:
Fullständigt okänsligt pryglade de hundar, och de hade roligt åt densom tyckte synd om hundarna som om de kände smärta. De sade attdjur var som klockor, att gnällandet de uppgav när de blev slagnabara var ljudet av en liten fjäder som påverkats, men att kroppen isin helhet saknade känsel. De spikade fast de stackars djurens fyratassar på plankor för att vivisekera dem och se på blodcirkulationen,som var det stora konversationsämnet. 27

Nu hade djurens status verkligen nått den nivå från vilken utvecklingen barakunde gå mot det bättre.
25John Passmore beskriver frågan �Varför lider djur?� sam �gåtornas gåta under århun-

draden, En gåta som genererade lösningar i form av de mest sinnrika fantasterier. Malebranche
[en av Descartes' samtida] anger öppet att det av rent teologiska skäl är nödvändigt att förneka
att djur kan lida. Det beror på att lidandet stammar från Adams synd och att djuren inte
härstammar från Adam.� John Paumore, Man's Responsibility for Nature, s.114.

26Brev till Henry More, 5 februari 1649.
27Nicholas Fontaine; Memoires pour servir a l'histoire de Port-Royal (Cologne 1738), 2:52-

53, citerat från L. Rosen�eld, From Beast-Machine to Man-Machine: The Theme of Animal
Soul in French Letters from Descartes to La Mettrie (New York, Oxford University Press
1940).
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Upplysningen och därefter

Den nya seden att experimentera med djur kan i sig själv delvis ha bidragittill en ändring av inställningarna till djur. Experimenten avslöjade nämligen enanmärkningsvärd likhet mellan människors och andra djurs fysiologi. I striktmening var detta inte oförenligt med Descartes' teori, men det gjorde hanssynsätt mindre plausibla. Voltaire uttryckte det �nt:
Det �nns barbarer som tar denna hund, så överlägsen människani trohet och vänskap, för att nagla fast honom vid ett bord ochdissekera honom levande, för att visa dig venerna! I honom �nnerdu precis samma känselorgan som i dig själv. Svara mig, mekanist,har Naturen anordnat alla källor till känsel i detta djur i syftet atthan inte ska känna något? 28

Trots att inga radikala förändringar ägde rum bidrog en rad samverkandefaktorer till att inställningen till djur förbättrades. Gradvis insåg man att andradjur lider och att de är berättigade till viss hänsyn. Man trodde att de saknaderättigheter, och att deras intressen slogs ut av människans intressen. Ändå ut-tryckte den skotske �losofen David Hume en rätt vanlig känsla då han sade att�humanitetens lagar kräver att vi hanterar dessa varelser varsamt�. 29�Varsam hantering� är verkligen en term som smidigt täcker den inställningsom började sprida sig under perioden: Vi hade tillstånd att utnyttja djuren,men vi borde göra det varsamt. Periodens tendens gick mot större för�ning ochhövlighet, mer vänlighet och mindre brutalitet. Djuren drog, jämte människorna,fördel av denna tendens.1700-talet var också den period då vi återupptäckte �Naturen�: Jean-JacquesRousseaus ädle vilde, som naken strövade genom skogarna, plockande nötteroch frukt, var höjdpunkten på denna idealisering av naturen. Genom att se osssjälva som en del av naturen åter�ck vi en känsla av släktskap med �bestarna�.Släktskapet var emellertid på intet sätt jämlikt. I bästa fall sågs människan somden barmhärtige fadern i djurfamiljen.Religionens föreställningar om människornas särskilda status försvann inte.De sammanvävdes med den nyare och vanligare attityden. Alexander Pope häv-dade exempelvis att även om �den underlägsna skapelsen� hade �underställts vårmakt� så är vi ansvariga för �vanskötsel� av den. Av detta skäl motsatte han sigbruket att skära upp fullt medvetna hundar. 30Slutligen gynnades djurens status av de framväxande antiklerikala stämningar-na, särskilt i Frankrike. Voltaire, som njöt av att bekämpa alla slags dogmer,jämförde kristendomens seder med hinduismens, till kristendomens nackdel. Närhan refererade till �den barbariska seden att hålla oss vid liv på kött och blodfrån varelser som oss själva�, gick han ett steg längre att sina samtida före-språkare för djurskydd i England. Han tycks dock själv ha fortsatt att utöva
28Dictionnaire Philosophique �Bêtes�.
29Enquiry Concerning the Principles of Morals kap 3.
30The Guardian, 21 maj 1713.
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denna sed. 31 Rousseau tycks också ha förstått styrkan i argumenten för veg-etarianism dock utan att ha tillämpat den. Hans verk om uppfostran, Emile;innehåller en lång och till största delen irrelevant passage från Plutarkos. Den ären angrepp på utnyttjandet av djur till föda, vilket ses som onaturligt, onödigtoch blodigt mördande. 32Alla tänkare påverkades inte i lika hög grad av upplysningen när det gällerattityder till djur. Fortfarande kunde Immanuel Kant säga till sina studenter, iföreläsningarna om etik:
När det gäller djur har vi inga direkta skyldigheter. Djur är intesjälvmedvetna och de �nns där blott som medel för ett ändamål.Detta ändamål är människan. 33

Men samma år som Kant gav dessa föreläsningar - 1780 - fullbordade Jere-my Bentham sin Introduction to the Principles of Morals and Legislaton. I ettavsnitt jag redan citerat i första kapitlet gav han Kant det slutgiltiga svaret:�Frågan är inte, Kan de resonera? ej heller Kan de tala? utan Kan de lida?�Han jämförde djurens situation med de svarta slavarnas, och såg fram emot dendag �då skapelsens övriga djur må erhålla de rättigheter som aldrig skulle kun-nat undanhållas dem annat än genom tyranni�. Därmed var Bentham kanskeden förste som stämplade �människans herravälde� som tyranni snarare än ettlegitimt styre.1700-talets intellektuella framsteg följdes av en del konkreta förbättringar avdjurens förhållanden på 1800-talet. De utgjordes av lagstiftning mot meningslöstdjurplågeri. De första striderna för att ge lagligt skydd för djurens rättigheterutkämpades i Storbritannien. Brittiska parlamentets inledande reaktion visadeatt Benthams idéer inte vunnit något större gehör bland hans landsmän.Det första förslaget till lag mot missbruk av djur rörde �sporten� tjurhet-sning. Det framlades för Underhuset är 1800. Utrikesministern George Canningbeskrev det som �absurt� och frågade retoriskt: �Vad kan vara oskyldigare äntjurhetsning, boxning eller dans?� Eftersom ingen försökt förbjuda boxning ellerdans hade denne skarpsinnige statsman missat själva poängen med förslaget: hansåg det som en försök att lagstifta bort de hopar av �slödder� som skulle kunnaleda till omoraliskt beteende. 34 Bakom detta missförstånd låg den förutfat-tade meningen att beteende som bara skadade ett djur omöjligen kan vara värtatt lagstifta om. The Times delade denna förutfattade mening. De ägnade enledare åt principen att �alla ingrepp i det privata personliga sättet att dispon-era tid eller ägodelar är tyranni. Så länge ingen annan person skadas �nns ingetutrymme för maktutövning�. Förslaget förkastades.En parlamentsledamot för Galway, den irländske godsägaren Richard Mar-tin, lade fram ett lagförslag mot vanskötsel av hästar 1821. Tonläget i den efter-
31Elements of the Philowphy of Newton, vol.5. Se också Essay on the Morals and Spirit of

Nations.
32Emile, Everyman's Library (London, J. M. Dent & Sons), 1957, 2:118-120. [Svensk över-

sättning 1912]
33Lecture on Ethics, övers. L. In�eld (New York, Harper Torchbooks 1963), s.239-240.
34Hansards Parliamentary History, 18 april 1800.
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följande debatten förmedlas i denna redogörelse:

Då åldermannen C. Smith föreslog att åsnor skulle ges skydd blevdet sådana skrattsalvor att reportern från The Times knappt kundehöra vad som sades. När ordföranden upprepade sitt förslag blevskrattandet ännu intensivare. En annan parlamentsledamot sade atthärnäst kommer väl Martin att stifta lagar för hundar, vilket vålladeännu en dån av munterhet. Ropet �och katter!� försatte Underhuseti skrattkramp. 35
Detta lagförslag förlorade också, men påföljande år lyckades Martin genom-driva ett lagförslag som gjorde det illegalt att �omotiverat� misshandla vissahusdjur �som är annans eller andras egendom�. För första gången blev djur-plågeri en stra�bar företeelse. Trots föregående års munterhet inkluderades ås-nor. Hundar och katter befann sig dock fortfarande utanför avgränsningarna.Än mer signi�kant är det att Martin var tvungen att utforma lagförslaget så attdet liknade en försök att skydda privat egendom för ägarens skull, snarare änför djurens egen skull. 36Förslaget blev en lag, men den måste också verkställas. Eftersom brottsof-fren inte kunde klaga, bildade Martin och en antal andra notabla humanitärapersoner ett sällskap för att samla bevis och väcka åtal. Så startades den förstadjurskyddsorganisationen, vilken senare kom att bli The Royal Society for thePrevention of Cruelty to Animals.Några år efter att detta första blygsamma förbud mot djurplågeri stadfästes,skrev Charles Darwin i sin dagbok: �I sin arrogans betraktar människan sig självsom ett fantastiskt verk, värdigt att ta plats jämte en gudom. Mer ödmjukt och,föreställer jag mig, sant, är att betrakta honom som skapad ur djuren.� 37 Yt-terligare tjugo år passerade innan Darwin 1859 ansåg sig ha samlat tillräckligabelägg till stöd för sin teori för att våga o�entliggöra den. Omsorgsfullt und-vek Darwin även då, i The Origin of Species (Om Arternas Uppkomst), varjediskussion om i vilken mån hans teori om arternas uppkomst ur andra arterkunde tillämpas på människor. Han nämnde endast att verket kunde belysa�människans ursprung och historia�. Egentligen hade Darwin redan skrivit om-fattande anteckningar om teorin att Homo Sapiens framsprungit ur andra djur.

35E.S. Turner, All Heaven in a Rage, s.127. Andra detaljer i detta avsnitt är hämtade från
denna boks nionde och tionde kapitel.

36Det har hävdats att djur gavs lagstadgat skydd mot plågeri första gången 1641, då Mas-
sachusetts Bay Colony antog och lät trycka �The Body of Liberties�. Sektion 92 lyder: �Ingen
må utöva tyranni eller plågeri gentemot något oskäligt kreatur av de slag som vanligen hålles
för mänskligt bruk.� Påföljande sektion stadgar vila för djur sam drives. Dokumentet är an-
märkningsvärt framsynt. Man kan tvista om huruvida det är att betrakta som en �lag� i
teknisk mening. Men Nathaniel Ward, som sammanställt �The Body of Liberties�, förtjänar
utan tvekan att hågkommas som lagstiftningspionjär jämte Richard Martin. En mer fullständig
redogörelse ges i Emily Leavitt, Animals and Their Legal Rights (Washington D.C., Animal
Welfare Institute 1970).

37Citerat från E.S. Turner, All Heaven in a Rage, s.162. Eft bra komplement till denna
diskussion är en undersökning av denna anmärknings konsekvenser sam �nns i James Rachels,
Created From Animals: The Moral Implications of Darwinism (Oxford, Oxford University
Press 1990).
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Han beslöt sig dock för att publikationen av denna material �bara skulle under-blåsa fördomarna mot mina teorier� 38 Först 1871, då många vetenskapsmänaccepterat den allmänna utvecklingsläran, lät Darwin publicera The Descent ofMan (Människans härledning och könsurvalet). Där utsades klart det som doltsi en enkel mening i hans tidigare arbete.Så påbörjades en revolution i den mänskliga förståelsen av förhållandet mel-lan oss själva och de ickemänskliga djuren. . . eller? O�entliggörandet av evo-lutionsteorin initierade en intellektuell omvälvning. Man skulle kunna förväntasig att denna omvälvning skulle sätta djupa spår i människans attityd till djur.När tyngden i de vetenskapliga beläggen för teorin väl blev uppenbara, så måsteman tänka om angående praktiskt taget varje tidigare belägg för människansframskjutna position i universum och vårt herravälde över djuren. Intellektuelltsett var Darwins teori verkligen revolutionär. Människan visste nu att hon intevar Guds särskilda skapelse, gjord till hans avbild och skild från de andra djuren.Tvärtom, människorna började förstå att de själva var djur. Dessutom stöddeDarwin sin teori om utvecklingen med att visa att skillnaderna mellan män-niskor och djur inte var så stora som man allmänt antog. I The Descent of Manägnas kapitel 3 åt en jämförelse mellan mentala förmögenheter hos människoroch �lägre djur�. Darwin summerar resultaten av jämförelsen:
Vi har sett att sinnena och intuitionerna samt de olika känslor ochförmågor, exempelvis kärlek, minne, uppmärksamhet och ny�ken-het, härmning, förnuft etc., som människan är så stolt över, kanupptäckas i rudimentär form, ibland också välutvecklad form, hosde lägre djuren. 39

I verkets fjärde kapitel går han ännu längre och slår fast att också människansmoraliska känsla kan spåras tillbaka till sociala instinkter hos djur. Exempelvissådana som får dem att ha glädje av varandras sällskap, känna sympati förvarandra samt utföra ömsesidiga tjänster. I ett efterföljande verk, The Expres-sion of Emotion in Man and Animals, påvisade Darwin ytterligare belägg förde omfattande parallellerna mellan människans och de andra djurens känsloliv.Evolutionsteorin och idén att människoarten stammar från djuren stötte påett enormt motstånd - historien är allt för välkänd för att återberättas här. Mot-ståndet visar hur starkt det västerländska tänkandet hade kommit att dominerasav speciesistiska idéer. Utan motstånd ville man inte ge upp tanken att vi stam-mar från en särskild sorts skapelse, eller att de andra djuren �nns till för atttjäna oss. De vetenskapliga beläggen för att vi hade samma ursprung som deandra arterna var emellertid överväldigande.När Darwins teori slutligen accepterades hade vi nått fram till en modernuppfattning om naturen, en uppfattning som sedan dess mest förändrats i detal-jerna. Det är bara de som föredrar religiös tro framför tankar som grundats påargument och belägg som fortfarande hävdar att människan är hela universumsspeciella älskling. Eller att andra djur skapats för att vi ska kunna få mat och
38Charles Darwin, The Descent of Man (London 1871), s.1.
39Charles Darwin, The Descent of Man, s.193.
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att vi är auktoriserade av Gud att ha makt över dem, med gudomlig rätt attdöda dem.Då denna intellektuella revolution kom att samverka med de växande human-itära känslor som föregick den, kunde man tro att allt nu skulle bli bra. Menjag hoppas att föregående kapitel klargjort att människans tyranni fortfarandetrycker ner de andra arterna. Antagligen tillfogar vi djuren mera lidande idagatt vi någonsin gjort tidigare historien. Vad gick snett?Vi kan se på vad relativt framstående tänkare skrivit om djur från den tid-punkt, vid slutet av sjuttonhundratalet, då djurens rätt att bli beaktade i vissutsträckning började accepteras. Vi upptäcker då något intressant. Med mycketfå undantag slutar dessa skribenter, även de bästa bland dem, alldeles innan denpunkt vid vilken argumenteringen skulle tvinga dem till ett val: Att överge sindjupt inrotade vana att äta andra djurs kött, eller att medge att de inte leverupp till slutsatserna av deras egen moraliska argumentering. Mönstret upprepasofta. När man läser skrifter från sent sjuttonhundratalet och framåt �nner manofta avsnitt i vilka författaren betonar hur ont vi gör andra arter. Och detta i såstarka ordalag att man övertygas om att här, äntligen, har vi en person som heltoch hållet frigjort sig från speciesistiska tankesätt. D.v.s. därmed också frigjortsig från den mest allmänt förekommande speciesistiska vanan - att äta andradjur. Med ett eller två anmärkningsvärda undantag (Lewis Gompenz och HenrySalt på 1800-talet) 40 blir man alltid besviken. Plötsligt gör författaren en pre-cisering eller presenterar ett nytt övervägande, och därmed slipper författarende betänkligheter rörande det egna kosthållet som argumenten höll på att ledatill. När man nedtecknar djurkampens historia kommer den era som Benthaminledde att bli känd som ursäkternas era.Ursäkterna varierar, och en del av dem tyder på en viss upp�nningsrike-dom. Det kan vara värt besväret att undersöka några exemplar av de vanligastetyperna eftersom man stöter på dem än idag.Till att börja med har vi, som väntat, den Gudomliga Ursäkten. Den il-lustreras av följande text ur William Paleys Principles of Morals and PoliticalPhilosophy (1785). Paley stakar ut �mänsklighetens allmänna rättigheter� ochfrågar sig om vi har rätt att äta djurens kött:

Någon ursäkt tycks vara nödvändig för den smärta och förlust vivållar de oskäliga djuren genom att beröva dem deras frihet, stympaderas kroppar och, slutligen, ta deras liv (vilket vi antar utgör heladeras existens) för vårt eget nöje eller vår bekvämlighet.
Som ett försvar för denna sed hävdas. . . att de olika arterna blanddjuren skapats för att ta varandra som byte, och att detta utgören slags analogi som bevisar att den mänskliga arten skapats föratt livnära sig på dem. . . (Men) den påstådda analogin är extremtkraftlös; eftersom oskäliga djur ej mäktar att upprätthålla livet på

40Se Lewis Gompertz, Moral Inquiries on the Situation of Man and of Brutes (London
1824), H.S. Salt, Animals' Rights (London 1892) ny utgåva, Clark's Summit Pennsylvania,
Society for Animal Rights 1980) samt andra arbeten. Jag har tacksamt hämtat en del citat
på följande sidor från Animals' Rights.
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annat sätt, vilket vi gör; ty hela det mänskliga släktet skulle kunnaleva på frukt, baljväxter, örter och rötter, vilket många hinduiskastammar faktiskt gör. . . Det tycks mig svårt att försvara denna rättmed något argument som naturens ordning kan tillhandahålla ellerbelysa. Därför har rättigheten uppenbarats för oss som nedtecknadi Skriften, Genesis ix, 1-3. 41
Paley är bara en av många som hänvisat till uppenbarelse när de funnit sigoförmögna att ge något rationellt försvar för ett kosthåll bestående av andradjur. I självbiogra�n Seventy Years Among Savages (Sjuttio år bland vildar, enredogörelse för författarens liv i England) beskriver Henry Salt ett samtal hanhade som magister vid Eton College. Han hade nyligen blivit vegetarian, och nuskulle han för första gången diskutera sitt handlande med en kollega, en fram-stående lärare i naturvetenskap. Med viss oro inväntade han det vetenskapligatänkandets dom över hans nya föreställningar. När den kom, var det: �Men trordu inte att djuren blivit skickade till oss som föda?� 42

Lord Chester�eld vädjade till naturen istället för till Gud:
Mina skrupler lät sig inte förena med en så fruktansvärd måltid;inte förrän jag vid allvarligt övervägande övertygades om dess berät-tigande utifrån naturens allmänna ordning, vilken som en av sinaförsta principer universellt fastslagit att man livnär sig på de sva-gare. 43

Det framgår inte huruvida Lord Chester�eld tänkte sig att detta rättfärdi-gade kannibalism.Benjamin Franklin använde samma argument - vars bristfällighet belysts avPaley - för att rättfärdiga återgång till köttätande efter några år som vegetarian.I sin Självbiogra� återger han hur han betraktade några �skande vänner. Hanlade märke till att en del �skar hade svalt andra �skar. Därför tänkte han att�Om ni äter varandra, kan jag inte förstå varför inte vi skulle kunna äta er�.Franklin var dock ärligare än en del som använder detta argument. Han medgavnämligen att denna slutsats drogs först efter att �sken hamnat i stekpannan ochbörjat dofta �förundransvärt gott�. Och han tillägger att en fördel med att varaen �resonabel varelse� är att man kan hitta skäl för vadhelst man vill göra. 44Djupsinniga tänkare kan också undvika den besvärliga frågan om kosthållgenom att bedöma den som alltför djup för att det mänskliga tänkandet skakunna begripa den. Som dr. Thomas Arnold of Rugby skrev:
Hela frågan om den oskäliga skapelsen är ett så smärtsamt mysteri-um för mig att jag inte nänns närma mig den. 45

41Bok II, kapitel 11. Samma idé �nns i Francis Wayland, Elements of Moral Science (1835),
nytryck J.L. Blau, red., (Cambridge, Harvard University Press 1963), s.364; möjligen det mest
spridda moral�loso�ska verket i 1800-talets Amerika.

42Citerat från S. Godlovitch, �Utilities�, Stanley och Roslind Godlovitch, red., Animals,
Men and Morals (New York, Taplinger 1972).

43Citerat från H.S. Salt, Animals' Rights, s.15.
44Benjamin Franklin, Autobiography (New York, Modern Library 1950), s.41.
45Citerat från H.S. Salt, Animals' Rights, s.15.
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Den franske historikern Michelet delade denna inställning. Såsom fransmanuttryckte han sig mindre prosaiskt:
Djurliv, dunkla mysterium! Ofantliga värld av tankar och stummalidanden. Hela naturen protesterar mot människan barbari, män-niskan som missförstår, som förödmjukar, som torterar sina under-lägsna medbröder. Liv, död! De dagliga mord som det innebär attäta djur - dessa svåra och bittra problem som envist sätter sig isinnet. Eländiga motsägelse. Låt oss hoppas på att det �nns en an-nan sfär i vilken de ovärdiga och grymma olycksödena i denna, kanbesparas oss. 46

Michelet tycks ha trott att vi inte kan leva utan att döda. I så fall måstehans ångest över denna �eländiga motsägelse� ha stått i omvänd proportion tillden mängd tid han lägger ner på att undersöka den.En annan person som accepterade det bekväma felslutet att vi måste dödaför att leva var Arthur Schopenhauer. Schopenhauer betydde mycket för attintroducera österländska idéer i västvärlden. På �era ställen kontrasterade handen västerländska �loso�ns och religionens �motbjudande grymma� inställningartill djur med buddhisternas och hinduernas inställningar. Hans prosa är skarpoch hånfull, och udden mycket av hans kritik mot västerländska attityder biterän idag. Efter en särskilt sarkastisk passage behandlar Schopenhauer dock fråganom att döda för att äta. Han kan knappast förneka att människor kan leva utanatt döda - han vet alltför mycket om hinduerna för det - men han hävdaratt �utan djur till föda skulle människorasen inte ens kunna existera i norr.�Shopenhauer förklarar inte denna geogra�ska distinktion, men han tillägger attdjurets död bör �underlättas än mer� genom bruk av kloroform. 47T.o.m. Bentham, som så tydligt klargjorde behovet av att utsträcka rät-tighetsbegreppet till ickemänniskor, sviktade på denna punkt:
Det �nns en mycket gott skäl till att vi tillåter oss att äta sådanaav dem som vi tycker om att äta. Vi har fördel av detta, och de haringen nackdel. De saknar alla de utdragna förväntningar om framtidaelände som vi kan lida av. Döden i vår hand är vanligen, och kanalltid vara, snabbare, och därigenom mindre smärtsam, att den dödsom skulle vänta dem i naturens oundvikliga gång.

Det är svårt att inte uppleva det som att Schopenhauer och Bentham härsänker nivån på sin argumentering under det normala. Bortsett från frågan omdet moraliska i smärtfritt dödande, så tar varken Schopenhauer eller Benthamupp det lidande som nödvändigtvis hör ihop med att föda upp och slakta djuri kommersiella syften. Vilka de teoretiska möjligheterna att döda smärtfritt änmå vara, så är storskaligt dödande av djur till föda inte smärtfritt, och har aldrig
46La Bible de l'humanité, citerad från H. Williams, The Ethics of Diet (utvidgad utgiva,

Manchester och London 1907), s.214.
47On the Basis of Morality, övers. E.P.J. Payne (Library of Liberal Arts 1965), s.182. Se

också Pargera und Paraliporeena, kap.15.
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varit det. På Schopenhauers och Benthams tid var slakt en ännu mer förskräcklighistoria än det är idag. Djuren tvingades tillryggalägga långa sträckor till fots tillslakten, pådrivna av boskapsfösare vars enda bekymmer var att avverka sträckanså snabbt som möjligt. De tillbringade två-tre dagar på slaktområdet utan matoch eventuellt utan vatten. De slaktades sedan med barbariska metoder utannågon form av föregående bedövning. 48Trots Benthams påstående hade de någon form av föreställning om vad somväntade, åtminstone från det att de hamnat på slaktområdet och känt luktenav kamraternas blod. Bentham och Schopenhauer skulle naturligtvis inte hagillat detta. Ändå fortsatte de ge stöd till förfarandet genom att konsumeradess produkter och rättfärdiga den allmänna verksamhet som det ingick i. Paleytycks i detta avseende ha haft en mer rättvisande bild av vad det innebar att ätakött. Han kunde dock tryggt se verkligheten som den var eftersom han hade detgudomliga tillståndet att falla tillbaka på. För Schopenhauer och Bentham fannsinte denna ursäkt tillgänglig, därför blev de tvungna att vända bort blicken frånden fula verkligheten.Darwin själv behöll också de äldre generationernas attityder till djur, trotsatt han förintat den intellektuella grunden för dessa attityder. Han fortsatteäta måltider bestående av varelser som, enligt honom själv, var förmögna attkänna kärlek, ha minnen, ny�kenhet, förnuft och sympati för varandra. Hanvägrade skriva under en vädjan om att RSPCA skulle utöva påtryckningar förlagstiftning om djurförsök. 49 Hans efterföljare sparade inte på ansträngningarnaför att trycka på att vår status inte hade förändrats, trots att vi var en del avnaturen och härstammade från djuren. Som svar på anklagelsen att Darwinsidéer underminerade människans värdighet sade T.H. Huxley, Darwins främsteförkämpe, följande:
Ingen är mer övertygad än jag om vidden av den klyfta som skiljermänniskan från de oskäliga djuren. Vår vördnad för mänsklighetensädelhet minskar inte av kunskapen att människan till substans ochstruktur även hon är ett djur. 50

Huxley är en sann företrädare för de moderna attityderna. Han vet mycketväl att de gamla skälen för att anta en vid klyfta mellan �människa� och �oskäligtdjur� inte längre håller. Ändå vidhåller han tron på en sådan klyfta.Här kan vi allra klarast se att sättet att rättfärdiga utnyttjandet av djur ärav ideologisk art. Ideologier har det särskiljande kännetecknet att de motstårvederläggning. Slås grunden undan från en ideologi så �nner man på nya sätt attstötta den, eller också förblir den ideologiska ståndpunkten hängande i luften, itrots mot logikens motsvarighet till gravitationslagen. Vad beträ�ar inställnin-gen till djur tycks just detta ha hänt. Den moderna synen på människans platsi världen skiljer sig enormt mycket från varje tidigare synsätt vi granskat. Men
48Se E.S. Turner, All Heaven in a Rage, s.143.
49E.S. Turner, All Heaven in a Rage, s.205.
50T.H. Huxley,Man's place in Nature (Ann Arbor, University of Michigan Press 1959), kap.
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i frågan om hur vi konkret beter oss mot djuren har inte mycket förändrats.Om djuren inte längre be�nner sig helt utanför den moraliska sfären, så har dei varje fall hamnat i en specialavdelning nära yttre randen. Deras intressen fårbara räknas ifall de inte strider mot människans intressen. Ifall en kollision skulleuppstå - t.o.m. en kollision mellan livslångt lidande för en ickemänskligt djuroch en människas gastronomiska preferens - så bortser man från ickemänniskansintressen. Det för�utnas moraliska attityder är alltför djupt rotade i våra tankaroch vanor för att blott ändrade kunskaper om oss själva och andra djur skakunna rubba dem.
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Kapitel 6

Artförtrycket idag. . .
om bortförklaringar, försvar och invändningar

mot djurens frigörelse, samt om framgångar i

kampen för djuren

Vi har sett hur människor vållar ickemänskliga varelser lidande onödan - i stridmed den fundamentala moraliska principen om lika hänsyn till intressen. Vihar också sett hur generation efter generation av västerländska tänkare försöktförsvara människornas rätt att göra detta. I detta avslutande kapitel ska jagundersöka några av de sätt på vilka artförtrycket upprätthålls och gynnas idagsamt de skilda argument och ursäkter som ännu brukas till försvar för djurslaveri.Några av argumenten har direkt riktats mot den ståndpunkt som denna bokförsvarar. Kapitlet ger därför möjlighet att bemöta några av de vanligaste in-vändningarna mot djurens frigörelse. Det är emellertid också avsett att våra enutvidgning av kapitel 5 genom att avslöja hur den ideologi vi spårat genom his-torien tillbaka till Bibeln och de gamla grekerna ännu existerar. Det är viktigtatt klargöra och kritisera denna ideologi. Visserligen är den moderna attitydentill djur tillräckligt välvillig (på selektiv grund) för att medge en del förbät-tringar av djurens förhållanden utan att den grundläggande inställningen tilldjur utmanas. Men ändrar vi inte den underliggande ståndpunkt som sank-tionerar skoningslös exploatering av ickemänskliga varelser för mänskliga syftenkommer ändå dessa förbättringar ständigt att riskera att undermineras. Baragenom ett radikalt brott med mer att två tusen års västerländskt tänkande omdjur kan vi bygga en solid grund för avska�andet av denna exploatering.
Våra attityder till djur börjar formas vid mycket tidig ålder och de påverkasstarkt av det faktum att vi tidigt äter kött. Det är tankeväckande att mångabarn till att börja med vägrar äta djurkött. De vänjer sig vid det först efterivriga ansträngningar från föräldrar som felaktigt tror att kött är nödvändigt
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av hälsoskäl. Det som framför allt är värt att lägga märke till är dock att viäter kött långt innan vi har förmågan att inse att det vi äter är ett djurs dödakropp. I allmänhet fattar vi således aldrig ett medvetet och välinformerat beslutatt äta kött, d.v.s. ett beslut fritt från den benägenhet att vara tendentiös somåtföljer varje vana som både är långvarig och förstärkt av de sociala kravenpå konformitet. Samtidigt har barn en naturlig kärlek till djur och samhälletuppmuntrar dem att vara kärleksfulla mot djur som katter och hundar och motgosiga stoppade leksaksdjur. Dessa fakta förklarar varför det mest karakteris-tiska för attityden till djur bland barn i vårt samhälle är att barnet inte har enenhetlig attityd till djur. Barnet har istället två motstridiga attityder samtidigt,omsorgsfullt åtskilda så att den inbyggda motsägelsen mellan dem sällan orsakarproblem.För inte så länge sedan blev barn uppfödda på sagor i vilka djur, särskiltvargar, avporträtterades som sluga �ender till människan. I en typiskt lyckligtslut låter man vargen drunkna i en damm, nedtyngd av stenar som den påhittigehjälten sytt in i dess mage när den sov. Och skulle barnen undgå att bilda sigfördomsfulla föreställningar av sådana historier så kunde de ta varandra i handoch sjunga en barnkammarrim som:
Three blind mice. See how they run.They all ran after the farmer'swife.She cut o� their tails with a carving knife.Did you ever see sucha sight in your lifeAs three blind mice?

