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1. Inledning 

Författarna av Zoopolis – A Political Theory of Animal Rights, Sue Donaldson och Will  

Kymlicka, anser att djurrättsrörelsen idag har stagnerat till följd av den bristfälliga 

utformningen av traditionell djurrättsteori. Även om vissa framgångar har uppnåtts så är 

avsaknaden av offentlig opinion och verkliga politiska förändringar ett avgörande problem för 

djurrättsrörelsen. De anser att djurrättsteorin har misslyckats med att identifiera de mest 

allvarliga etiska utmaningarna när det gäller våra relationer till icke-mänskliga djur 

(Donaldson & Kymlicka 2011, s. 1). Donaldsons och Kymlickas avsikt med Zoopolis är att 

vidareutveckla och utvidga traditionell djurrättsteori genom att utforma ett nytt ramverk som 

ska kunna svara på de utmaningar som vi står inför när det gäller icke-mänskliga djurs välfärd 

(ibid). Genom att utgå från modern politisk teori så delar författarna in icke-mänskliga djur, 

härefter refererade till som ”djur” för enkelhetens skull, i tre övergripande kategorier. Dessa 

är baserade på djurens relationella förhållande till människor, grundat på geografiska och 

historiska faktorer som har påverkat hur olika grupper av människor och djur samverkar 

(Donaldson & Kymlicka 2011, s. 6). De visar hur de olika grupperna ger upphov till olika 

moraliska förpliktelser och ger sedan förslag på vilken politisk status vi bör ge respektive 

grupp och vad denna status kan komma att betyda för oss människor och vårt politiska system 

(Donaldson & Kymlicka 2011, s. 11). De tre kategorierna är: domesticerade djur, liminala 

djur (sådana djur som delar livsmiljö med människan men som lever oberoende av dessa, till 

exempel duvor och råttor) och vilda djur. Den sista gruppen, vilda djur, är sådana djur som 

flyr mänsklig kontakt och som lever utanför människans bosättningar. Dessa kan själva 

tillfredsställa sina behov av föda, skydd, och social struktur, de skyr människans bosättningar 

och upprätthåller en oberoende existens (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 156). Denna 

uppsats kommer att fokusera på denna kategori samt Donaldsons och Kymlickas förslag om 

hur vi bör förhålla oss till denna grupp. Deras förslag är att vi bör anta en generell princip om 

icke-ingripande för att måna om vilda djurs välfärd och att vi bäst gör detta genom att utvidga 

suveränitetsbegreppet och erkänna vilda djur suveränitet (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 

169 f.). 

 Jag kommer att undersöka Donaldsons och Kymlickas suveränitetsmodell i 

ljuset av kritik som har formulerats av Andrée-Anne Cormier och Mauro Rossis i deras artikel 

”The Problem of Predation in Zoopolis”. De anser också att vi bör följa en generell princip 

för icke-ingripande när det gäller vilda djur, men att denna inte kan legitimeras med hjälp av 

en suveränitetsmodell (Cormier & Rossi 2011, s. 1). De anser att Donaldsons och Kymlickas 
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teori faller offer för vad de kallar predationsproblemet. De menar att fenomenet predation, 

alltså företeelsen att rovdjur måste döda andra djur för att överleva, visar att vilda djur inte har 

tillräcklig kompetens för att inneha suveränitet. På grund av avsaknaden av denna kompetens 

så kan inte en suveränitetsmodell användas som belägg för en generell princip om icke-

ingripande i vilda djurs livsmiljö (ibid). 

Jag vill undersöka om predationsproblemet utgör ett allvarligt problem för 

Donaldson och Kymlickas teori om en suveränitetsmodell för vilda djur och huruvida dessa 

skulle kunna svara på kritiken. Detta leder oss fram till frågeställningen: Är Cormiers och 

Rossis kritik, att vilda djur inte kan utgöra suveräna samhällen på grund av avsaknad av 

kompetens, mot Donaldsons och Kymlickas teori om vilda djurs suveränitet, övertygande? 

Min tes är att kritiken är övertygande. Donaldson och Kymlicka verkar inte kunna svara på 

kritiken på ett tillfredställande sätt och samtidigt vara konsekventa mot sin teori. Det verkar 

som att de bedömer människan och djur olika, trots att deras teori gör anspråk på att inte göra 

detta.   

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: efter inledningen följer en kort bakgrund 

i avsnitt 2 som beskriver vilka djurrättsteoretiska antaganden som Zoopolis vilar på, samt den 

traditionella djurrättsteorins problematik gällande vårt förhållande till vilda djur. I avsnitt 3 

presenteras Donaldsons och Kymlickas argument för en suveränitetsmodell för vilda djur och 

i avsnitt 4 följer Cormier och Rossis kritik mot denna. I utredningen i avsnitt 5 följer en 

granskning av de olika argumentens rimlighet samt en diskussion om huruvida Donaldsons 

och Kymlickas position får rimliga följder. Avsnitt 6 innehåller en kort sammanfattning av 

diskussionen samt en slutsats. 

 

2. Bakgrund  

Donaldson och Kymlicka, härefter refererade till som D & K, vill bygga vidare på traditionell 

djurrättsteori och utveckla denna för att bättre svara på de problem som djurrättsrörelsen står 

inför. Liksom de flesta moderna teorierna inom djurrätt anser D & K att alla varelser som är 

kännande (sentient), det vill säga har en subjektiv uppfattning om sitt eget liv och sin 

omgivning, bör omfattas av grundläggande rättigheter, samt av jämlikhetsprincipen som ska 

garantera vars och ens intressen lika hänsyn (Donaldson & Kymlicka 2011, s.24). 

Diskussionen om djurs moraliska status har i stor utsträckning handlat om vilka kriterier en 

varelse ska uppfylla för att kunna inneha rättigheter och idag råder det en övergripande 

konsensus bland djurrättsteoretiker, med vissa undantag, att egenskapen att vara kännande är 
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ett giltigt kriterium för detta (ibid). När det kommer till vilda djur så anser de flesta moderna 

teorier att vi bör förespråka en generell princip om icke-ingripande i vilda djurs livsmiljö, 

eftersom dessa klarar sig bäst utan mänsklig interaktion och själva har förmågan att ta hand 

om sig själva och sin omgivning (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 159). De flesta teorierna 

gör två generella antaganden om vilda djur: 1) alla kännande djur har universella och 

fundamentala rättigheter, och 2) en princip som brukar kallas ”Laissez-faire intuitionen”, 

formulerad av Clare Palmer, som innebär att människor inte har några positiva skyldigheter 

mot vilda djur – den enda skyldighet vi har är att lämna dem i fred (Donaldson & Kymlicka 

2011, s. 161). D & K anser att dessa två antaganden är problematiska. Om det är så, att vilda 

djur har universella och fundamentala rättigheter till liv och frihet, så borde väl människor 

göra allt i sin makt för att skipa rättvisa för dem samt försöka förhindra onödigt lidande? Vi 

bör i sådana fall kanske ingripa i naturen för att förhindra predation, svält och andra 

livshotande situationer för djuren. Men detta verkar kontraintuitivt. En rimlig teori för vilda 

djurs rättigheter bör stå bakom en generell teori om icke-ingripande i vilda djurs livsmiljö 

samtidigt som den kan legitimera vissa ingripanden (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 181 ff.). 

