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ii Sammendrag

Med bakgrunn i Kants moralfilosofi har jeg prøvd å vise at vi har direkte
plikter også mot dyr. I motsetning til utilitarismen har Kants deontologi vært
utsatt for en del kritikk fordi den gir et sterkt vern av menneskeverdet mens den
ikke makter å innlemme ikke-rasjonelle vesener i det moralske domene. Dette
har å gjøre med at plikt i følge Kant utgår fra mennesket som autonomt vesen.
Ved å kunne være medlem av formålenes rike i kraft av sitt fornuftsvesen er
mennesket mål i seg selv. Derfor kan vi i følge Kant kun ha en form for indirekte
forpliktelse overfor dyr. Denne forpliktelsen er imidlertid kun moralsk som
en plikt mot mennesket selv. Christine Korsgaard har imidlertid forsøkt å
vise at Kant ikke bare funderer normativ verdi i menneskets fornuftsnatur,
men også i dets sansenatur. Jeg prøver å vise hvordan dette argumentet kan
ses på som en tolkning eller videreutvikling av Kants teori, og hva det vil
si for våre forpliktelser mot dyr. I oppgaven kommer jeg også inn på noen
andre innfallsvinkler til problematikken, i hovedsak for bedre å kunne belyse
problemstillingen i oppgaven.
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2 Kapittel 1. Innledning

1.1 Innledning

Spørsmålet om dyrs moralske verdi har i for alvor blitt satt på dagsorden

de siste 30 årene. I kjølvannet av Peter Singers Animal Liberation fikk man

en dyrebevegelse av en viss størrelse, som fremholdt at dyr på samme måte

(om ikke i nøyaktig samme grad) som mennesker hadde krav på å bli tatt

moralsk hensyn til. Den filosofiske diskusjonen om temaet er fortsatt preget av

diskusjonen slik som den ble ført an av Peter Singer, men har også blitt preget

av andre innfallsvinkler. Der hvor Singer tar utgangspunkt i en utilitaristisk

etikk for å komme frem til et standpunkt som innlemmer store deler av

dyreriket i det moralske univers, kommer Tom Regan frem til et tilsvarende,

om ikke mer, restriktivt, standpunkt ut fra en deontologisk etikk, hvor i alle

fall en stor del av dyreriket tilkjennes rettigheter. Disse standpunktene er

ytterliggående i at de forkaster mye av den menneskelige praksis som har

eksistert i årtusener, og utgjør et radikalt brudd med den vestlige tradisjon

hvor menneskeverdet står sentralt i etisk og politisk teori, og som derved i

praksis gjør skillet mellom menneske og dyr til en vesentlig moralsk skillelinje.

Skulle samfunnet etterleve disse teoriene, måtte hele befolkningens livsmønster

måtte endres radikalt. Enkelte har gått så langt som til å si at dette medfører en

undergraving av hele sivilisasjonsprosjektet.1 Dette er nok å strekke det, men

det understreker hvor avgjørende disse problemstillingene er for den måten vi

lever på.

Immanuel Kant setter mennesket i sentrum på flere måter. Ikke bare i er-

kjennelsesteorien setter han menneskets erkjennelsesevne som konstituerende

for (muligheten av) forståelsen av en sammenhengende og lovmessig verden,

men også i den moralske sfære utgår moralske verdier fra mennesket selv som

fornuftsvesen; mennesket i egenskap av rasjonelt vesen er det som konstituerer

og muliggjør moralsk handling, og moralens maksimer må med nødvendighet

følge visse rasjonelle kriterier, hvor universaliserbarhetskravet er det sentrale

(og tilgrunnliggende for de andre).

1Se anmeldelse av Jan Arve Gjøvik: Hvitebok for kjøttspisere, (Tornes 2003).
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Med utgangspunkt i den hevede moralske og juridiske status dyr har

fått i senere tid, både som følge av dyrevernbevegelsens engasjement og økt

vitenskapelig kunnskap om dyr og menneskers kognitive og perseptuelle

evner, har man stilt seg spørsmål om hvordan den kantianske etikken, som

fortsatt setter sitt preg på etisk debatt, stiller seg stiller seg til denne hevede

statusen. Som Saugstad sier i sin artikkel ”Et kantiansk syn på dyrs moralske

status” (Saugstad 2000), har det falt mang en dyrebeskytter tungt for brystet

at en så tilsynelatende streng morallære som Kant fremsetter ikke gir dyr

den beskyttelse som man intuitivt vil hevde at de har krav på. Kant nevner

enkelte steder hvordan det moralske menneske også bør vise barmhjertighet

med dyrene, men det synes ikke å ha noen direkte plikt overfor dyret til å gjøre

det. Dyret har ingen kravrettighet overfor mennesket. Noen av hovedmålene i

oppgaven vil være å belyse hvilken stilling dyr har i Kants etikk, om et annet

syn på dyrs moralsk status kan være konsistent med resten av etikken hans,

og om dette eventuelt representerer en svakhet eller mangel ved Kants etikk,

eller om det heller er den senere tids statusheving av dyr som kan sies å være

feilbegrunnet.

Den gjengse tolkning av Kants etikk med hensyn til dyr er at man har

indirekte plikter overfor dem på nogenlunde samme måte som man kan ha

det overfor gamle bygninger, kulturminner og ting med affeksjonsverdi. Dette

er ting som kun kan ha relativ verdi overfor mennesker, og det er da også på

grunn av deres verdi for mennesker at man kan ha en indirekte plikt til å bevare,

eller ikke ødelegge, dem. Det er noe annerledes med dyr, men plikten har de

samme grunntrekkene: man har plikter overfor dyr i den grad man har plikt til

å pleie sin moralitet og menneskelighet; ved å behandle dyr dårlig blir vi også

forherdet i vår omgang med mennesker, og gjør oss dermed dårligere skikket

til å følge våre (direkte) plikter. Det er lett å se hvordan en dyreverner her vil

protestere på at dyret selv ikke gis noen moralsk statusverdi; det er kun for vår

egen del vi skal behandle dem godt.

Dyrevernere baserer ofte sin overbevisning på det antatte bevissthetsnivået

til en del dyr; deres indre opplevelse av frykt, smerte, glede etc. For disse
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fremstår Kants standpunkt som lite tilfredsstillende, men kan det være at

Kant likevel står på fastere grunn? Jeg vil komme inn på akkurat hva det

er Kant mener med direkte og indirekte plikter, og hvordan den skeptiske

dyreverneren kanskje gjør seg skyldig i begrepsforvirring - om deres begreper

om direkte plikt og rettigheter kanskje ikke stemmer overens med Kants. Noen

av dyrevernerne tilhører en deontologisk tradisjon, og legger vekt på at dyr har

rettigheter, men et slikt syn synes ikke å følge av Kants etikk alene.

Tom Regan står for et deontologisk syn på denne problematikken. Dette

etiske ståstedet deler han med Kant, men Regan og andre som fremholder at

dyr har rettigheter (til liv, fravær av lidelse etc.) skiller seg fra Kant på det

avgjørende punktet som har med typen plikt å gjøre. De forkaster Kants syn

på dyr som ting i den forstand at de aldri kan være mål i seg selv, men alltid er

middel for et annet mål. Dette har med deres manglende rasjonalitet å gjøre hos

Kant, mens Regan knytter spørsmålet om moralsk status til hvorvidt et vesen

er et mål i seg selv til hvordan det kan erfare seg selv som subjekt-for-et-liv. Han

er dermed villig til å la autonomibegrepet omfatte det man kan kalle en slags

autonomi hos dyr.

Selv om man i en oppgave som denne vil måtte komme inn på Singer og

Regan, som på hver sin måte står for ytterliggående meninger i debatten, finnes

det mer moderate innspill som er vel så relevante i forhold til det kantianske

ståstedet. Særlig Christine Korsgaard har den siste tiden markert seg ved å

legge frem en kantiansk teori for hvordan dyr kan sies å være gjenstand for

direkte moralsk forpliktelse. Jens Saugstad fører på den andre siden et mer

tradisjonelt forsvar for Kants opprinnelige syn på dyr, hvor de innrømmes en

viss type egenverdi som i og for seg er betinget av menneskets plikter mot seg

selv.

Jeg vil ta for meg sentrale kantianske begreper som plikt, autonomi, fornuft

og andre kantianske kjernebegreper som er relevante for diskusjonen av dyrs

statusverdi. Deretter vil jeg forhåpentligvis kunne ta stilling til både hva som

best samsvarer med den kantianske etikkens grunnleggende prinsipper, og

hvilket av de syn jeg har vært inne på som som gir det beste utgangspunktet
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for en dyrevernsetikk.

Det er imidlertid utilitarismen som hele veien har vært den mest åpenbare

kandidaten for en dyrevennlig etikk. Dette kommer ikke minst av utilitaristenes

vektlegging av evne til lidelse som kriterium for moralsk statusverdi. Jeg

vil innledningsvis gi en gjennomgang av utilitarismens meritter i forhold til

dyrevernsproblematikken, men samtidig se på hvilke svakheter den kan ha

i forhold til Kants deontologiske tilnærming. Jeg vil ta utgangspunkt i at

sistnevnte kanskje egner seg bedre som utgangspunkt for moralske avgjørelser

på et mer individ-orientert nivå hvor begreper som rett og plikt overfor en

annen står sentralt, mens utilitarismen har et bedre utgangspunkt i forhold til

å tilnærme seg etikken og dens problemstillinger på en objektiv måte ved at

den knytter handlingers moralske verdi direkte til deres konsekvenser, fremfor

å stadig kun ha visse allmenne regler for øye.

Der hvor Singer og utilitarismen ser på konsekvenser for handling i form

av lyst og ulyst som sentralt, ser Kant på moralens anliggende som å finne noe

lovmessig og nødvendig i ens handlinger, hvor det at handlingen er utført av

plikt er det avgjørende for om en handling har moralsk verdi i streng forstand.

Som sådan har den verdi uavhengig av konsekvensene, selv om konsekvensene

også hos Kant er viktige. Det avgjørende for meg er imidlertid det vern og den

verdighet som Kant gir det enkelte individ, hans insistering på mennesket som

et uerstattelig vesen med selvstendig verd. Jeg vil gjøre et forsøk på å vise at

dette synet kan være forenlig med å tilskrive dyr signifikant grad av moralsk

verd, om enn ikke helt likestilt med mennesker. Det er også store utfordringer

med Kants syn, men det hevdes fra flere hold at Kants teori kan revideres på

en slik måte at den tillater dyr en hevet moralsk status uten at det går utover

menneskeverdet. Blant kritikerne og videreutviklerne av Kants teori har vi

Broadie & Pybus og Allan Wood, som tar utgangspunkt i person-begrepet i

humanitetsformuleringen av det kategoriske imperativ når de skal gjøre Kant

mer spiselig fra et dyrevernsstandpunkt.

Det kan det være nyttig å gjøre som Dan Egensson i Interests, Utilitarianism

and Moral Standing (Egonsson 1990) og minne om et par distinksjoner. For det
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første så har vi Hares inndeling av moralske problemstillinger inn i to nivåer.

På den ene siden har man det kritiske nivå, hvor mer teoretiske problemstillinger

rundt forskjellige etiske teorier og hvilke implikasjoner de har er sentrale. Her

tas i utgangspunktet ikke noe for gitt. På den annen side har vi det intuitive,

praktiske nivået, hvor man forutsetter at vi har visse rettigheter og plikter og

handler deretter. I den daglige omgangen med andre mennesker er det ikke

tid til å sette seg ned og diskutere de intrikate teoretiske implikasjoner et

handlingsvalg har.

Det andre skillet går på spørsmålet om moralsk status. Egentlig skjuler det

seg bak dette spørsmålet to spørsmål. Ikke bare spør vi om dyr i det hele tatt

skal være med i det moralske regnestykket. Vi er også ute etter å finne ut hvor

mye de teller. De fleste i dag er enige om at dyr på et eller annet vis teller. Selv

bønder som driver med kjøttproduksjon, pelsfarmere og andre som driver med

virksomhet mange dyrevernere finner forkastelig, har en forestilling om at dyr

teller. Uenighetene oppstår først når vi spør hvor mye dyrs interesser (gitt at

vi innrømmer dem interesser) skal veie i forhold til menneskers interesser. Det

interessante her er selvfølgelig at svaret på det andre spørsmålet i stor grad vil

avhenge av det første, men på den måten at begrunnelsen av det første også vil

gi føringer på svaret til det andre. Det å skulle angi akkurat hva vi konkret har

plikter til overfor dyr ligger utenfor denne oppgavens nedslagsfelt, men kan vi

si noe om det første spørsmålet, bør vi være bedre rustet til å si hvordan vi som

moralske aktører skal forholde oss til dyr.
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Den australske moralfilosofen Peter Singer har siden syttitallet vært en

av de fremste talsmenn for hva man kan kalle en dyrevernsetikk. Singer er

kjent som moralfilosofisk utilitarist eller nytteetiker, og det er kanskje ikke

tilfeldig at akkurat dette utgangspunktet skulle bli et bra utgangspunkt for

en dyrevernsetikk. Allerede Jeremy Bentham (1748-1842) proklamerte i sin An

introduction to the principles of morals and legislation at dyr på samme måte som

mennesker må regnes med i det moralske univers, all den tid de kan føle smerte

eller lide (Bentham 1960, 411). Nå skal det sies at dette på ingen måte betyr at

Bentham gikk inn for noen radikale omlegginger av landbruk eller måten man

generelt benyttet seg av dyr, men det gjør utilitarismen til den moralfilosofiske

retningen som fra begynnelsen av tydeligst har satt dyrevern på dagsorden.

Selv om f. eks. Immanuel Kant flere steder nevner dyr og hvordan vi bør

behandle dem uten å påføre dem lidelser, gjør Bentham det klart at vi har det

samme ansvaret for å ta hensyn til dyr i våre etiske vurderinger som vi har til å

ta hensyn til andre berørte parter. Det er derfor viktig å gi en grunnleggende

skisse av utilitarismen og hvorfor nettopp den skulle kunne være et godt

utgangspunkt for en dyrevernsetikk.

Samtidig er ikke alle nytteetikere nødvendigvis dyrevernsetikere. Jeg vil se

på mulige motforestillinger innenfor utilitarismen selv og kort på kritikken av

den, både generelt og mer spesifikt i forhold til dyrevern. Min tese er at selv

om utilitarismen ved Peter Singer gir dyr rett til lik vurdering i forhold til

mennesker i etiske valgsituasjoner, så har Tom Regan og andre deontologer

rett i en del av sin kritikk om at utilitarismen ikke gir tilstrekkelig vern av

enkeltindividet. Dette blir kanskje tydeligere når vi ser utilitarismen i forhold

til dyr. I de tilfellene blir det ikke like lett for utilitarismen å forsvare individets

verd ved å henvise til at samfunnet ville bli ulevelig dersom krenkelser av

(dyre-) individer ble godtatt i den hensikt å øke lykken tilstrekkelig for noen

andre (menneske-) individer eller grupper. Dette vil jeg komme tilbake til

etter først å ha oppsummert Singer og de utilitaristiske prinsippene som er

avgjørende for en dyrevernsetikk.
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2.1 Utilitarismen som målrettet etikk

Utilitarismen er grunnleggende teleologisk. Handlinger er gode i den grad

de rimeligvis kan forventes å frembringe eller faktisk frembringer et bestemt

formål. Det finnes nyanser innenfor forskjellige former for utilitarisme, men

det er ikke så viktig her. Som teleologisk etikk har nytteetikken sine røtter hos

Aristoteles, hvor etikkens overordnete mål er oppnåelse av det høyeste gode,

nemlig lykke. Nå er det viktige forskjeller mellom utilitarismen og aristotelisk

dydsetikk, men her er det et viktig slektskap mellom de to. Ikke bare er

utilitarismen en teleologisk, og i så måte konsekvensrettet, etikk, den deler også

det overordnede mål for etikken med den aristoteliske, selv om definisjonen

av lykke kan variere noe. Til vårt bruk er det nok å definere lykke som lyst

eller velbehag. Her har Bentham med sine lystkalkyler vært toneangivende,

og markerer forsåvidt en viss avstand til Aristoteles, som i stor grad definerte

lykke ut fra mennesket som fornuftsvesen, hvor lykke ble koblet med hvor

langt på vei man var kommet til å realisere seg som fornuftsvesen. John Stuart

Mill hevdet riktignok at noen nytelser er bedre eller mer aktverdige enn andre,

og tok dermed opp tråden fra Artistoteles. Alle utilitaristene er i en eller annen

grad enige om at lykke er det overordnede mål, og kobler det i større grad enn

dydsetikken opp mot den konkrete tilstanden av velbehag eller nytelse.

Videre er utilitarismen en form for konsekvensetikk, hvor telos for handlin-

ger, dvs. deres mål eller formål, alltid ligger i deres konsekvenser. Der man ut

fra en dydsetikk som Aristoteles også kan se selve handlingen som verdifull, vil

det bare være de rene konsekvenser som har verdi for utilitaristen. Hvilket sin-

nelag handlingen blir utført i likegyldig for dens objektive moralske verdi, selv

om det også i utilitarismen er rosverdig å handle ut fra et sinnelag hvor ens mo-

tivasjon i første rekke er å handle slik at man oppnår best mulig konsekvenser

for alle berørte parter. Her finnes det også nyanser, all den tid noen utilitaris-

ter ser på konsekvenser på et annet nivå enn det som er knyttet direkte til den

enkelte handling. Man kan se på konsekvenser både som konsekvenser av en-

kelthandlinger og som konsekvenser av at visse regler ble fulgt. Man har altså
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et skille mellom handlings- og regelutilitarisme, og det kan utgjøre en forskjell

i beregningen av en handlings moralske utkomme, men jeg vil la dette ligge, all

den tid det i seg selv ikke kan si oss noe om dyrs moralske status innenfor utili-

tarismen. Dessuten kan det hevdes at regelutilitarisme også til syvende og sist

koker ned til vanlig handlingsutilitarisme, slik J.J.C. Smart gjør i Utilitarianism -

For & Against: “an adequate rule-utilitarianism would not only be extensionally

equivalent to the act-utilitarian principle ... but would in fact consist of one rule

only, the act-utilitarian one: ’maximice probable benefit”’. (Smart og Williams

1973, 12) Som utilitarist må også regelutilitaristen ha konsekvenser for øye, og

der hvor en generell regel ser ut til å stå i veien for det beste resultat, må han

tillate unntak, all den tid disse reglene mer er for rettesnorer å regne enn som

faste prinsipper, slik som en pliktetiker ville sett dem. Om ikke dette er helt

riktig, og at det likevel kan fremsettes en regelutilitarisme som er ekstensjonelt

forskjellig fra handlingsutilitarismen, så er det fortsatt spørsmålet om konse-

kvenser som er det avgjørende her, og ikke at de er i overensstemmelse med en

eller annen regel om ikke å lyve e.l. Selv innenfor en regelutilitaristisk ramme

er altså ikke regelen i seg selv det viktige; det er nok at handlingen er i tråd med

regelen fordi den i det store og hele medfører bedre konsekvenser enn dersom

man gjorde det andre handlingsalternativet om til en regel.