(�Tre blinda möss. Se hur de springer. De sprang alla efter bondens fru. Honskar av deras svansar med förskäraren. Har du någonsin sen en sån syn i ditt livsom tre blinda möss?�)För barn uppvuxna med dessa historier och ramsor fanns ingen motsättningmellan vad de lärde sig och vad de åt. Idag är emellertid sådana historier ochramsor ur modet. På ytan är allt frid och fröjd vad beträ�ar barnens attitydertill djur. Därigenom har ett problem uppstått: Hur är det med de djur vi äter?En sätt att tackla denna problem är att helt enkelt smita undan. Barnets snällakänslor för djur riktas mot djur som inte ätes: Hundar, katter och andra säll-skapsdjur. Det är sådana djur ett stads- eller förortsbarn har störst chans attträ�a på. Kramgoa stoppade leksaksdjur är snarare björnar eller lejon än grisareller kor. När bondgårdens djur nämns i bilderböcker, barnberättelser och tv-program för barn kan undan�ykten dock anta formen av ett avsiktligt försök attvilseleda barnen om hur det går till på ett modernt lantbruk. Därigenom avskär-mas de från den verklighet vi undersökte i kapitel 3. En exempel på detta ärden populära amerikanska boken Bondgårdens djur (Farm Animals, Hallmark)som visar barnet bilder av höns, kalkoner, kor och grisar, alla omgivna av sinatelningar, utan en bur, en stia eller en stall sikte. Texten berättar att grisen�med ett gott mål mat börjar sin dag, rullar sen i gyttjan och grymtar en slag!�medan �Kor har ingenting annat att göra att att äta gräs, säga mu, och viftasin svans och sitt öra�. 1 Engelska böcker (som Lantgården i bestsellerserien
1Dean Walley och Frieda Staake, Farm Animals (Kansas City, Hallmark Children's Edi-

tions, ej daterad).
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Ladybird) förmedlar samma intryck av lantlig enkelhet; hönan springer fritt iträdgården med sina kycklingar och alla de andra djuren lever med sin avkom-ma i väl tilltagna utrymmen. 2 Med tanke på den här sortens barndomslektyrär det inte märkligt att barn växer upp i tron att även om djuren �måste� döför att förse människan med mat så lever de i alla fall lyckliga tills den dagenkommer.

I vetskap om vikten av de tidigt formade attityderna har feministrörelsenlyckats främja framväxten av en ny barnlitteratur. I denna räddar modiga prins-essor ibland hjälplösa prinsar, och �ickor spelar centrala roller som vanligtvisreserverats för pojkar. Eftersom plågeri inte är det idealiska ämnet för en barn-berättelse kommer det inte att bli lika lätt att ändra de historier om djur somvi läser för våra barn. Ändå borde det våra möjligt att ge barnen bilderböck-er och berättelser som undviker de mest fasansfulla detaljerna men samtidigtuppmuntrar respekt för djur som självständiga varelser. D.v.s. inte framställerdem som söta små ting som existerar för vår förnöjelse och vårt middagsbord.När barnen blir äldre kan de få bli medvetna att de �esta djur lever under intesärskilt behagliga förhållanden. Svårigheten ligger i att de föräldrar som inte ärvegetarianer kommer att vara tveksamma till att låta barnen få veta hela san-ningen. Det skulle kunna splittra familjemåltiderna. Man kan redan idag ofta fåhöra att vänners barn vägrat äta kött när de insett att djur dödas för att förseoss med detta kött. Olyckligtvis möter detta instinktiva uppror oftast starktmotstånd från de köttätande föräldrarna. Och de �esta barn saknar förmåganatt hålla fast vid sin vägran i trots mot föräldrar som förser dem med mat ochberättar att de inte kommer att växa och bli stora och starka utan kött. Låtoss hoppas att föräldrarna inser att barnen kanske är klokare att de själva pådet här området efterhand som kunskaper om näringslära får större spridning.
3 Barn växer upp med böcker som får dem att se lantbruket som ett ställe därdjur vandrar fritt omkring i idylliska omgivningar. Det faktum att barnen kangå genom livet utan att revidera denna rosenskimrande bild är en tecken påhur väl avskärmade dagens människor är från de djur de äter. Det �nns ingalantbruk i städerna och förorterna där folk bor. Och hur många av oss kan skiljaen spannmålslada från en kycklingfabrik när vi tar en biltur på landet?

Inte heller massmedia upplyser allmänheten i ämnet. Amerikansk TV sänder�lmer om djur i vildmarken (eller den påstådda vildmarken; ibland har djurenfångats och släppts på en mer begränsad yta för att underlätta �lmandet) näs-
2M.E. Gagg och C.F. Tunncli�e, The Farm (Loughborough, England, Ladybird Books

1958).
3Ett exempel: Harvardpsykologen Lawrence Kohlherg, som uppmärksammats för sina ar-

beten om moralisk utveckling, beskriver hur hans son vid åttta års ålder tog sitt första
moraliska ställningstagande. Sonen vägrade äta kött eftersom, som han sa, �det är dåligt
att döda djur� Kohlberg behövde sex månader för att övertala sonen att överge inställnin-
gen,vilken enligt Kohlberg byggde på oförmåga att dra den rätta distinktionen mellan berät-
tigat och oberättigat dödande. Och han antyder att sonen ännu bara befann sig på den allra
mest primitiva moraliska utvecklingsnivån. (L. Kohlberg, �From Is to Ought�, in T. Mischel,
red. Cognitive Development and Epistemolgy, NewYork, Academic press 1971, s.191-192.)
Sens moral: Förkastar du en djupt förankrad mänsklig fördom så kan du helt enkelt inte vara
moraliskt mogen.
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tan varje kväll. Program om fabriksmässig djurproduktion inskränks dock tillkorta glimtar, som inslag i oregelbundet återkommande specialprogram om lant-bruk eller matframställning. Genomsnittstittaren vet troligen mer om gepardersoch hajars liv än om tillvaron för kycklingar eller bi�kalvar. Resultatet blir attden �information� om djur i lantbruket som förmedlas via televisionen utgörsav betald reklam som sträcker sig från löjliga tecknade �lmer om grisar somvill bli korv och ton�sk som försöker bli konserverad till regelrätta lögner omde förhållanden under vilka broilerkycklingar föds upp. Tidningarna sköter signågot bättre. Deras täckning av ickemänskliga djur domineras av händelser somberör mänskliga intressen, t.ex. en gorillababys födsel i djurparken, eller avutrotningshot mot sällsynta arter. Men en teknisk utveckling inom lantbruketsom berövar miljontals djur deras rörelsefrihet förbigås med tystnad.Innan rörelsen för djurens frigörelse nyligen framgångsrikt avslöjade en ellertvå ökända laboratorier var det som hände vid forskning med djur lika okäntsom det som pågar nere på djurfabriken. Allmänheten har naturligtvis intetillträde till laboratorier. Visserligen publicerar forskare rapporter om sitt arbetei facktidskrifter, men de meddelar bara nyheter om sitt arbete till massmedianär de kan göra anspråk på att ha upptäckt något av betydelse. Tills rörelsen fördjurens frigörelse lyckades väcka massmedias uppmärksamhet hade allmänhetenalltså ingen aning om att de �esta djurförsök aldrig o�entliggjordes, eller attde som o�entliggjordes i vilket fall som helst var betydelselösa. Som vi såg ikapitel a är det ingen som exakt vet hur många djurförsök som utförs i USA.Därför är det inte förvånande att allmänheten fortfarande inte har en aning omhur omfattande experimenterandet med djur är. Forskningsarrangemangen äroftast utformade så att allmänheten ser mycket lite av de levande djuren som gårin, eller de döda som kommer ut. (En vanlig lärobok angående användning avdjur i experiment råder laboratorier att installera en förbränningsugn eftersomåsynen av dussintals döda djur, avlämpade som vanligt avfall, �verkligen intekommer att främja den uppskattning med vilken forskningscentralen eller skolanbetraktas av allmänheten�. 4 )Okunnighet är alltså speciesistens första försvar. ändå bryts detta försvarlätt av vem som helst med tid och beslutsamhet att ta reda på sanningen. �sägdet inte, du förstör min aptit� är det vanliga svaret till den som försöker berättahur middagen producerats. T.o.m. de människor som är medvetna om att dettraditionella familjejordbruket ersatts av storföretag och att en del dubiösa ex-periment pågar i laboratorier klamrar sig fast vid en vag föreställning om attförhållandena inte kan vara alltför dåliga, för i så fall hade myndigheterna ellerdjurskyddsföreningarna gjort något åt saken. Dr. Bernhard Grzimek, direktörför Frankfurt Zoo och en av Västtysklands mest frispråkiga motståndare tillfabriksmässig djuruppfödning, liknade för några år sedan tyskarnas okunnighetom denna uppfödning vid en tidigare tysk generations okunnighet om en annanform av ohygglighet, också den dold för de �estas ögon. 5 Och bakom bristen
4W.L. Gay, Methods of Animal Experimentation (New York, Academic Press 1965), s.191.

Citerat från Richard Ryder, Victims of Science (London, Davis-Poynter 1974).
5Bernhard Grzimek, �Gequälte Tiere: Unglück für die Landwirtschaft�, i Das Tier (Bern,

Schweiz), särskild bilaga.
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på medvetenhet ligger båda fallen utan tvekan en önskan att slippa känna tillfakta som kan bli en tung belastning på samvetet, snarare än oförmåga att tareda vad som pågår. Denna önskan kompletteras naturligtvis av den lugnandetanken att när allt kommer omkring så tillhör ju inte o�ren för vad det nu ärsom pågar på de där platserna ens egen grupp.Tanken att vi kan lita på att djurskyddsföreningarna ser till att djuren intebehandlas grymt är tröstande. De �esta länder har idag minst en stor väletabler-ad förening för djurskydd. I USA �nns The American Society for the Preventionof Cruelty to Animals, The American Humane Association och The Humane So-ciety of the United States. I Storbritannien kvarstår The Royal Society for thePrevention of Cruelty to Animals utan konkurrens som den största organisatio-nen. Det är inte orimligt att fråga hur det kommer sig att dessa organisationerinte lyckats förhindra de klara grymheter som beskrevs i denna boks andra ochtredje kapitel? Det �nns �era skäl till att djurskyddsetablissemanget misslyckatsmed att gå till attack mot de mest betydelsefulla formerna av djurplågeri. Ettär det historiska. RSPCA och ASPCA grundades som radikala organisationer,ett stort steg före sin tids allmänna opinion, och de var motståndare till allaformer av djurplågeri, inklusive djurfarmarnas grymhet mot djur, vilka då somnu var o�er för många av de värsta missförhållandena. Efterhand som organisa-tionerna blev mer välbärgade, mer respektabla och �ck �er medlemmar övergavde sina radikala åtaganden och blev en del av �etablissemanget�. De etableradenära kontakter med regeringsmedlemmar, a�ärsmän och vetenskapsmän. Dessakontakter försökte de utnyttja för att förbättra djurens situation. En del mindreresultat uppnåddes också. Men kontakterna med personer vars intressen främstlåg i användandet av djur som mat eller som forskningsmaterial kom på sammagång att trubba av den radikalt kritiska syn på exploatering av djur som in-spirerat organisationernas grundare. Gång på gång �ck sällskapen kompromissamed sina principer för att genomdriva obetydliga reformer. Bättre några fram-steg nu att inga framsteg alls, sa de. Reformerna visade sig dock ofta ine�ektivanär det gällde att förbättra djurens förhållanden. De fungerade snarare som ettsätt att försäkra allmänheten om att ingenting ytterligare behövde göras. 6Efterhand som organisationerna blev mer välbärgade kom en annan typ avövervägande också att bli viktigt. Djurskyddsföreningarna var inregistreradesom välgörenhetsorganisationer. Denna status medförde betydliga skattebesparingar.Men en förutsättning för inregistrering som välgörenhetsorganisation både iStorbritannien och USA är att organisationen inte sysslar med politisk aktivitet.Politisk handling är dessvärre ibland det enda sättet att åstadkomma bättreförhållanden för djur (särskilt när en organisation är alltför återhållsam medatt uppmana till bojkott av djurprodukter) men de �esta större grupper höllsig långt utanför allt som skulle kunna äventyra deras välgörenhetsstatus. Dethar gjort att de betonar trygga aktiviteter som att samla herrelösa hundar ochatt väcka åtal i enstaka fall av omotiverad grymhet, istället för breda aktionermot systematiskt djurplågeri.

6Exempelvis 1876 års brittiska Cruelty to Animal Act och 1966-1970 års Animal Welfare
Act i USA. Båda stadfästes för att tillmötesgå krav på omsorg om djur i djurförsök, men de
har inte varit till någon större nytta för dessa djur.
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Någon gång under de sista hundra åren tappade de största djurskyddsorgan-isationerna slutligen intresset för djuruppfödning. Kanske berodde det på attanhängarna och representanterna i organisationerna kom från städer och där-för bättre kände till och brydde sig om katter och hundar in grisar och kalvar.Oavsett orsaken så har litteraturen och publiciteten kring de gamla etableradegrupperna på ett betydelsefullt sitt bidragit till den förhärskande inställningenatt hundar och katter och vilda djur behöver beskydd medan andra djur intebehöver det. Därför ser folk �djurskydd� som något för älskvärda damer sompjåskar med katter, inte som en strävan baserad på grundläggande principerom rättvisa och moral.
Det senaste decenniet har inneburit en förändring. för det första har duss-intals nya och mer radikala organisationer för djurens frigörelse och djurensrättigheter vuxit fram. Tillsammans med några av de tidigare existerande or-ganisationerna som ditintills inte kunnat påverka särskilt mycket har dessa nyagrupper starkt ökat det allmänna medvetandet om det oerhörda systematiskadjurplågeri som äger rum vid intensiv djurproduktion och i laboratorier samtpå cirkusar, i djurparker och vid jakt. För det andra har de mer etableradegrupperna (som RSPCA i Storbritannien och ASPCA och Humane Society ofthe United States i USA) antagit en betydligt mer kraftfull ståndpunkt när detgäller djurplågeri på gårdar och i laboratorier. Detta kanske som reaktion påden nya vågen av intresse för djurs förhållanden. Man har t.o.m. uppmanat tillbojkott av produkter som intensivproducerat kalv- och �äskkött samt inten-sivproducerade ägg. 7
Det mest svåröverkomliga hindret för den som vill väcka intresset för djurär kanske föreställningen att �människan kommer i första hand�, d.v.s. att ingetproblem angående djur kan jämföras med något problem rörande människan sommoraliskt eller politiskt spörsmål. Ett antal saker kan sägas om detta antagande.För det första är det i sig själv en indikation på speciesism. Hur kan någon sominte noggrant studerat ämnet någonsin veta att problemet är mindre allvarligtän problem rörande mänskligt lidande? Man kan bara göra anspråk på att vetadetta om man antar att djur egentligen inte spelar någon roll, och att hurmycket de att lider så är deras lidande ändå mindre betydelsefullt än människorslidande. Men smärta är smärta, och vikten av att förhindra onödig smärtaminskar inte på grund av att varelsen som lider inte tillhör vår art. Vad skullevi tycka om någon som sa att �vita kommer i första hand� och att fattigdom iAfrika därför inte utgör ett lika allvarligt problem som fattigdom i Europa?
Det är sant att många av världens problem förtjänar vår tid och vår energi.Svält och fattigdom, rasförtryck, krig och kärnvapenhot, könsförtryck, arbet-slöshet, bevarandet av vår ömtåliga miljö - alla ämnen är centrala och vem kansäga vilket som är viktigast? Lägger vi de speciesistiska fördomarna åt sidanser vi dock att människans förtryck av ickemänskliga varelser också hör hemmanågonstans bland dessa problem. Det lidande vi tillfogar ickemänskliga varelserkan vara extremt, och antalet berörda är enormt: Enbart i USA genomgår årli-