De anser att ett problem med traditionell djurrättsteori är att den formulerar djurens rättigheter 

i form av negativa rättigheter, till exempel rätten att inte ägas, dödas eller torteras. Men är det 

inte så, att om djur har universella och fundamentala rättigheter så bör de även ha positiva 

rättigheter? Till exempel, ha rätt till sin naturliga livsmiljö, till att röra sig fritt mellan 

områden och till att bestämma över sitt eget liv. Detta kan inte traditionell djurrättsteori ta 

tillvara på och därför anser D & K att den är alldeles för snäv (Donaldson & Kymlicka 2011, 

s. 6 f.).  

 

3.0 Donaldsons och Kymlickas argument i Zoopolis 

För att formulera en framgångsrik teori om vilda djurs rättigheter så föreslår D & K att vi ska 

ta hjälp av begrepp som har utformats inom politisk teori. Deras förslag är att vi bör utvidga 

suveränitetsbegreppet så att det även kan innefatta vilda djur och deras livsmiljö (Donaldson 

& Kymlicka 2011, s. 169 f.). De använder termen samhälle för vilda djurs livsmiljö eftersom 

de menar att denna på många sätt motsvarar människans livsmiljö. Vilda djurs livsmiljö består 

av en pluralitet av arter som samverkar tillsammans och i ömsesidiga beroenden. Dessa 

skapar ett gemensamt intresse att skydda deras territorium från utomstående hot (Donaldson 

& Kymlicka 2011, s. 13 f.). Om vi erkänner vilda djurs samhällen suveränitet så innebär detta 

att vi har samma skyldigheter gentemot dem som gentemot suveräna stater enligt 

internationell lag. Således är kolonisation, invasion eller andra exploaterande ingripanden 
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förbjudna (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 169). En suveränitetsmodell för vilda djurs 

samhällen skulle också bättre svara på vilka ingripanden som är legitima eftersom denna tar 

tillvara både på djurens grundläggande rättigheter och deras behov av att upprätthålla en 

oberoende existens fri från människan (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 179 ff.).  

D & Ks resonemang består av två argument, ett huvudargument och ett 

kompletterande argument till stöd för premiss två i huvudargumentet. Det andra argumentet 

delas upp i två delar som jag har valt att kalla för ”suveränitetsbegreppets moraliska syfte” 

och ”kompetensargumentet”.  

 

3.1 Huvudargument 

Enligt D & K blir vilda djurs samhällen utsatta för samma sorts exploatering som många 

mänskliga samhällen historiskt sett har blivit utsatta för (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 

168). Det finns gott om exempel ur den mänskliga historien om starkare stater som utnyttjar 

svagare stater genom invasion och därmed förnekar den svagare staten självstyre och 

suveränitet. Till exempel, under 1700-talet erövrade Europa stora delar av Afrika; européerna 

förslavade hela befolkningar och tog ifrån dem deras kultur och traditioner, utnyttjade deras 

land och dess resurser och ödelade därmed stora delar av den befintliga samhällsstrukturen 

hos de ursprungliga samhällena. Idag skulle de flesta förkasta denna typ av övergrepp. 

Skapandet och upprätthållandet av internationella lagar ska skydda svagare nationer mot 

invasion. Dessa lagar talar också om vad som kan räknas som legitima ingrepp i en annan stat 

och vad som förväntas av andra stater gällande åtgärder vid till exempel katastrofer av olika 

slag, såsom naturkatastrofer eller politiska och sociala konflikter som drabbar befolkningen 

(ibid). Detta ligger till grund för D & Ks första premiss, P1) Det gäller för alla suveräna 

samhällen att de flesta, men inte alla, ingripanden är förbjudna. Som vi ska se i nästa avsnitt 

så anser D & K att vilda djur uppfyller de krav som ställs för att kunna utgöra ett suveränt 

samhälle. De menar att vilda djur har förmågan att bestämma över utformningen av det 

kollektiva livet och har den kompetensen som krävs för att upprätthålla en oberoende existens 

(Donaldson & Kymlicka 2011, s. 170 f.). Deras andra premiss, P2), lyder: vilda djurs 

samhällen utgör suveräna samhällen. I förkortad form ser deras huvudargument ut som följer: 

 

P1) Det gäller för alla suveräna samhällen att de flesta, men inte alla, ingripanden är förbjudna  

P2) Vilda djurs samhällen utgör suveräna samhällen 

C1) De flesta, men inte alla, ingripanden i vilda djurs samhällen är förbjudna (P1, P2) 
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3.2 Det kompletterande argument 

Huvudargumentet visar att en suveränitetsmodell för vilda djurs samhällen stödjer en generell 

princip om icke-ingripande. D & Ks nästa steg är att argumentera för den andra premissen, 

alltså att vilda djurs samhällen uppfyller de krav som ställs för att kunna utgöra ett suveränt 

samhälle. Detta gör de genom att undersöka suveränitetsbegreppets moraliska syfte samt 

genom att resonera kring vad för sorts kompetens som krävs för suveränitet.  

 

3.2.1 Suveränitetsbegreppets moraliska syfte 

För många kan det verka långsökt att prata om suveränitet när det gäller vilda djur. Begreppet 

definieras ofta som en politisk maktstruktur med komplexa institutioner och strukturer, där det 

finns en rådande absolut auktoritet (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 172). Många anser även 

att begreppet historiskt sett har varit förtryckande till sin natur eftersom det uppkom i 

samband med imperialismen. Men D & K anser att vi kan rehabilitera suveränitetsbegreppet 

och försöka se det i ett nytt ljus (ibid.). Om vi definierar suveränitet som enbart en politisk 

maktstruktur så är det många mänskliga samhällen som inte skulle uppfylla kraven. Till 

exempel, det inhemska folket i Australien har historiskt sett haft en helt annan 

samhällsstruktur än vi i västvärlden. Idag skulle vi aldrig acceptera ett ingripande i stil med 

Storbritanniens kolonisation på 1600-talet. Att ett inhemskt folk saknar en viss maktstruktur 

kan inte rättfärdiga invasion eller kolonisation av deras samhälle. Detta visar att den klassiska 

definitionen av suveränitetsbegreppet i själva verket är alldeles för snäv (Donaldson & 

Kymlicka 2011, s. 174). D & K föreslår att vi istället ska fundera över begreppets moraliska 

syfte. De hävdar, med stöd från Jo-Ann Pemberton, att suveränitet är ett medel för att skydda 

ett territorium där samhällen kan växa och blomstra (Donaldson & Kymlicka 2011, s.172). 