Når jeg skriver om dette, tenker jeg automatisk på Kant, som utilitarismen

gjerne settes opp mot. Som vi vet skiller Kant mellom legale og moralske

handlinger, hvor førstnevnte er i tråd med plikten, men ikke motivert av den på

en slik måte at den er tilstrekkelig grunn for at handlingen utføres. De moralske

handlingene er derimot de som er motivert av plikt. Om ikke er motivert bare av

plikt, så skal plikten ha vært tilstrekkelig for at handlingen ble utført. Man ser

naturligvis best om en handling er moralsk dersom de andre tilbøyelighetene

man måtte ha taler i mot handlingen, siden man da kan isolere den pliktmessige

begrunnelsen fra de andre (motstridende) motivene. Kant har ut fra dette

naturligvis blitt gjenstand for harselas, siden han synes å mene at jo mindre

tilbøyelig en person er til å utføre moralsk gode handlinger, desto mer moralske

blir de handlinger som er riktige. Her blander man imidlertid sammen hva
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som skal til for at man kan skjelne en moralsk handling fra en ikke-moralsk

handling i ettertid, med hva som kan ses som det moralske ved handlingen i

et fortidsperspektiv. Det er imidlertid et problem for enhver etikk som ser på

motivet som viktig for en handlings verdi at det er vanskelig, om ikke umulig,

å i ettertid fastsette hva som var den motiverende faktor. Utilitarismen har en

fordel her, siden det bare kan se på en handlings konsekvenser i ettertid for å

finne ut om den var riktig, men de får en tilsvarende vanskelighet hvis man ser

det fra aktørens fremtidsperspektiv; hvordan kan jeg vite hvilke konsekvenser

mine handlinger kan få i fremtiden? De fleste, utilitarister inkludert, er likevel

enige om at man ikke kan klandres for mer enn det man rimeligvis kan

forventes å ha oversikt over av konsekvenser.

Når jeg ovenfor kommer inn på utilitarisme og Kant i forhold til dette med

motivasjonen for en moralsk handling, så er det viktig å understreke at de ikke

er så forskjellige som man vil ha det til i så henseende. Dette at Kant skal være

en sinnelagsetiker, mens utilitarister - i egenskap av å være konsekvensialister

- overhodet ikke tenker på motivasjonen for en handling, er feil. Både hos Kant

og i utilitarismen er det slik at en moralsk handling må ha formål, dvs. være av

en slik art at de skal frembringe et eller annet resultat. Hvilken moralsk verdi

denne handlingen har vil avhenge både av omstendigheter og hva aktøren

baserer sin handling på, det være seg en mer eller mindre konkret maksime

hos Kant, eller det generelle nyttemaksimeringsprinsippet hos utilitaristene.

2.2 Universalisering og likhet

Det at utilitarismen er en konsekvensetikk sier imidlertid ikke noe om hvem

som skal nyte godt av en handlings konsekvenser. For å dekke dette punktet

innføres kvalifikasjonen om at en handlings verdi skal måles ut fra de

konsekvenser den har for alle berørte parter, og at ingen skal telle mer enn andre i

denne kalkylen av konsekvenser. Det vil derfor være viktig for utilitaristen at en

rasjonell aktør skal kunne sette seg i alle berørte parters sted, se konsekvensene

med deres briller, og samtidig kunne si at denne handlingen er riktig. På
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denne måten hevder man å ha utarbeidet et universelt prinsipp om nytte,

hvor alle parter som kan oppleve glede eller lidelse har en rett til å bli tatt

med i betraktning på lik linje med de andre. Utilitarismen er som sådan også

universalistisk i sin natur, i likhet med kantianismen. For å si det med Henry

Sedgwicks ord: “The good of any one individual is of no more importance, from

the point of view (if I may so) of the Universe, than the good of any other.”

(Sitert i Singer 1995, 5) Denne insisteringen på likhet betyr imidlertid ikke at

alle skal behandles likt, men at de har en rett til å tas med i betraktning ut fra

egne forutsetninger og på lik linje med alle andre berørte parter.

Når vi skal se på spørsmålet om dyrs moralsk status ut fra utilitarismen, så

må vi spørre om hvilke vesener som er slik at handlinger overfor dem kan sies

å være riktige eller gale ut fra hvilke konsekvenser handlingene har overfor

vesenet (se Egonsson 1990, s. 10). Det er nettopp her enkelte utilitarister og

dyrevernere har et horn i siden til Kant. Riktignok sier han at dyr har en viss

moralsk status, men denne statusen har et skinn av viktoriansk veldedighet

over seg; vi behandler dem bra fordi det har en aura av moralitet rundt seg, selv

om man innrømmer at vi egentlig ikke har noen direkte forpliktelse mot dyr.

Om vi lar den vesentlige forskjellen mellom Kants deontologiske plikteetikk

og utilitarismens konsekvensetikk ligge et øyeblikk, så ser vi at det for Kant

til syvende og sist ikke er (konsekvesene for) dyret selv som er avgjørende

eller kilde for negativ moralsk verdi, men snarere at det er (konsekvensene for)

menneskeheten som er verdibærende. Vi vil nedenfor komme nærmere inn i

hvordan Singer går frem for å si noe om dette spørsmålet.

2.2.1 Peter Singer og likhetsprinsippet

Peter Singer tar utgangspunkt i det nevnte prinsippet om equal consideration

og ser på hvordan man sakte men sikkert har brukt dette til å begrunne

lik behandling av tidligere undertrykte menneskegrupper. Han trekker frem

kvinnebevegelse, avskaffelsen av slaveriet og diskriminering av andre raser

som eksempler på hvordan vi gradvis har akseptert at alle mennesker er
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likeverdige. Det som gjelder for en gjelder ogsaa for alle andre, gitt de samme

forutsetningene. Det er selvfølgelig forskjell på folk og andre vesener i den

forstand at de har forskjellig utgangspunkt, både når det gjelder egne evner

og interesser, men den enes interesser teller ikke mer enn den andres hvis de

ikke kan sies å være viktigere etter en nøytral vurdering av moralsk relevante

egenskapert. Alle tilfeldige egenskaper som kjønn, hudfarge eller antall bein

(som hos Bentham) er irrelevante for en moralsk vurdering. Kun det som er av

moralsk relevans skal være med. Og hva er dette? Jo, evnen til å føle smerte

og oppleve tilfredsstillelse, det Singer kaller sentience. Her er det i grunnen nok

å utvide begrepet om lidelse til å gjelde alt som ikke er i et individs interesse,

og det som har med glede og tilfredsstillelse å gjøre kan sies å være i et vesens

interesse. På denne måten trenger vi ikke å gå nærmere inn på spørsmålet om

hedonisme i denne sammenhengen.

Singer kritiserer den rasjonalistiske tradisjonen, og hevder den i sitt vesen

er artssjåvinistisk, siden den tilskriver en tilfeldig egenskap, som bare én art

synes å være i besittelse av, spesiell moralsk signifikans. Denne egenskapen er

fornufts- og språkevnen. Som vi ser nedenfor, mener Singer at denne evnen ikke

kan være avgjørende for moralsk verdi uten at vi samtidig stenger ute mange

av de som vi mener har spesielt behov for moralsk beskyttelse. Dessuten må en

tilhenger av dette kriteriet for moralsk verd måtte vise at fornuften utgjør en

moralsk relevant forskjell hos de som besitter den, i forhold til andre vesener

som ikke besitter den.

Ved hjelp av likhetsprinsippet sammen med evnen til å kunne føle som

kriterium for moralsk hensyntagen mener Singer å kunne unngå problemer

både i forhold til dyr og såkalte grensetilfeller når han skal utarbeide

en moralteori, noe han mener er tilfellet i kantiansk pliktetikk og dens

rasjonalistiske arvtagere. Kant grunnfester moralen i fornuftsevnen. Han har

dermed problemer ikke bare med de mennesker som av forskjellige grunner

aldri fullt ut kan realisere en slik evne, men også med fostre og spedbarn, som

heller ikke besitter denne evnen. Dette strider mot vår moralske magefølelse, og

bør unngås hvis moralteorien en fremsetter skal ha noen appell. Singer mener
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altså å unngå hele dette problemet i alle fall for de grensetilfeller som kan føle

smerte og velbehag, men også for tilfeller hvor det bare er pårørendes lidelse

det kan være snakk om. For å komme tilbake til oppgavens problematikk, så

er det rådende enighet om at i alle fall høyerestående pattedyr har evnen til å

føle smerte. Dermed er det trivielt å plassere dyrene i den moralske sfære, hvor

de må tas hensyn til på lik linje med mennesker. Riktignok vil de også med

Singers utgangspunkt komme til kort hvis deres interesser sammenlignes med

menneskers, men de er med i betraktningen. Dermed blir det f. eks. tydelig at

store deler av forsøksdyrindustrien er umoralsk, all den tid man påfører dyr

store lidelser for å tilfredsstille de minst prekære menneskelige behov, som i

blant annet kosmetikkindistrien. Det er mindre klart hvordan dyr kommer ut

av det i sammenheng med dyreforsøk hvis formål er livreddende medisin. Det

kan hende at dyrs interesser ut fra denne modellen må vike for menneskers, all

den tid de sistnevnte objektivt sett kan sies å veie tyngre. Prinsipielt skal man

kunne snu dette og ofre menneskers interesser for dyrs interesser. Singer tar

dermed ikke et helt absolutt ståsted her, men det er et prinsipielt poeng at alles

interesser i utgangspunktet skal telle likt.

Singer hevder også at et standpunkt som legger vekt på fornuftsevnen

som etisk kriterium vil også vil ha den konsekvens at man åpner opp for

diskriminering basert på hvor høyt uviklet ens kognitive evner, og altså ender

opp med en teori som de aller færreste vil kunne gi sin tilslutning til, og

som er i direkte motsetning til den likhetsfilosofi som den rasjonalistiske og

humanistiske tradisjonen ellers står for. Dette vil imidlertid en kantianer være

sterkt uenig i, siden hun vil mene at den rasjonelle evnen ikke er valgt som en

eller annen tilfeldig egenskap som skal dyrkes til perfeksjon, men at enhver

som har en viss rasjonell evne (til å sette seg mål, vurdere sine handlinger

etc.) også tar del i det moralske univers ved at denne evnen automatisk

muliggjør moralsk handling. Jeg vil komme tilbake til dette i kapittelet om Kant

(avsnitt 3.1, s. 32), hvor jeg tar for meg fornuftsbegrepet hans og hvordan det

ligger til grunn for menneskeverdet.
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2.3 For og imot om utilitarismen som utgangspunkt

for moralsk verdi

Utilitarismen, og da handlingsutilitarismen i særdeleshet, har vært utsatt for

kritikk fordi den ikke gir rom for ideen om et ukrenkelig individ som ikke

kan brukes bare som middel. Riktignok er det det enkelte individs velvære

som er målet for all moralsk handling, men det er ingenting som “forbyr

oss å bruke en person bare som middel for å oppfylle majoritetens lykke

eller velferd"(Johansen 1994, s. 107). Det samme gjelder for en del moralske

institusjoner som løfte, sannferdighet etc.

Grunnen til at man ikke uten videre kan sette individet som ukrenkelig

i utilitarismen har med hvor nytteetikerne plasserer moralsk verdi å gjøre,

hva som er utgangspunktet for det settet med etiske prinsipper som utgjør

den etiske teorien. Dette utgangspunktet er evnen til lyst eller velvære og

lidelse eller ubehag. Det er med andre ord sinnstilstander. Utilitaristene ser

disse som noe i prinsippet målbart, noe objektivt. Riktignok er sinnstilstander

nødvendigvis subjektive, men i den grad de kan brukes i en lyst-kalkyle er de

objektive, målbare tilstander. Satt på spissen kan man si at i den grad individer

teller her så er det i rollen som beholdere for disse sinnstilstandene. Dette

kan ses i analogi med forholdet mellom individer og gener i biologien. Det er

ikke genene som eksisterer for individene, men omvendt; individet er kun noe

genene “bruker” som midler for sin egene videreføring.

Selv om det er de ovenfornevnte bevissthetstilstandene som er utgangs-

punkt for verdi i nytteetikken, så betyr det selvfølgelig ikke at individet er helt

irrelevant, men alle etiske prinsipper som skal beskytte individet må grunngis

i at de til syvende og sist fører til det beste resultat for alle berørte parter, alt-

så alle individer som påvirkes av handlingen. Så selv om vi ikke har en hellig

ukrenkelighet overfor det enkelte individ, så vil det med en lystkalkyle være

mulig å langt på vei også beskytte individet mot overgrep. Forskjellige typer av

utilitarisme vil ha forskjellige måter å håndtere denne problematikken på, men
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her er det forsåvidt nok å bemerke seg at prinsipper som respekt og ukrenke-

lighet ikke er noe som ligger grunnfestet i utilitarismen, selv om de kanskje vil

vise seg å følge av den. Man kan dermed si at nytelse og lidelse har iboende hhv.

positiv og negativ verdi, og individets evne til å oppleve disse sinnstilstandene

bestemmer om det kan være med i en lystkalkyle og følgelig telle moralsk.

2.4 Innvendinger og problemer

Det finnes en hel hærskare med mer eller mindre tekniske problemer både

med utilitarismen og andre etiske teorier. Selv om de fleste vil prøve å dekke

alle moralske problemstillinger, gjør de det i varierende grad på forskjellige

områder, og alle etiske teorier som prøver å tegne opp noenlunde faste,

generelle regler for menneskelig handling vil nå og da måtte stå overfor grense-

eller unntakstilfeller hvor teorien i alle fall tilsynelatende går på akkord med

våre moralske intuisjoner. Jeg vil ikke ta for meg hver enkelt av disse tekniske

problemstillingene og hemningsløst bruke dem her for å eventuelt forkaste

utilitarismen til fordel for en deontologisk etikk, men heller se på noen punkter

som for meg fremstår som særs viktige i min søken etter et filosofisk rammeverk

for våre (moralske) relasjoner til andre.

2.4.1 En nærhetsetisk innfallsvinkel

Jeg har tidligere arbeidet med nærhetsetikk, som nettopp setter seg fore å finne

det grunnleggende etiske tyngdepunkt i den menneskelige tilværelse. Dette

finner den i den såkalte dyaden, mellom et Jeg og et Du (fra Buber) eller Jeg

og Den andre. Dette er en relasjon som er vesentlig forskjellig fra et Jeg-Det-

forhold. Man har altså ikke bare et første- og tredjepersonsperspektiv, men også

et spesielt etisk perspektiv til den som fremstår som Du eller Den andre i denne

relasjonen. Dette spesielle forholdet avstedkommer ansvar, i den forstand at den

andre stiller krav ved sitt blotte nærvær. Dette er i og for seg ikke et etisk forhold,

men snarere før-etisk og umiddelbart, men det kan likevel si noe vesentlig om
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den normative sfære sett i forhold til det mer deskriptive og praktiske utsynet

på verden. Nå er også etikk praktisk, men her snakker man om å være praktisk

i den forstand at man søker midler for å oppnå visse resultater. Man har å

gjøre med hva Kant vil kalle hypotetiske imperativer: Hvis du vil x, så må du

gjøre y. Den nærhetsetiske dyaden er imidlertid vesentlig annerledes; for å si

det med Martin Buber: “Jeg i grunnordet Jeg-Du fremtrer som person og blir

seg bevisst som subjektivitet (uten avhengig komplement).” (Buber 1992, 59)

Dette står i motsetning til Jeg-Det-grunnordet, hvor JJeg’et stilles overfor den

andre, eller en ting, som objekt. Her er det derimot ikke noe komplementært

som står i forhold til det subjektive. Denne dyaden har dermed karakter av noe

som er løsrevet fra den hverdagslige verdens streben etter forskjellige formål.

Buber understreker i et annet avsnitt at “forhold er gjensidighet ... Hvorledes

oppdras vi ikke av barn, av dyr! På uutforskelig måte innbefattet lever vi i

denne strømmende all-gjensidighet.” (Buber 1992, 17) Det er noen spesielle

forhold som oppstår mellom sosiale vesener som ikke nødvendigvis lar seg

redusere til egenskaper som bevissthet og språkbeherskelse; det er noe som går

forut for det verbale og dypt sett knytter oss sammen. Det er ikke noe i og for

seg normativt i dette, annet enn at det sier noe om at vi som sosiale vesener.

Selv om nærhetsetikken også har sine problemer - særlig knyttet til å komme

seg utover et eksistensielt-deskriptivt nivå, hvor man ofte på svært poetisk

vis søker å finne frem til noe grunnleggende etisk hos mennesket - setter den

fingeren på en dyp egenskap ved mennesket som sosialt og moralsk vesen.

Dette ser igjen noe av det samme hos Christine Korsgaard, som mener at vi

handler ut fra intersubjektive grunner, hvor vi som reflekterende vesen gir vår

tilslutning til som om vi var to personer - en lovgiver og en som adlyder.