7Upplysningar om mer radikala organisationer kan fås från Nordiska Samfundet Mot
Plågsamma Djurförsök, adress se försättsblad.
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gen mer att 100 miljoner svin, kreatur och får de processer som beskrevs i kapitel3. Samma sak drabbar miljarder kycklingar. Och minst 25 miljoner djur utsattsför laboratorieexperiment varje år. Ett nationellt uppror skulle bli följden omtusen människor tvingades att genomgå den typ av test som djur för utstå dågifthalten i hushållsprodukter undersöks. Bruket av miljontals djur i detta syfteborde bekymra oss minst lika mycket, särskilt med tanke på att detta lidandeär så onödigt och att det lätt kunde förhindras om vi ville förhindra det. De�esta förnuftiga människor vill förhindra krig, ojämlikhet mellan raser, fattig-dom och arbetslöshet. Problemet är att vi försökt bekämpa dessa företeelser iåratal och att vi nu måste medge att vi på det hela taget inte vet hur det skagöras. Däremot kommer det att vara jämförelsevis lätt att minska det av män-niskor kontrollerade lidandet bland ickemänskliga varelser när människorna välbestämmer sig för att göra det.I vilket fall som helst används idén att �människor kommer i första hand�oftare som en ursäkt för att inte göra en dugg för vare sig mänskliga ellerickemänskliga djur än som en genuint val mellan oförenliga alternativ. Sanningenär den att det inte råder någon oförenlighet på denna punkt. Låt oss medge attvar och en disponerar en begränsad mängd tid och energi, och att den tid somtas i anspråk för aktivt arbete en visst syfte minskar den tid som är tillgängligför en annat syfte. Men ingenting hindrar den som ägnar sin tid och energi åtmänskliga problem från att bojkotta resultaten av lantbruksindustrins plågeri.Det tar inte längre tid att vara vegetarian än att äta djurkött. De som göranspråk på att bekymra sig om människors välbe�nnande och bevarandet avvår miljö borde faktiskt, som vi såg i kapitel 4, bli vegetarianer enbart av dettaskäl. Därigenom skulle de göra en större mängd spannmål tillgänglig som föda åtandra människor, minska föroreningarna, spara vatten och energi samt upphöraatt bidra till kalhuggningen av skogar. Eftersom vegetariskt kosthåll är billigareatt kosthåll baserat på kötträtter skulle de dessutom ha mera pengar till handsatt använda till lindrande av svält, födelsekontroll eller någon annan social ellerpolitisk sak de fann mera angelägen. Jag skulle inte tvivla på att de vegetarianersom saknar intresse för djurens frigörelse på grund av att de prioriterar andrasaker verkligen är uppriktiga. Men när ickevegetarianer säger att �mänskligaproblem kommer i första hand� kan jag inte undlåta att undra vad de exakt görtill människans fromma som tvingar dem att fortsätta ge stöd åt den slösaktigaoch hänsynslösa exploateringen av djur på djurfabriker.En historisk utvikning är har på sin plats. Det sägs ofta som ett slags följdav idén att �människor kommer i första hand� att folk i djurskyddsrörelsen bryrsig mera om djur att om människor. Det är utan tvekan sant när det gälleren del personer. Historiskt sett har emellertid förgrundsgestalterna i djursky-ddsrörelsen också bekymrat sig om mänskliga varelser. De har faktiskt gjort deti betydligt högre grad än många andra människor gjort det, människor vilkainte alls brytt sig om djur. I realiteten är personsambandet mellan ledare avrörelser mot förtryck av svarta och kvinnor och ledare av rörelser mot djur-förtryck omfattande, tillräckligt omfattande för att utgöra en oväntad bekräf-telse på analogin mellan rasförtryck, könsförtryck och artförtryck. Bland defåtaliga grundarna av RSPCA åter�nns exempelvis William Wilberforce och
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Powell Buxton, två av ledarna i kampen mot negerslaveri inom Brittiska Im-periet. 8 Vad beträ�ar tidiga feminister så skrev Mary Wollstonecraft förutomsin Vindication of the Rights of Women en samling barnberättelser under titelnOriginal Stories, vilka uttryckligen var avsedda att befrämja vänligare beteen-den gentemot djur. 9 Och ett stort antal av de första amerikanska feministerna,inklusive Lucy Stone, Amelia Bloomer, Susan B. Anthony och Elisabeth CadyStanton hade anknytning till den vegetarianska rörelsen.
Tillsammans med Horace Greeley, reformvänlig slaverimotståndare och ut-givare av The Tribune, trä�ades de för att �ra �Kvinnans rättigheter och vege-tarianismen� 10

Djurskyddsrörelsen måste också få äran av att ha inlett kampen mot barn-misshandel. Henry Bergh, pionjären inom den amerikanska djurskyddsrörelsen,ombads 1874 att göra något för ett litet djur som blivit grymt slaget. Det lilladjuret visade sig vara ett människobarn. Trots det drev Bergh framgångsrikt ettmål mot barnets vårdnadshavare under New Yorks djurskyddsstadga, vilken hansjälv skisserat och pressat myndigheterna att anta. Flera fall togs då upp ochNew Yorks Samfund Mot Barnmisshandel bildades. När dessa nyheter nåddeStorbritannien bildade RSPCA en brittisk motsvarighet, Nationella Sällskapetmot Barnmisshandel. 11 En av sällskapets grundare var Lord Shaftesbury, ledandesocial reformator, författare till de industrilagar som satte stopp för barnarbeteoch fjortontimmars arbetsdag samt framträdande motståndare till okontroller-ade experiment och andra former av djurplågeri. I likhet med många andra hu-manitära människor utgör Shaftesbury ett tydligt bevis på det felaktiga i tankenatt de som bryr sig om ickemänskliga varelser inte bryr sig om människor, elleratt arbete med den ena saken omöjliggör arbete för den andra. Tillsammansmed felaktiga slutledningar angående vad som följer av våra föreställningar omnaturen bidrar också våra föreställningar om ickemänskliga djurs natur till attunderbygga våra speciesistiska attityder. Vi har alltid föredragit att betraktaoss själva som mindre blodtörstiga att de andra djuren. Att kalla människor�human� är att säga att de är snälla, att kalla dem �bestialiska�, �brutala� ellerbara att de beter sig �som djur� är att antyda att de är grymma och otäcka.Vi funderar sällan över att det djur som dödar med minst skäl att göra detär människodjuret. Vi tänker på lejon och vargar som blodtörstiga eftersom dedödar; men de är tvungna att döda eller svälta. Människor dödar andra djur försportens skull, av ny�kenhet, för att försköna sina kroppar och för att behagasina smaklökar. Mänskliga varelser dödar också medlemmar av sin egen art avsnikenhet eller maktlystnad. Dessutom nöjer sig inte de mänskliga varelsernamed blotta dödandet. Genom historien har de visat en tendens att utsätta bådesina artfränder och sina fränder bland djuren för pina och tortyr innan de släcktderas liv. Inget annat djur visar något större intresse för att göra detta.
Medan vi förbiser vår egen blodtörst överdriver vi de andra djurens. Tag

8E.S. Turner, All Heaven in a Rage, (London, Michael Joseph 1964) s.129.
9E.S. Turner, All Heaven in a Rage, s.83.
10Gerald Carson, Corn�ake Crusade (New York, Rinehart 1957), s.19, 53-62.
11E.S. Turner, All Heaven in a Rage, s.234-235, Gerald Canon,Men, Beasts and Gods (New

York, Scribner's 1972), s.103.
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t.ex. den ökända vargen, bov i många folksagor. Enligt omsorgsfulla zoologiskaundersökningar visar den sig i vilt tillstånd våra ett mycket socialt djur, entrogen och kärleksfull make/maka (inte bara för en säsong, utan för livet), enhängiven förälder och lojal �ockmedlem. Vargar dödar nästan aldrig något ominte för att äta. Om hannar slåss sinsemellan avslutas kampen med en gest avundergivelse i vilken förloraren erbjuder segraren sin strupe, den mest sårbarakroppsdelen. Med huggtänderna blott en tum från sin �endes halsåder nöjer sigvinnaren med underkastelse. I motsats till en mänsklig besegrare dödar han inteden övervunna motståndaren. 12

I linje med vår bild av djurvärlden som ett blodigt slagfält ignorerar vi denomfattning i vilken andra arter uppvisar ett komplett socialt liv, och igenkänneroch relaterar sig till andra medlemmar av sin art som individen När människorgifter sig betraktar vi deras närhet till varandra som kärlek och vi känner djuptför en människa som förlorat sin make eller maka. När andra djur bildar parför livet säger vi att det bara beror på instinkt, och om en jägare dödar ellerfångar ett djur till forskning eller djurpark funderar vi inte på om djuret haren make/maka som kommer att lida av det döda eller fångade djurets plötsligafrånvaro. På liknande sätt känner vi till tragiken i att skilja ett människobarnfrån sin mor, medan varken bönder eller uppfödare av sällskaps- och forsknings-djur ägnar en tanke åt känslorna hos de ickemänskliga mödrar och barn somrutinmässigt åtskiljes t verksamheten. 13
Samtidigt som folk ofta avfärdar komplexa aspekter av djurs beteenden som�bara instinkt�, och därför inte värt att jämföra med uppenbart likartat män-skligt beteende, kan samma personer märkligt nog ignorera eller förbise viktenav enkla instinktiva beteendemönster när det är bekvämast för dem att göradet. så sägs det exempelvis om äggläggande höns, bi�kalvar och hundar somhålls i bur för experiment att detta inte vållar lidande eftersom de aldrig känttill andra förhållanden. Vi såg i kapitel 3 att detta är en felslut. Djur kännerbehov av motion, att kunna sträcka sina lemmar eller vingar, ansa eller putsa sigoch vända på sig oavsett om de någonsin levt under omständigheter som med-givit detta. Hjord- eller �ockdjur störs när de isoleras från artfränder, även omde aldrig känt till andra förhållanden. Alltför stora hjordar eller �ockar kan hasamma e�ekt då det gör det omöjligt för individuella djur att känna igen andradjur. Sådan stress tar sig uttryck i �omoraliska beteenden� som kannibalism.
Allmän okunnighet om ickemänskliga djurs natur tillåter den som behand-lar djur på detta vis att borsta av sig kritiken genom att hävda att de ju, närallt kommer omkring, �inte är människor�. Visst, de är inte det; men de ärinte heller maskiner för omvandling av foder till kött eller redskap för labora-toriebruk. Betänk hur långt allmänhetens kunskaper sackar efter de nyaste rönsom zoologer och etologer gjort efter månaders, ibland åratals, observation av

12Se Parley Mowat, Never Cry Wolf (Boston, Atlantic Monthly Press 1963) och Konrad
Lorenz, King Solomon's Ring (London, Methuen 1964) ss.186-189. Den första referensen är
hämtad ur Mary Midgley, �The Concept Beastliness: Philosophy, Ethics and Animal Behavior�,
Philosophy 48:114 (1973).

13Förutom ovannämnda referenser, se också skrifter av Niko Tinbergen, Jane van Lawick
Goodall, Gerge Schaller och Irenaus Eibl-Eibesfeldt
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djur med anteckningsbok och kamera. Då ter sig faran för sentimental antropo-mor�sm mindre allvarlig att den motsatta faran för den bekväma och egoistiskaiden att djur är lerklumpar som vi kan stöpa i den form vi önskar.
De ickemänskliga djurens natur tjänar som grund för andra försök att rät-tfärdiga vår behandling av dem. Som invändning mot vegetarianism sägs oftaatt eftersom andra djur dödar för födan så får vi också göra det. Analogin vargammal redan 1785, då William Paley vederlade den genom att hänvisa till detfaktum att människan kan överleva utan att döda medan andra djur inte harnågot annat val att att döda om de ska kunna överleva. 14
Det är faktiskt sant i de �esta fall. Några få undantag kan iakttas, djur somkan överleva utan kött men som vid tillfälle äter det (exempelvis chimpanser),men de åter�nns sällan bland arterna vi hittar på middagsbordet. I vilket fallsom helst så skulle det faktum att något annat djur ibland dödar för födantrots att det skulle kunna överleva på vegetarisk diet inte utgöra något stöd föridén att det är moraliskt försvarbart också för oss att göra det. Det är underligtatt människor, som normalt betraktar sig som så överlägsna de andra djuren,i situationer då det tycks ge stöd åt deras önskemål om kosthåll, använderett argument som innebär att vi borde gå till de andra djuren för moraliskvägledning. Den viktiga poängen är naturligtvis att ickemänskliga djur saknarförmåga att överväga alternativen och att re�ektera moraliskt över vad som ärrätt och fel i att döda för födan. De bara gör det. Vi må beklaga att världenär sådan, men det �nns ingen mening med att hålla djuren moraliskt ansvarigaeller klandervärda för det de gör. Å andra sidan är varje läsare av denna bokförmögen att fatta en moraliskt beslut i frågan. Vi kan inte undslippa ansvarför vårt val genom att imitera beteendet hos varelser som saknar förmåga attgöra detta slags val.
(Nu menar säkert någon att jag avslöjat en lucka i mitt försvar för djurensjämlikhet genom att medge att det �nns en betydelsefull skillnad mellan män-niskor och andra djur. Den som kommit att tänka på denna kritik bör läsakapitel 1 mer noggrant. Du upptäcker då att du missförstått mitt försvar förjämlikhet. Jag har aldrig hävdat det absurda påståendet att det inte �nns nå-gra signi�kanta skillnader mellan normala vuxna människor och andra djur. Minpoäng är inte att djur kan handla moraliskt, utan att principen om lika hänsyntill intressen är lika tillämplig på dem som på människor. Att det ofta är rätt atti vår sfär av jämlik hänsyn inkludera varelser som inte själva är kapabla att göramoraliska val framgår av vår behandling av små barn och andra människor somav en eller annat skäl saknar den mentala kapaciteten att förstå det moraliskabeslutets natur. Som Bentham kunde sagt, det viktiga är inte om de kan välja,utan om de kan lida.)
Kanske invändningen är av annan natur. Som vi såg i förra kapitlet användeLord Chester�eld det faktum att djur äter andra djur som en sätt att argu-mentera för att denna handlande är en del av �naturens allmänna ordning�. 15