Suveränitet kan ses som ett verktyg för att skydda samhällens autonomi. Huruvida individer i 

ett samhälle uppnår blomstring genom att vara autonoma varierar förstås mellan olika 

samhällen och arter, men i det mänskliga fallet verkar det åtminstone tydligt att individer har 

ett intresse av autonomi. Denna autonomi är i sin tur ett medel för att kunna uppnå individuell 

och kollektiv blomstring. Till exempel, en livegen människa med begränsat inflytande över 

sitt eget liv har troligtvis mindre chanser till att leva ett lyckligt liv, jämfört med en människa 

som har stor frihet i att ta beslut över sitt liv och kunna uppfylla sina egna preferenser. Det 

verkar alltså rimligt att hävda att en människas autonomi är ett verktyg till att uppnå 

blomstring. D & K framhåller att om individer i ett samhälle visar prov på till exempel 

självbestämmande, lever i en oberoende existens som de själva värdesätter, tydligt visar 



7 av 22 
 

 

motstånd mot extern invasion, och är kompetenta nog att kunna upprätthålla den sociala 

organisationen, så har de ett intresse av autonomi (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 173). Om 

vi utgår från suveränitetsbegreppets moraliska syfte, att skydda individers autonomi, så borde 

det vara ett tillräckligt villkor att individer har ett intresse av autonomi för att de ska kunna 

utgöra suveräna samhällen (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 174). Från detta resonemang 

formar D & K sin första premiss i det andra argumentet, som jag väljer att kalla P3 eftersom 

det är deras tredje premiss sammantaget, P3): eftersom det moraliska syftet med 

suveränitetsbegreppet är att beskydda individers autonomi, så är det ett tillräckligt villkor att 

individerna i ett samhälle har ett intresse av autonomi för att detta samhälle ska vara suveränt. 

 

3.2.2 Kompetensargumentet 

D & Ks argumentation är minst sagt kontroversiell. Men för resonemangets skull så kan vi 

acceptera att det verkar rimligt att det är ett tillräckligt villkor att individer har ett intresse av 

autonomi för att de ska kunna utgöra suveräna samhällen i det mänskliga fallet. Frågan är om 

detta även gäller för vilda djur. Har vilda djur ett intresse av autonomi? Det är vida 

omdiskuterat hur människor och icke-mänskliga djur skiljer sig åt, men om vi utgår från 

resonemanget ovan verkar vi kunna slå fast att om individer i ett samhälle vill leva i en 

självständig och oberoende existens, avskärmat från andra samhällen, och har kompetensen 

att göra detta så verkar de ha ett intresse av autonomi (Donaldson & Kymlicka 2011, s.173). 

För att D & Ks argument om att vilda djurs samhällen bör erkännas suveränitet ska vara 

övertygande så måste de argumentera för att vilda djur har den kompetensen som krävs för att 

ha ett intresse av autonomi.  

Det är många som hävdar att skillnaderna mellan människa och djur är så stora 

att vi inte kan hävda att deras intresse av autonomi går att jämställa. Många skulle hävda att 

suveränitet som politiskt verktyg verkar kräva åtminstone vissa kapaciteter, som till exempel 

rationellt reflekterande och självmedvetet beslutsfattande och därför är det tveksamt om vilda 

djur besitter den kompetens som krävs (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 170 f.). Men D & K 

hävdar att dessa kapaciteter inte är nödvändiga för att upprätthålla en självständig och 

oberoende existens. De menar att om individer är kompetenta nog att ta hand om sig själva 

och sitt samhälle på ett tillfredställande sätt, utan hjälp från andra, så bör vi anse att de är 

självständiga nog (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 175). Deras fjärde premiss lyder: P4) Om 

vilda djurs samhällen har kompetensen som krävs för att hantera de utmaningar som dess 

medlemmar står inför, så är de individer som har ett intresse av autonomi.  
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Vad för sorts kompetens krävs då för att kunna ta hand om sig själv och sitt 

samhälle på ett tillfredställande sätt? D & K hävdar att om ett samhälle har förmågan att 

hantera de utmaningar som dess medlemmar står inför, att samhället kan förse individuella 

medlemmar med en social kontext där de kan växa och blomstra, där de är kapabla att 

framgångsrikt tillfredsställa sina behov och att minimera riskerna i det vilda, så uppfyller de 

kraven för den kompetens som krävs för suveränitet (Donaldson och Kymlicka, s. 175 f.). De 

anser att vilda djur är kompetenta både som individer och som kollektiv. Som individer har de 

till exempel kunskapen om vad för sorts föda de behöver, var de kan hitta denna och hur de 

kan förvara den under vintern. De vet var de ska söka skydd, hur de ska ta hand om sin 

avkomma, hur de bäst kan hushålla med energi och de kan navigera över stora avstånd med 

mera (ibid). De sociala arterna, som vargar, elefanter och delfiner, är bra exempel på hur vilda 

djur uppvisar kompetens som kollektiv; de samarbetar och jagar tillsammans, de hjälps åt att 

ta hand om gruppens avkomma och de tar hand om gruppens svaga och äldre. På dessa och på 

många andra sätt visar vilda djur att de kan hantera utmaningarna i naturen och framgångsrikt 

tillfredsställa sina behov (ibid). D & Ks femte premiss lyder: P5) Vilda djur har kompetensen 

som krävs för att kunna hantera de utmaningar som samhällets medlemmar står inför. I 

kortfattad form ser D & Ks andra argument, som ger stöd till P2) i huvudargumentet, ut som 

följer: 

 

P3) Eftersom det moraliska syftet med suveränitetsbegreppet är att beskydda individers 

autonomi, så är det ett tillräckligt villkor att individerna i ett samhälle har ett intresse av 

autonomi för att detta samhälle ska vara suveränt 

P4) Om vilda djurs samhällen har kompetensen som krävs för att hantera de utmaningar som 

dess medlemmar står inför, så är de individer som har ett intresse av autonomi.  

P5) Vilda djur har kompetensen som krävs för att kunna hantera de utmaningar som 

samhällets medlemmar står inför 

P6) Vilda djur har ett intresse av autonomi (P4, P5) 

C2) Vilda djurs samhällen utgör suveräna samhällen (P3, P6) 

 

4.0 Predationsproblemet 

Andrée-Anne Cormier och Mauro Rossis, härefter refererade till som C & R, framför kritik 

mot D & Ks teori i sin artikel ”The Problem of Predation in Zoopolis”. De håller med D & K 

om att vi bör följa en generell princip om icke-ingripande gentemot vilda djurs livsmiljö, men 
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de anser att principen inte kan legitimeras med hjälp av D & Ks suveränitetsmodell (Cormier 

& Rossi 2011, s. 1). Deras kritik riktas framförallt mot P5) vilda djur har kompetensen som 

krävs för att kunna hantera de utmaningar som samhällets medlemmar står inför. De anser att 

vilda djur saknar den kompetens som krävs för att kunna utgöra suveräna samhällen på grund 

av fenomenet predation, det vill säga faktumet att vissa medlemmar i samhället fortlöpande 

måste ta livet av andra medlemmar för att själva inte dö (ibid). Predation orsakar så pass höga 

dödssiffror i vilda djurs samhällen att vi inte rimligtvis kan anse att detta bara utgör en 

utmaning för samhället. Det är uppenbart att vi inte skulle acceptera höga dödssiffror i det 

mänskliga fallet, varför kan vi göra detta i djurens fall? C & R anser att fenomenet predation i 

själva verket utgör en systematisk katastrof för vilda djurs samhällen (Cormier & Rossi 2011, 

s. 5). Deras argument delas upp i två delar. I den första delen ger de belägg för att predation 

faktiskt utgör en systematisk katastrof för vilda djurs samhällen och i den andra delen visar de 

att oförmågan att hantera systematiska katastrofer är tillräckligt för att visa att vilda djur 

faktiskt inte kan hantera de utmaningar som de står inför.  