Hos Korsgaard finner vi elementer både fra Kant og Aristoteles i synet på

mennesket som autonomt og sosialt vesen, og begge disse kan sies å ta tak i

noe grunnleggende moralsk i mennesket, til tross for kritikk (særlig mot Kant) fra

nærhetsetikere om å tenke alt for snevert innenfor kriteriologiske rammer. (Se

mer omm Korsgaard i Kapittel 4.) Nærhetsetikken er ikke noe selvstendig tema

i denne oppgaven, men det er noe av dette dypt moralske i mennesket som
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jeg mener at utilitiarismen går glipp av idet den reduserer all etisk tenkning

til å gjelde konsekvenser og hvem noe kan være konsekvenser for. Det kan

imidlertid anføres til forsvar for utilitarismen at den kan leve side om side

med en nærhetsetikk, og utfylle den, ved å si at utilitarismen gir et normativt,

objektivt fundament for en etikk, mens nærhetsetikken beskriver forhold som

er viktige for menneskelig velvære og rettferdighetsfølelse - noe som er viktige

faktorer i enhver utilitaristisk konsekvensanalyse.

Filosofene Øyvind Kvalnes og Einar Øverenget, tilknyttet Humanistisk

Akademi skriver i sin kronikk “Det økonomiske mennesket” i Aftenposten

mandag 17.10.05 om forsøk gjort på personer som stilles ovenfor et såkalt

“ultimatumspill”: “To personer tildeles hver sin rolle. Den ene skal foreslå for

den andre en måte de kan dele en bestemt sum på. Den andre skal deretter si

ja eller nei til forslaget. Hvis mottageren av forslaget godtar det, blir summen

fordelt i henhold til forslaget. Hvis hun derimot ikke godtar forslaget, får ingen

av partene noen ting.” Ut fra en rasjonell egoistisk tankegang skulle man tro

at personer ville ha en tilbøyelighet til å velge en skjevfordeling her, siden

motparten uansett ville få mer om hun svarte ja enn nei. Det viser seg imidlertid

å ikke være tilfelle. For det første så vil de fleste ha en tendens til å foreslå

en tilnærmet lik fordeling av summen. For det andre så har mottageren vist

seg å avvise hele tilbudet i de aller fleste tilfellene hvor en skjevfordeling har

blitt foreslått. Kvalnes og Øverenget bruker denne undersøkelsen til å påvise

at mennesket i bunn og grunn ikke er et økonomisk, egoistisk, vesen, men at

det er andre prinsipper som er vel så viktige for oss, deriblant rettferdighet.

Hvorvidt de har helt rett i denne tolkningen er ikke gitt ut fra materialet de

beskriver. Det kan også hevdes at det for mottagerens del er misunnelse som

gjør at hun nekter å godta forslaget, og tilsvarende for forslagsstilleren, at hun

regner med at en feilfordeling vil skape misunnelse hos den andre, og dermed

minimere hennes sjanser for et positivt resultat, altså en jevn fordeling. Dette

er forenlig med at rettferdighet er vel så viktig som en økonomisk egoisme, om

vi kan kalle det det. I tillegg er det ikke spesielt kontroversielt å hevde at en

vesentlig del av misunnelsen i dette tilfellet kan være motivert av en følelse
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av å ha blitt behandlet urettferdig, samtidig som forslagsstillerens vegring

mot skjevfordeling også skyldes en viss anstendighet eller rettferdighetsfølelse,

og ikke bare kynisk egoisme. Dette eksempelet rettes mot en forståelse av

mennesket som grunnleggende egoistisk, og jeg vil gi dem rett i at det er mye

mer som teller i et menneskes liv enn det, selv om de strengt tatt ikke gir noe

bevis for det.

Nå skal ikke jeg si at utilitarismen nødvendigvis rammes av den samme

kritikk som teorien om det økonomiske menneske. Utilitarismen kan til tross

for sin fokus på nytte for den enkelte ikke sies å være egoistisk, men man har

her også en tendens til å redusere alle menneskelige verdier til nytte og de

verdier som kan regnes ut i konsekvensanalyser, altså en utpreget økonomisk

tankegang hvor hovedfokus er på fordeling og optimering av nytte. I disse

forsøkene ser man imidlertid hvor viktig det er med begreper som rettferdighet

og verdighet. Jeg vil ikke forkaste utilitarismen som system - til det er den alt for

nyttig! - men denne moralske grunnsituasjonen som vi ser her lar seg vanskelig

beskrive med utilitaristisk og konsekvensetisk språk. Her er både dydsetiske

og deontologiske teorier mer dekkende.

2.4.2 Fra dyrevernerens standpunkt

Peter Singer har helt klart tatt side i dyrevernssaken, og store deler av

bevegelsen vil bruke Singer som kilde for sine argumenter, men det er ikke

dermed gitt at store deler av dyrevernbevegelsen vil være enig i en utilitaristisk

måte å argumentere på.

Som konsekvensetiker baserer Singer sitt standpunkt på at han ser på

konsekvensene for dyr som verre enn det vår bruk av dyrene gir oss tilbake

i gode konsekvenser. Det er altså snakk om å måle konsekvensene og veie

interesser opp mot hverandre. Som Tom Regan sier i sin Defending Animal

Rights (Regan 2001) er utilitarismen en fremadskuende moralteori. Det er kun

en handlings konsekvenser (i fremtiden) som avgjør hva som er en moralsk

riktig handling. Dermed vil forskjellig syn på en handlings konsekvenser også
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kunne føre til motstridende syn på hva som er riktig handling i et gitt tilfelle. F.

eks. forfekter Singer det ovenfornevnte syn, at dyrs lidelser er for sterke til at vi

kan rettferdiggjøre dem med bedre konsekvenser for oss selv, mens R.G. Frey -

en annen utilitarist som har jobbet mye med problematikken - kommer til den

motsatte konklusjonen fordi han mener de goder vi får gjennom dyreforsøk,

kjøttspising etc. langt overgår de dårlige konsekvensene slik de erfares av

dyrene.

Dette at man har forskjellige syn på valueringen av samme konsekvenser er

åpenbart et problem, men i utgangspunktet av praktisk art, og ikke et problem

som nødvendigvis er fatalt for det utilitaristiske nytteprinsippet. En annen side

ved problemstillingen slik den settes opp her er imidlertid avveiningen av ett

vesens lidelse mot et annet vesens velvære eller nytelse. Jeg har såvidt vært inne

på at utilitaristene kan være med på å ofre noen individer for det store flertallet.

Slik er det her også; i prinsippet er det ingen som har noen spesielle krav

til å bli respektert for sin egen del. Her vil den menige dyrevernsforkjemper

være på kollisjonskurs med utilitarismen, all den tid den ikke vil gi det enkelte

dyreindivid noen absolutt beskyttelse mot overgrep, men snarere bare la

individet inngå i den generelle nyttekalkylen1. Dette understrekes av vår egen

dyrevernslovgivning, hvor dyr kun gis beskyttelse mot lidelse som er påført

“i utrengsmål”, altså lidelse som etter en nyttekalkyle viser seg å ikke være

nødvendig, eller ikke stå i forhold til de gode konsekvenser den frembringer.

Som Regan sier i forhold til dyreforsøk,

... utilitarianism may seem to be a congenial theory for those who

utilize nonhuman animals in animal-model research. The most

common justification of such research consists in appealing to the

improvements in human health and longevity to which this research

allegedly has led, and while researchers may recognize the need to

look for alternatives to the animal model, lest these animals be used

1I så måte kan utilitarismen kanskje være mer på linje med en økologisk tankegang rundt
dyrevern, hvor det sentrale ikke er det enkelte individet, men den helheten dyret måtte inngå
i.
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unnecessarily, it seems clear that the moral justification they offer is

utilitarian. (Regan 2001, 15)

Det fremstår derfor ikke som særlig merkverdig om vår egen dyrevernlov-

givning ikke står særlig høyt i kurs hos den delen av dyrevernbevegelsen som

mener at dyr har rettigheter, og derfor fortjener moralsk beskyttelse for sin egen

del. Det skal dog sies at selv om dette viser at en utilitaristisk begrunnelse ikke

nødvendigvis vil være i favør av en radikal dyrevernslinje, så er det ikke der-

med sagt at denne begrunnelsen er riktig ut fra utilitaristiske prinsipper. Hvis

vi for eksempel tar utgangspunkt i Singers likhetsprinsipp, som er et norma-

tivt prinsipp om at like interesser teller likt, så kan det hende at det stiller seg

annerledes.

Ut fra et deontologisk forsvar av radikalt dyrevern, dvs. dyrevern hvor

man ikke bare legger vekt på at dyr skal ha en viss beskyttelse innenfor

landbruk osv., men hvor man snarere kjemper for avskaffelsen av denne typen

bruk av dyr som om de var rene midler, fremstår altså utilitarismen som et

svakt prinsipielt alternativ. Tom Regan oppsummerer ganske greit hva som er

hovedankepunktet mot Singer og utilitarismen når det gjelder dyr:

Utilitarians believe that duty is determined by the comparative

value of consequences: the right thing to do is whatever causes the

best results. Kant and his followers take a decidedly different view:

what is right depends not on the value of consequences but on the

appropriate, respectful treatment of the individual – inn particular,

their treatment as ends, not merely as means. (Regan 2001, s., 17)

Det er vel og bra at Singer sier at dyr er likestilt i den forstand at de skal

tas med i betraktning på lik linje med mennesker gitt like omstendigheter,

men deontologene vil ikke være med på at individer, det være seg dyre-

eller menneskeindivider, skal være overlatt til en konsekvensanalyse som godt

resultere i at enkeltindivider ofres til fordel for flertallet. Dette er en kritikk

av utilitarismen som også gjøres gjeldende når diskusjonen er om mennesker

og tenkte situasjoner hvor f. eks. ett individ ofres for at 5 andre enkeltindivider
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reddes. Et mulig forsvar for utilitarismen er i slike tilfeller å henvise til at en slik

ofring av individer til fordel for andre ville få veldig dårlige konsekvenser for

samfunnet og dets borgere, siden man ville kunne utvikle en frykt i samfunnet

for at man kunne bli utvalgt til offer. Det er ikke nødvendig å gå i detaljer i

denne problematikken her, annet enn for å stadfeste at man her også på et

eller annet nivå, det være seg i forhold til den konkrete handlingen eller på

regelnivå, vil måtte vise at det er i alles interesse at slike ofringer ikke finner

sted, i alle fall uten “ofrets” samtykke. Dette lar seg sikkert gjøre i forhold til

mennesker, men hva om vi utvider tankeeksperimentet til også å gjelde dyr?

Hvilke konsekvenser vil det få for samfunnet som helhet, eller for den saks

skyld de enkelte dyr, om vi tillot slike ofringer? For mennesker ville det nok

ikke ha så mye å si; det er nok å se på dagens praksis. Selv om det er mange

som vil protestere mot den, så er det ingen som trenger å frykte noe fordi vi

daglig “ofrer” hundretusenvis av dyr for våre egne behov, som ofte dessuten

bare er luksusbehov. Man må derfor se på dyrene, som er de som rammes av

denne praksisen. Det lar seg nok påvise at kyr blir stresset idet de sammen med

flokken føres mot slaktebilen osv., men det er heller tvilsomt om det er noen

visshet blant kyr flest om at de en dag skal møte samme en voldsom skjebne

på slakteriet. Derfor er nok ikke det generelle ku-liv uleveliv bare av den grunn

at noen bortføres fra fjøset og slaktes i ny og ne, gitt ellers god velferd. Altså

vil vi kunne gå ut fra at det samme forsvaret som utilitarismen kan anføre for

menneskers individuelle rettigheter uproblematisk lar seg overføre til dyr. Det

er jo også interessant at utilitarismen, Peter Singer inkludert, nok vil kunne

godta landbruk og forsøksdyrvirksomhet hvor dyrene ikke lider mer enn de

ville gjort i en tenkt naturtilstand, og hvor man får avlivet dem helt smertefritt.

2.5 De forskjellige varianter utilitarisme

Jeg har hittil ikke gått så nøye inn på forskjellige varianter av utilitarisme,

f. eks. preferanseutilitarisme, siden det generelt sett her er nok å se på de

trekkene som skiller utilitarismen fra deontologiske teorier. Det er imidlertid
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viktig å nevne at når jeg skriver om lystkalkyler og å veie verdier opp mot

hverandre i denne sammenhengen, så brukes gjerne uttrykk som “preferanser”

og “interesser” for å understreke at det ikke nødvendigvis er et hedonistisk

prosjekt (og forsåvidt dra utilitarismen vekk fra et slikt prosjekt). Det som er av

gode konsekvenser vil ikke alltid være lystbetont, men kan på annet vis fremme

de berørte parters interesser på best mulig måte. Det viktige her blir rett og

slett at noen foretrekker noe for noe annet, og at man ikke sier noe nærmere

om hva dette er for den enkelte. Denne avleggeren av utilitarismen har blitt

utviklet av Richard Hare og går under navnet av en universell preskriptivisme.

Jeg vil ikke ta for meg denne teorien i detalj, men det er viktig å få med

seg at nyttekalkyler i utilitarismen er mer enn, og mer innfløkt enn, rene

lystkalkyler (i den grad det er enkelt). Selv om en universell preskriptivisme

vil ha en bredere appell enn en hedonistisk form for utilitarisme, så oppstår

det f. eks. problemer med å summere flere svake preferanser i forhold til én

veldig sterk interesse. I forhold til dyr er dette problemet interessant, siden man

i mange sammenhenger bruker dyr som midler til formål som tilfredsstiller en

svak preferanse hos oss (f. eks. i testing av sminke etc.), mens vi ser bort fra

sterke preferanser hos dyr.Innenfor kosmetikkindustrien kan man tenke seg

at man utsetter kaniners øyne for forskjellig type sminke, med store lidelser

for kaninene som resultat, for å forsikre seg om at ikke mennesker skades når

de bruker dette produktet, som jo må kunne regnes som et luksusprodukt.

Her ser man bort fra viktige interesser hos dyr, som å unngå lidelse og i siste

instans død, til fordel for menneskers mer eller mindre trivielle interesser som

forfengelighet (som av all sannsynlighet også kunne blitt tilfredsstilt på andre

måter). Til gjengjeld vil kanskje langt flere menneskers (svake) preferanser bli

oppfylt, mens et fåtall dyrs sterke (de sterkeste man kanskje kan tenke seg

for levende vesener) preferanser ikke blir vektlagt i beslutningen om å tillate

dette. Problemet her er ikke om dyr blir diskriminert, i den forstand Singer

mener de har blitt utsatt for ved at de har blitt utelukket fra slike kalkyler bare

fordi de ikke har en bestemt artstilhørighet, men hvordan forskjellige aktørers

forskjellige preferanser skal vektlegges, så å si. På den ene siden har man (de
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forskjellige) interessenes intensitet, kvalitet etc., som er veldig forskjellig for

partene (menneskers behov for å pynte seg, ikke klø i øynene ved feil bruk av

sminke etc. versus dyrenes preferanse for å leve uten lidelse), og på den andre

siden har man antall som blir berørt av handlingen. Selv om det kan være store

fordeler med å si at man kan kalkulere en hanldings verdi ut fra verdien til dens

konsekvenser, så oppstår det problemer ikke bare av praktisk art, men også

prinsipielt, fordi vi intuitivt oppfatter noen konsekvenser (f. eks. der man ofrer

et uskyldig mindretall for et flertall, eller som her ofrer et mindretalls sterke

preferanser for et flertalls mer trivielle) som av en slik art at de bryter med

noen grunnleggende moralprinsipper som verdighet og respekt.

Samtidig vil tilhengere av dyreforsøk hevde at en kreftpasients ønske om

å leve er en langt sterkere preferanse enn et dyrs tilsvarende ønske eller drift.

I følge utilitarismen er dette OK, men mange vil likevel protestere på denne

matematiske måten å se det på, hvor man f. eks. helt ignorerer begreper som

skyld og rettferdighet, som gir mening i et deontologisk begrepsunivers. Nå

skyldes kanskje dyreverneres påstander, om at dyr er uskyldige vesener som

blir trukket inn i dyreforsøk etc. og påført store lidelser, visse fordommer og

begrepssammenblandinger. For eksempel gir det ikke mening å snakke om

skyld når det gjelder vesener som vi ikke tillegger moralsk ansvar, all den tid

de ikke har forutsetningene verken for å handle riktig eller galt. Likevel er det

noe i dette. Hvorfor skal et dyr lide for at vi skal slippe? Hva har de gjort for

å fortjene en slik lidelse? Spørsmålet får sin kraft ut fra en deontologisk etikk

hvor respekt for individets autonomi står sterkt. Her er ikke spørsmålet om

hvilke preferanser noen har avgjørende, men at vedkommende overhodet har

preferanser og har bestemt seg for dem. I forhold til et barn kan det være riktig å

gå på tvers av deres vilje fordi de ikke vet bedre, og dette kan man gjøre fordi

de ikke ennå er å regne som autonome personer som kan ta selvstendige valg,

men i forhold til voksne aktører forutsetter vi en selvbestemmelsesrett som ikke

må krenkes.
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2.6 Negativ utilitarisme?

J.J.C. Smart nevner i Utilitarianism - For & Against (J.J.C. Smart og Bernard

Williams, 1973) et begrep om negativ utilitarisme, som opprinnelig ble brukt av

Karl Popper som en slags etisk variant av vitenskapsteoretisk falsifikasjonisme.

Med en negativ utilitarisme tenker han seg en etisk teori som i stedet for

å maksimere vellyst eller velvære skifter fokus til å minimere lidelse. Som

Smart påpeker ville en slik teori stå foran en rekke problemer. Et av dem er

at en som utelukkende baserte etikken på å avskaffe lidelse ville også måtte

innta det standpunkt at det beste ville være å tilintetgjøre hele menneskeheten

(og kanskje resten av dyreriket og plantelivet, om ikke annet så for å unngå

risikoen for at nye vesener med evnen til å lide vil oppstå). For å unngå en slik

konklusjon må man ha alt det potensielt gode (lystbetonte) som kan skje som

en motvekt. Smart avfeier derfor teorien ganske fort, men påpeker forsåvidt at

lidelsesaspektet er et viktig moment i det nytteetiske regnestykket.