Han antydde aldrig hur det kom sig att vi skulle föreställa oss vår natur mer lik
14Se sidorna 227.
15Se sidan 227.
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den köttätande tigerns än vegetarianen gorillans eller den nästan helt vegetar-ianske chimpansen. Men frånsett denna invändning bör vi vara varsamma medatt appellera till �naturen� i våra argument. Det är möjligt att naturen ofta �vetbäst�, men vi måste använda vårt eget omdöme för att avgöra när vi skall följanaturen. Såvitt jag vet är krig �naturligt� för mänskliga varelser. Det har utantvekan sysselsatt många samhällen i mycket olika omständigheter under en långhistorisk period. Men jag har ingen tanke på att gå i krig för att vara säker påatt jag handlar i enlighet med naturen. Vi har förmågan att resonera om vadsom är bäst att göra. Vi borde använda denna förmåga (och om du gärna villanvända hänvisningar till �naturen� kan du säga att det är naturligt för oss attgöra det).Det måste medges att förekomsten av köttätande djur utgör en problem företiken i kampen för djuren. Frågan är om vi borde göra något åt det. Antaatt människan kunde eliminera köttätande arter från jorden och att den totalamängden lidande bland världens djur därmed skulle reduceras; ska vi då göradet?Det korta och enkla svaret är att när vi en gång givit upp anspråket på�herravälde� över de andra arterna så måste vi sluta att störa dem över huvudtaget. Vi borde lämna dem ifred så mycket som vi möjligtvis kan. Ger vi upptyrannens roll ska vi inte börja försöka spela Gud.Trots att svaret innehåller en del av sanningen är det alltför kort och enkelt.Vare sig vi gillar det eller inte så vet människor mer att andra djur om vadsom kan hända i framtiden. Denna kunskap kan försätta oss i situationer i vil-ka det vore känslolöst att inte ingripa. I oktober 1988 applåderade TV-tittarevärlden över de lyckade amerikanska och ryska ansträngningarna att befria tvåkaliforniska grå valar som fångats i Alaskas is. En del kritiker lade märke till detironiska i detta omfattande försök att rädda två valar medan omkring två tusenvalar om året dödas av mänskliga jägare, för att inte nämna de uppskattningsvis125 000 del�ner som årligen dränks i ton�skindustrins nät. 16 Bara en okänsligperson skulle emellertid kunna hävda att räddningen var något dåligt.Så det är tänkbart att mänsklig inblandning kan förbättra djurens villkor,och därmed vara berättigad. Men när vi överväger ett projekt som att eliminerade köttätande arterna rör det sig om en helt annan sak. Att döma av vårttidigare register gör varje försök att andra en ekologiskt system i stor skalabetydligt mer skada än nytta. Av detta skäl, om inte annat, är det sant att viinte, förutom i ett litet begränsat antal fall, kan eller bör bevaka hela naturen.Vi gör tillräckligt om vi eliminerar vårt eget onödiga dödande och vår grymhetmot andra djur. 17

16Se Judy Mann, �Whales, Hype, Hypocrisy�, The Washington Post 28 oktober 1988.
17Jag får ofta frågan: Hur ska vi göra med våra katter och hundar? En del vegetarianer är

med rätta tveksamma till att köpa kött åt sina sällskapsdjur. Det innebär ju att fortfarande
ge stöd till exploateringen av djur. Det är faktiskt inte svårt att föda upp en hund som
vegetarian; På Irland födde bönderna upp dem på mjölk och potatis i århundraden, eftersom
man inte hade råd med kött. Katter är mer problematiska, då de behöver taurin, en aminosyra
som inte så lätt kan utvinnas ur växter. Det är nu emellertid möjligt att erhålla vegetariskt
taurintillskott från den amerikanska gruppen Harbinger of a New Age. Det har hävdats att
detta gör det möjligt för katter att leva ett friskt liv på vegetarisk mat. Man bör dock noga
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En annat tänkbart rättfärdigande av vår behandling av djur vilar på detfaktum att vissa djur i naturligt tillstånd dödar andra djur. Folk säger ofta attäven om förhållandena på moderna djurfarmar är dåliga, så är de inte värre atti det fria, där djur utsätts för kyla, hunger och rovdjur - underförstått att vidärför inte ska invända mot förhållandena på moderna djurfarmar.Intressant nog hade försvararna av förslavning av svarta afrikaner ofta enliknande poäng. En av dem skrev:
På det hela taget, eftersom det inte råder något tvivel om att för�y-ttningen av afrikanerna från det tillstånd av brutalitet, elände ochmisär i vilket de hemma hos sig är så djupt neddragna, till dettaland av ljus, humanitet och kristenhet, är dem en så stor välsignelse,så kan, oavsett hur orättfärdigt någon individ än må ha handlat närdet gäller onödig grymhet som praktiserats i verksamheten, frågan,om det generella tillstånd av underordning, som är en nödvändigkonsekvens av för�yttningen, står i överensstämmelse med naturenslagar, inte längre förbli värd att ställa. 18

Det är visserligen svårt att jämföra två uppsättningar förhållanden av såskilda slag som i det fria och på djurfabriken (eller de fria afrikanernas ochplantageslavarnas), men om jämförelsen måste göras så är säkerligen ett liv ifrihet att föredra. På djurfabrikerna kan djuren varken gå, springa, sträcka utsig eller delta i en �ock eller hjord. Visst är det sant att många vilda djur dörav skador eller dödas av rovdjur. Men på djurfabriken lever inte heller djurenmer att en bråkdel av sin naturliga livscykel. Den konstanta tillgången på matär ingen odelad välsignelse, eftersom den berövar djuren deras mest naturligaaktivitet, sökandet efter föda. Resultatet är ett liv i yttersta tristess utan annansysselsättning att att ligga i ett bås och äta.För övrigt är jämförelsen mellan förhållandena på djurfabriken och i detfria i grund och botten irrelevant för rättfärdigandet av djurfabriker eftersomdet inte är detta val vi står inför. överger vi djurfabrikerna kommer vi inte attåterbörda djuren till vildmarken. Djur på dagens djurfabriker är framavlade avmänniskor för att födas upp på dessa farmar och säljas som mat. Om den bo-jkott av djurfabriksproduktion som försvaras i denna bok är e�ektiv så kommermängden djurfabriksprodukter som säljs att minska. Det betyder inte att viöver en natt kommer att gå från nuvarande läge till ett tillstånd i vilket ingenköper dessa produkten (Jag är optimistisk beträ�ande djurens frigörelse, meninte totalt blåögd.) Reduktionen kommer att ske gradvis. Den kommer att göradjuruppfödning mindre lönsam. Bönder kommer att övergå till annan produk-tion och de enorma korporationerna kommer att investera sin kapital på annathåll. Resultatet blir att färre djur föds upp. Antalet djur i fabrikerna kommeratt minska eftersom de dödade inte kommer att ersättas, inte för att djur sänds
kontrollera dessa katters hälsa.

18�On the Legality of Enslaving the Africans�, av en Harvardstudent, citerad i Louis
Ruchames, Racial Thought in America (Amherst, University of Massachusetts Press 1969),
s.154-156.
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�tillbaka� till vildmarken. Så småningom kanske (och nu ger jag min optimismfritt utlopp) de enda grisar och kreaturshjordar man kan �nna kommer att levapå stora reservat i stil med våra viltreservat. Valet står därför inte mellan liv pådjurfabriken eller liv i det fria, utan det handlar om ifall djur avsedda att levapå djurfabriker och sedan dödas som föda borde födas över huvud taget.Möjligen väcks ytterligare en invändning här. En del köttätare som upp-märksammat att det skulle �nnas betydligt färre grisar, kreatur, kycklingar ochfår om vi alla vore vegetarianer, hävdar att de egentligen gör djuren de äter entjänst, eftersom dessa djur inte kommit att existera alls om det inte varit förderas önskan att äta kött! 19I första upplagan av denna bok förkastade jag detta synsätt på den grundenatt att det ålägger oss att tänka att en varelse gynnas av att bli till. Och föratt hävda denna måste vi tro att det är möjligt att gynna något som inteexisterar. Detta var nonsens, trodde jag. Nu är jag emellertid inte så säker.(Mitt oförbehållsamma avståndstagande från detta synsätt är faktiskt den enda�loso�ska ståndpunkt i den tidigare upplagan som jag ändrat uppfattning om.)När allt kommer omkring är de �esta av oss överens om att det vore fel attsätta ett barn till världen om vi visste, innan barnet koncipierats, att det skulleha en genetisk defekt som skulle göra dess liv kort och plågsamt. Att skapa ettsådant barn är att göra det något ont. Kan vi verkligen förneka att vi går envarelse som kommer att få en behagligt liv något gott, genom att se till att denkommer till världen? För att förneka detta blir vi tvungna att förklara varför detvå fallen är olika, och jag kan inte �nna något tillfredsställande sätt att göradet på. 20Argumentet vi nu överväger aktualiserar frågan om det felaktiga i att döda,en fråga som jag hållit i bakgrunden tills nu eftersom den är så mycket merkomplicerad än frågan om det felaktiga i att tillfoga lidande. Vår kortfattadediskussion i slutet av första kapitlet var dock tillräcklig för att visa att det fören varelse som är kapabel att ha önskningar rörande framtiden �nns en särskiltont i att bli dödad, något som inte uppvägs av en annan varelses tillblivelse. Denverkliga svårigheten uppstår när vi tänker på varelser som är oförmögna att haönskningar om framtiden, varelser som kan sägas leva ögonblick för ögonblicksnarare att att ha kontinuerlig mental existens. Det måste medges att ävenhär tycks dödande vara motbjudande. En djur kan kämpa mot livshot ävenom det inte kan fatta att det har �ett liv� i den mening som kräver förståelse

19Se Leslie Stephen, Social Rights and Duties (London 1896), citerad av Henry Salt, �The
Logic of the Larder�, som förekommer I Salts The Humanities of Diet (Manchester, The
Vegetarian Society 1914), s.34-38, samt här omtryckts i T. Regan och P. Singer, red., Animal
Rights and Human Obligations (Englewood Cli�s, N.J., Prentice-Hall 1976).

20S.F. Sapontzis har hävdat att såväl det normala barnets möjliga lyckliga liv som det
skadade barnets möjliga eländiga liv bara kan våra skäl för att behålla eller inte behålla
barnet först då barnet �nns. Alltså råder ingen asymmetri (S.P. Sapontzis,Morals, Reason and
Animals, Philadelphia, Temple University Press 1987,s.193-194.) Men detta skulle medföra att
det inte är fel att bestämma sig för att skapa ett lidande barn, trots att det är fel att hålla
barnet vid liv när det väl blivit till. Anta att man vid tiden för konceptionen vet att man
saknar möjlighet att göra abort eller eutanasi efter barnets födelse. Då �nns det ett barn som
lider, och man tycks ha gjort något ont. Men enligt Saponuis synsätt �nns ingen tidpunkt vid
vilken det onda kan ha gjorts. Jag kan inte se att detta förslag löser problemet.
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av vad det innebar att existera under en tidsperiod. Men i frånvaro av mentalkontinuitet är det inte lätt att förklara varför förlusten av en dödat djur intekan gottgöras av tillblivelsen av en nytt djur med ett lika behagligt liv. 21 Jagtvekar fortfarande rörande detta ämne. Antagandet att tillblivelsen av en varelsepå något sätt kan kompensera en annans död ter sig konstig. Om det fanns enstabil grund för påståendet att alla medvetna varelser har rätt till liv (även desom är oförmögna att ha önskningar om framtiden) så skulle det naturligtvisvara lätt att säga varför dödandet av en medveten varelse är ett fel som inte kangottgöras av att man skapar en ny varelse. Denna inställning drabbas emellertidi sig av �loso�ska och praktiska svårigheter, vilket jag och andra antytt. 22På rent praktisk nivå kan detta sägas: Dödandet av djur för födan (när detinte är livsnödvändigt) får oss att se dem som objekt vi godtyckligt kan utnyttjaför egna och mindre väsentliga syften. Givet det vi vet om den mänskliga naturenkommer vi inte, så länge vi fortsätter att tänka på djur på detta sätt, att lyckasändra de attityder som då de tillämpas av vanliga människor leder till bristanderespekt för djur, och därmed till dålig behandling av dem. Så det kan vara bästatt slå fast en enkel generell regel att undvika dödande av djur för att göra matav dem utom när det är livsnödvändigt.Detta argument mot att döda för att äta vilar på en förutsägelse om kon-sekvenserna av att omfatta en viss attityd. Det är omöjligt att bevisa förut-sägelsen; vårt omdöme kan bara baseras på våra kunskaper om våra medmän-niskor. Skulle förutsägelsen inte vara övertygande är argumentet vi åberoparändå ganska begränsat i sin tillämpning. Det rättfärdigar verkligen inte attman äter köttet av fabriksproducerade djur, ty de genomlider liv i tristess ochdeprivation utan möjlighet att tillfredsställa sina grundläggande behov av attvända sig, ansa sig eller delta i de sociala samspel som är normala för derasarter. Att sätta dem till ett sådant liv är att göra dem stor skada snarare attatt gynna dem. På sin höjd kan argumentet om det goda i att skapa en varelserättfärdiga ätandet av djur uppfödda i det fria (tillhörande en art oförmögen attha önskningar om framtiden) som har en behaglig tillvaro i en grupp anpassadtill deras beteendebehov, och som sedan dödas snabbt och smärtfritt. Jag kan
21Se min Praktisk etik (sv. övers. Jonas Josefsson, Lund, Bokförlaget Thales 1990) kapitlen 4

och 6. Ytterligare diskussion �nns i Michael Lockwood, �Singer on Killing and the Preference
for Life�, Inquiry 22 (1-2) :157-170, Edward Johnson, �Life, Death and Animals�, och Dale
Jamieson, �Killing Persons and Other Beings�, båda i Harlan Miller och William Williams,
red., Ethics and Animals (Clifton, N.J., Humana Press 1983). Johnsons artikel �nns omtryckt
i T. Regan och P. Singer, red., Animal Rights and Human Obligations (Englewood Gifts N.J.,
Prentice Hall, andra utg. 1989). Se också S.F. Sapontais,Morals, Reason and Animals, kapitel
10. Den oundgängliga (men inte läitta!) källan till förståelse av de problem som skymtar bakom
hela denna diskussion är Derek Par�ts Reasons and Persons (Oxford, Clarendon Press 1984),
del IV.

22Torn Regan är den främste anhängaren av rättigheter för djur, se hans The Case for
Animal Rights (Berkeley och Los Angeles, University of California Press 1983). Jag har antytt
varför jag har en annan mening i �Utilitarianism and Vegetarianism�, Philosophy and Public
A�airs 9:325-337 (1980), �Ten Years of Animal Liberation�, The New York Review of Books
25 april 1985, samt �Animal Liberation or Animal Rights�, The Monist 70:3-14 (1987). Ett
utförligt argument mot att varelser utan formaga att se sig som bestående i tiden skulle
kunna ha rätt till liv �nns i Michael Tooleys Abortion and Infanticide (Oxford, Clarendon
Press 1983).
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respektera ansvarskännande människor som bemödar sig om att bara äta köttfrån sådana djur. Men jag misstänker att om de inte bor på en gård där de kanse efter sina egna djur så kommer de praktiskt taget ändå att vara vegetarianer.
23

En sista anmärkning om argumentet att förlusten av en djur kan kom-penseras genom skapandet av ett nytt: De som använder detta sinnrika försvarför sin önskan att äta �äsk eller nötkött fullföljer sällan argumenteringen. Omdet vore gott att göra så att varelser kommer att existera så borde vi, under iövrigt lika omständigheter, sätta så många människor till världen som möjligtockså. Och om vi till detta lägger antagandet att mänskliga liv är av störrebetydelse än djurliv - ett synsätt köttätaren säkert torde acceptera - så kanargumentet ställas på huvudet, till förtret för dess ursprungliga anhängare. Då�er människor kan få mat om vi inte matar boskapen med vårt spannmål ärkontentan av argumentet att vi trots allt borde bli vegetarianer!
Speciesism är en så genomträngande och allmän inställning att de som an-griper en eller två av dess yttringar, exempelvis jägarnas slakt av vilda djur,plågsamma djurförsök eller tjurfäktning, ofta själva deltar i andra artförtryckandehandlingar Detta tillåter de attackerade att angripa sina opponenter för inkon-sekvens. �Ni säger att vi är grymma för att vi skjuter hjort�, säger jägarna, �menni äter kött. Vilken är skillnaden förutom att ni betalar någon annan för attdöda åt er?� �Ni invänder mot att vi dödar djur för att klä oss i deras skinn�,säger körsnärerna, �men ni bär läderskor�. Forskarna ställer den befogade fråganvarför folk som accepterar att man dödar djur för att behaga deras smaklökarsamtidigt invänder mot att man dödar djur för att vinna kunskap. Om invänd-ningen bara handlar om lidande kan de påpeka att djur som dödas för att ätasupp inte heller lever utan lidanden. Till och med tjurfäktningsentusiasten kanhävda att tjurens död på arenan förnöjer tusentals åskådare, medan bi�kalvensdöd i slakthuset bara glädjer det fåtal människor som äter en del av den. Ochäven om tjuren på slutet lider av en mer intensiv smärta att bi�kalven så blirtjuren bättre behandlad under större delen av sitt liv.
Logiskt sett ger anklagelsen om inkonsekvens inget stöd åt försvaret fördjurplågeri. Det förblir sant att det är grymt att knäcka folks ben även om dettapåstående fälls av någon som har för sed att knäcka folks armar, som BrigidBrophy uttryckt det. 24 Emellertid kommer den vars uppförande är oförenligtmed de uttalade övertygelserna att �nna det besvärligt att övertyga andra omatt övertygelserna är riktiga, och ännu besvärligare att övertyga dem att handlautifrån dessa övertygelser. Det är uppenbarligen alltid möjligt att hitta någonanledning att skilja mellan, låt säga, att bära päls och att bära läder. Mångapälsdjur dör först efter timmar eller t.o.m. dagar sedan de fått ett ben fastklämti en ståltandad fälla, medan de djur av vars skinn läder tillverkas besparasdenna pina. 25 Dessa subtila distinktioner har dock en tendens att trubba av

23R.M. Hare försvarar en sådan position i en kommande artikel: �Why l Am Only a Demi-
vegetarian�.