 

4.1 En systematisk katastrof 

Fenomenet predation står för de största dödssiffrorna i vilda djurs samhällen (Cormier & 

Rossi 2011, s. 4). För att visa på hur stor del av djuren som dödas på grund av predation så 

använder C & R två exempel. Av Serengetis population av gaseller dödas 51 – 82 % av 

rovdjur, de flesta innan de uppnått vuxen ålder. Ett annat exempel är primaten röd Colobus, 

vars population minskas med 15 – 35 % på grund av predation (Cormier & Rossi 2011, s.4 f.). 

Det är rimligt att anta att dessa höga dödssiffror aldrig skulle tolereras i det mänskliga fallet. 

D & Ks utgångspunkt är ju att vilda djur har blivit utsatta för orättvisor som är jämförbara 

med de lidanden som många mänskliga samhällen har utsatts för. Om det är rimligt att 

jämföra människors och vilda djurs samhällen i vissa avseenden, varför är det inte rimligt att 

jämföra dem när det kommer till dödssiffror? En stat som kontinuerligt låter stora delar av 

befolkningen dö skulle anses vara en misslyckad stat (failed state) och skulle aldrig erkännas 

suveränitet i det mänskliga fallet. Utan tvivel skulle massdöd av människor räknas som en 

systematisk katastrof. Om ett samhälle kontinuerligt lider av stora dödssiffror, eller hot om 

sådana, så är det rimligt att anse att varken individerna eller kollektivet har förmågan att 

blomstra (Cormier & Rossi 2011, s. 5 f.). Detta resonemang leder fram till C & Rs första 

premiss, P7): predation utgör en systematisk katastrof för vilda djurs samhällen. C & R menar 

dessutom att vi har goda skäl att tro att predation utgör en permanent katastrof, och inte bara 
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en utmaning, eftersom vilda djurs samhällen inte visar tecken på förändring. Och varför skulle 

de? De är ju utvecklade genom evolution och naturligt urval och är således utvecklade för att 

fungera optimalt i överlevnadssynpunkt i sin befintliga livsmiljö (Cormier & Rossi 2011, s. 

6).  Detta är en stor skillnad jämfört med misslyckade stater. En stat har potential att utvecklas 

och förbättra villkoren för dess medlemmar, till exempel genom att göra förändringar i det 

politiska systemet eller genom att inrätta institutioner som ska verka för en mer rättvis politik. 

Vilda djur å andra sidan, verkar inte ha möjlighet att själva stoppa höga dödssiffror i deras 

samhällen (ibid). Detta resonemang ger belägg för C & Rs andra premiss, P8): vilda djurs 

samhällen är oförmögna att hantera problemet med massiv predation. 

 

4.2 Ett tillräckligt villkor 

D & K hävdar att om ett samhälle har förmågan att hantera de utmaningar som dess 

medlemmar står inför, att samhället kan förse individuella medlemmar med en social kontext 

där de kan växa och blomstra, där de är kapabla att framgångsrikt tillfredsställa sina behov 

och att minimera riskerna i det vilda, så uppfyller de kraven för den kompetens som krävs för 

suveränitet (Donaldson och Kymlicka 2011, s. 175 f.). Men C & R menar att förmågan att 

hantera systematiska katastrofer i själva verket är ett nödvändigt villkor för att vara kompetent 

nog för att ha ett intresse av autonomi (Cormier & Rossi 2011, s.6). Detta blir tydligt om vi 

jämför med människor. Om en stat tillåter ihållande höga dödssiffror skulle den inte erkännas 

suveränitet av andra stater. Den skulle snarare anses vara en misslyckad stat (ibid). Varför 

skulle detta inte stämma även för vilda djurs samhällen? Eftersom vilda djurs samhällen visar 

på en oförmåga att hantera systematiska katastrofer, såsom predation, så kan de inte ta hand 

om sig själva och sköta sina samhällen oberoende av människor, på ett sätt som gynnar både 

deras individuella blomstring och den kollektiva blomstringen (Cormier & Rossi 2011, s. 5 

f.). Detta leder fram till C & Rs tredje premiss, P9): Oförmågan att hantera systematiska 

katastrofer är tillräcklig för att visa att vilda djur inte har kompetensen som krävs för att 

hantera de utmaningar som de står inför. C & Rs argument, som alltså riktar sig mot den 

femte premissen i D & Ks andra argument, lyder i kortfattad form: 

 

P7) Predation utgör en systematisk katastrof för vilda djurs samhällen. 

P8) Vilda djurs samhällen är oförmögna att hantera problemet med massiv predation 

P9) Oförmågan att hantera systematiska katastrofer är tillräcklig för att visa att vilda djur inte 

har kompetensen som krävs för att hantera de utmaningar som de står inför. 
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C3) Vilda djurs samhällen är inte kompetenta att hantera de utmaningar som de står inför. (P7, 

P8, P9) 

 

Slutsatsen visar alltså att P5): vilda djur har kompetensen som krävs för att kunna hantera de 

utmaningar som dess medlemmar står inför, är falsk. Därför följer inte heller P6): Vilda djur 

har ett intresse av autonomi. Vi har således goda skäl att tro att C2): Vilda djurs samhällen 

utgör suveräna samhällen, är falsk. Detta innebär också att vi har goda skäl att anse att 

slutsatsen i D & Ks huvudargument, C1): De flesta, men inte alla, ingripanden i vilda djurs 

samhällen är förbjudna, är falsk. På detta sätt har C & R argumenterat för att D & Ks 

suveränitetsmodell för vilda djurs samhällen inte utgör en rimlig teori för en generell princip 

om icke-ingripande i vilda djurs livsmiljö.  

C & Rs förslag är att vi istället bör utgå från ett annat argument inom 

djurrättsteori för att lägga fram skäl för en generell princip om icke-ingripande i vilda djurs 

livsmiljö, nämligen felbarhetsargumentet (fallibility argument). Detta framhåller att eftersom 

vi saknar fullständig kunskap om vilda djurs liv och de komplexa ekosystemen som utgör 

deras livsmiljö, så skulle vi oavsiktligt orsaka mer skada än nytta genom att ingripa. Vår 

skyldighet att inte orsaka större skada är större än vår skyldighet att ingripa (Cormier & Rossi 

2011, s. 8 f.). Argumentet är omtvistat eftersom det antyder att om vi bara hade mer kunskap 

om djuren och deras habitat så skulle det vara vår skyldighet att ingripa för att stoppa bland 

annat predation. Vi skulle kunna separera rovdjur och bytesdjur och förse var och en med 

föda och trygghet och tillfredsställa alla deras behov så att de till slut kan uppnå blomstring. I 

längden skulle detta innebära att vi skulle forma om hela den naturliga världen och skapa en 

världsomspännande och välskött djurpark. D & K anser att detta varken är rimligt eller 

önskvärt och förkastar därför felbarhetsargumentet som försvar för en generell princip om 

icke-ingripande (Donaldson & Kymlicka 2011, s. 164). Men C & R menar att detta i princip 

inte vore orimligt. Bara för att vi inte har fullständig kunskap idag betyder det inte att vi i 

framtiden kan komma att ha mer kunskap, mer resurser och politiska incitament till att 

förhindra onödigt lidande i vilda djurs samhällen (Cormier & Rossi 2011, s.9 ff.). 