Jeg trekker frem denne relativt marginale diskusjonen her fordi et veldig

sentralt aspekt ved dyrevernsaksjonisme og -filosofi er nettopp avskaffelsen av

lidelse. Mange jobber naturligvis med å øke velferden til dyr i fangenskap, men

ofte er det det fokuseres på å få bukt med lidelsen. For mange av aktivistene

og ideologene bak medfører dette blant annet avskaffelse av forskjellige (helst

alle!) former for husdyrhold og jakt. Ut fra deres ståsted må man da kunne

anta at en verden hvor f. eks. kyr ikke eksisterer er å foretrekke fremfor en

verden hvor kyr eksisterer som husdyr i menneskets varetekt, med de lidelser

det måtte medføre. Likevel så er de ikke nødt til å ta et så bastant standpunkt.

Det er fullt mulig å tenke seg både dyrehold (til matbruk) og jakt som drives på

en slik måte at de ikke påfører dyr mer lidelse enn det de kanskje ville bli utsatt

for i naturen. Det er også mulig å tenke seg at avliving skjer smertefritt.
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2.7 Betraktning

Utilitarismen slik den ble utviklet av Bentham var langt på vei ment som ret-

ningslinjer for lovgiverne i England. Dermed sto fordelingsspørsmål sentralt,

mens det ikke var like interessant hva som skjedde på et moralsk individnivå. I

den grad det var viktig, så fikk det konsekvenser for samfunnet. Det skal imid-

lertid at også her var prinsipper som rettferdighet og rimelighet viktig, og ikke

bare en kalkyle av mulige konsekvenser. Det sier seg selv at et rettssystem må

oppleves som rettferdig av brukerne. Ellers ville det miste sin legitimitet, slik

det kanskje hadde gjort i rettspraksisen som eksisterte i England på Benthams

tid. Av disse grunnene er det viktig for utilitarismen å finne et rimelig objektivt

og fellesmenneskelig utgangspunkt for vurderingen av forskjellige handlinger.

Dette finner den i nytte- og likhetsprinsippet. Det skal derfor også innrømmes

utilitarismen store fordeler. Ikke bare gir dens omfanvnelse av konsekvensialis-

me utstrakt rom for empiri i etisk tenkning, noe som gjør det lettere å avgjøre

ens handlings riktighet i ettertid, den er også mer fleksibel i det at den ikke er

basert på regler som ikke gir rom for unntak. Videre er det fordeler heftet ved

det å basere moral på aggregative egenskaper (smerte og velvære) i forhold til

å skulle fordele goder og byrder i samfunnet. Man har også et mer renhårig

utgangspunkt for å ta dyr med i dette regnestykket, selv om det ikke på noen

måte kan garanteres for at de vil favoriseres i en tenkt lystkalkyle.

Selv om utilitarismen i mange henseende er et bra utgangspunkt for en

etisk teori, kan den på andre områder føre til problemer og urimeligheter som

blir bedre ivaretatt innenfor et deontologisk rammeverk. Kanskje er det, som

Christine Korsgaard hevder, heller ikke så stort sprik mellom en deontologisk

etikk som Kants på den ene siden, og en teleologisk, målrettet etikk som

utilitarismen på den andre siden. Uansett mener jeg i utgangspunktet at den

kantianske etikken gir bedre dekning for moralens grunnivå, altså som et sett

prinsipper for samhandling med andre mennesker. Deontologien synes å gi

det enkelte individ status som noe uerstattelig, noe som unndrar seg enhver

kalkyle.
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Immanuelt Kant har et annerledes utgangspunkt enn det Singer og utilita-

rismen har for moralsk handling, hvor det snarere legges vekt på å finne faste,

nødvendige prinsipper for moralsk handling enn å ha et par overordnede etis-

ke prinsipper som må anvendes forskjellig avhengig av omstendigetene. Det er

ikke dermed sagt at Kants deontologiske teori ikke tar hensyn til omstendighe-

tene rundt en handling - det må man jo nødvendigvis gjøre for at en handling

skal utrette noe overhodet - men prinsipper er i sterkere grad knyttet til sel-

ve handlingen. Hans teori har derfor også et syn på dyrs moralske status som

er ganske forskjellig. Det er imidlertid ikke gitt at det nødvendigvis medfører

andre konsekvenser for vår behandling av dyr enn det utilitarismen gjør, men

begrunnelsen blir naturlig nok annerledes.

[Kant] wants us to respect humanity because it is rational, not

because it is conscious. We wonder about the lunatics, about the

old, about babies. Kant is adamant that everything in human form

must be respected, but has he any business to be so? Animals give

an interesting test; can we treat them as things? Or are they too ends

in themselves? Kant says they are not ends in themselves because

they are not rational, so we cannot have any duties to them and we

may treat them simply as means to our own ends. (Midgley 2002,

44, min utheving)

I dette sitatet oppsummeres mye av den kritikken Kant har vært gjenstand

for fra filosofer og andre som ønsker å tilskrive dyr direkte forpliktende status,

hva de enn måtte legge i en slik status. I sitatet fremkommer forskjellige

bestanddeler i denne kritikken: (1) Begrepet om respekt for menneskeheten

på grunn av menneskets rasjonelle natur, (2) bevissthet som noe annet enn

rasjonalitet, (3) problemet med mennesker som ikke oppfyller et krav om

(realisert) rasjonalitet, (4) siden Kant sier at dyr ikke er formål i seg selv har

vi ingen forpliktelser mot dem, og de kan brukes til ethvert formål vi måtte

ønske å bruke dem til, hvor grufulle formålene enn måtte være.

Vi har tidligere slått fast at Kant ikke vil gå med på at vi har direkte plikter
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mot dyr, men i stedet innfører et begrep om indirekte plikter som kan gjelde for

ikkerasjonelle dyr. Som vi ser i sitatet ovenfor, har ikke disse pliktene blitt særlig

verdsatt av kritikerne. De anses i praksis for å bare være en myk omskriving

av at vi ikke har noe moralsk ansvar for dyr, men at det likevel er hyggelig

om vi er snille mot de stakkars vesenene. På denne måten hevder kritikerne at

dette skillet rett og slett er et skille mellom forpliktende og ikke-forpliktende

normer. I denne kritikken ligger det en tanke om at Kant ved å innføre

distinksjonen mellom direkte og indirekte plikter bare er med på å opprettholde

det kartesianske skillet mellom dyr og menneske. Dette er en sannhet med

modifikasjoner. Jeg vil prøve å vise at dette ikke er et så avgjørende skille

som kritikere hevder her, selv om det markerer en vesensforskjell i arten av

forpliktelse.

Peter Singer, som i den filosofiske pamfletten Animal Liberation (Singer 1995)

hevder at Kant var en av de få opplysningsfilosofene som ikke fulgte samtidens

tendens mot en mer barmhjertig holdning til dyr, omtaler Kants syn på dyr som

om dyrene overhodet ikke har noen virkelig moralsk relevans. Han siterer fra

en utgivelse av Kants tidlige forelesninger og uten å gå nærmere inn på Kants

øvrige moralfilosofi eller hva han senere skrev om emnet: ”So far as animals

are concerned, we have no direct duties. Animals are not self-conscious, and

are there merely as a means to an end. That end is man”. (Singer 1995, 203,

fra Kant 1963, s. 239-240) Som Allen Wood understreker i introduksjonen til

sin Kant’s Ethical Thought (Wood 1999), har Kant mange sider, men mye av det

man idag finner mer eller mindre frastøtende hos opplysningsfilosofen skyldes

ofte lite generøse tolkninger og sitater som trekkes ut fra sin sammenheng uten

at man forklarer filosofens prosjekt og teoretiske rammeverk. På samme måte

mener jeg at blant andre Singer er med på å gjøre seg skyldig i dette akademiske

feilgrepet som Wood fremhever, og at Kants etiske forhold til dyr kan forstås

langt mer nyansert hvis man går tankegangen nærmere etter i sømmene. Jeg

vil i den sammenheng også dra veksler på den tolkningen av Kant som Michael

P. T. Leahy legger for dagen i Against Liberation: Putting Animals in Perspective

(Leahy 1994), hvor det ikke bare hevdes at Kants syn er plausibelt, men at det
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også gir grunnlag for reelle forpliktelser overfor dyr.1

Et hovedpoeng i oppgaven er å undersøke hvordan Kant kommer frem til

at vi har indirekte plikter mot dyr, og om hans konklusjon er tilfredsstillende,

både ut fra Kants eget prosjekt og ut fra en samtidig dyrevernsdiskurs. For

Kant er det viktig at en moralfilosofi tar behørig hensyn til allmennmoralen.

Dette vil ikke si at alle våre konkrete intuisjoner om moral umiddelbart skal

aksepteres, men at han prøver å finne ut av hva det er i våre intuisjoner som

utgjør det rent moralske, og ut fra det prøver å lage et fundament for en slags

moralens metafysikk. Dette er prosjektet i verket med den beskrivende tittelen

Grundlegung zur Metaphysic der Sitten:

The method I have adopted in this book is, I believe, one which will

work best if we proceed analytically from common knowledge to the

formulation of its supreme principle and its origins to the common

knowledge in which we find its application. (Kant 1997, 58)

Skal vi forstå problematikken rundt dyr og moral i forhold til Kant, må vi altså

ta dette inn i vurderingen: Hvordan skinner vår moralske bevissthet gjennom

når vi intuitivt mener at vi har moralske forpliktelser overfor dyr? 2 Alexander

Broadie og Elizabeth M. Pybus hevder i artikkelen “Kant’s Treatment of

Animals” (Broadie og Pybus 1974) at denne intuisjonen om at vi har direkte

forpliktelser overfor dyr, sammen med det at Kant påberoper seg å utarbeide

en moralfilosofi med rot i allmennmoralen, viser at

Kantian rationalism must be rejected precisely because it is radically

at odds with a sound ordinary moral view concerning our treatment

of animals, namely, the view that animals, in so far as they have

a capacity of suffering, are objects of direct moral concern. That is

to say, recognition of the fact that animals are capable of suffering

1Se særlig kapittel 7 - “Against Liberation - The Ethical Dimension” i Leahy 1994.
2Jeg vil her anta at det er en rimelig bred oppfatning om at vi har (direkte) moralske

forpliktelser overfor dyr, all den tid et viktig aspekt ved oppgavens mål er å besvare kritikken
mot Kant om at hans syn på dyrs moralske status er kontraintuitiv.
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leads us to say that there are moral limits to our treatment of them.

(Broadie og Pybus 1974, 375)

Det kan hende at dette er i dyp konflikt med allmenne moralske intuisjoner,

men i det Broadie og Pybus her trekker inn lidelse som et moralsk kriterium,

kommer det inn nye momenter i debatten som de ikke vier mer oppmerksom-

het til: vil ikke det syn på en moralitet basert på tilstander som lykke og lidelse

også lide under tilsvarende problemer i forhold til allmennmoralen? Nå er det

jo Kants utgangspunkt at det skal stemme noenlunde overens med allmennmo-

ralen, men også Pybus og Broadie må tolkes dithen at dette er avgjørende, all

den tid de legger såpass vekt på at dette faktisk er en allment akseptert intui-

sjon og innarbeidet i vår moral. Og da må vi stille oss spørsmålet om ikke en

nytteetikk - hvis tilhengere kanskje i størst grad markerer seg mot et kantiansk

syn på problematikken og som legger smerte og velbehag til grunn for etikk -

også får tilsvarende problemer med det allmenne moralske gangsynet. La oss

se på et fenomen som løftebrudd. De aller fleste vil være enige om at det un-

der normale omstendigheter, hvor en avtale er inngått av frie, fullt informerte

parter, er galt å bryte et løfte. Dette er uavhengig av om et løftebrudd medfø-

rer mer glede, lyst eller lykke enn det det ville medføre å holde ord; har man

inngått en avtale, så kan ikke denne brytes uten at partene er enige om det. Av-

talen kan være inngått under tvang etc., men under slike omstendigheter må

den regnes som ugyldig. En utilitarist vil måtte hevde at det å opprettholde et

løfte må vurderes ut fra de konsekvensene det medfører i forhold til å bryte

løftet; de to scenariene er likeverdige handlingsalternativer som må vurderes

ut fra hvor mye bra eller dårlig de medfører (i følge Smarts syn, ut fra om den

totale situasjonen etter den ene handlingen er bedre enn den totale situasjonen

etter det andre alternativet). En regelutilitarist vil riktignok være enig med me-

nigmann om at det i det store og hele medfører bedre konsekvenser å holde

på løfteinstitusjonen, men likefullt er det konsekvensene som må vurderes, ik-

ke den iboende moralske riktigheten i å holde løftet. Samtidig vil utilitaristene

ofte stille seg i opposisjon, eller kritiske, til allmennmoralen. Allmennmoralen
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har tross alt vært med på å legitimere alle mulige former for undertrykkelse,

og kan i så måte ikke være noen selvstendig begrunnelse i moralske spørsmål.

Likevel er det en kjerne i allmennmoralen som sier oss noe om hva det vil si å

være moralsk. Det er dette Kant prøver å få tak i, og Broadie og Pybus synes

også å være på utkikk etter denne. I så måte virker det som om alternativet til

en kantiansk etikk, særlig utilitarismen, kan medføre vel så store urimeligheter.

Jeg nevnte løftebrudd, men kanskje det som ryster oss mest er scenarier hvor

utilitarismen kan komme til å ofre (uskyldige) enkeltindivider for å redde flere

andre, slik at summen av lykke blir større enn om vi ikke gjorde det. Man skal

heller ikke glemme den rolle som sinnelaget spiller i den moralske omgangen

mellom mennesker; det er edlere å hjelpe noen uten vinning, og sogar tap, enn

med intendert fortjeneste. Her kan også utilitarismen gi svar hvor det påpekes

at også sinnelaget har konsekvenser, og som sådan alltid spiller en viktig rol-

le i vurderingen av en fremtidig handling, men det er konsekvensene som til

syvende og sist viser om handlingen objektivt sett var riktig. På samme måte

kan det forøvrig også sies at en deontologisk etikk som Kants også må ta med

mulige konsekvenser i handlingens maksime.

Jeg vil i de påfølgende avsnittene prøve å komme litt mer inn på beinet

om hvordan Kant prøver å sette fingeren på det rent moralske i mennesket og

derfra mener å kunne si noe om hvordan vi ut fra vår egen fornuftsnatur plikter

å handle mot oss selv og andre. Kant tar jo utgangspunktet i mennesket, og

mye av gjennomgangen her vil derfor ikke være direkte knyttet til spørsmålet

om dyrs verdi, men det er nødvendig å gå vidt ut for senere å kunne snevre

det inn og se hvilke slutninger vi kan trekke av dette som har relevans for

problemstillingen.
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3.1 Mennesket som fornuftsvesen.

3.1.1 Den kartesianske og den instrumentelle fornuft

Mye av kritikken mot filosofi og vitenskap siden opplysningstiden, hvor

særlig René Descartes har vært utsatt for kraftig skyts, er rettet mot synet på

mennesket som moralsk høyverdig og kategorisk atskilt fra dyrene i kraft av sin

fornuftsnatur. Descartes mente jo at verden består av to substanser - res extensa

og res cogitans. Av levende vesener besto planter og dyr kun av førstnevnte,

mens mennesket skilte seg ut ved å også være av åndelig materie. Denne

ble knyttet til fornuftsevnen, noe som dyr ikke ble tilgodesett med. Dessuten

knyttet Descartes hele vår verdensanskuelse til denne egenskapen ved oss,

som ble sett på som noe nær sagt guddommelig ved menneskenaturen. Og

det er ikke tilfeldig når vi nedenfor ser hvordan Descartes i sine Meditasjoner

(Descartes 1992) lar menneskets fornuftsnatur være det eneste som ikke lar seg

tvile bort i cogito-argumentet.

Descartes’ fornuft er menneskets evne til språk og analytisk tenkning, sett

isolert fra sansning og følelser. Sistnevnte anså han for å være høyst feilbarlige

størrelser. Som vi kjenner fra Meditasjoner er det eneste vi kan være sikre på

det som vi kan komme frem til ved hjelp av deduksjon og språklig analyse.

I disse meditasjonene kommer han frem til at den eneste kjensgjerningen han

kan være virkelig sikker på, etter å ha betvilt alt, er at han tenker, og følgelig

eksisterer. Om dette er en gyldig slutning er kanskje tvilsomt, tross alt, men

det er ikke poenget her. Det viktige er hvordan fornuftsevnen isoleres til en

språklig, analytisk evne, og hvordan denne bevisstheten blir stående som det

viktige når man i kjølvannet av dette drøfter moralske spørsmål. I det at dyr

bare var utstrekning, og ikke ånd, lå en tanke om at de var rene mekanismer,

og kunne sammenlignes med automater eller roboter. De hadde ikke noe indre

følelses- eller erkjennelsesapparat. Derfor ble alle deres smerteuttrykk sett på

bare som betingede responser.

Det kartesianske synet på dyr som en slags ubevisste mekanismer har
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vært toneangivende i kretser langt utover filosofiens. Dyr har fått en status

på linje med døde ting uten annen verdi enn den de måtte ha som midler

for mennesker. Med utgangspunkt i et slikt syn forsvarte man på 1700-tallet

disseksjon av levende dyr i forskningsøyemed etc., og den gjeldende holdning

i vitenskapelige miljøer syntes å være at dyr var mest som mekanismer uten

noen slags evner til å føle og oppleve lidelse.

