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N
är den unge konstnären Simon Dykes 
vaknar efter en natts hårt festande upptäck-
er han att flickvännen Sarah har förvandlats 
till schimpans. Även Dykes själv har blivit en 
schimpans, men det vägrar han att acceptera.

Han blir intagen på psyk och omhändertagen av doktor 
Zack Busner, även han schimpans. Busner tar sig an Simon 
Dykes som ett forskningsprojekt – konstnären använder 
strupljud i stället för armarna för att kommunicera, och 
tycks värja sig både mot att ha sex offentligt och att rengöra 
medschimpansernas päls. 

Will Selfs skildring av när Simon Dykes långsamt ”för-
apas” i boken Stora apor från 1998, är ett kafkaeskt, sati-
riskt och träffsäkert exempel på relationen mellan männ-
iskor och djur och den haltande förståelsen dem emellan.  

Förmågan att sätta sig in i andra varelsers situation är 
något som det har talats mycket om de senaste decennier-
na – både när det gäller att behandla medmänniskor vär-
digt, och som rättesnöre för hur vi förhåller oss till djur.  

Vi lever i en tid när kopplingen mellan köttätande, kli-
matförändringar och hälsa blir både allt tydligare och mer 
besvärande. Men att äta kött har fler konsekvenser än så. 

Hur levde 
din köttbit?

Oavsett om vi äter kött eller inte finns det något som vi alla bör vara 
överens om: vår moraliska inställning till djurens liv när de ännu lever.  

•
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Köttätare och ickeköttätare kan ha 
svårt att mötas i diskussioner efter-
som deras ståndpunkter ligger så 
långt ifrån varandra. Samtidigt tycks 
det inte finnas någon ände på skan-
dalerna kring djur som behandlas illa 
vid uppfödning, transport och slakt.  

Vi behöver vara på det klara med 
vår inställning till köttkonsumtion, 
oavsett om det ingår i vår kost eller ej. 
Att ta ställning för eller emot att föda 
upp och äta djur är en sak, att uttryck-
ligen förklara sin åsikt är en annan. 

I en mer nyutkommen bok, Fel-
low Creatures: Our Obligations to the 
Other Animals från 2019, argumente-
rar filosofiprofessorn Christine Kors-
gaard på Harvarduniversitetet för att 
människans vällevnad inte automa-
tiskt är viktigare än djurens. Vi har en 
skyldighet, menar hon, att behandla 
även djur som kännande varelser, och 
inte som redskap för vår egen vinning.

I ett avsnitt av brittiska Intelligence 
Squareds podcast från 2016 är rubri-
ken för diskussionen: ”Det ligger inget 
fel i att människan föder upp och dö-
dar djur för att äta dem.” Journalisten 
George Monbiot från The Guardian 
talar emot påståendet, medan den nu 
bortgångne restaurangkritikern och 
författaren AA Gill från The Sunday 
Times talar för. Gill hävdar att det 
fåtal arter av djur som vi föder upp 
för att äta tjänar på relationen. ”För 

att föda upp djur måste du ha deras medgivande. Det går 
inte att föda upp djur som inte vill födas upp. Det är inte vi 
som tvingar dem. De måste se en poäng i att bli uppfödda, 
och det är inte många av dem som gör.”

För AA Gill är konkurrens och potentiell förintelse del 
av naturens gång och en del av skönheten med tillvaron. 

”Naturen styrs av kataklysmer och olyckor. Vi föds och 
växer upp som konkurrenter, och utvecklas av att konkur-
rera. Det finns inget rätt sätt för världen att vara på. Vi går 
vidare eftersom något annat misslyckas. Vi människor 
har som art varit enormt framgångsrika, det är inte vårt 
fel, utan vår skicklighet.”

De flesta har en mindre fatalistisk inställning till kött-
ätande och naturens gång, som den snickare jag träffade 
i Grekland för 25 år sedan. När han sa att han bara äter 
djur som han har haft en personlig relation till, skrattade 
jag gott. I dag är det inget skämt, utan en ganska vanlig in-
ställning, att bara äta djur som har haft ett garanterat bra 
liv och tagits om hand väl. •
                                                                                                                                         
Per Styregård | är ICONs mat- och vinredaktör. Han är 
författare till boken Smakens makt. 

”När han sa att 
han bara äter 
djur som han 

har haft en per-
sonlig relation 

till, skrattade 
jag gott.’’

Är människans 
vällevnad vikti-

gare än djurens?

LÄSTIPS 

Äta djur  
(2009)  

Jonathan Safran Foer 
Kanske den mest infly-
telserika boken sedan 
sekelskiftet om etiken 

kring köttätande.
 

Djurens frigörelse 
(1975) 

Peter Singer  
Banbrytande referens-

verk med djurrätts-
rörelsens filosofiska  

grundargument.
 

The Ethical Carnivore: 
My Year Killing to Eat 

(2017) 
Louise Gray 

Gray beslutar sig för att 
bara äta kött från djur 

som hon har dödat själv.
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