 

5.0 Utredning 

För att svara på frågeställningen så kommer jag att jämföra D & Ks och C & Rs argument och 

bedöma deras rimlighet, samt försöka svara på C & Rs kritik utifrån D & Ks position. Jag 

kommer även att undersöka hur D & K kan stå bakom både principen om grundläggande 
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rättigheter för kännande varelser och jämlikhetsprincipen, men samtidigt bedöma människans 

och djurens fall så olika.  

 

5.1 Utmaning eller katastrof? 

Cormier och Rossi anser alltså att predation utgör en systematisk katastrof för vilda djur, 

medan Donaldson och Kymlicka anser att predation enbart är en av många utmaningar som 

dessa står inför. Det verkar ligga något i C & Rs kritik – hur kan vi acceptera stora och 

ihållande dödssiffror i vilda djurs samhällen om vi anser att dessa har grundläggande 

rättigheter till liv och frihet? Dessa positioner verkar inkompatibla och att uttrycka 

problematiken som en utmaning verkar vagt. För att försöka svara på C & Rs kritik i P7): 

predation utgör en systematisk katastrof för vilda djurs samhällen, så kommer jag undersöka 

hur vi kan skilja på utmaning och systematisk katastrof och vilken hållning som är mest rimlig 

för vilda djurs samhällen.  

Först vill jag klargöra betydelsen av de båda termerna. Om vi ställer dessa mot 

varandra så är det tydligt att ”utmaning” helt klart är mildare uttryckt än ”systematisk 

katastrof”. En utmaning kan beskrivas som en prövning eller svår uppgift som en 

person/personer ställs inför, som antingen kan lyckas eller misslyckas. Ordet uppmanar till 

handling, något som bör tas itu med. Att använda ordet ”utmaning” för att beskriva vilda djurs 

problematik med de höga dödssiffrorna till följd av predation indikerar att vilda djur de facto 

har kapaciteten att hantera detta. Att använda termen ”systematisk katastrof” för att beskriva 

detsamma indikerar däremot att de inte har denna kapacitet – en systematisk katastrof kan 

snarare liknas vid ett återkommande sammanbrott av något slag och pekar på ett stort 

misslyckande eller bakslag. Men det verkar inte helt uppenbart var gränsen går mellan 

utmaning och katastrof – när går en utmaning över till att bli en katastrof? Det verkar vara en 

fråga om grader. Vissa utmaningar är definitivt värre än andra, det vill säga får sämre 

konsekvenser, och vissa katastrofer är mildare än andra. Jag vill också undersöka om 

gränsdragningen mellan utmaning och katastrof påverkas av vem det är som blir drabbad och 

vad detta i sådana fall får för konsekvenser för D & Ks resonemang.  

För att tydliggöra att gränsdragningen mellan utmaning och katastrof är en fråga 

om grader och att vi verkar bedöma situationer olika beroende på vilka det är som blir 

drabbade så ger jag ett hypotetiskt exempel: 
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Ett mänskligt samhälle drabbas av svår torka och grödorna torkar nästan ut, men 

producerar fortfarande lite, men knappt tillräckligt med mat åt befolkningen. Till följd 

av detta hotas samhället av hungersnöd. Detta kan vi rimligtvis tolka som en utmaning 

för befolkningen. Säg att torkan förvärras ytterligare nästa år med följden att grödorna 

torkar ut helt och producerar ingen mat alls. Ledningen bestämmer att samhällets 

matreserver ransoneras ut i små mängder till befolkningen. Till följd av hungersnöden 

så avlider alltfler av de svaga och sjuka i befolkningen. Nu är det rimligt att säga att 

samhället står inför en katastrof. Nästa år blir situationen extrem – skördarna är döda 

och nästan inga reserver finns kvar. Nu börjar stora delar av befolkningen avlida och 

samhället riskerar att utplånas helt. Den desperata ledningen bestämmer sig för att ta till 

extrema åtgärder för att befolkningen inte ska tillintetgöras helt. De bestämmer att några 

av de svagaste medlemmarna som har minst chans att överleva inte blir tilldelade några 

matransoner ur de nästan helt uttömda reserverna, så att de reserver som fortfarande 

finns går till de som har störts chans att överleva. Till följd av detta avlider stora delar 

av befolkningen, men majoriteten överlever. Detta kan vi rimligtvis betrakta som en 

allvarlig katastrof, inte bara för individerna som avlider av hungersnöd utan även för 

kollektivet. Ledningens överlevnadsstrategi visar sig dock vara den bästa i det extrema 

klimatet och därför sätter ledningen matransoneringen i system och följer denna de 

nästkommande åren då torkan består. Således svälter konsekvent stora delar av 

befolkningen ihjäl. Detta kan vi med rätta anse vara en systematisk katastrof.  

 

Vi kan konstatera att torkan först utgör en utmaning för samhället, det vill säga en svår 

prövning som de står inför. När situationen förvärras och delar av befolkningen avlider går 

utmaningen över till att vara en katastrof, som sedan fortsätter att förvärras de följande åren. 

Exemplet tydliggör på detta sätt att gränsen mellan utmaning och katastrof är en fråga om 

grader. Det visar också att D & K är benägna att anse att det de räknar som en utmaning i 

djurens fall ser de som en katastrof i det mänskliga fallet.  

Men en relevant skillnad mellan exemplet och djurens fall är dock att i djurens 

fall så är de höga dödssiffrorna inte en del i en medveten plan: det är inte några som 

bestämmer att några ska offras, eller vilka. Vi kan dock konstatera att det är rimligt att anta att 

människors samhällen och vilda djurs samhällen har olika förutsättningar. Människors och 

vilda djurs samhällen har olika definierande funktioner, det vill säga unika yttringar som är 

exklusiva för respektive samhälle. Både mänskliga samhällen och vissa, men kanske inte alla, 
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vilda djurs samhällen djur förenas av nätverk av sociala relationer som har en viss varaktighet 

och kontinuitet över tid. Men något som är specifikt för mänskliga samhällen är att 

individerna oftast delar en gemensam kultur och tradition och viss uträckning ett gemensamt 

språk. I de flesta fallen finns det gemensamma institutioner samt en ledning som tar beslut åt 

majoriteten med kollektivets gemensamma bästa i åtanke. I exemplet ovan tar ledningen 

beslutet om matransoneringen för att majoriteten av befolkningen ska överleva. I vilda djurs 

samhällen dödas de svagaste på grund av att de är det lättaste bytet för rovdjur att fälla. I 

djurens fall är det alltså inte fråga om ett medvetet beslutfattande. Förmågan att kritiskt kunna 

reflektera över sina val och att kunna ta välgrundade beslut är kapaciteter som människan har, 

till skillnad från djuren. På samma sätt som medvetet beslutsfattande är en av mänskliga 

samhällens yttringar, så är predation en av de definierande funktioner som är unika för vilda 

djurs samhällen. 