At Descartes var rasjonalist, og satte fornuften, dvs. res cogitans, over det

materielle, er ingen nyhet, men jeg vil fremheve hvordan denne fornuften har

tekniske og pragmatiske trekk. Descartes legger vekt på formelle vitenskaper

som geometri og matematikk når han beskriver fornuften, og mener med dette

at fornuften er kilde for kunnskap om verden. Fra at subjektet setter seg selv

som tenkende vesen, slutter Descartes at Gud er til ved hjelp av begrepet om

uendeligheten, og ut fra vissheten om at det finnes en (allgod) Gud slutter han

at en slik Gud ikke vil lure oss, og at vi følgelig kan ha noenlunde sikker

kunnskap om verden. Dette er i tråd med forståelsen av fornuften som et

redskap for menneskelig overlevelse, selv om Darwins utviklingslære neppe

var Descartes’ utgangspunkt.

I motsetning til Descartes fremholdt David Hume at mennesket stiller med

blanke ark i forhold til erfaringer; vi bringer med vår forstand ingenting til

torvs i vårt møte med verden, men preges fullt og helt av de sanseerfaringer vi

gjør oss. Dette medfører også at det ikke finnes noen nødvendig sammenheng

mellom hendelser som vi erfarer. Årsakssammenhenger blir redusert til en

tilfeldig rekke hendelser, hvis tilsynelatende lovmessighet bare er overdreven

tro på at det som har skjedd tilstrekkelig mange ganger i fortiden også

må skje neste gang, i fremtiden (altså en av de første formuleringene av

induksjonsproblemet). Dette problemet skulle bli veldig viktig for Kant, og

hans erkjennelsesteori er i stor grad et forsøk på å løse dette.

Kants løsning er at nødvendigheten i (ytre) erfaringer finnes i mennesket

selv, og ikke bare som en slags overtro eller overdreven tro på det vi er vant

til, men som mulighetsbetingelser for kunnskap over hodet. Det sikre er å

finne i fornuften og forstandskategoriene, hvorav de to hovedformene for



3.1. Mennesket som fornuftsvesen. 35

anskuelse var tid og rom. Samtidig er disse anskuelsesformene ingenting uten

sanseerfaring; i motsetning til rasjonalistene fremhever altså Kant at kunnskap

er umulig med forstanden eller fornuften alene. På denne måten fremstår

Kant som en mer moderat rasjonalist, idet han samtidig som han fremhever

menneskets rasjonelle natur også gjør det klart at mennesket ubønnhørlig er

festet i det dennesidige. Nå er det ikke meningen å gå i dybden av Kants

transcendentalfilosofi her, men når man tar for seg en systembygger av Kants

kaliber er det viktig å hele tiden ha de øvrige deler av filosofien hans i

bakhodet. Dette kan være med på å belyse prosjektet hans når han setter

seg fore å danne et “grunnlag for moralens metafysikk”. Tatt i betraktning

at Kant på den ovenfornevnte måten forener fornuft og sansning i sin

erkjennelsesteori, er det en stor sjanse for at noe av det samme gjør seg

gjeldende i moralfilosofien. Denne er også i stor grad avhengig av det synet

han har på mulighetsbetingelsene for menneskelig erkjennelse, ikke minst på

grunn av den sentrale plassen fornuftsevnen har.

Når moderne dyrevernere går til angrep på den kartesianske forståelsen av

dyr som (moralsk og biologisk) vesensforskjellige fra mennesker er det ikke

minst med støtte av den vitenskapelige utviklingen de siste århundrene (ironisk

nok har kanskje Descartes’ legitimering av dyreforsøk vært en drivkraft for

deler av denne utviklingen, idet forskere fikk større moralsk spillerom til å

gjøre forsøk på levende vesener). Ikke minst siden Darwin og utviklingen av

biologi som en egen vitenskap har man fått et mer flytende skille mellom dyr

og menneske. Ikke bare har man funnet ut at mennesket etter alt å dømme

har de samme stamfedrene som andre dyr, men mye av genmaterialet (det

meste!) har vi også felles med høyt utviklede pattedyr. I tillegg kommer

forskningsresultater som viser at dyr, og da særlig høyerestående pattedyr

(gjerne primater), har langt mer utviklede kognitive evner enn det vi tidligere

har antatt. Man har blant annet lært sjimpanser et rudimentært tegnspråk, og

en god del dyr kan nyttiggjøre seg verktøy av forskjellig kompleksitetsgrad.

Dette har ført til at mange har tillagt dyr høyt utviklede kognitive evner som

nærmer seg vår egen fornuft. Siden våre idéer om moralsk verd tradisjonelt har
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vært knyttet nært opp til idéen om det menneskelige intellekt - både moral

og intellekt er jo også egenskaper som ser ut til å skille menneskeheten fra

resten av den levende verden - har utvaskingen av dette skillet medført en

tilsvarende tvil i forhold til skillet i den moralske sfære. Her er det imidlertid

ikke nødvendigvis en sammenheng, siden vi forholder oss til forskjellige

størrelser. Mens vi i biologien og de andre vitenskapene kommer frem til

deskriptive dommer, søker vi i moralen normative dommer. Det kan likevel

fortsatt være tilfellet at utvaskingen av dette skillet mellom dyr og menneske

kan være moralsk relevant; hvis vi kan vise at en moralsk relevant egenskap

hos mennesket også er tilstede hos dyr, så kan vi fastslå at vi har tilsvarende

normative forhold til dyr som den egenskapen ville medføre hvis den fantes

i et menneske. Peter Singer mener at en slik egenskap er evnen til å lide og

oppleve smerte, dvs. i vid forstand å kunne føle noe, å kunne ha en opplevelse

av at noe er negativt eller positivt. Dette er i følge Singer grunnlaget for i det

hele tatt å kunne ha interesser, som igjen er avgjørende for at det overhodet kan

være snakk om noen normativitet. Det gir ikke mening i å si at “du bør ikke

sparke steinen” ved henvisning til steinen alene uten å peke på konsekvenser

steinsparkingen kan få for noen. På den annen side gir det i aller høyeste grad

mening å si at du ikke skal sparke et menneske eller en mus av hensyn til

individet selv, siden begge kan sies å ha en negativ interesse i forhold til å bli

sparket.

Så lenge vi legger vekt på fornuftsevnen som en markør for moralsk status

blir dette relevant, men i hvilken grad kan den kognitive evnen som i større og

større grad har blitt tilskrevet dyrene utgjøre den samme moralske markør som

det fornuftsevnen synes å gjøre hos mennesket? Hva det er ved fornuften som

gjør oss moralske?

Når vi snakker om begrepet “fornuft” tenker vi ofte på en evne til å finne

forskjellige midler til forskjellige formål. Vesentlige deler av den er teoretisk,

og finner som sådan ikke noen konkrete formål, men fornuften fremstår først

og fremst som en unik evne til å se løsninger, og som resultat av det finne

midler til å oppnå forskjellige mål. Dette er ikke den eneste forståelsen av
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fornuftsbegrepet, men er en tolkning av det som gjerne kommer til syne i

debatten om hvordan høyerestående pattedyr står i forhold til oss kognitivt og

moralsk. Man snakker gjerne om evner til å gjøre bruk av verktøy, formidle

mer eller mindre kompliserte men pragmatiske beskjeder etc. Det kan også

bemerkes at man i kjølvannet av dette regner spørsmålet om hvem som har

moralsk status for å være av empirisk karakter, hvor man har tilsynelatende

enkle kriterier for hva som inngår i det moralske univers. Språkevnen har

særlig vært knyttet til dette, og man har trukket frem delfiners avanserte

kommunikasjonsevner som tegn på at høyerestående pattedyr også er en slags

fornuftsvesener, og følgelig har krav på respekt på tilnærmet lik måte som

et menneske. Denne språkevnen er imidlertid langt i fra noen menneskelig

språkevne, og hadde den vært det, så skulle man også tro at deres høye

kognitive evner ville pålegge dyrene et økt moralsk ansvar, men dette er enhver

dyreverner naturligvis ikke med på.

Jeg vil ikke si at Descartes’ fornuftsbegrep er begrenset til en forståelse av

fornuften som et instrument, men det er det dyrevernere og andre (etologer

etc., som helst ser at dyrs atferd er like komplisert som menneskers) synes

å ta utgangspunkt i når de vil overbevise oss om at apen X kan ta i bruk

verktøy og signalisere til andre ved hjelp av tegnspråk eller lignende, og derfor

er tenkende vesener som oss. Det ultimate mål er for dyrevernerne å vise at

dyr også har bevisste liv som ligner våre, og for å gjøre det prøver de å peke

på en slags instrumentell fornuft som markør på at dyr besitter høy grad av

bevissthet. Dette er nok i mange tilfeller en tvilsom påstand i seg selv, men

hva om vi så godtar teoriene om at dyr har en slags rudimentær fornuftsevne

som gjør det mulig for dem å nyttiggjøre seg av verktøy, og ikke minst til

en viss grad samhandle med hverandre? Hvis vi skulle knyttet disse evnene

direkte til moralsk status så ville vi imidlertid fått problemer med å praktisere

det likhetsprinsippet som har vært så sentralt for utviklingen av vestlige

demokratier de siste århundrene. Dette er jo nettopp det som Peter Singer

vil til livs når han understreker at prinsippet om likestilling må gjelde som

normativt ideal, uavhengig av tilfeldige egenskaper, som jo også kan variere
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sterkt innenfor den enkelte art. Knytter vi moralsk verd til det å være begavet i

mer eller mindre grad, så må en jo gradere også de som har det i sterkere eller

svakere grad blant mennesker. Det er det sannsynligvis få som vil, men det viser

seg stadig at denne distinksjonen mellom det normative og det deskriptive

ikke fattes en gang av de som står for likhetstanken. Det dreier seg imidlertid

ikke bare om å ha denne evnen, men hva denne evnen borger for i forskjellige

sammenhenger. Hvis man f. eks. sier at kun fornuftsvesener kan lide, så vil til

og med Singer være med på argumentasjonen, selv om han kanskje er uenig i

at bare fornuftsvesener kan lide. Og selv om det noen ganger kan virke som om

også dyrevernere bruker grader av intelligens som en moralsk markør, så er det

rimelig å tolke dem dithen at de bare bruker det som indikasjon på evne til å

oppleve forskjellige ting som positive og negative. Hvordan kan så Kant sies å

begrunne sitt moralske skille mellom fornuftsvesener og de som ikke har noen

fornuft, slik at han ikke havner i den fellen at han også må begynne å gradere

mennesker seg i mellom?

3.1.2 Den praktiske fornuft

Et viktig begrep i Kants moralfilosofi er begrepet om den praktiske fornuft.

Dette er en sentral del av systemet hans, men ofte kommer det ikke helt

klart frem hva slags fornuft Kant snakker om når han legger den til grunn

for moralsk verdi eller verd3. Det er viktig å se at Kants fornuftsbegrep ikke

faller sammen med det bevissthetsbegrepet som gjerne brukes i diskusjonen

om menneskers og dyrs kognitive evner.

Når vi snakker om fornuft og å være fornuftig tenker vi, slik som vi

også har vært inne på hos Descartes, ofte på det vi kan kalle en slags

instrumentell fornuft. Det er fornuften og språkevnen som har muliggjort vår

sterke teknologiske fremgang. Ved hjelp av denne evnen har vi funnet stadig

mer raffinerte måter å løse problemer på. Denne evnen til å ta i bruk avanserte

verktøy og organisere oss på forskjellige måter er vi alene om å ha i den grad
3“Verd” uttrykker kanskje den deontologiske betydningen av moralitet bedre; verd er noe

som er utgangspunkt for den ukrenkelige respekt som et moralsk vesen som mennesket fordrer.
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som vi har, men andre dyr kan utgjøre grensetilfeller. Evnen til abstraksjon

synes stort sett å være unik for mennesket, selv om man har eksempler på

primater og andre høyerestående pattedyr som fremviser atferd som vitner om

noe lignende. Når jeg her bruker “høyerestående” som adjektiv så er det kun

i den deskriptive betydningen at forskjellige arter fremviser forskjellig grad av

kompleksitet i atferd, som igjen tyder på forskjellige grader av intelligens. Jeg

forutsetter ikke et hierarki, selv om det selvfølgelig kan være vanskelig å tenke

seg naturen som noe annet enn ett eller flere hierarkier.

Men det å være et fornuftig, og følgelig moralsk, vesen er for Kant ikke

ensbetydende med at vesenet besitter en evne til å løse visse oppgaver. Snarere

er det det å kunne handle ut fra egne prinsipper, og ikke bare ut fra tilfeldige

innskytelser, som gjør oss moralske. Mennesket har som fornuftsvesen ikke

bare visse rasjonelle (teoretiske) evner som gjør at det lettere kan overleve i

verden ved hjelp av hjelpemidler og strategier (han hevder sogar at vi hadde

vært mer rustet til dét ved hjelp av instinkter), men kan i tillegg gi seg sine egne

lover og prinsipper for handling (det kan handle ut fra maksimer). Dette er den

praktiske fornuft. Dette er hva det for Kant vil si at mennesket er autonomt.

Det vil ikke nødvendigvis si at mennesker de facto hele tiden lager lover for

seg selv når de handler, men at det søker å vurdere sine handlinger uavhengig

av impulser og tilbøyeligheter, og at det er dette som gjør det til et moralsk

vesen. Dette skjer ikke alltid — noen ganger lar vi oss snarere styre av impulser

og tilbøyeligheter — men i de tilfellene handler vi ikke som frie og moralske

vesener, selv om vi må kunne sies å ha valgt det bevisst.4 Selv når vi handler

på impuls, har vi i motsetning til dyret valgt handlingen. For at en innskytelse

skal være motiverende for en rasjonell aktør må den nemlig være innlemmet

i handlingsmaksimen. Det er dette som av Henry Allison har blitt kalt “the

Incorporation Thesis” hos Kant (Wood 1999, 51):

... in the case of the will, desires produce actions only by the way

they are incorporated into maxims or practical principles that serve
4Som vi kommer inn på senere, knytter Kant frihet direkte til det å sette seg egne mål som

autonomt vesen, og deretter handle ut fra dem. Man er sin egen lovgiver som rasjonelt vesen.
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the agent as subjectively adopted norms. Every maxim ... involves

an end, which serves as its “matter” (G 4:436, KpV 5:21). Conversely,

the setting of an end always involves the implicit adoption of some

general rule serving as the basis for a choice of means. (Wood 1999,

52)

I følge dette prinsippet kan ikke rasjonell handling forklares gjennom en

beskrivelse av tilbøyeligheter, følelser og andre psykologiske tilstander, men

ved å se på handlingsmaksimen. Følelser og tilbøyeligheter kan virke som en

slags drivfjærer, og således utgjøre en kraft, men denne kraften utløses så å si

ikke til motivasjon før aktøren har gitt sin tilslutning til maksimen. I den grad

mennesket på denne måten er i stand til å vurdere og eventuelt korrigere sine

innskytelser er det autonomt.

Autonomibegrepet hos Kant er nært knyttet opp til frihetsbegrepet, som kan

ses på som todelt. På den ene siden kan det forstås positivt, ved at mennesket

gir sine egne lover, og på den andre siden negativt, ved at det kan handle

uavhengig (og gjerne på tvers) av ytre årsaker. Mennesket kan handle på sine

egne fastsatte vilkår, uavhengig av det som er oss gitt fra naturen. Dette er

ikke å forstå som en empirisk kjensgjerning fra Kants side, men snarere som

(transcendentale) mulighetsbetingelser for moralsk handling. Prosjektet som

på denne måten gjør seg gjeldende er det kritiske aspektet ved Kants filosofi.

Kant setter seg fore å avgrense og opptegne mulighetene for erkjennelse i sin

Kritik der reinen Vernunft, og på samme måte prøver han i Kritik der praktischen

Vernunft å si noe om moralens mulighetsbetingelser. Dette innebærer at man

ikke bare ser (empirisk) på hvilke kår moralen faktisk har, men mer prinsipielt:

hvordan er moralitet mulig? Hvilke betingelser må være til stede før det i

det hele tatt kan være snakk om noen moralitet? Kant tar utgangspunkt i

allmennmoralen og spør seg hvordan de moralske forbud og påbud som finnes

der lar seg muliggjøre (og nødvendiggjøre) i menneskets fornuft. Hans svar tar

i alle vesentlighet utgangspunkt i utviklingen av begrepet om den ubetinget

gode vilje.
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3.1.3 Den gode vilje

Et hovedanliggende for Kant i hans moralfilosofi er å løse frihetsproblemet.

Hvordan kan mennesket på den ene siden være fritt, og på den annen side leve

i en verden styrt av naturlovene? Det er derfor avgjørende for å bevare moralen

at han finner et prinsipp som er forenlig med subjektets frie vilje, dvs. som ikke

kan sies å være betinget av ytre faktorer5. Hvor skal vi så finne dette ubetingede

prinsipp?

Kant er ikke den første som mener at å snakke om moral er å finne dèt

her i verden som ikke kan settes spørsmålstegn ved eller som er felles for alle.

Aristoteles argumentasjon for at lykke er moralens mål kjennetegnes ved at han

viser hvordan alle andre formål kun er betinget av dette, at de til syvende og sist

fører til lykke. I den kristne tradisjonen settes Gud som garantisten for at noe er

moralsk riktig, og utgjør således en siste post som ikke er betinget av noe annet.

Her kan det nok også være tilfellet at man blir lykkelig ved å handle riktig, men

Gud settes som den ultimate målestokk. På lignende måte understreker Singer

i Practical Ethics at “the notion of ethics carries with it the idea of somthing

bigger than the individual” (Singer 1993, 10), og dette knyttes til et overordnet

nytteprinsipp og syn på interesser eller følelser som ligger til grunn for enhver

moralsk beslutning. Det skal anføres til forsvar for Singer at han ikke mener at

dette er noe helt ubetinget eller ufeilbarlig utgangspunkt. Poenget her er bare

at de fleste søker å befeste moralen i noe som overskrider enkeltindividet og

som ikke er avhengig av tilfeldige og skiftende omstendigheter alene.