24Brigid Brophy, �In Pursuit of a Fantasy�, i Stanley och Roslind Godlovitch samt John
Harris, red., Animals, Men and Morals (New York, Taplinger 1972), s.132.

25Se Cleveland Anlory, Man Kind? (New York, Harper and Row 1974), s.237.
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den ursprungliga kritiken. Och i vissa fall tror jag inte alls att distinktionernaär giltiga. Varför, exempelvis, utsatts jägaren som skjuter en hjort för köttetsskull för mer kritik att den person som köper en skinka i varuhuset? Tas allt ibeaktande är det antagligen den intensivuppfödda grisen som lidit mest.
Denna boks första kapitel presenterar en tydlig etisk princip, principen omlika hänsyn till alla djurs intressen, med vars hjälp vi kan avgöra vilka av vårahandlingssätt rörande ickemänskliga djur som kan motsägelsefritt motiveras ochvilka som inte kan det. Genom att tillämpa denna princip i våra egna liv kanvåra handlingar göras helt motsägelsefria. Då förvägrar vi den som struntar idjurens intressen möjligheten att anklaga oss för inkonsekvens. När det gällerstads- och förortsbefolkning i den industrialiserade världen kräver principen omlika hänsyn till intressen av praktiska skäl att vi blir vegetarianer. Detta steg ärviktigast, och jag har därför agnat störst uppmärksamhet åt det. Men för attvara konsekventa ska vi också sluta använda andra djurprodukter för vilka djurhar dödats eller bringats att lida. Vi bör således inte bära päls. Liksom vi inteheller bör bära läderprodukter eftersom försäljningen av hudar till läder är avbetydelse för köttindustrins lönsamhet.
För pionjärerna bland 1800-talets vegetarianer innebar det en verklig up-po�ring att avstå från läder eftersom skor och stövlar av andra material varsällsynta. Lewis Gompertz, RSPCA:s andra sekreterare och en strikt vegetariansom vägrade åka i fordon dragna av hästar, föreslog att djur skulle födas upp påbetesängar, tillåtas att bli gamla och dö en naturlig död, varefter deras skinnkunde användas som läder. 26 Idén får tillskrivas Gompertz' sinne för humanitetsnarare än hans sinne för ekonomi, men idag är ekonomin i ett annat läge. Skoroch stövlar av syntetiskt material �nns nu tillgängliga i många lågprisa�ärer tillbetydligt lägre kostnad än läderskor. Sportskor av bomullsväv och gummi är nustandardfotbeklädnad bland amerikansk ungdom. Livremmar, väskor och andraföremål som tidigare gjordes i läder �nns nu i andra material.
Andra problem som kunde förskräcka de mest långtgående motståndarnamot exploatering av djur har nu också försvunnit. Ljus, tidigare tillverkade avtalg, är inte längre oumbärliga, och för den som fortfarande vill ha dem så �nnsde att tillgå i icke-animaliska material. Tvål av vegetabilisk olja, inte av djurfett,�nns i hälsobutiker. Vi kan klara oss utan ull, och även om får i allmänhet strövarfritt �nns det starka skäl att göra det med tanke på de många grymheter dessablida djur utsätts för. 27 Kosmetika och parfym, ofta tillverkade av vilda djursom myskdjur och etiopiska sibetkatter, är knappast oundgängligt, men den somså önskar kan från ett stort antal butiker och organisationer ska�a djurplågerifrikosmetika som inte innehåller djurprodukter och inte heller har testats på djur.

28

Jag nämner dessa alternativ till djurprodukter för att visa att det inte ärsvårt att vägra delta i de vanligaste formerna av djurexploatering. Men jag
26Lewis Gompertz, Moral Inquiries on the Situation of Man and of Brutes London 1824;.
27En skakande redogörelse för de grymheter som begås i den australiska ullindustrin �nns i

Christine Townends Pulling the Wool (Sydney, Hale and Iremonger 1985).
28Upplysningar kan fås genom Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök, adress se

försättsbladet.
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menar inte att konsekvens är samma sak som, eller kräver, rigida krav på absolutrenhet i allt som man konsumerar eller bär. Meningen med att ändra köpvanorär inte att man själv ska hålla sig orörd av det onda, utan att dra ner pådet ekonomiska stödet för djurexploatering och att övertyga andra om att görasamma sak. Så det är ingen synd att fortsätta använda läderskor du köpte innandu började fundera över djurens frigörelse. När de blir utslitna så köp skor sominte är av läder, men du påverkar inte lönsamheten i att döda djur genom attslänga dina nuvarande läderskor. När det gäller kosthåll är det också viktigareatt tänka på huvudsyftena än att fundera över detaljer som huruvida tårtan dublir bjuden på en fest tillverkades med ägg från en hönsfabrik.

Vi är fortfarande långt från den dag då vi kan sätta press på restauranger ochlivsmedelshandel att eliminera djurprodukter över huvud taget. Det blir möjligtnär en väsentlig del av befolkningen bojkottar kött och andra djurfabriksproduk-ter. Tills dess kräver konsekvent agerande bara att vi inte på något betydandesätt bidrar till efterfrågan av djurprodukter. På så sätt kan vi åskådliggöra attvi inte har behov av djurprodukter. Det är mer troligt att vi övertygar andraom vi tyglar vår idealism med sunt förnuft än om vi eftersträvar det slags renhetsom är mer passande för religiösa kostföreskrifter än för en etisk och politiskkamp.
Vanligtvis är det inte svårt att inta konsekventa attityder gentemot djur.Vi behöver inte o�ra något väsentligt eftersom det i det dagliga livet inte �nnsnågon intressekon�ikt mellan mänskliga och ickemänskliga djur. Det måste dockmedges att det är möjligt att föreställa sig mer ovanliga fall i vilka det �nns engenuin intressekrock. Vi måste t.ex. odla upp land med grönsaker och spannmålför att få mat. Dessa odlingar kan hotas av kaniner, möss eller andra �skadedjur�.Här �nns en klar kon�ikt mellan människor och ickemänniskor. Vad skulle vigöra åt det om vi skulle agera i enlighet med principen om lika hänsyn tillintressen?
Notera först vad som görs åt saken idag. Bonden försöker utrota �skaded-juren� med den billigaste metod som står till buds. Troligtvis är det gift. Djurenäter förgiftat bete och dör sedan en långsam och smärtsam död. Inte den minstatanke ägnas åt �skadedjurens� intressen. Själva ordet �skadedjur� tycks uteslutavarje omsorg om själva djuret. 29
Klassi�ceringen �skadedjur� är dock vår egen och skadedjuret kaninen harsamma förmåga att lida och samma berättigade anspråk på att tas i beaktandesom den älskade vita sällskapskaninen. Problemet består i att bevaka våra mat-förråd och samtidigt respektera dessa djurs intressen i så hög utsträckning sommöjligt. Det borde inte ligga bortom vår tekniska kapacitet att på detta problem�nna en lösning som, om inte helt tillfredsställande för alla inblandade parter,ändå vållar betydligt mindre lidande att den nuvarande �lösningen�. Bruk avbete som orsakar sterilitet snarare att smygande död skulle vara en uppenbarförbättring.
När vi måste försvara våra matförråd mot kaniner, eller hem och hälsa mot

29Exempel på hur grymt och smärtsamt det kan våra att avliva �skadedjur� ges i Jo Olsens
Slaughter the Animals, Poison the Earth, New York, Simon and Schuster 1971) s.153-164.
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möss och råttor är det lika naturligt för oss att slå hårt mot de djur som invaderarvår egendom som det är för djuren att söka föda varhelst de kan �nna den. Pånuvarande nivå vad gäller våra attityder till djur vore det verklighetsfrämmandeatt begära av folk att de ändrar sig i detta avseende. Så småningom, när mercentrala missbruk har avlägsnats och attityderna till djur förändrats, kanskefolk emellertid upptäcker att inte ens de djur som i någon mening �hotar� vårtvälstånd förtjänar den grymma död vi tillfogar dem. Då kan vi slutligen utvecklamer humana sätt att begränsa antalet djur vars intressen är genuint oförenligamed våra egna.
Ett liknande svar kan ges till de jägare och skogvaktare (på mark sommissvisande kallas �viltreservat�) som hävdar att man måste tillåta jägare attperiodvis �skörda� överskotten i djurpopulationerna. På så sätt, påstår man,tjänar man djurens intressen eftersom hjortarna, sälarna eller vad det nu rör sigom annars skulle komma att lida av överbefolkning. Användningen av termen�skörda�, vanligt förekommande i jaktorganisationernas publikationer, vederläg-ger emellertid påståendet att jakten motiveras av omsorg om djuret. Termenantyder att jägaren ser hjort och säl som om det vore majs eller kol, ting varsvärde beror på i vilken utsträckning de tjänar mänskliga intressen. Denna atti-tyd, som till stor del delas av U.S. Fish and Wildlife Service, förbiser det vitalafaktum att hjort och annat vilt har förmåga att känna smärta och välbehag.De är därför inte redskap för våra syften, utan varelser med egna intressen.Om det under speciella omständigheter är sant att populationen blir så stor attden skadar sin egen omgivning och hotar utsikterna till överlevnad för den egnaarten eller andra arter som delar området så kan det vara rätt för människan attvidta kontrollåtgärder. överväger vi djurens intressen kommer dessa åtgärder avuppenbara skäl inte att innebära att vi låter jägare döda några djur och sam-tidigt riskera att skadskjuta ett antal andra. Vi skulle snarare reducera djurensfertilitet. Om vi gjorde någon ansträngning för att utveckla mer humana typerav populationskontroll för vilda djur i reservat vore det inte svårt att hitta pånågot som är bättre än det som �nns nu. Problemet är bara att de myndighetersom är ansvariga för djurlivet har en �skördementalitet� och saknar intresse förpopulationskontrollerande åtgärder som kunde minska det antal djur som måste�skördas� av jägare. 30
Jag har sagt att skillnaden mellan djur som hjortar, eller grisar och kycklin-gar för den delen, vilka vi inte borde ha en tanke på att �skörda�, och grödor sommajs, vilka vi kan skörda, består i att djuren kan känna smärta och välbehagvilket växterna inte kan. Nu kommer oundvikligen någon att ställa frågan: �Hurkan vi veta att växter inte lider?�
Invändningen kan stamma från genuin omsorg om växter, men oftare är deninte ett uttryck för att man allvarligt överväger att utsträcka sin omsorg tillväxter om det kunde visas att de kunde lida. Istället hoppas man bevisa att

30Ett fåtal skilda forskare har nu påbörjat forskning kring födelsekontroll för vilda djur. En
översikt �nns i J.F. Kirkpatrick och J.W. Turner, �Chemical Fertility Control and Wildlife
Management�, Bioscience 35:485-491 (1985). De resurser som läggs ned på detta område är
dock fortfarande minimala i förhållande till det som spenderas på förgiftning och jakt med
skjutvapen eller fällor.
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om vi skulle handla utifrån den princip jag försvarat så skulle vi sluta äta såvälväxter som djur och därmed svälta ihjäl. Slutsatsen är att om det är omöjligtatt leva utan att överträda principen om lika hänsyn till intressen så behöver viinte bry oss om den över huvud taget utan kan fortsätta att leva som vi alltidgjort, ätande växter och djur.

Invändningen är klen i både fakta och logik. Det �nns inga pålitliga beläggför att växter skulle kunna känna välbehag eller smärta. För några år sedanhävdade en populär bok, Växternas hemliga liv, att växter har alla möjligaremarkabla egenskaper, inklusive förmåga att läsa människors tankar. De mestslående experimenten som refereras i boken har inte utförts på någon seriösforskningsanläggning. Försök bland forskare på större universitet att upprepaexperimenten har inte lett till några positiva resultat. Bokens anspråk saknarnu all tilltro. 31
I den här bokens första kapitel gav jag tre separata skäl att anta att ick-emänskliga djur kan känna smärta: Beteendet, nervsystemets konstruktion samtsmärtans betydelse i evolutionen. Inget av detta ger oss anledning att tro attväxter känner smärta. I avsaknad av vetenskapligt tillförlitliga experimentel-la upptäckter �nns det inget observerbart beteende som antyder smärta. Ingetsom liknar en centralt nervsystem har upptäckts i växter. Och det är svårt attföreställa sig varför arter som saknar förmåga att �ytta sig från en smärtkäl-la eller att använda smärtförnimmelsen för att överleva på något annat sittskulle ha utvecklat förmågan att känna smärta. Föreställningen att växter kän-ner smärta tycks därför vara helt oberättigad.
Så långt vad gäller den empiriska grunden för invändningen. Låt oss nubetänka dess logik. Anta att forskare otroligt nog dyker upp med bevis för attväxter känner smärta. Härav följer ändå inte att vi lika gärna kan fortsätta ätadet vi alltid ätit. Om vi måste tillfoga smärta eller svälta skulle vi vara tvungnaatt välja det minst onda. Antagligen skulle det fortfarande vara sant att växterlider mindre att djur och att det därför fortfarande skulle vara bättre att ätaväxter än att äta djur. Detta skulle faktiskt vara fallet även om växter var likakänsliga som djur eftersom djurproduktionens ine�ektivitet innebär att de somäter kött är ansvariga för den indirekta åtgången av åtminstone tio gånger merväxter än vegetarianerna gör av med. Nu börjar, medger jag, argumenteringenbli parodisk, och jag har drivit den så långt bara för att visa att de som tarupp denna invändning, men ignorerar dess följder, egentligen bara är ute efteren ursäkt för att fortsatta äta kött.
Tills nu har väl detta kapitel undersökt attityder som delas av många ivästerlandet samt de strategier och argument som vanligen utnyttjas för attförsvara dessa attityder. Ur logisk synvinkel, har vi sett, är dessa argument ochstrategier mycket klena. Det rör sig om bortförklaringar och ursäkter snarareän argument. Det skulle kunna tänkas att dessa brister beror på att vanligtfolk saknar en del expertkunskaper som behövs för diskussion av etiska frågor.Av detta skäl undersökte jag i första upplagan av denna bok vad några ledande�losofer från sextiotalet och det tidiga sjuttiotalet hade sagt om de ickemänskliga