Det är dessa intuitioner som D & K tar till vara på i sin teori. De menar att 

eftersom människor och djur lever under olika förutsättningar så är det rimligt att vi bedömer 

fallen olika. De skriver att vilda djur har utvecklats genom predation och är därför kompetenta 

nog att överleva under dessa svåra förhållanden. Individuella djur lider av dessa naturliga 

processer, men det är inte en katastrof. Några kommer alltid att dö för att andra individer ska 

få överleva (Donaldson och Kymlicka, s. 176). Det verkar alltså rimligt att anta att D & K 

anser att gränsdragningen mellan utmaning och katastrof faktiskt påverkas av vilka det är som 

drabbas.  

Men denna slutsats verkar inte vara kompatibel med andra delar i deras teori. 

Stora delar av deras argumentation utgörs av analogier mellan mänskliga samhällen och vilda 

djurs samhällen. De framhåller ju att vilda djurs samhällen bör erkännas suveränitet just på 

grund av att de har så många liknande yttringar och egenskaper som människans. Hur kan de 

då bedöma att vilda djur bara ställs inför en utmaning och inte en katastrof när de drabbas av 

höga dödssiffror? Även om vi måste acceptera att människor och djur lever under olika 

förutsättningar så tar det inte bort faktumet att det är en katastrof för ett samhälle om stora 

delar av befolkningen kontinuerligt dör. Alla de individer som dör har ju grundläggande 

rättigheter som överträds, oavsett om det är ett resultat av ledningens överlevnadsstrategi eller 

av predation. Från detta kan vi dra slutsatsen att det verkar mer rimligt att även djuren lider av 

en systematisk katastrof istället för en utmaning om individer konsekvent måste offras för 

kollektivets fördel. Således verkar C & Rs position mer rimlig än D & Ks, och därför har vi 

goda skäl att tro att predation faktiskt utgör en systematisk katastrof för vilda djurs samhällen.  
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5.2 Argument om hållbar utveckling 

Men kanske kan vi rädda D & Ks argument om vilda djurs samhällens suveränitet på ett annat 

sätt, även om de tvingas gå med på att predation faktiskt utgör en systematisk katastrof för 

vilda djurs samhällen. Mitt förslag är att vi kan hävda att vilda djur har en annan sorts 

kompetens än människor. Detta kan vi göra genom att anamma ett större perspektiv som tar 

hänsyn till hållbar utveckling. Vi kan hävda att, trots de höga dödssiffrorna i vilda djurs 

samhällen, så har de en bättre långsiktig överlevnadsstrategi än människan. Detta försvar kan 

D & K kanske använda för att svara på C & Rs P8). De kan alltså hävda att djurs 

framgångsrika överlevnadsstrategi visar på att de visst är förmögna att hantera predation.  

Om vi jämför människans sätt att leva med vilda djurs så är det tydligt att 

människor har en mycket större negativ påverkan på vår gemensamma livsmiljö än djuren. 

Människans ekologiska avtryck har en enorm påverkan på jordens klimat och alltmer 

forskning visar att människans sätt att leva kan komma att förstöra stora delar av jordens 

naturliga ekosystem. Till exempel, ett resultat av industrins framfart och användningen av 

fossila bränslen är en höjning av koldioxidhalten i jordens atmosfär. Höjningen påverkar i sin 

tur jordens temperatur vilket kan få förödande konsekvenser i det långa loppet, såsom 

klimatförändringar i form av förhöjda havsnivåer, kraftiga stormar och ökenspridning för att 

bara nämna några. Dessa konsekvenser kommer att drabba alla jordens varelser och kan i 

värsta fall komma att leda till att allt liv på jorden utplånas. Det är således uppenbart att 

djurens levnadssätt är mycket mer hållbart i det långa loppet. Naturliga livscykler och 

predation är självreglerande faktorer som förhindrar överbefolkning och exploatering av 

naturliga resurser. Om en framgångsrik överlevnadsstrategi visar på en viss sorts kompetens 

så måste vi gå med på att djuren faktiskt är mer kompetenta än människan i detta avseende. 

Detta är ett möjligt sätt att svara på C & Rs kritik i avsnitt 4.2 och P8) och P9). Även om D & 

K tvingas gå med på att predation utgör en systematisk katastrof istället för en utmaning så 

kan de hävda att djuren uppfyller det nödvändiga villkoret eftersom deras långsiktiga 

överlevnadsstrategi visar att de faktiskt är kompetenta nog att hantera systematiska katastrofer 

i längden.  

Argumentet om hållbar utveckling kan vara värt att begrunda, men i 

sammanhanget så har det en allvarlig brist. Det får nämligen kontraintuitiva implikationer för 

människans samhällen. Om vi kan hävda att vilda djurs framgångsrika överlevnadsstrategi är 

ett sätt att hantera systematiska katastrofer i längden så borde detta gälla även för människan. 

Men enligt resonemanget ovan så verkar människan inte vara förmögen att leva på ett sätt 
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som resulterar i artens långsiktiga överlevnad. I själva verket verkar det som att människans 

levnadssätt kommer att orsaka en framtida katastrof för allt liv på jorden. Det vore då rimligt 

att påstå det rentav är människan, och inte djuren, som inte kan hantera systematiska 

katastrofer. Om människan inte kan hantera systematiska katastrofer så kan D & K inte påstå 

att hon uppfyller det nödvändiga villkoret att vara kompetent nog för att ha ett intresse av 

autonomi och därmed kunna utgöra suveräna samhällen. Och om inte ens människan kan 

bilda suveräna samhällen så är det ingen idé att diskutera vilda djurs samhällens suveränitet 

eftersom vi bör utgå från redan etablerade politiska verktyg om vi ska åstadkomma förändring 

inom djurrättsrörelsen. Resonemanget undergräver hela D & Ks teori och därför skulle de 

aldrig acceptera denna slutsats. Vi skulle dock kunna hävda att människan har potential till att 

utveckla mer framgångsrika strategier för långsiktig överlevnad, genom att till exempel 

hushålla bättre med jordens resurser. Eftersom kunskapen om människans överkonsumtion av 

naturliga resurser kan leda till en klimatkatastrof blir alltmer utbredd så har vi goda skäl att tro 

att detta kan leda till viktiga politiska beslut som kan främja ett mer hållbart leverne.  

Detta resonemang tycks vara rimligt, men det utgör likväl inte ett övertygande 

svar på C & Rs kritik. Även om vi kommer fram till att djur är mer kompetenta än människan 

i och med att de i det långa loppet är bättre på att hantera systematiska katastrofer, så förklarar 

det på intet sätt varför det inte skulle vara en katastrof att stora delar av befolkningen dagligen 

dör. För att svara C & Rs kritik mot kompetensargumentet så måste D & K argumentera för 

att de kontinuerligt höga dödssiffrorna i vilda djurs samhällen inte utgör en katastrof för de 

djur som lever idag. Således missar argumentet om hållbar utveckling poängen.  

