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Tabula Gratulatoria
Forord
Hvordan bør vi behandle dyr?   Dette spørsmålet står på dagsorden i mange land. Påstander om misbruk av dyr i industri og forskning har ført til aksjoner, politiske protester, og krav om lovendringer. Er det nødvendig å endre etablert praksis, med alle de utgifter dette medfører? Slike vurderinger kan ikke bare dreie seg om kostnadene, men også om dyrs moralske status. Det trenges en avklaring og vurdering av de moralske hensyn som vi må ta i vår behandling av dyr. 

Denne boken tar opp til diskusjon noen normer, verdier og fakta som er viktige i vår behandling av dyr.  Et gjennomgående tema i flere av bidragene er hvordan fisk bør behandles. Satsingen på fiskeoppdrettsnæring gjør dette til et viktig tema i Norge. Fiskens moralske status har ikke vært drøftet like grundig som andre dyrs. Arbeidet med deler av denne boken har derfor vært støttet av Norges forskningsråd, som på denne måten har ønsket å være i forkant av viktige diskusjoner vi regner med å få også her i Norge.

Dyreetikk har vært et sentralt forskningstema for professor Jon Wetlesen ved Filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det er derfor gledelig at boken kan markere hans 60-årsdag. Jon Wetlesen er nestor innen dette feltet i Norge. I mer enn tredve år har han forsket, veiledet, og sogar fungert som sakkyndig - i rettsaken om lovligheten av pelsdyroppdrett i Norge. Bredden i perspektivene som presenteres her skyldes ikke minst at så mange har ønsket å bidra på denne måten for å markere Jon Wetlesens innsats.

Bokens første del peker på noen av de utfordringene som krever at vi reflekterer systematisk over dyreetikk, for eksempel våre umiddelbare opplevelser ved noe så dagligdags som fiskefangst. Arne Næss formulerer et sentralt spørsmål: hvilket krav på omsorg har dyr vi dreper?

Bergljot Børresen drøfter hvordan mennesket som ansvarlig for produksjonsdyr møter nye utfordringer, både for vår forståelse av hvordan dyr har det og for våre moraloppfatninger.

Arne Frøsli plasserer den norske dyrevernloven i historisk perspektiv og drøfter særlig kravet om at dyr ikke skal påføres unødig lidelse. Artikkelen gir også flere tankevekkende problemstillinger omkring unødig lidelse hos dyr, blant annet produksjonspresset i landbruket, dyrehold i bur, dilemmaer knyttet til rovdyrpolitikken og spørsmål ved bruk av forsøksdyr.

Andre del av boken presenterer og forsøker å begrunne forskjellige synspunkter på hvordan dyr bør behandles. Andreas Føllesdal gir først en oversikt over noen teorier om dyreetikk som har vært diskutert mye internasjonalt de siste år. 
Sven Åge Christoffersen presenterer og drøfter et kristent perspektiv, med vekt på menneskets evne til omsorg for andre mennesker og andre livsformer.
 
Kjell Madsen legger fram synspunkter fra indiske tradisjoner, med vekt på moderne advaita vedanta.

Jens Saugstad presenterer et syn på dyrs moralske status som bygger på Immanuel Kant. Han argumenterer for at dyr har egenverdi, det vil si at de må behandles godt for deres egen skyld, selv om mange har kritisert Kant for å hevde det motsatte.

Per Ariansen drøfter flere tilnærminger til våre moralske forpliktelser overfor dyr. Han hevder at det er empati og en samaritansk grunninnstilling som gjør det forkastelig å behandle dyr skjødesløst.

Tredje del av boken drøfter flere sider ved dyrevelferd, både teoretisk og praktisk.
Cecilie M. Mejdell gjennomgår en rekke aktuelle problemstillinger om dyrevelferd slik de har blitt drøftet i Rådet for dyreetikk, deriblant eggproduksjon, pelsdyroppdrett, sportsfiske der fangsten slippes ut, og avl med bruk av genteknologi.

Peter Sandøe, Pernille F. Johnsen og Stine B. Christiansen diskuterer ulike oppfatninger om dyrevelferd i etisk perspektiv. Våre oppfatninger om hva som er et godt liv for ulike dyreslag må selvfølgelig bygge på naturvitenskapelig kunnskap, men både valg og vekting av hva vi bør ta hensyn til hviler på etiske oppfatninger som det er viktig å reflektere over.

Olav Gjelsvik er opptatt av om fisk kan sies å ha smertebevissthet, noe som er av stor betydning for hvilken moralske status fisk har. Han peker på sterke grunner til å avvise at fisk har bevissthet om smerte.

Bjørn Ramberg skildrer sammenhengene mellom ny forskning om hjernen, vår forståelse av bevissthet, våre moralske oppfatninger om lidelse, og vår handlingspraksis. 

Når vi strever i gråsonene med å trekke opp grenser for rett og galt, har vi ikke annet å støtte oss til enn vår egen systematiske refleksjon basert på tilgjengelig forskning - både om nevrofysiologi, bevissthet og etisk teori. Artiklene i denne boken er bidrag til slik refleksjon. 

Flere av bidragene i denne boken ble først presentert på et symposium "Kan laks lide?" arrangert i felleskap av Filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo og Rådet for dyreetikk. Det er å håpe at samarbeidet vil fortsette å bære frukter. Rådet for dyreetikk er et uavhengig organ oppnevnt av Landbruksdepartementet for å vurdere og gi råd om prinsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon. Rådet har stor betydning for debatten om dyreetikk i Norge og presenteres derfor i et appendiks.

Norges forskningsråds program om Produksjon av laksefisk fortjener stor takk for sin økonomiske støtte til symposiet og til utgivelse av denne boken, og også til den forskning som ligger bak flere av artiklene. Takk også til Marie Hidle for hennes utmerkede oversettelse av artikkelen til Sandøe, Johnsen og Christiansen.
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