31Natural History 83(3):18 (mars 1974).
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djurens moraliska status. Resultatet var inte till �loso�ns fördel.Filoso� borde ifrågasätta sin tidsålders grundläggande föreställningar. Filoso�nshuvuduppgift är, menar jag, att kritiskt och grundligt tänka igenom det somde �esta av oss tar för givet. Det är detta som gör �loso� värt att bedriva.Beklagligt nog lever �loso�n inte alltid upp till sin historiska roll. Aristoteles'försvar för slaveri kommer alltid att stå som en påminnelse om att �losofer ärmänniskor, o�er för alla förutfattade meningar av det samhälle de tillhör. Iblandlyckas de frigöra sig från den förhärskande ideologin. Oftare blir de dess mestso�stikerade anhängare.Så förhöll det sig med �losoferna från tiden alldeles före utgivningen avdenna boks första upplaga. De utmanade inte någons förutfattade meningar omvåra förhållanden till andra arter. I sina skrifter avslöjade de �esta �losofer somdiskuterade problem vilka berörde området att de gjorde samma ogenomtänktaantaganden som de �esta andra människor. Vad de sa tenderade därför atttrygga läsarna i sina bekväma artförtryckande vanor.Vid denna tid formulerades diskussioner om jämlikhet och rättigheter i poli-tisk och moralisk �loso� nästan alltid som problem angående mänsklig jämlikhetoch mänskliga rättigheter. E�ekten var att frågan om jämlikhet för djur aldrigframstod som ett separat ämne för �losoferna eller deras studenter. Bara detär en indikation på �loso�ns oförmåga att fram till denna tidpunkt ifrågasat-ta inrotade föreställningar. Ändå fann �losofer det svårt att ta upp mänskligjämlikhet utan att beröra frågor om ickemänniskors status. Anledningen, möjli-gen uppenbar sedan första kapitlet av denna bok, har att göra med det sätt påvilket jämlikhetsprincipen måste försvaras om den överhuvud taget ska kunnaförsvaras.För femtio- och sextiotalets �losofer var problemet att tolka idén att allamänniskor är lika mycket värda på ett sätt som inte gör den klart falsk. På de�esta sätt är människor inte jämlika. Om vi söker något gemensamt känneteckenså måste det bli ett slags minsta gemensamma nämnare, så obetydlig att intenågon människa saknar den. Haken är att varje sådan egenskap som delas avalla människor också delas av några ickemänniskor. Alla människor, men intebara människor, kan känna smärta, och medan bara människor är förmögna attlösa komplexa matematiska problem så är dock inte alla människor förmögnatill detta. Det visar sig alltså att den enda mening i vilken vi sanningsenligt ochsom ett påstående om fakta kan hävda att alla människor är jämlika innebär attåtminstone några medlemmar av andra arter också är �jämlika�, d.v.s. jämlikamed några människor.Om vi å andra sidan bestämmer oss för att, som jag hävdade i kapitel 1,sådana kännetecken egentligen är irrelevanta för jämlikhetsproblematiken, ochatt jämlikhet måste baseras på en princip om lika hänsyn till intressen snarareatt innehavet av något kännetecken blir det ännu svårare att �nna någon grundför att utesluta djuren ur jämlikhetssfären.Detta resultat är inte vad den tidens egalitära �losofer avsåg att slå fast.Istället för att acceptera det utfall deras egna resonemang pekade mot försöktede förena sina övertygelser om människans jämlikhet och djurens ojämlikhetmed hjälp av argument som antingen är försåtliga eller inskränkta. En fram-
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stående �losof i jämlikhetsdiskussioner vid denna tid var Richard Wasserstrom,då professor i �loso� och juridik vid University of California, Los Angeles. Iartikeln �Rights, Human Rights and Racial Discrimination� de�nierade Wasser-strom �mänskliga rättigheter� som de rättigheter människor har och ickemän-niskor saknar. Sedan argumenterade han för att välbe�nnande och frihet ärmänskliga rättigheter. I sitt försvar för människans rätt till välbe�nnande saWasserstrom att om någon nekas befrielse från svår smärta så blir det omöjligtför denna person att leva en helt eller tillfredsställande liv. Han fortsatte: �Iverklig mening skiljer åtnjutandet av dessa värden mänskliga från ickemänskli-ga entiteter� 32 Problemet är att när vi ser tillbaka för att se vad uttrycket�dessa värden� refererar till så är det enda exemplet befrielse från svår fysisksmärta, något som ickemänniskor kan uppskatta likaväl som människor. Så ommänniskor har rätt till befrielse från fysisk smärta skulle det inte vara en speci-�kt mänsklig rättighet i den av Wasserstrom fastställda meningen. Djur skulleockså ha den.Filosoferna såg behov av en anledning till den moraliska klyfta som fort-farande anses skilja mänskliga varelser och djur, men var oförmögna att hittanågon konkret skillnad som skulle kunna utgöra en sådan anledning utan attunderminera idén om jämlikhet mellan människor. Inför denna situation ten-derade �losoferna att svamla. De hemföll åt högtravande fraser som �den män-skliga individens intrinsikala värdighet�. 33 De talade om �alla mäns intrinsikalavärde� (könsförtryck ifrågasattes lika litet som artförtryck) som om alla män(människor?) besatt något ospeci�cerat värde andra varelser saknar. 34 Eller dekunde säga att människor, och bara människor, är �mål i sig själva� medan �alltannat utom personer bara kan ha värde för en person� 35

Som vi såg i föregående kapitel har tanken på en speci�k mänsklig värdighetoch en särskilt mänskligt värde en lång historia. I detta århundrade, fram tillsjuttiotalet, hade �losoferna befriat denna idé från sina ursprungliga metafysiskaoch religiösa bojor, och i stället åberopat den fritt utan att alls

känna förpliktelsen att behöva rättfärdiga den. Varför inte tillskriva oss själva�intrinsikal värdighet� eller �intrinsikalt värde�? Varför inte säga att vi är deenda varelser i universum som har intrinsikalt värde? Våra medmänniskor tackarsäkert inte nej till de hederstecken vi så generöst tilldelar dem. Och de somförnekas denna ära saknar möjlighet att invända.Ja verkligen, så länge vi bara tänker på människor kan det tyckas mycketliberalt och progressivt att tala om samtligas värdighet. Genom att göra detfördömer vi indirekt slaveri, rasförtryck och andra brott mot mänskliga rät-tigheter. Vi medger att vi i någon fundamental mening står på samma nivå somde fattigaste och mest okunniga medlemmarna av vår egen art. Det är bara när
32A.I. Melden, red., Human Rights (Belmont, Kalifornien, Wadsworth 1970), s.106.
33Frankena i Social Justice, s.23.
34H.A. Bedau, �Egalitarianism and the Idea of Equality�, i J.R. Pennock och J.W. Chapman,

red., Nomos IX: Equality (New York 1967).
35G. Viastos, �Justice and Equality�, i Social Justice, s.48.
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vi ser människan blott som en liten undergrupp bland alla varelser som befolkarvår planet som vi kan inse att vi genom att upphöja vår egen art samtidigtsänker alla andra arters relativa status.Sanningen är att åberopandet av de mänskliga varelsernas intrinsikala värdighettycks lösa de egalitära �losofernas problem bara så länge det inte ifrågasätts. Hurkommer det sig att alla människor, inklusive barn, intellektuellt handikappade,kriminella psykopater, Hitler, Stalin och resten, har någon form av värdighetsom inte en enda elefant, gris eller chimpans någonsin kan uppnå? När vi välställer denna fråga ser vi att den är lika svår att besvara som den ursprungligafrågan om ett relevant faktum som rättfärdigar ojämlikheten mellan människoroch andra djur. Egentligen är dessa två frågor bara en: Tal om intrinsikaltvärde eller intrinsikal värdighet hjälper inte. Varje tillfredsställande försvar avpåståendet att alla människor och endast människor har intrinsikal värdighetbehöver nämligen referera till någon relevant förmåga eller egenskap hos män-niskor, i kraft av vilken de kan besitta detta unika värde eller denna värdighet.Införande av värdighet och värde som ersättning för andra skäl att skilja män-niskor och djur åt duger ej. Vackra fraser är sista utvägen för den som förbrukatsina argument.Någon kanske fortfarande tror att det är möjligt att �nna något relevantkännetecken som särskiljer alla mänskliga varelser från alla medlemmar av an-dra arter. Då kan vi åter överväga det faktum att det �nns en del människorsom står klart under den grad av medvetande, självmedvetande, intelligens ochförnimmelseförmåga många ickemänskliga varelser besitter. Jag tänker på män-niskor med allvarliga och obotliga hjärnskador och på barn. För att undvikaproblemet med barns utvecklingsmöjligheter ska jag emellertid koncentrera migpå gravt och permanent utvecklingsstörda människor.Filosofer i färd med att söka ett kännetecken som skulle skilja människorfrån andra djur tog sällan utvägen att överge dessa människogrupper genom attklumpa ihop dem med andra djur. Det är lätt att se varför de inte gjorde det.Att följa denna linje utan att tänka om angående vår inställning till djur skulleinnebära att vi hade rätt att utföra plågsamma experiment på utvecklingsstördamänniskor utan någon viktigare anledning. Det skulle också följa att vi haderätt föda upp dem och döda dem för födan.För �losofer som diskuterade jämlikhetsproblematiken var den enklaste vä-gen ur den svårighet som utgjordes av existensen av gravt och permanent in-tellektuellt handikappade människor att ignorera svårigheten. Harvard�losofenJohn Rawls stötte i sin långa bok A Theory of Justice på problemet när hanförsökte förklara varför vi är skyldiga människor rättvisa, men inte andra djur.Han borstade av sig det med anmärkningen: �Jag kan inte undersöka detta prob-lem här, men jag antar att analysen av rättvisa inte skulle anfäktas påtagligt.�
36 Det är ett extraordinärt sätt att hantera frågan om jämlik behandling. Dettycks innebära antingen att vi får behandla folk som är gravt eller permanent

36J. Rawls, A Theory of justice (Cambridge, Harvard University Press, Belknap Press 1972),
s.510. Ett att annat exempel; se Bernard Williams, �The Idea of Equality�, i P. Lasleft och
W. Runciman, red. Philosophy, Politics and Society, andra serien (Oxford, Blackwell 1962),
s.118.
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intellektuellt handikappade så som vi nu behandlar djur, eller att vi, i strid medRawls' egna uttalanden, är skyldiga djur rättvisa.Vad annat skulle �losoferna kunna göra? Anta att de på ett hederligt sättangrep problemet som beror på existensen av mänskliga varelser utan andramoraliskt relevanta egenskaper än sådana som också innehas av ickemänskligavarelser. Då skulle det våra omöjligt att klamra sig fast vid mänsklig jämlikhetutan att föreslå en radikal revidering av djurens status. I ett desperat försökatt rädda de etablerade synsätten hävdades det t.o.m. att varelser borde be-handlas i enlighet med vad som är �normalt för arten� snarare att enligt derasfaktiska egenskaper. 37 För att se hur befängt detta är, anta att man någongång i framtiden �nner belägg för att det oavsett kulturell påverkan är mernaturligt för kvinnor än för män att stanna hemma och passa barnen iställetför att yrkesarbeta. Denna upptäckt skulle naturligtvis vara fullt förenlig meddet uppenbara faktum att det �nns några kvinnor som är mindre välägnade attpassa barn och mer välägnade att arbeta än en del män. Skulle någon �losofdå hävda att dessa otypiska kvinnor borde behandlas i enlighet med vad somär �normalt för könet� snarare än i enlighet med deras faktiska egenskaper ochdärför, låt säga, nekas tillträde till läkarutbildning? Jag tror inte det. Jag �nnerdet svårt att hitta någon substans i denna typ av argumentering förutom ettförsvar för att föredra vår egen arts intressen för att de är vår egen arts intressen.Som andra �loso�ska argument i bruk innan idén om jämställdhet för djurtogs på allvar av �losofer framstår detta som en varning för den lätthet medvilken man kan falla o�er för den förhärskande ideologin. Och det gäller inte baravanligt folk, utan också de som är mest tränade att resonera moraliskt. Idag ärjag emellertid uppriktigt glad över att kunna meddela att �loso�n kastat avsina ideologiska skygglappar. Många av dagens universitetskurser uppfordrarverkligen sina studenter att tänka igenom sina attityder vad gäller en lång radetiska spörsmål. De ickemänskliga djurens moraliska status är framträdandebland dessa. För femton är sedan �ck jag anstränga mig för att hitta en handfullreferenser av akademiska �losofer rörande frågan om djurens status. Idag kundejag fyllt hela denna bok med en redogörelse för vad som skrivits i denna ämneunder de senaste femton åren. Texter angående hur vi borde behandla djuringår i praktiskt taget alla artikelsamlingar som används på kurser i tillämpadetik. Det är nu i stället de självbelåtna och ogrundade antagandena om deickemänskliga djurens moraliska betydelselöshet som blivit sällsynta. Under desenaste femton åren har akademisk �loso� faktiskt spelat en betydande roll iformandet av och stödet för kampen för djurens frigörelse. Graden av aktivitetkan utläsas av en titt i Charles Magels nyutkomna bibliogra� över böcker ochartiklar om djurs rättigheter och närliggande ämnen. Från antiken till 1970-talet �nner Magel bara 95 arbeten värda att omnämna. Av dessa är bara tvåeller tre av professionella �losofer. Från de efterföljande arton åren hittar Magelemellertid 240 arbeten om djurs rättigheter, många av �losofer som undervisarpå universiteten. 38 Publicerade arbeten är dessutom bara en del av historien: I

37Ett exempel; Stanley Benn, �Egalitarianism and Equal Consideration of interests,� Nomos
IX: Equality, ss. 62�.

38Se Charles Magel, Keyguide to Information Sources in Animal Rights (Je�erson N.C.,
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�loso�ska institutioner över hela Förenta Staterna, Australien, Storbritannien,Kanada och många andra länder undervisar �losofer sina studenter om djursmoraliska ställning. Många av dem arbetar också aktivt för förändring meddjurskyddsgrupper inom eller utom universiteten.Givetvis är �losoferna inte eniga i sitt stöd för vegetarianism och djurensfrigörelse - när var de någonsin eniga om någonting? Men även de �losofer somvarit kritiska till sina kollegers anspråk å djurens vägnar har accepterat viktigadelar av argumenten för förändring. R.G. Frey, Bowling Green State University,Ohio, som mer än någon annan �losof angripit mina åsikter om djur, börjarexempelvis en av sina artiklar med att platt konstatera: �Jag är inte motståndaretill djurförsök. . . � Men han medger sedan att:
Jag känner inte till något som gör det möjligt för mig att säga, apriori, att ett mänskligt liv av vilken kvalitet som helst, hur låg denän är, är mer värdefullt att ett djurs liv av vilken kvalitet som helst,hur hög den än är.

Till följd härav inser Frey att �skälen för motstånd mot djurförsök är be-tydligt starkare att de �esta människor medger�. Han drar slutsatsen att omman försöker rättfärdiga experiment på ickemänskliga djur med de fördelar deproducerar (vilket enligt hans sätt att se är det enda sätt på vilket de kanrättfärdigas) så �nns det i sig inte något skäl till varför sådana fördelar inteockså skulle rättfärdiga experiment på �människor vars livskvalitet överskridseller motsvaras av djurs�. 39Ännu mer dramatiskt var det när den kanadensiske �losofen Michael AllenFox bytte övertygelse. Utgivningen av hans bok The Case for Animal Experi-mentation 1986 tycktes försäkra honom om en framstående plats på lärda kon-ferenser som �loso�sk huvudförsvarare av djurforskningsindustrin. Läkemedels-företagen och djurförsökslobbyn trodde att de här äntligen hade en tam �losofde kunde använda för att försvara sig mot etisk kritik. De måste emellertidkänt avsmak då Fox plötsligt inte ville kännas vid sin egen bok. Som svar påen mycket kritisk recension i The Scientist skrev Fox ett brev till utgivaren ivilket han instämde med recensenten. Han hade kommit att inse argumenten ihans bok var felaktiga och att det på etiska grunder inte fanns möjlighet atträttfärdiga djurförsök. Senare fullföljde Fox sin modiga förändring genom attbli vegetarian. 40Kampen för djurens frigörelse är kanske unik bland moderna sociala strä-vanden genom att den varit kopplad till utvecklingen av ämnet som diskus-
McFarland 1989). I �Fortsatt läsning� namns böcker av ett litet antal av dessa �losofer.