 

5.3 En moralisk distinktion mellan människa och djur? 

Jag har hittills konstaterat att D & K verkar anse att gränsdragningen mellan utmaning och 

katastrof påverkas av vem det är som blir drabbad. Jag drog slutsatsen att det är mer rimligt 

att anse att vilda djur drabbas av en systematisk katastrof än en utmaning, när deras samhälle 

drabbas av höga dödssiffror. I avsnitt 2.0 presenterade jag några djurrättsteoretiska grunder 

som Zoopolis vilar på, bland annat att egenskapen att vara kännande utgör ett giltigt kriterium 

för att inneha grundläggande rättigheter samt att alla kännande varelser omfattas av 

jämlikhetsprincipen som ska garantera vars och ens intressen lika hänsyn. Hur kan D & K stå 

bakom dessa antaganden men samtidigt bedöma människans och djurens fall så olika? Det 

verkar som om de anser att det finns en viktig distinktion mellan människa och djur som gör 

det acceptabelt att vilda djurs samhällen lider av höga dödssiffror men inte människans. En 
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uppenbar svaghet i deras resonemang är att de utelämnar en förklaring till vad denna 

distinktion består av. För att förstärka deras teori kommer jag nu försöka identifiera denna 

distinktion genom att undersöka om det finns en egenskap, eller avsaknad av en sådan, som 

kan rättfärdiga att de gör olika bedömningar. Jag kommer nedan att föreslå två egenskaper 

som jag anser har mest potential att kunna förstärka D & Ks teori. Jag kommer att undersöka 

huruvida den relevanta moraliska distinktionen mellan människa och djur är egenskapen att 

kunna handla moraliskt, eller om det är avsaknaden av vissa kognitiva förmågor som 

rättfärdigar att D & K bedömer fallen olika.  

 

5.3.1 Moralisk agent 

Människan har en förmåga att rationellt reflektera över sina val och kan därför hållas ansvarig 

för sina handlingar. Djuren däremot, verkar sakna denna förmåga och har således inte 

kapaciteten att agera moraliskt. Detta innebär inte att djuren inte har ett moraliskt värde, men 

de kan inte anses vara moraliska agenter –  till skillnad från människan. Eftersom djuren 

saknar denna förmåga så står de inte i rättviseförhållanden till varandra, därför kan vi inte 

hävda att rovdjuret utför en moralisk felaktig handling när det fäller ett bytesdjur. Till 

exempel, ett lejon fäller en antilop för att förse sina ungar med mat. Att antilopen lider av 

detta är sorgligt, men för den sakens skull har lejonet inte utfört en moraliskt felaktig 

handling, eftersom det inte har kapaciteten att välja att handla annorlunda. Människan å andra 

sidan, har möjlighet att skaffa föda på annat sätt än att döda antilopen, genom att till exempel 

välja att äta en växtbaserad kost. Detta gäller för majoriteten av människor idag eftersom de 

flesta av oss inte lever under sådana svåra förhållanden att vi måste jaga djur för att överleva. 

Det finns såklart undantag till detta, men i dagens samhälle lever de flesta människor där det 

finns andra alternativ som orsakar mindre lidande. Vi skulle kunna påstå att eftersom djur inte 

står i rättviseförhållanden till varandra så är det inte moraliskt förkastligt att bytesdjur dödas, 

och vi måste därför acceptera höga dödssiffror i vilda djurs samhällen, även om detta kan 

anses vara sorgligt.  

Här har vi en distinktion mellan människa och djur som är rimlig att acceptera. 

Men även om vi kan inse att lejonet inte kan hållas ansvarigt för att ha utfört en moraliskt 

felaktig handling, så är det fortfarande en katastrof för samhället att stora delar av 

befolkningen dödas varje dag. Gasellen är ju en kännande varelse med grundläggande 

rättigheter och enligt jämlikhetsprincipen så ska dennes intressen tas lika hänsyn till. 

Huruvida det är moraliskt förkastligt eller sorgligt att bytesdjur dör dagligen påverkar inte 
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faktumet att samhället drabbas av en katastrof när det lider av höga dödssiffror. Vad vi anser 

är rätt eller fel är tycks likväl vara irrelevant för de djur som dödas. Dessutom, i både djurens 

och i människans fall så kan vi föreställa oss katastrofer som inte är orsakade av en moralisk 

agent. Ta exemplet i avsnitt 5.1.1., där katastrofen, det vill säga att delar av befolkningen dör, 

orsakas av den extrema torkan. Det vore befängt att hävda att situationen inte är en katastrof 

på grund av att klimatet inte är en moralisk agent! Säg att en gasellpopulation minskar 

drastiskt på grund av uttorkning istället för på grund av lejonens jakt. De höga dödssiffrorna 

är då inte en konsekvens av en moralisk agent, men populationen har ändock drabbats av en 

katastrof. Av detta kan vi dra slutsatsen att egenskapen att vara en moralisk agent inte kan 

avgöra om en katastrof har skett eller inte och utgör därför inte en relevant moralisk 

distinktion mellan människa och djur.  

 

5.3.2 Avsaknad av kognitiva förmågor 

En skillnad mellan djur och människa som kan vara relevant i sammanhanget är att djur 

saknar vissa kognitiva förmågor jämfört med människan. En författare som har ägnat mycket 

tid åt att undersöka de moraliskt relevanta skillnaderna mellan människa och djur är R. G. 

Frey. En av slutsatserna i hans artikel ”Moral Standing, the Value of Lives, and Speciesism” 

är att djur saknar de egenskaper som krävs för att kunna inneha samma slags rättigheter som 

människan. Han framhåller att djurs avsaknad av vissa kognitiva förmågor är en av flera 

anledningar till detta (Frey 1988, s.194). För att hålla mig trogen till D & Ks resonemang så 

antar jag att avsaknaden av vissa kognitiva förmågor inte kan rättfärdiga att djur inte kan 

erhålla rättigheter – jag vill istället undersöka huruvida dessa skillnader kan rättfärdiga varför 

vi kan bedöma människans och djurens fall så olika – samtidigt som djuren innehar 

rättigheter.  

Frey framhåller att människan har förmågan att se sig själv i ett större 

sammanhang och kan förstå sin omgivning på ett annat sätt än vad djuren kan. Därför har hon 

en bättre förmåga att kunna utveckla ett eget begrepp om av det goda livet. Detta gör hon 

bland annat genom att planera framåt och ta långsiktiga beslut gällande sin framtid (ibid). Vi 

kan anta att människans potential till blomstring delvis beror på om hon kommer att kunna 

uppfylla de långsiktiga mål som hon har satt upp för sig själv. Eftersom djur inte har samma 

sorts uppfattning om sin framtid som människan kan vi kanske dra slutsatsen att det är värre 

att människan dör än djuret, eftersom djurets blomstring är beroende av andra faktorer som 

inte är knutna till dess framtid, på samma sätt som det är för människan. Vi kan hänvisa till 
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föregående diskussion om huruvida katastrofer är en fråga om grader, och då hävda att det 

inte är en lika stor katastrof för de individuella djuren som dödas jämfört med om detsamma 

hände människor.  