Det første Kant så gjør i sin Grundlegung zur Metaphysik der Sitten er dermed

å fastsette det eneste virkelig ubetingede prinsipp: den gode vilje. Kant spør

seg, slik det sømmer seg for en moralfilosof i vestlig tradisjon som også gjerne

vil kommentere den aristoteliske dydsetikken, om hva som er det ubetinget

gode. Aristoteles ser det som selvsagt at det bare er lykken som kan ha denne

statusen, men Kant fremholder snarere at denne er vel så betinget av ytre og
5Når vi her snakker om ytre faktorer, tenkes de som ytre i forhold til det konseptuelle subjekt;

dette kan godt være psykologiske påvirkninger etc., så lenge de er utenfor det kognitive og
bevisste erkjennelsessenteret som subjektet kan sies å være. De trenger altså ikke å være utenfor
subjektets kropp.
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subjektive forhold som alle andre goder, selv om det forsåvidt er riktig at den

kan etterstrebes for sin egen skyld. Aristoteles skiller mellom hva som er godt

i kraft av målet det frembringer og det som er godt i seg selv, og da vil lykken

alltid være den siste instans, for hvilken alle andre formål kun er midler. Men

Kant søker noe mer enn dette når han skal søke ut mulighetsbetingelsene for en

moral. Med lykke er det slik at den kan variere fra person til person, og vil være

betinget av en rekke faktorer. Det som derimot ikke er betinget av noe annet, er

den gode vilje. Denne gode viljen kan godt tenkes som Guds vilje eller et annet

fullkomment rasjonelt vesens vilje; som sådan kan ikke den gode vilje eksistere

i sin rene form i vår naturlige og determinerte verden, men det er likevel denne

som er moralens utgangspunkt.

I begrepet om den gode vilje og mennesket som autonomt fornuftsvesen kan

man skimte en viss dualisme. Kants skille mellom mennesket qua intelligibelt

og empirisk vesen er også avgjørende for hans moralteori. Mennesket kan se

seg selv på to måter. For det første er det, i likhet med vesener som antas å

ikke være rasjonelle i samme forstand, styrt av sine naturlige tilbøyeligheter og

impulser. Det kan betrakte seg som medlem av de sansendes rike. Her gir det

mening å snakke om at alt skjer i henhold til naturens lover, og mennesket er

styrt av naturlige årsaker. På den annen side er imidlertid mennesket utstyrt

med en fornuft som gjør at det kan sette seg over denne sansenaturen og

reflektere over verden, seg selv og sine handlinger, for så å handle i tråd med

det. Så selv om et menneske, forstått som sansende og følende vesen, kan

handle ganske slavisk (altså uten fri vilje!) på impuls, kan det også lene seg

tilbake og vurdere om det vil følge impulsen. Det er dette som gjør mennesket

til et moralsk vesen, og ikke det at det kan handle målrettet i den forstand

som vi var inne på i forhold til den instrumentelle fornuft. Mennesket kan, i

tillegg til å finne midlene til sine naturgitte mål (alt som har med overlevelse og

behovstilfredsstillelse å gjøre) også bestemme seg for hvilke mål det vil handle

etter. Som rasjonelt og autonomt vesen kan mennesket sies å besitte fri vilje.

Vi har følelser som lidelse, glede, medlidenhet etc., og disse er viktige deler av

moralske vurderinger de oppleves av rasjonelle aktører, men det er ikke her
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moralen har sitt utspring i følge Kant. I den grad slike følelser har en plass i de

moralske vurderingene, er det fordi de oppleves av en autonom person, som i

kraft av sin rasjonelle natur ikke har gitt sitt samtykke til å utsettes for dem.

Men for å komme tilbake til temaet om den gode vilje: Hva skal til for å

handle moralsk i den forstand at man handler ut fra en god vilje? Jo, man må

ha handlet ut fra plikt mot moralloven vi kjenner til i kraft av vår fornuftsnatur.

Mer om dette nedenfor. Den gode samaritan er ifølge Kant ikke nødvendigvis

moralsk god, siden han eller hun gjerne har naturlige tilbøyeligheter til å

gjøre handlinger som ses på som gode hva konsekvenser angår. Kants skille

mellom legale og moralske handlinger er velkjent. Det at en handling er i

overensstemmelse med moralloven gjør ikke i seg selv handlingen moralsk.

Den må i tillegg være motivert av aktelse for loven 6 . For at en handling skal

kunne telle som moralsk, må aktøren handle av plikt. Det er dette som grovt

sett kan sies å konstituere en god vilje.

Man kan se dette slik at selve fundamenteringen Kant må gjøre for å

oppnå den ovenfornevnte grunnfestingen av moralen medfører en avgrensning

i forhold til det som er vanlig å oppfatte som moralsk. Særlig eksempelet med

den gode Samaritan viser hvordan Kant snevrer inn hva som kan telle som en

virkelig moralsk handling:

To help others where one can is a duty, and besides this there

are many spirits of so sympathetic a temper that, without any

further motive of vanity or self-interest, they find an inner pleasure

in spreading happiness around them and can take delight in the

contentment of otherss as their own work. Yet I maintain that in such

a case an action of this kind, however right and however amiable it

may be, has still no moral worth. (Kant 1997, 64)
6Det gjelder å ha tunga rett i munnen når vi snakker om begreper som ”moralloven”, ”det

kategoriske imperativ”, ”handlingsmaksime” etc. Hvis vi tenker oss et rent fornuftsvesen, altså
et vesen som faktisk er medlem av en intelligibel verden uten sansemessige kvaliteter, vil det
slavisk følge moralloven. En lov er definert som et objektivt prinsipp, på linje med naturlovene.
De kan ikke fravikes. Ser vi på mennesket, derimot, så er det ikke bare et fornuftsvesen, men
er også medlem av en sanseverden hvor det styres også av naturlover. Her fremstår mennesket
som stadig kjempende mellom disse to kreftene, og for å handle i henhold til moralloven
trenger det et subjektivt prinsipp for handling, hvilket i korthet vil si det kategoriske imperativ.
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Kant har jo knyttet moralen an til den praktiske fornufts krav til universali-

sering og idealet om å følge KI, snarere enn å la ytre faktorer, det være seg

psykologiske tilstander eller det som viser seg å bli konsekvensene av handlin-

gen (et annet spørsmål er forventede konsekvenser, som selvfølgelig må tas i

betraktning forut for handling), være det avgjørende.

Å handle ut fra den god vilje vil si å handle av aktelse for moralloven i oss.

Moralloven i oss har vi i egenskap av rasjonelle vesener (dette er den loven

som gjelder uten unntak i en tenkt verden av rene fornuftsvesener), og gir seg

uttrykk i det kategoriske imperativ. Siden mennesket tross alt ikke er et rent

fornuftsvesen, handler det ikke av nødvendighet ut fra det objektive prinsipp

som moralloven er, men trenger å nødvendiggjøre det. Derfor tar moralloven

form som imperativ i vår mer ufullkomne eksistens som rasjonelle vesener.

3.2 Det kategoriske imperativ

Når mennesket så lener seg tilbake og vurderer hvilke handlinger det skal gjøre,

har det allerede satt seg ut over den naturlige orden i sanseverdenen og beveget

seg over i fornuftens og moralens rike. Her er det ikke lenger bare snakk om å

fastsette hva som skjer, men hva som bør skje. Og hva er det som bør skje?

Kant søker å besvare dette spørsmålet uten å være avhengig av ytre, tilfeldige

betingelser, slik f. eks. en moralteori fundert på følelser ville gjøre. I følge en

slik teori plasseres jo bør’et i en følelse, og hvis denne følelsen ikke er der,

så mister teorien kraften. Kant er klar over at mennesket som sansende er et

svært så sårbart og lettpåvirkelig vesen. Skal det vite noe sikkert i moralske

spørsmål, må det derfor henvende seg til den praktiske fornuften. Der finnes

det ikke noe som sier oss akkurat hva vi skal gjøre, men vi finner en form

for hva som kan være en gyldig handlingsmaksime. Denne formen uttrykkes

gjennom de forskjellige formuleringene av det kategoriske imperativ (KI). Som

fornuftsvesener ser vi våre handlinger ut fra et bør som kommer til uttrykk i

KI, og dette gir oss formen for hva som er en moralsk handling. KI i sin mest

grunnleggende form er Du skal bare handle etter den maksime gjennom hvilken du
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samtidig kan ville at den blir en allmenn lov. (Gundersen 1995) Her ser man godt at

det ikke gis noe positivt innhold, men at det er et rent formalt prinsipp som kun

sier noe om hvilken form et moralsk utsagn må anta. KI er i seg selv et kriterium

for rasjonalitet i den kantianske forstanden, og en mulighetsbetingelse for

moralsk handling overhodet.

Gjennom å formulere det Kant mener er et utelukkende formalt prinsipp

for moralitet unngår han å befeste moralen i empiriske forutsetninger og de

problemer det måtte medføre7. Det formale prinsippet er noe som alle med en

praktisk fornuftsevne kan teste sine handlingsmaksimer opp mot. Dette repre-

senterer imidlertid et problem i den grad man skal fylle prinsippet med innhold.

Det er så at alle maksimer kan testes opp mot universaliseringsformuleringen

av KI, men moralitet dreier seg vel om mer enn hva slags form et utsagn har?

De fleste vil være enige om at moral dreier seg om visse typer handlinger, og at

andre typer handlinger faller utenfor en moralsk diskurs. Det lar seg lett uni-

versalisere at jeg bør knytte skoene hver gang jeg skal gå tur, men det gjør det

neppe til en moralsk handling. De mest trivielle maksimer kan passere denne

formuleringen av KI(1), og selv handlinger som vanligvis betraktes som svært

umoralske kan passere om man bare formulerer maksimen godt nok. Nå ligger

det i utgangspunktet i kortene at det kun er moralske handlinger som er aktu-

elle i testing mot lovformuleringen av det kategoriske imperativet, men som vi

skal se nedenfor, så hjelper ikke formuleringen oss langt på vei i alle morals-

ke problemstillinger heller. Christine M. Korsgaard deler i sin artikkel “Fellow

Creatures: Kantian Ethics and Our Duties to Animals” (Korsgaard 2004) hand-

linger inn i to grupper når man skal teste maksimer mot KI: såkalt naturlige

handlinger og handlinger hvis effekt er avhengig av konvensjon. I den sist-

nevnte gruppen havner blant annet løgn og sannferdighet. Det som kjenneteg-

ner denne gruppen handlinger eller handlingsmaksimer er at de kun kan virke

7Jeg tenker blant annet på Humes “naturlige feilslutning” - påstanden om at man ikke kan
slutte fra er til bør. Det var viktig for Kant å finne en løsning som ikke funderte moralen på noen
ytre omstendigheter, samtidig som den måtte inneha en viss grad av nødvendighet. Derfor var
det også viktig å understreke at empiriske forutsetninger alltid vil variere, og derfor ikke kunne
utgjøre et solid nok fundament.
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i en etablert praksis. Følgelig vil de miste sin effektivitet hvis de tenkes uni-

versalisert. Løgn er jo et av de mest renskårne eksemplene fra Kants side, idet

universaliseringen av å lyve i en situasjon nødvendigvis vil uthule sannhets-

begrepet, og dermed ødelegge den tilliten som løgneren er avhengig av for at

det skal virke. Når det gjelder en del andre handlinger, så er det imidlertid ikke

slik at de er avhengige av noen konvensjon for å virke, men kun de begrens-

ninger naturen måtte sette gjennom naturlovene (se Korsgaard 2004, s. 23-25).

Disse handlingene er det vanskeligere å teste ved hjelp av universalitetsformu-

leringen av KI, siden de ikke er avhengige av å misbruke en etablert praksis.

Korsgaard nevner et av Kants eksempler som han ikke kan finne noen logisk

selvmotsigelse i ved universalisering, nemlig selvmord. Det er fullt mulig å be-

gå selvmord selv om alle andre gjør det, den eneste grensen er det naturen som

setter. Altså har man ingen logisk selvmotsigelse i selve handlingen:

Suicide is a method of escaping your own misery that depends only

on the laws of nature for its effectiveness, not any convention. No

matter how universally practiced it is, it will work. (Korsgaard 2004,

24)

Det samme synes å gjelde hvis vi ser handlinger mot dyr i forhold til

universalitetsformuleringen. Her er det heller ikke noe som tilsier at vi ville fått

problemer med å universalisere handlingsmaksimen. Det er av disse grunnene

at Kant setter frem flere formuleringer av KI. Disse er alle sammen uttrykk

for den samme moralloven vi bør følge som fornuftsvesener (de er subjektive

prinsipper som er nødvendiggjørende for handlinger, mens moralloven i seg

selv er objektiv; som sådan er den ikke en motivasjonsfaktor for frie vesener

uten at man setter opp disse imperativene). Korsgaard sier om handlinger mot

dyr at:

Most of the things we do to non-human animals that raise moral

questions are natural actions like eating them for pleasure, or

experimenting on them for information, or hunting them for sport,

methods that will produce the desired results no matter how
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universally practiced they are. ... But since the test would fail to rule

out the same sorts of actions when practiced on human beings, we

should not take this as evidence that such actions are not wrong.

We should only take it as signifying the inadequacy of the test.

(Korsgaard 2004, 24)

Universalitets- eller lovformuleringene av KI er altså ikke i seg selv nok

til å gi oss svar på om vi har plikter overfor dyr, og den dekker ikke uten

videre kvalifikasjoner all menneskelig handling. Gjennom å utarbeide flere

formuleringer av KI prøver Kant imidlertid å vise at prinsippet har en rekke

utledninger som medfører mindre slingringsmonn ved testing av maksimer. Vi

kommer tilbake til dette nedenfor.

Den viktigste lærdommen vi får fra KI(1) dreier seg om vår fornuftsnatur. I

KI(1) kommer det frem at vi som fornuftsvesener må handle med en viss kon-

sistens. Vi handler ikke bare ut fra tilfeldige innskytelser, men må vurdere våre

handlinger ut fra vår rasjonalitet. Dette er i følge Kant den viktigste funksjonen

vår fornuft har. I den grad vi er moralske vesener har vi plikter. Disse utgår fra

det kategoriske imperativ. Vi har nevnt universalitetsformuleringen av dette.

En variant av denne refererer til naturlover som en nærmere spesifikasjon av

hva som kan være en allmennlov. Kant gir en ytterligere presisering av impera-

tivet i humanitetsformuleringen:

Handle slik at du betrakter menneskeheten både i din egen person

og i enhver annen person som formål i seg selv, og ikke bare som

middel. (Oversettelse av Olav Gundersen, Gundersen 1995, 40)

I humanitetsformuleringen legges det vekt på at mennesket er et mål i seg

selv. Dette ligger implisitt i at mennesket er et rasjonelt vesen. Som vi har

sett tidligere, er blant annet det som kjennetegner mennesket at det ikke bare

kan velge midler for å oppnå det det måtte ønske, men at det også kan velge

hvilke mål det setter seg. Dette ses i motsetning til dyrs mer eller mindre av

instinkter fastbestemte impulser og tilbøyeligheter, og utgjør hovedfunksjonen

til den praktiske fornuft. Denne formuleringen av det kategoriske imperativ er
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flittig brukt i dagens debatt om forskjellige medisinske etiske problemstillinger,

og omfavnes av de fleste i vår kulturkrets på grunn av dens apellerende

menneskeverdstanke. Det virker med andre ord som den i større grad kan være

utgangspunkt for testing av maksimer som er av den naturlige sorten, altså som

ikke er avhengig av konvensjon for å fungere. Her fastslås det at mennesket

ikke bare er en ting som kan brukes til eget forgodtbefinnende uten at det

også betraktes som et mål i seg selv. Det er dog avgjørende for denne tanken

at man har med et rasjonelt vesen å gjøre; det er i denne evnen det ligger at

man ikke bare kan behandles som middel. Følgelig er det tillatt å behandle

vesener og ting uten denne egenskapen bare som midler, mens man har en

plikt om å respektere de som besitter egenskapen. Jeg nevnte innledningsvis

i dette kapittelet hvordan Singer polemiserte over at dyr er “barely means”.

Dette betyr fra Kants side nettopp det at dyr ikke kan sette seg egne formål, og

dermed alltid kun kan være middel, og da gjerne middel for mennesket, siden

mennesket er det eneste vesen som oss bekjent kan produsere egne formål. Det

er imidlertid en svakhet i Kants argumentasjon at han ikke sier mer eksplisitt

hvorfor det at dyr ikke kan være formål i denne moralske forstanden, altså i

den grad de ikke kan lage sine egne lover, betyr at de nødvendigvis må bli

midler, som jo er et begrep som må forstås i en mer instrumentell forstand. Når

man snakker om mål og middel er det jo i en instrumentell forstand, og det blir

søkt å føre det samme begrepsparet over til den moralske sfære uten å nærmere

grunngi hva som der menes med “middel”.

Vi var ovenfor inne på spørsmålet om hva som kan telle som en moralsk

handling. Her har vi å gjøre med hvem en moralsk handling kan rettes mot.

Kant avgrenser universet av de som man kan ha plikter mot til rasjonelle

vesener. Dette har ikke blitt tatt vel i mot av dyrevernere, siden det synes å

helt utelukke dyr fra det moralske univers, men det må samtidig kunne antas

at dette var et ganske inkluderende syn hva mennesker gjelder på Kants egen

tid. I en tid med så store forskjeller mellom mennesker som i Kants samtid gav

dette et godt fundament for likhetstanken som har preget den vestlige verden

siden opplysningstiden.
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Vi kommer med dette noe nærmere tematikken i oppgaven. Kant fremsetter

i utgangspunktet en moral som setter avgjørende lit til rasjonalitetsevnen. Han

vil ikke knytte moralsk verdi til artstilhørighet eller en annen mer eller tilfeldig

egenskap, men til noe som tilfeldigvis alle mennesker har felles. Finnes det

andre rasjonelle vesener, så vil også de inkluderes i det moralske fellesskapet.