39R.G. Frey, �Vivisection, Morals and Medicine�, Journal of Medical Ethics 9:95-104 (1983).
Freys huvudsakliga kritik mot mina skrifter är boken Rights, Killing and Su�ering (Oxford,
Blackwell 1983). Se dock också hans Interests and Rights: The Case Against Animals (Oxford,
Clarendon Press 1980). Jag bemöter (alltför kortfattat) dessa böcker �Ten Years of Animal
Liberation�, The New York Review of Books, 25 april 1985.

40Se M.A. Fox The Case for Animal Experimentation (Berkeley, University of California
Press 1986) samt Fox' brev i The Scientist, 15 december 1986. Se också Fox, �Animal Ex-
perimentation: A Philosopher's Changing Views�, Between the Species 3:55-60 (1987), samt
intervjun med Fox i Animal's Agenda, mars 1988.
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sionsobjekt i akademisk �loso� i så stor utsträckning. Genom att granska deickemänskliga djurens status har �loso�n i sig undergått en anmärkningsvärdförändring: Den har övergivit den bekväma konformiteten med vedertagna dog-mer och återvänt till sin antika sokratiska roll.Kärnan i denna bok är tesen att diskriminering av varelser enbart i kraft avderas arttillhörighet är en slags fördom, omoralisk och oförsvarbar på sammasätt som diskriminering på grund av rastillhörighet är omoraliskt och oförsvar-bart. Jag har inte nöjt mig med att framlägga detta anspråk som en antagandeeller ett uttryck för min personliga ståndpunkt vilken andra kan välja att ac-ceptera eller inte. Jag har argumenterat för det och vädjat till förnuftet snarareatt till känslor. Jag har valt denna väg, inte för att jag är omedveten om bety-delsen av vanliga känslor och känslor av respekt gentemot andra varelser, utanför att förnuftet är mer generellt och bindande. Jag beundrar de som avlägsnatartförtrycket ur sina liv enbart p.g.a. att deras känslor av sympati för andraomfattar alla medvetna varelser. Ändå tror jag inte att enbart vädjan till sym-pati och gott hjärta kommer att övertyga de �esta om att artförtryck är fel.Även då andra människor är inblandade är folk förvånansvärt förfarna i attbegränsa sina sympatier till den egna nationen eller rasen. Nästan alla skulledock, om man frågade dem, säga sig vara beredda att lyssna på sakskäl. Det�nns visserligen de som �irtar med en extremt subjektivistisk syn på moralenoch hävdar att en moral är så god som en annan. Men när samma människortvingas berätta om de tror att Hitlers moral, eller slavhandlarnas, är lika brasom Albert Schweitzers moral eller Martin Luther Kings så upptäcker de att denär allt kommer omkring tror att viss moral är bättre att annan.Genom denna bok har jag alltså förlitat mig på rationell argumentering.Om du inte kan tillbakavisa denna boks centrala argument så borde du nuinse att artförtryck är fel. Tar du moral på allvar innebär detta att du bordeförsöka eliminera artförtrycket ur ditt eget liv och opponera dig mot det i andrasammanhang. I annat fall saknar du den grund utifrån vilken du har rätt attkritisera rasförtryckeller könsförtryck utan att hyckla.Jag har allmänt undvikit argumentet att vi borde våra snälla mot djur efter-som grymhet mot djur leder till grymhet mot människor Kanske är det sant attsnällhet mot djur och snällhet mot människor ofta förenas. Men att som Thomasav Aquino och Immanuel Kant säga att detta är det egentliga skälet att vara snällmot djur är att inta en genuint speciesistisk position. Vi bör ta djurens intresseni beaktande för att de har intressen och för att det är orättfärdigt att uteslu-ta dem ur kretsen för moralisk hänsyn. Gör vi dessa överväganden beroendeav fördelaktiga konsekvenser för människor accepterar vi undermeningen attdjurens intressen inte förtjänar att tas i beaktande för sin egen skull.Likaledes har jag undvikit omfattande diskussion av om vegetariskt kosthållär nyttigare att kosthåll med kött. En hel del belägg tyder på att det är så.Jag har dock nöjt mig med att visa att en vegetarian kan förvänta sig att varaminst lika frisk som en köttätare. Går man längre att så riskerar man att geintrycket att skälen för att bli vegetarian försvinner om framtida rön skullevisa att kosthåll med kött är acceptabelt ur hälsosynpunkt. Ur djurkampenssynvinkel bör vi emellertid avstå från att tillfoga djuren eländiga liv så länge vi
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kan överleva utan att göra det.Jag tror att skälen för djurens frigörelse är logiskt bindande och omöjliga atttillbakavisa. Men uppgiften att nedkämpa artförtrycket är väldig. Vi har sett attartförtrycket historiskt är djupt rotat i det västerländska medvetandet. Vi harsett att upphörandet av artförtryck skulle hota den enorma lantbruksindustrinsväletablerade intressen, liksom forskar- och veterinärorganisationernas intressen.Dessa företag och organisationer är beredda att spendera miljontals dollar tillförsvar för sina intressen om det skulle bli nödvändigt. Allmänheten kommerdå att bombarderas med annonser som förnekar anklagelserna om djurplågeri.Därutöver har allmänheten själv - eller tror att de har - intresse av att det art-förtryck som består i djuruppfödning och dödande för föda består. Det gör folkbenägna att acceptera försäkringar om att det åtminstone i detta avseende inteförekommer några grymheter. Som vi sett är folk också benägna att accepterabedrägliga resonemang av det slag som undersökts i detta kapitel, resonemangde inte för en ögonblick skulle hålla fast vid om det inte vore för det faktum attde tycks rättfärdiga deras matvanor.Har djurens frigörelse över huvud taget någon chans gentemot dessa uråldri-ga fördomar, mäktiga hävdvunna intressen och ingrodda vanor? Vad talar i dessfavör, förutom förnuft och moral? För ett decennium sedan fanns ingen konkretgrund för förhoppningarna om att argumenten skulle övertyga, förutom tron påatt förnuft och moral alltid segrar till slut. Sedan dess har rörelsen uppvisaten dramatisk ökning av antalet medlemmar, o�entlig uppmärksamhet och, avstörst betydelse, antalet förbättringar för djur. För tio år sedan sågs rörelsenför djurens frigörelse i allmänhet som en hoper excentriska tokar, och det fannsbara ett litet antal medlemsgrupper med en genomarbetad frigörelse�loso�. Idaghar People for the Ethical Treatment of Animals 250 000 medlemmar och Hu-mane Farming Association, som arbetar hårt mot små kalvkättar, har 45 000.
41 Trans-Species Unlimited har vuxit från liten förening med ett kontor i cen-trala Pennsylvania till en nationell organisation med grenar i New York City,New Jersey, Philadelphia och Chicago. Sammanslutningen för att överge LD50och Draizes test förenar djurrätts- och djurskyddsgrupper med medlemstal imiljoner sammantaget. 1988 uppnådde rörelsen för djurens frigörelse något somblivit ett tecken på allmänt erkännande: En respektfull redogörelse med historiki Newsweek. 42

Vi har noterat en del förbättringar för djur efterhand som de aktualiseratsi samband med skilda ämnen, men de är värda att sammanställa. De inkluder-ar förbudet mot små kalvkättar i Storbritannien, det gradvisa övergivandet avhönsbursanläggningar i Schweiz och Nederländerna, liksom den mer långtgåendesvenska lagstiftning som kommer att eliminera små kalvkättar, hönsbursanläg-gningar, suggbås och alla andra anläggningar som förhindrar djur att röra sigfritt. Den kommer också att göra det illegalt att hålla boskap utan att låtadem gå på bete under de varmare månaderna. Den världsomspännande antipäl-skampanjen har lyckats reducera antalet sålda pälsar kraftigt, särskilt Europa. I
41Katherine Bishop, �From Shop to Lab to Farm, Animal Rights Battle is Felt�, The New

York Times, 14 januari 1989.
42�The Battle over Animal Rights�, Newsweek, 26 december1988.
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Storbritannien var House of Fraser, en ledande varuhuskedja, målet för protestermot pälsar. I december 1989 annonserade man att man stängde pälssalonger-na i femtionio av sina sextio varuhus för att blott behålla den i Harrods, detberömda Londonvaruhuset.

I USA har inte någonting förbättrats för djur på djurfabriker än, men �erasärkilt klandervärda djurförsöksserier har avslutats. Första framgången uppnåd-des 1977 då en kampanj ledd av Henry Spira övertygade American Museum ofNatural History att stoppa en serie poänglösa experiment som bl.a. innebar attman stympade katter för att se vilken e�ekt detta kunde ha på deras sexliv.
43 1981 avslöjade en aktivist i rörelsen för djurens frigörelse de motbjudandelivsvillkoren för sjutton apor på Edward Taubs institut för beteendeforskning,Silver Springs, Maryland. National Institute for Health drog in forskningsansla-gen och Taub blev den förste i USA som dömdes för plågeri - även om domensenare hävdes av det tekniska skälet att djurförsöksforskare som mottar federalaskattemedel inte behöver lyda delstatslagar mot djurplågeri. 44 Under tiden gavfallet nationell berömmelse åt en nykläckt grupp kallad People for the EthicalTreatment of Animals. 1984 gick de i spetsen för ansträngningar att stoppa Dr.Thomas Gennarellis skallskadeexperiment på apor vid University of Pennsylva-nia. Dessa ansträngningar utlöstes av uppseendeväckande videoinspelningar avdjurmisshandel som forskarna själva spelat in. De stals sedan från laboratoriet ien nattlig räd av Animal Liberation Front (Djurens befrielsefront). Gennarellisanslag drogs in. 45 Efter månader av demonstrationer utförda av Trans-SpeciesUnlimited, avstod en forskare på Cornell University från en anslag om 530 000 $för studier av barbituratberoende där katter skulle användas. 46 Vid samma tidklargjorde den italienska modekedjan Benetton att den inte längre skulle testakosmetika och toalettprodukter på djur. Benetton hade utsatts för en interna-tionell kampanj med �era länders djurfrigörelserörelser inblandade. Kampanjensamordnades av People for the Ethical Treatment of Animals. Den amerikanskakosmetikhandeln Noxell Corporation blev inte utsatt för en sådan kampanj. Defattade själva en beslut att utnyttja vävnadsodling istället för att lita till Draizestest på kaniner för att avgöra huruvida deras produkter kunde skada det män-skliga ögat. Noxells beslut var ett av många i en kontinuerlig strävan i riktningmot alternativ bland ledande kosmetik-, toalettartikel- och läkemedelsföretag.Denna strävan initierades och stöttas kontinuerligt av Sammanslutningen för attöverge LD50 och Draizes test. 47 åratals hårt arbete gav utdelning 1985 då Avon,Revlon, Fabergé , Mary Kay, Amway, Elizabeth Arden, Max Factor, ChristianDior och �era mindre företag annonserade att de övergav alla djurförsök, eller

43Se Henry Spira, �Fighting to Win�, Peter Singer, red., In Defense of Animals (Oxford,
Blackwell 1985), s.194-208.

44Se Mex Pacheco med Anna Francione, �The Silver Spring Monkeys�, i Peter Singer, red.,
In Defense of Animals, s.135-147.

45Se kapitel 2, not 118.
46Newsweek, 26 december 1988, ss.50-51.
47Barnaby J. Feder, �Research Looks Away From Laboratory Animals�, The New York

Times, 29 januari 1989, s.24. En tidigare bild av arbetet i Sammanslutningen för att överge
LD50 och Draize' test ges I Henry Spira, �Fighting to Win�, Peter Singer, red., In Defense of
Animals.
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i varje fall drog in dem tills vidare. Samma år klargjorde Europakommissionen,som ansvarar för säkerhetstestning i tio EG-länder, att de accepterade alterna-tiv till Draizes och LD50-test. Den uppmanade också alla OECD-nationer (engrupp som inkluderar Japan och USA) att arbeta för utveckling av gemensam-ma alternativa säkerhetstester. Både LD50 och Draizes test har nu bannlysts iVictoria och New South Wales, Australiens mest folkrika stater, i vilka också�est djurförsök har utförts. 48I Förenta Staterna håller debatten om dissektion på gymnasier och högstadierockså på att skjuta fart. Detta beror bl.a. på Jenifer Graham, en Kaliforniskgymnasist som envist vägrade att dissekera och samtidigt krävde att inte gåmiste om något betygspoäng p.g.a. sin samvetsvägran. 1988 ledde detta till atten deklaration om kaliforniska elevers rättigheter genomdrevs. Den ger elever pågrundutbildning och gymnasieutbildning rätt att vägra dissekera utan påföljd.Liknande regler införs nu i New Jersey, Massachusetts, Maine, Hawai och �eraandra stater.Allt eftersom kampen får stöd och uppmärksamhet sprids den vidare av folksom tar sin del av ansvaret. Rockmusiker har hjälpt till att sprida budskapetom djurens frigörelse. Filmstjärnor, modeller och kläddesigners har vädjat ombojkott av pälsar. Body Shop-kedjans internationella framgångar har gjort djur-plågerifri kosmetika mer attraktiv och lättillgänglig. Vegetariska restaurangerblomstrar och även icke-vegetariska restauranger erbjuder vegetariska rätter.Allt detta underlättar för nybörjare att förena sig med de människor som redangör vad de kan för att begränsa grymhet mot djur i sina dagliga liv.Trots det kommer djurens frigörelse att kräva större osjälviskhet från män-niskans sida att någon annan frigörelsekamp gjort. Djuren är själva oförmögnaatt begära sin egen frigörelse eller att protestera mot sina villkor genom röst-ning, demonstrationer eller bojkotter. Människan har kapacitet att förtrycka an-dra arter i evighet eller tills vi gjort denna planet olämplig för levande varelser.Kommer tyranniet att fortsätta, och därmed bevisa att moralen inte är någotvärd när den kolliderar med egenintresset, vilket de mest cyniska bland poeteroch �losofer alltid sagt? Eller kommer vi att växa med utmaningen och bevisaatt vi kan vara genuint osjälviska? Avbryter vi den skoningslösa behandlingenav djur i vårt våld, inte för att terrorister eller rebeller tvingar oss till det, utanför att vi inser att vår inställning är moraliskt förkastlig?Svaret på denna fråga beror på hur var och en av oss som individer besvararden.

48Victorias regering, Prevention of Cruelty to Animals Regulations, 1986, nr. 24. Reglerna
täcker testning av varje preparat för kemiskt, kosmetiskt, toalett-, hushålls- eller industriellt
bruk. De förbjuder användning av insidan av kaniners ögonlock i testsyfte. De förbjuder också
alla tester som innebär att man utsätter djur för ett antal ökande doser för att sedan använda
antalet dödsfall i syfte att ta fram ett statistiskt tillförlitligt resultat. Beträ�ande New South
Wales, se Animal Liberation: The Magazine (Melbourne) 27:23 (januari-mars 1989).



Fortsatt läsning

Detta är inte en komplett källförteckning (referenser till källor åter�nns i noter-na) utan ett urval av särskilt viktiga böcker, även sådana som argumenterarför vegetarianism. För en detaljerad litteraturöversikt, se Charles Magels uto-mordentligt innehållsrika Keyguide to Information Sources in Animal Rights(London: Mansell, och Je�erson, North Carolina: McFarland 1989).
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