Det är högst tveksamt om D & K skulle acceptera detta resonemang. De skulle 

först invända mot att djur inte har förmågan att planera framåt. Det finns gott om exempel på 

djur som tar långsiktiga beslut, till exempel ekorrar och vissa fåglar som gömmer mat och 

sparar den till vinterhalvåret då tillgången till föda inte är lika stor. Men framförallt skulle de 

kunna påstå att individuella djurs blomstring är beroende av om de lever eller är döda, oavsett 

om de har förmågan att kunna planera framåt. En död gasell kan såklart inte blomstra! Detta 

måste vi ta i beaktande. Dessutom bör vi ta jämlikhetsprincipen i beaktande – gasellens 

intresse av att blomstra ska visas lika mycket hänsyn som människans, även om den saknar 

vissa kognitiva förmågor. Men något som talar emot denna sorts resonemang är att våra 

intuitioner säger något annorlunda när det kommer till att väga ett liv mot ett annat. Om 

gasellens blomstring inte påverkas lika mycket som människans av att dödas så bör vi väl ha 

det i beaktande? Då är det rimligt att påstå att djursamhällets kollektiva blomstring inte är lika 

beroende av individers blomstring. Att hänvisa till grader här är möjligtvis är en giltig, om än 

inte övertygande, anledning till att vi kan acceptera att höga dödssiffror i vilda djurs 

samhällen men inte i människans. Denna slutsats kanske inte är så tillfredställande, men den 

ger åtminstone ett förslag på en moraliskt relevant skillnad mellan människa och djur som D 

& K skulle kunna acceptera.  

Men att hävda att avsaknad av vissa kognitiva förmågor kan rättfärdiga att vi 

väljer ett liv framför ett annat får kontraintuitiva implikationer i det mänskliga fallet. Det 

innebär att vi måste göra samma sorts avvägning när det kommer till människor som inte har 

dessa förmågor. Spädbarn och människor med grava mentala funktionshinder är exempel på 

människor som med största sannolikhet inte besitter dessa förmågor. Har inte en människa 

med grava mentala funktionshinder, som inte har förmågan att planera framåt och ta 

långsiktiga beslut, samma rättigheter till liv som en frisk och välfungerande vuxen? I fallet 

med spädbarn kan vi argumentera för att dessa har en potential till att utveckla dessa förmågor 

och i egenskap av detta bör de inneha samma sorts skydd. Men för människor som föds med 

grava mentala funktionshinder, eller drabbas av sådana under livet, till exempel genom 

olyckor eller sjukdomar såsom demens, så kan vi inte räkna med att de någon gång kommer 

att få kapaciteten till detta. Vi kan därför inte åberopa argumentet om potential i deras fall. 

Men de flesta skulle ändå hålla med om att människor med olika sorters mentala 
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funktionshinder har samma sorts rättigheter som friska vuxna människor. Själva grundtanken 

med rättigheter är ju att dessa ska skydda alla individer – kanske framförallt de svagaste i 

samhället. Därför är det en lika stor katastrof om ett stort antal människor med nedsatta 

kognitiva förmågor skulle drabbas av till exempel svält eller sjukdom, som om friska vuxna 

människor skulle drabbas. För att styrka detta så kan vi återigen hänvisa till exemplet i avsnitt 

5.1.1. När torkan har blivit extrem och skördarna inte längre producerar någon mat så tar 

ledningen beslutet att de matreserver som finns ska ransoneras ut till de individer i samhället 

som har störst chans att överleva. Det är rimligt att anta att de människor som har mentala 

funktionshinder tillhör den grupp som först blir utan mat. Till följd av detta svälter dessa 

människor ihjäl. Deras avsaknad av vissa kognitiva förmågor kan på intet sätt utgöra skäl till 

att vi ska bedöma situationen annorlunda än om en annan grupp i samhället svalt ihjäl. Att en 

grupp i samhället dör är en katastrof oberoende av vilka sorts förmågor de besitter. Om vi 

anser detta så tycks hänvisandet till att djur saknar vissa kognitiva förmågor inte erbjuda 

någon förklaring till varför D & K bedömer människans och djurens fall så olika. 

Kanske kan vi hitta en moraliskt relevant skillnad mellan människan och djur 

om vi går utanför den rättighetsbaserade teorin. Ett förslag är att ta hänsyn till hur mycket 

lidande de höga dödssiffrorna genererar i respektive fall. Människans blomstring är mer 

beroende av att leva ett långt liv än djurens. Därför kan vi säga att det är mer rimligt att 

förhindra höga dödssiffror i människans fall jämfört med djurens, eftersom människan lider 

mer av att dödas i och med att hennes preferenser i de flesta fall innefattar ett långt liv. Om vi 

använder lidande som moralisk relevant skillnad så kan vi också hänvisa till 

felbarhetsargumentet. Vi kan konstatera att det är möjligt att vi orsakar mer lidande för de 

vilda djuren om vi stoppar predation än om vi låter dem sköta sig själva, eftersom vi inte har 

tillräcklig kunskap om deras livsmiljö. Men även om det verkar rimligt att beakta hur mycket 

lidande som orsakas, så kan vi inte åberopas detta som ett svar för D & K eftersom det går 

utanför ramen för deras rättighetsbaserade teori.  

 

6. Slutsats 

I diskussionen har jag undersökt huruvida C & Rs kritik, att vilda djur inte kan utgöra 

suveräna samhällen på grund av avsaknad av kompetens, mot D & K teori i Zoopolis, är 

övertygande. Jag har konstaterat att det är mer rimligt att vilda djur faktiskt lider av en 

systematisk katastrof, och inte en utmaning, när deras samhällen konsekvent drabbas av höga 

dödssiffror. Jag kom också fram till att, trots att vilda djur uppvisar en sorts kompetens i och 
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med deras långsiktiga överlevnadsstrategi, så är dessa oförmögna att hantera problemet med 

massiv predation som det beskrivs i sammanhanget, eftersom de inte kan förhindra att stora 

delar av befolkningen dagligen dör. För att försvara D & Ks teori så har jag försökt att urskilja 

varför de kan göra så olika bedömningar när det kommer till människan och vilda djur. 

Genom att identifiera den relevanta moraliska distinktionen mellan dessa så kanske vi kan 

förstå varför de kommer fram till varför vi kan acceptera höga dödssiffror i ena fallet men inte 

i det andra. Men det visar sig att inget av mina två förslag, förmågan att kunna handla 

moraliskt eller vissa kognitiva förmågor, verkar utgöra en rimlig distinktion mellan människa 

och djur. Vi hittar således inget rimligt svar på hur D & K kan bedöma människans och 

djurens fall så olika, åtminstone inom ramen för D & Ks rättighetsbaserade teori och inom 

omfattningen av denna uppsats. Jag drar därför slutsatsen att C & Rs kritik mot D & Ks teori 

om suveränitet för vilda djurs samhällen är övertygande. Jag anser dock att i och med 

Zoopolis har D & K lyft fram en mycket intressant aspekt av djurrättsteori som bör utforskas 

mer. Förhoppningsvis följer flera efterföljare i samma spår som kan hitta en teori som är mer 

konsekvent och som har rimligare implikationer för både människor och djur. 
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