Kant kan dermed ikke anklages for å være direkte artssjåvinist (speciecist)8, men

det går helt klart frem at andre dyr i den verden vi kjenner ikke oppfyller

kriteriet han fastsetter for moralsk status. Noen vil alltids hevde at det finnes

noen høyerestående primater som har høyt utviklede kognitive evner, og til

og med kan læres sprak, men de vil i høyden kun ha utviklet en rudimentær

instrumentell fornuft, og det er viktig å understreke at Kants begrep om en

praktisk fornuft skiller seg vesentlig fra denne ved at sistnevnte er med på

å sette målene, mens den instrumentelle fornuft kun bryr seg med hvordan

man skal komme seg til målene. Kant skiller mellom hypotetiske og kategoriske

imperativer. De hypotetiske imperativene er imperativer på formen Hvis du vil

x, så må du gjøre y. De sier bare noe om årsakssammenhenger og er i så måte

teoretiske. De kategoriske imperativene, derimot, setter målet kategorisk. Her er

det ingen betingende hvis. Det er disse siste mennesket synes alene om å sette.9

Hadde dyr hatt den evnen, ville også de kunne hatt moralsk status i den

forstand at de har iboende moralsk verdi, men da er det også verdt å merke

seg at de ville hatt full moralsk status, inkludert moralsk ansvar. Det gir ikke

mening å snakke om gradert moralsk status ut fra Kants moralfilosofi. Dette

kan representere en svakhet, men Kants utgangspunkt var noe annerledes enn

dagens; han ville få vekk all vilkårlighet fra moralen. For oss, som tross alt

er godt vant hva menneskeverd angår, fremstår det ofte som mer ønskelig

8Et noe tendensiøst uttrykk som først ble brukt av den britiske filosofen Richard Ryder,
og som senere ble sentralt i Peter Singers dyrevernsfilosofi. Ryder og Singer hevder at mange
av våre holdninger til dyr skyldes det samme som kjennetegnet våre holdninger til fargede
og kvinner tidligere. Uttrykker betegner som sådan diskriminering på basis av artstilhørighet
alene, og ikke på bakgrunn av etisk relevante forskjeller som evne til å oppleve lidelse etc.

9Det er forsåvidt også uvisst om noen andre arter enn mennesket kan sette frem hypotetiske
imperativer, men her er det meningene mer delte, all den tid noen dyr viser atferd som kan
tyde på en rudimentær forståelse av årsaksforhold som gjør at de, om ikke formulerer, så i enn
eller annen forstand ser for seg at en ting kan ha en funksjon i frembringelsen av et formål.
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med en oppmykning av moralen. Der hvor Kant ser moralen som en slags

befrielse av mennesket (jfr. likhetstanken og understrekingen av mennesket

som fritt vesen), har kanskje dagens menneske en tendens til å se på moralen

som tvangstrøyen og det mer kroppslig betingede (følelser, lyster etc.) som

befriende.

3.3 Pliktbegrepet

3.3.1 Direkte plikter

Det går klart frem av Kants utledninger at det kun er rasjonelle aktører

som kan være moralske aktører og ha plikter. Det er også tydelig at de

man kan ha plikter overfor i første omgang er moralske aktører10. Kant

har et skille mellom fullkomne og ufullkomne plikter som går på om den

motsatte handlingsmaksime er henholdsvis (pragmatisk) selvmotsigende eller

”selvmotvillende”, men her er det et annet skille som et relevant, nemlig det

som går på hva man har plikter overfor. Det er jo slik at en plikt er del av en

relasjon med en motsats til plikten som representerer et krav, en rettighet eller

tilsvarende. En plikt er i så måte rettet mot noe, og hos Kant er det klart at

dette “noe” i utgangspunktet er en annen person. Som Kant sier om plikter i

Metaphysics of Morals:

So far as mere reason can judge, man has duties only to man (himself

and other men); for his duty to any subject is moral necessisation by

that subject’s will. Hence the necessitating (obligating) subject must,

first be a person. (Kant 1996, 192)

En direkte plikts styrke kan tenkes (i dette tilfellet dens blotte eksistens) som

relatert til graden av iboende verdi subjektet som berøres av handlingen besitter

(Johansen 1994, 265). Hos Kant er det bare én variabel, og den går ved den

10Jeg vil ikke her gå inn i debatten om alle mennesker er moralske aktører og hvordan Kant
stiller seg til grensetilfeller. Kants kategoriske skille mellom fornuftsvesener og vesener uten
fornuft kan nok avstedkomme en rekke problemer i forhold til disse tilfellene.
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praktiske fornuft; har ikke subjektet denne evnen, kan det heller ikke være

gjenstand for direkte moralsk forpliktelse, og heller ikke selv være forpliktet.

Det synes åpenbart at dette ikke lar det bli mye igjen til dyrs moralske

status, og det er i utgangspunktet et problem for Kant, all den tid han ønsker å

befeste allmennmoralen i sin rasjonalistiske “moralens metafysikk”. Det ligger

jo i allmennmoralen en intuisjon eller tanke om at man tross alt ikke kan

gjøre som man lyster med dyr. Vi er ikke like forpliktet overfor dem som mot

andre mennesker, men likevel kan vi ha sterke forpliktelser mot dem. Denne

intuisjonen synes ikke å være tilstrekkelig dekket av det teoretiske grunnlaget

Kant legger frem for moralen. Men det at vi ikke har direkte plikter overfor

dyr betyr ikke at de utelukkes fra enhver moralsk vurdering: “one point that

follows from Kant’s basic ethical position is that any behavioural expression

of rational agency whatsoever is morally assessable” (Broadie og Pybus 1974,

378). Det er her de indirekte pliktene kommer inn i bildet.

3.3.2 Indirekte plikter

Indirekte plikter betyr flere ting. Et eksempel på hva som kan tenkes som en

indirekte plikt går på at man har plikt overfor en moralsk aktør i forhold til en

gjenstand som tilhører denne aktøren, men ikke mot gjenstanden selv. Plikten

angår gjenstanden, men er rettet mot den personen som måtte stå i et spesielt

forhold til den, det være seg et eierskapsforhold eller et rent affektivt forhold.

Som eksempel på det førstnevnte kan man nevne plikten til ikke å ødelegge

en annen persons eiendom, som f. eks. å ripe opp hans eller hennes bil. Denne

plikten kan selvfølgelig også ha mer affektive sider, siden ens eiendeler godt

kan ha affeksjonsverdi - vi kan for eksempel tenke oss at det var en veteranbil

som eieren har lagt ned talløse timer på å få i god stand - men eierskapet er

i og for seg god nok grunn til å ha en indirekte plikt i disse tilfellene. Som

eksempler på gjenstander med affeksjonsverdi, forskjellig fra det våre eiendeler

har, kan vi tenke oss den verdi naturen har for mennesker; ikke bare har den

nytteverdi, men vi kontemplerer dens skjønnhet osv. I så måte er det også snakk
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om indirekte plikter, siden plikten ikke har noen åpenbar mottaker (vi tenker

oss naturen som objekt), men samtidig har den ikke bare instrumentell verdi

for mennesket. Det er imidlertid kun sistnevnte som er en form for indirekte

plikt hos Kant. Det første eksempelet er derimot et eksempel på en direkte plikt

mot eieren av den aktuelle gjenstanden. Gjenstanden er del av handlingen, ja,

men det er ikke på grunn av den at vi gjør som vi gjør.

Begrepet om indirekte plikt får først relevans i forhold til f. eks. ”den blotte

ødeleggelse” (se nedenfor) av uberørt natur og kulturhistoriske skatter. De

fleste er enige om at uerstattelige verdier går tapt ved ødeleggelsen av unike

natur- og kulturressurser, men man forbryter seg ikke direkte mot en moralsk

aktør. Snarere forbryter man seg mot menneskeheten (i en selv). Og grunnen til

dette, sier Kant er at ”[den blotte ødeleggelse] svekker eller utsletter den følelse

i mennesket, som riktignok ikke er moralsk allerede for seg selv alene, men

som dog i det minste forbereder den slags sansemessig stemning som sterkt

befordrer moralitet: nemlig å elske noe uten hensyn til nytte (f. eks. de skjønne

krystallformasjoner, den ubeskrivelige skjønnhet i floraen)”. (se Saugstad 2000,

s. 151) Dermed kan vi si at en indirekte plikt i dette tilfellet betyr mer for naturen

- den tilskrives en form for egenverdi, verdi i seg selv - enn det den direkte

plikten betyr for bilens verdi, for å bruke eksempelet ovenfor. Bilen har fortsatt

kun instrumentell verdi, til tross for at plikten i og for seg er direkte.

Det er det samme resonnementet om indirekte plikter Kant bruker i forhold

til våre forpliktelser mot dyr. Heller ikke her har vi noen direkte plikt, siden

det ifølge Kant ville kreve av dyret at det var en moralsk aktør, men vi har en

plikt overfor oss selv til å handle slik at vi ikke forråes i vår omgang med andre

mennesker og på det viset svekker vår moralitetsfølelse (dette er jo interessant,

siden man jo ikke vanligvis tenker seg Kant som dydsetiker). Selv om Kant

legger stor vekt på at man skal handle av plikt, og gjerne på tvers av sine

naturlige tilbøyeligheter og følelser, for å kunne sies å handle moralsk eller

gjøre et moralsk valg, mener han også at vi har plikt til å øve oss opp i de

følelser som gjør oss mer tilbøyelige til å handle riktig (altså i overensstemmelse

med plikten, og ikke nødvendigvis motivert av den). Jeg vil understreke at
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det strengt moralske hos Kant kan forstås veldig snevert; enkelte steder kan

det synes som om det beste er å øve opp evner som overflødiggjør moralen

overhodet, slik som resultatet kan bli hvis vi øver oss opp til å handle av

barmhjertighet. Selv om Kant hevder at det ikke ligger noe moralsk valg i de

enkelte handlinger den (naturlig anlagte) barmhjertige samaritan foretar seg, så

kan det likevel være ønskelig at man oppøver en evne til så å si å gå på moralsk

autopilot. I alle tilfelle er det å øve opp en slik evne et moralsk valg som lar seg

universalisere på en slik måte at det ikke er noen tvil om at det kvalifiserer som

en moralsk handling.

På denne måten kan det synes som dyr likestilles med alle andre ting som

har et spesielt følelsesmessig forhold til mennesker, men de er noe mer enn

som så. Dyr er nemlig spesielle på den måten at vi har noe felles med dem,

de besitter – eller synes å besitte – den samme typen sansende natur som vi

gjør.11 Dette gjør at vi uvegerlig vil se dem i analogi med oss selv og vår egen

sansende natur. Vi ser hos dyrene den samme lidelse som vi ser hos oss selv.12

Likevel er det kun mot oss selv vi i siste instans har en plikt til ikke å behandle

dyr grusomt. At man, i allmennmoralen, slutter at man har direkte plikter

mot dyr fordi de ser ut til å lide etc., skyldes hva kant kaller ”an amphiboly

in [their] concepts of reflection” (Kant 1996, 192). En amfiboli er en verbal

feilslutning som skyldes flertydighet i en setnings grammatiske struktur. I dette

tilfellet kan det eksempelvis synes som om utsagnet ”du har en plikt til ikke å

påføre hunden din unødig lidelse” medfører at du har en plikt som er rettet

mot hunden din, men det er en tolkning som skyldes uklarheter i setningen.

Man forveksler pliktens kilde med dens mål. Du kan si at plikten er rettet mot

hunden, men plikten får sin normative kraft fra deg selv som menneske. Det

koker i vesentlighet ned til det samme når Brodie og Pybus tar utgangspunkt

i Kants definisjon av en transcendental amfiboli i Critique of Pure Reason B326:

11Det er ikke så avgjørende om dyret har selvbevissthet og erfarer ting på en lignende måte
som vi gjør, siden den indirekte plikten ikke forutsetter annet enn at vi selv opplever dyrene i
analogi med oss.

12For Kant er ikke lidelse i seg selv knyttet til spørsmålet om moralsk status. Lidelse er et
problem bare fordi det går på tvers av viljen til et rasjonelt vesen, eller evt. undergraver en slik
vilje.
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“a confounding of an object of pure understanding with appearence”. “Such

a supposition [at vi har plikter til andre enn mennesker eller andre rasjonelle

vesener] is based on the false assumption that beings which lack a faculty of

reason are subject to a priori principles of morality; or ... it is based on the false

assumption that beings which do not have noumenal self, do.” (Broadie og

Pybus 1974, 379)

Det er altså dette punktet mange dyrevernere har vanskelig for å svelge, og

man går heller som oftest for en utilitaristisk variant, hvor man ser det som

tilstrekkelig for å være gjenstand for direkte moralsk forpliktelse at man kan

føle smerte. Nå vil ikke utilitaristen snakke om plikter på samme måte som

kantianeren, men ut fra utilitarismen vil man selvfølgelig også ha en plikt til

å følge det ultimate prinsippet om å “maximize probable benefit” (Smart og

Williams 1973, 12). Det er viktig å forstå at Kant prøver å innlemme dyrene

i sitt etiske system, hvor praktisk rasjonalitet er et utgangspunkt for plikter.

Der hvor utilitaristen kun trenger å se på hvilke konsekvenser handlinger får

i form av velbehag etc., må Kant i tillegg begrunne det i et moralsk sinnelag

for at handlingen strengt tatt skal kunne kalles moralsk. Det kan godt hende

handlingen medfører bra konsekvenser for alle berørte parter, og det er vel og

bra her som i alle andre handlinger hvor det er moralske aktører som berøres,

men det er ikke der handlingens moralske verdi ligger. Denne verdien har sin

kilde i mennesket selv som autonomt vesen, og har sin moralske verdi i kraft

av dét, ikke fra noe utenfor.

3.4 Broadie og Pybus’ kantianske løsning

Alexander Broadie og Elizabeth Pybus presenterer seg som kantianere når de i

artiklene “Kant’s Treatment of Animals” (Broadie og Pybus 1974) og “Kant and

Direct Duties” fremsetter både en kritikk av Kants begrep om indirekte plikter

overfor dyr og en revisjon av Kants filosofi som er forenlig med at vi har direkte

plikter mot dyrene.

Når det gjelder kritikken, så går den ut på for det første at Kants indirekte
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plikter er på kant med allmennmoralen. La oss gå ut fra at dette er en

berettiget kritikk, selv om Kant ikke bruker allmennmoralen som evidens for

sine moralske syn, men snarere har det som et utgangspunkt for å se hva

den rene moralitet består i. Broadie og Pybus går imidlertid videre, og sier

at Kants begrunnelse for at vi kun er indirekte forpliktet overfor dyr er

utilfredsstillende. Når Kant sier at vi har indirekte forpliktelse mot dyr så er

det fordi vi ser dem i analogi med oss, og at vi ved å behandle dem grusomt

forherdes også i vår omgang med andre mennesker. Det er ikke snakk om noen

universaliseringstest eller lignende, som Kant ellers legger vekt på ved testing

av maksimer, men “a contingent matter of fact about human beings, and not a

fact about rational beings”. (Broadie og Pybus 1974, 382) Her har de et viktig

poeng, all den tid i begynnelsen av Grundlegung understreker hvor viktig det er

at moralske prinsipper må være tuftet i fornuften, og ikke bare på varierende

forhold. Hvis det skulle vise seg at man gjennom å behandle dyr grusomt fikk

utløp for aggresjon som man ellers ville øst ut på sine medmennesker, så ville

man ut fra det samme resonnementet som Kant måtte komme til at man har en

plikt til å være grusom mot dyr.

Broadie og Pybus oppsummerer sin kritikk best selv i følgende passasje:

His (Kants) argument, put Briefly, is to the effect that if human

beings maltreat animals they will acquire a tendency to use ratio-

nality (in themselves or in other people) as a means. But, according

to Kant, animals are, in the technical sense, things, and consequently

are precisely what we should use as means. His argument therefore

is that we use certain things, viz. animals, as means, we will be led

to use human beings as means. And Kant cannot avoid this genera-

lization of his argument, since he cannot point to a morally relevant

characteristic which differentiates animals from other things which,

he would say, we can use as means. ... Thus, if he is to use the argu-

ment that using animals as means will lead us to use rationality as

means, he must generalize it, and say that ... we ought never to use
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anything as means, and we have an indirect duty not to do so. This

is not merely absurd, but contrary to his imperative of skill. (Broadie

og Pybus 1974, 383)

Alt håp er imidlertid ikke ute. Broadie og Pybus mener i “Kant and Direct

Duties” (Broadie og Pybus 1981) å ha funnet en løsning på dyreproblemet

som er konsistent med den øvrige moralfilosofien til Kant. De hevder at å ha

en forpliktelse ikke nødvendigvis innebærer at den er rettet mot et bestemt

objekt. De trekker frem et eksempel hvor noen ser en person som er i ferd

med å drukne. Det er ikke gitt at vedkommende har plikt mot den druknende

personen, hans familie etc. til å redde ham, men vi har likevel en plikt til å hjelpe

ham, med mindre det ville sette eget liv i fare. Hvis vi ser på plikt med dette som

utgangspunkt, hvor fokus rettes mot handlingen fremfor et eller annet objekt,

hevder de å ha tatt brodden av argumentet om at vi ikke kan ha forpliktelser

mot dyr fordi de ikke er rasjonelle. De har fjernet premisset om at forpliktelse

må være rettet mot rasjonelle vesener. (Broadie og Pybus 1981, 64) Alan Wood

tar et lignende standpunkt når han avviser personifikasjonsprinsippet. Vi vil

senere se noe av det samme i Korsgaards foreslåtte løsning på problemet med

dyr i kantiansk etikk.

3.5 Ursula Wolfs kritikk

Ursula Wolf tar i boken Das Tier in der Moral for seg to fornuftstradisjoners

forhold til dyr, nemlig kontraktteori og kantiansk etikk, og spør om disse kan

gi tilstrekkelige løsninger for dyreetikken gjennom sine teorier om indirekte

forpliktelser. Det blir for mye å skulle gå gjennom kontraktteoriers syn på dyrs

moralske status, men kan hennes Kant-tolkning bidra til noe her?

Wolf understreker det nesten metafysiske fornuftsbegrepet Kant opererer

med som utgangspunkt for absolutt moralsk beskyttelse. Som jeg har vært

inne på tidligere, så er han ute etter et moralsk imperativ som ikke er relativt

til subjektive tilbøyeligheter eller tilfeldige målsetninger. Dette finner han i
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fornuften og menneskets evne til å se seg selv som lovgiver. Kant må se på

denne fornuften som en metafysisk forutsetning, eller en mulighetsbetingelse,

for ikke å havne i problemer i forhold til gradering av mennesker etter

varierende fornuftsevne. Dette lykkes Kant forsåvidt med, men alle vesener

uten denne formen for praktisk fornuft faller (som i kontraktteorier) utenfor

det moralske univers. Wolf mener også at Kant ikke løser problemene med

mennesker som ikke er personer på noen tilfredsstillende måte.

Som Broadie og Pybus trekker Wolf frem at Kant på den ene siden gjerne

vil gå god for den allmennmoralske holdningen at man ikke skal påføre dyr

unødig lidelse, men på den annen side mener hun at han har kommet frem

til et moralfilosofisk rammeverk som ikke kan forsvare en slik holdning. For

å få kartet til å stemme med terrenget mener Wolf at Kant innfører begrepet

om indirekte plikt som en hjelpekonstruksjon, slik at man i det minste kan si

at vi har en slags plikter mot dyr. Disse pliktene mener hun imidlertid ikke

bare er en fattig trøst, hun mener også Kants resonnement i forhold til dyr er

feilslått og delvis selvmotsigende. Ut fra en passasje i hans Vorlesungen über

Ethik oppsummerer Wolf Kants argument om at dyr kan brukes som midler

uten å være mål i seg selv (omskrevet og strukturert):

1. Å være mål i seg selv⇐⇒ Sette egne fornuftslover

2. Mennesket setter egne fornuftslover

3. =⇒Mennesket er mål i seg selv

4. Dyr setter ikke egne fornuftslover

5. =⇒ Dyr er ikke mål i seg selv

6. =⇒ Dyr er midler

Et hovedpoeng for Wolf her er at dyr ses på som midler, all den tid de ikke

kan ses på som mål i den forstand som er relevant for Kant: “Die Prämisse

der ganzen Überlegung ist, daß nur vernünftige Wesen als Zweck existieren,

Tiere hingegen als Mittel, und das heißt als Mittel für den Menschen” (Wolf
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1990, 35) Men her mener Wolf at Kant tar feil. Det at dyr ikke setter sine egne

fornuftslover betyr for det første ikke at de (i følge sin natur) kun eksisterer

som middel. For det andre – hvorfor skulle det medføre at de eksisterer som

midler for mennesket? Det er ingenting som skulle tilsi at dyr må fungere

som midler for mennesket for å oppfylle sine funksjon. Dessuten beror ikke

definisjonskriteriene for dyrearter på hvilken nytteverdi de har for oss, slik som

for verktøy. (Wolf 1990, ibid.) Det er jo i og for seg interessant med denne typen

teleologiske betraktninger, men Kants teori står ikke og faller på dét. Wolf går

videre og ser på begrepene om direkte og indirekte plikt. Selv om Kant på den

ene siden understreker at dyr aldri kan være mål i seg selv men bare midler,

så sier han også at vi indirekte moralsk plikt til ikke å behandle dem grusomt.

Wolf hevder at dette ikke henger på greip når man setter dyr opp mot døde

ting og det at Kant ikke vil definere den indirekte plikten mot dyr som en

slags estetisk plikt som man har til ikke å ødelegge vakker, ubesudlet natur.

Det er snakk om en moralsk forpliktelse, men en forpliktelse som er rettet mot

mennesket. Wolf oppsummerer problemet slik (løst oversatt og tolket): Enten

så er dyr vesensforskjellige fra mennesker i den forstand at de aldri kan være

mål i seg selv. I såfall blir det uforståelig hvordan det kan ha noe å si for vår

moral overfor andre mennesker, og man kan spørre seg om hvorfor det skal

gjelde bare dyr, og ikke døde ting. Eller vi kan holde fast på at vår behandling

av dyr faktisk også påvirker hvordan vi behandler mennesker moralsk. Dette

lar seg imidlertid bare gjøre hvis vi ikke fastholder det faste skillet mellom

mennesket og andre dyr som Kant legger opp til, og heller ser på det som

en gradvis overgang fra den umoralske til den moralske verden. (Wolf 1990,

36f). Paradoksalt nok blir konklusjonen da at “man Kants direkte Lösung für

die Tiere nur dann konsistent vertreten kann, wenn man schon zugegeben hat,

daß es direkte moralische Verpflichtungen auch gegen Tiere gibt.” (Wolf 1990,

37) Det kan altså ikke være noen plikt mot menneskeheten uten at vi også har

direkte plikter mot dyr.

Ut fra dette mener Wolf at Kants sympati for dyrene er en trussel mot hans

øvrige moralteori. Denne faren kan oppsummeres fra to sider:
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1. Begrunnelsen for grusomhetsforbudet støtter seg på naturlige følelser, som

ikke passer inn i moralteorien, siden moralens kilde ligger i fornuften

alene.

2. Analogien mellom dyr og mennesker forutsetter overganger mellom

mennesker og dyrs rasjonalitet som vil føre det metafysiske fornuftsbe-

grepet nærmere et empirisk gradert fornuftsbegrep.

Ut fra dette slutter Wolf at de indirekte plikter som Kant er villig til å

innrømme dyrene egentlig ikke er moralske i det hele tatt, og ikke kan skilles

fra plikter vi har med hensyn til ting i den grad de har verdi overfor mennesker.

3.6 Betraktning

Jeg hadde i utgangspunktet en tendens til å se på moralsk forpliktelse ut fra et

deontologisk ståsted da jeg begynte å skrive denne oppgaven, og hadde et ærlig

ønske om å se Kants teori forenlig med en viss moralsk forpliktelse overfor dyr.

Som vi har sett er det imidlertid vanskelig med Kant i ryggen å kunne tilskrive

dem noen egentlig verdi i seg selv, ut over at de kanskje på et eller annet vis

kan sies å ha egenverdi for oss. Og mer enn det er det vanskelig å trekke ut fra

Kants teori uten at man reviderer vesentlige punkter av hans teori. En åpenbar

kandidat for revisjon er hans vektlegging av at direkte plikter nødvendigvis må

være rettet mot personer, idet det er vanskelig å tenke seg dyr som personer i

den moralske forstand som Kant sikter til. Dette har vi sett eksempel på hos

Broadie og Pybus, og Korsgaard vil i neste kapittel vise seg å ta et lignende

standpunkt.

Kant baserer sin moralteori på fornuften som kilde til verdi. Jeg vil i neste

kapittel gå inn på Korsgaards tolkning og videreutvikling av hans teori, og se

om hennes vinklinger i forhold til normativitetens kilde kan hjelpe oss med å

finne et sted for dyr i den kantianske moralen.
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I The Sources of Normativity (Korsgaard 1996c) gir Christine Korsgaard

uttrykk for at hun er uenig med Kant i at vi kun har indirekte plikter mot

dyr. Hun er enig i at det kan stemme i forhold til planter, som skiller seg

fra både mennesker og dyr ved at de ikke har noe persepsjonsapparat, men

synes å hevde at Kant ikke er nødt til å sidestille dyr med planter i denne

sammenhengen. Jens Saugstad mener at Korsgaard må så tvil ved det Allen

Wood i Kant’s Ethical Thought (Wood 1999) kaller personifikasjonsprinsippet hos

Kant for å komme til en slik konklusjon (Saugstad 2000). Dette prinsippet tar

utgangspunkt i humanitetsformuleringen av det kategoriske imperativ: “Du

skal handle slik at du betrakter menneskeheten i din person så vel som hos

enhver annen person som et formål i seg selv, og ikke bare som middel,” hvor

individets status som person fremheves som det moralsk avgjørende, og ikke

andre mer eller mindre tilfeldige egenskaper som måtte hefte ved det. Man kan

altså si at f. eks. lidelse er en moralsk relevant tilstand eller egenskap, men bare

i den grad den kan knyttes til personens verd som fornuftsvesen; det er ikke

lidelsen som sådan som er det avgjørende, men det at personen ikke har gitt

sitt samtykke til den.

Korsgaard sier at vi har forpliktelser mot dyr fordi de deler vår natur som

sansende vesener. Siden Kant sier at vi også har plikter mot oss selv og andre

mennesker i egenskap av sansende vesener, og ikke bare som fornuftsvesener,

så hevder hun at vi i følge Kant også har forpliktelser mot andre vesener som

måtte ha en slik sansende natur. Men all den tid Kant understreker at det er

personen man har plikter mot, blir en slik konklusjon fort problematisk. Derfor

mener Saugstad (ibid.) at Korsgaard må forlate personifikasjonsprinsippet

for å kunne holde posisjonen. I såfall er hun i selskap med Wood, som

av samme grunn forkaster prinsippet. Korsgaards tese om at vi har direkte

forpliktelser overfor dyr har imidlertid en nær sammenheng med hennes

syn på grunner, smerte og det hun kaller praktisk identitet, som hun særlig

har utarbeidet i The Sources of Normativity (Korsgaard 1996c). Artikkelen

”The Reasons We Can Share” (Korsgaard 1996b), hvor Korsgaard uttegner

sin intersubjektivisme i forhold til grunner og verdier, er også sentral for



4.1. Verdiers kilde og forpliktelsens omfang 63

forståelsen av det synet på normativitet og dyr som fremkommer i The Sources of

Normativity. Jeg vil undersøke hvordan hun kommer frem til et syn på grunner

som kan støtte opp under hennes syn på indirekte plikter som inadekvate i

forhold til dyr, og hvorvidt det samme synet muliggjør hennes forkastelse av

personifikasjonsprinsippet.

Korsgaard avslutter sin forelesning ”The origin of value and the scope of

obligation” med følgende setning: ”it is the most familiar fact of human life

that the world contains entities that can tell us what to do and make us do it.

They are people, and the other animals” (Korsgaard 1996c, 166). I lys av disse

ordene kan vi se nærmere på hvordan argumentasjonen Korsgaard fremfører

forteller noe om hvordan dyr forplikter oss og hvor denne forpliktelsen har

sin kilde. I tillegg vil det være viktig å fastlegge hvorvidt dette kun er en

slags antropologiske beskrivelse av hvordan dyr har egenskaper som gjør oss

tilbøyelige til å føle oss forpliktet overfor dem, eller om det også holder i

en moralsk begrunnelse av dyrs moralske verdi. Det er imidlertid naturlig å

begynne med hva det er som gjør oss forpliktet overfor andre mennesker. Selv

om det hersker stor uenighet også om dette, så vil de aller fleste være enige om

at mennesker har moralsk verdi, det være seg dyreverner eller viviseksjonister.

4.1 Verdiers kilde og forpliktelsens omfang

Korsgaards forelesning “The origin of value and the scope of obligation” er den

fjerde og siste i The Sources of Normativity, og tar opp tråden etter den tidligere

forelesningen “The authority of reflection”. Jeg vil ikke gå i dybden på hva hun

kommer frem til i sistnevnte, men nevner to hovedkonklusjoner: For det første

mener hun at vi kan sies å være autonome i den grad vi er reflektive vesener.

Vi forholder oss som mennesker til våre ønsker på en refleksiv og vurderende

måte, og fremstår dermed som selvlovgivende vesener i samme forstand som

Kant ser det. Denne autonomiteten er uttrykk for det Korsgaard beskriver som

en praktisk identitet:
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To make a law for yourself ... is at the same time to give expression to

a practical conception of your identity. Practical conceptions of our

identity determine which of our impulses we will count as reasons.

And to the extent that we cannot act against them without losing

our sense that our lives are worth living and our actions are worth

undertaking, they can obligate us. (Korsgaard 1996c, s. 129)

Det at vi har slike praktiske identiteter er avhengig av at vi verdsetter vår egen

humanitet, og dermed nødvendigvis også anerkjenner oss selv som moralske,

normative vesener.

Utgangspunktet for moralitet ses altså på en måte som må kunne ses på som

en videreutvikling eller tolkning av Kants moralfilosofi, hvor mennesket som

rasjonelt og autonomt vesen er satt som utgangspunktet for plikter. Korsgaard

setter imidlertid opp tre problemer knyttet til dette som hun vil prøve å besvare

i den neste forelesningen:

1. Gitt at man har kommet frem til en plikt til å verdsette sin egen

menneskehet, hvordan kommer man seg derfra til en konklusjon om at

man også plikter å verdsette menneskeheten i andre personer?

2. Hvis forpliktelser er begrunnet i vår menneskehet – finnes så ingen

forpliktelser overfor dyr og den øvrige natur?

3. Korsgaard sier at vi for å kunne verdsette noe overhodet først må

verdsette menneskeheten i oss selv, men dette gir oss ingen grunn til å

verdsette noe i første omgang. Spørsmålet er altså hvordan Korsgaards

teori står seg mot den totale skeptisisme. (Korsgaard 1996c, 130)

Dette siste spørsmålet er ikke relevant for denne oppgaven, som i utgangs-

punktet tar for gitt at det er noe som kan være utgangspunkt for moralsk hand-

ling, og heller stiller spørsmålet om hvor langt denne postulerte moraliteten

kan strekkes.
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4.2 Private og felles grunner

4.2.1 Fra det subjektive til det objektive

Det første spørsmålet ovenfor, hvorvidt vi ut fra forpliktelsen mot oss selv

også kan sies å ha forpliktelser overfor andre, kan besvares på flere måter ut

fra forskjellige tradisjoner. Korsgaard nevner en hobbesiansk og nykantiansk

tilnærmingsmåte som eksempler på mislykkede forsøk på å overføre moralske

forpliktelser mot seg selv til også å gjelde andre. I det følgende vil begrepet

om grunner være vesentlig for forpliktelser i den betydning at en forpliktelse

automatisk medfører en grunn til å handle (positiv forpliktelse) eller avstå fra

å handle på en gitt måte (negativ forpliktelse).

En hobbesiansk måte å løse problemet på vil være at man ut fra sin

egeninteresse best er tjent med å innordne seg i et moralsk fellesskap, og derfor

tidvis må la andres egeninteresse gå foran sin egen. På den måten vil man

totalt sett komme bedre ut av det enn om man står alene, i en alles kamp

mot alle. Den nykantianske måten å se det på tar derimot utgangspunkt i

subjektets verdsetting av seg selv som rasjonelt og selvlovgivende vesen. Gitt

at det betrakter seg selv som autonomt, og i egenskap av det har forpliktelser

mot seg selv, må det for konsistensens skyld også sies å ha forpliktelser mot

andre rasjonelle og autonome vesener.

Korsgaards innvending overfor disse standpunktene angriper deres under-

liggende syn på grunner som private. I følge det hobbesianske synet er det førs-

te utgangspunktet for normativitet egeninteressen, som jo i aller høyeste grad

på sies å være en privat grunn, og man får via denne grunnen også en grunn

til å anerkjenne andres private grunner gjennom å binde seg i et moralsk fel-

lesskap. Man utvikler på den måten felles grunner ut fra de private. På et litt

annerledes vis skjer det samme hos nykantianerne ved at de har private grun-

ner i kraft av sin humanitet til også å anerkjenne det samme i andre, “on pain

of contradiction” (Korsgaard 1996c, 133). Begge disse ståstedene prøver altså

å konstruere felles grunner ut fra grunner som opprinnelig er private. Dette
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mener Korsgaard er feilslått.

Når det gjelder argumentet ut fra egeninteresse, så har man ikke etablert

felles grunner per se, men at det ut fra visse antagelser hos den enkelte

kan argumenteres for at det (av private grunner) kan være fordelaktig å

delta i et moralsk fellesskap. Det er fortsatt et rent egoistisk prosjekt uten

noe egentlig moralsk innhold. Korsgaard henviser til Prichards innvending

mot denne typen prosjekter, nemlig at de i sine grunnvoller er egoistiske,

mens moralske handlinger per definisjon ikke er motivert av egeninteresse

(Korsgaard 1996c, 134). Man har også gratispassasjerproblematikken, som

gjerne rammer denne typen forsøk på å fundere moraliteten i egeninteresse.

Gratispassasjerproblematikken har utgangspunkt i et dilemma som oppstår i en

spillteoretisk situasjon hvor en aktørs handlinger bestemmes av hvordan andre

forventes å handle. Et eksempel på et scenario hvor denne typen problematikk

oppstår er i forhold til skattebetaling og andre situasjoner hvor de to parter er

et enkeltindivid og fellesskapet. Man kan ut fra en egosentrert etikk si at det

lønner seg for den enkelte å betale inn til statskassen, siden han eller hun da vil

kunne nyte godt av økte fellesgoder, men for det enkelte individ vil det være

langt mer lønnsomt å snyte fellesskapet. Dette forutsetter dog at de andre ikke

følger vedkommendes eksempel. Se Ariansen og Wetlesen 1994, 250.

Når det gjelder det nykantianske forsøket på å etablere felles grunner,

hevder Korsgaard at det ikke finnes noen logisk forbindelse mellom det å ha

forpliktelser overfor seg selv og det å ha forpliktelser mot andre aktører som

også har forpliktelser mot seg selv; det eneste argumentet etablerer er at andre

også har forpliktelser overfor seg selv. Hadde nykantianerne i stedet hevdet at

man har en objektiv eller felles grunn til å respektere humaniteten generelt (i

seg selv), ville det stilt seg annerledes, og her er vi inne i kjernen av poenget

til Korsgaard, nemlig at det er en uoverstigelig kløft mellom private og felles

grunner. Private grunner vil aldri kunne utgjøre et fundament for moralsk

forpliktelse.



4.2. Private og felles grunner 67

4.2.2 Delte grunner og menneskets dype sosiale natur

Korsgaard forkaster altså private grunner som løsning på det første spørsmålet

hun fremsetter, om å utvide forpliktelsene overfor seg selv til også å kunne

gjelde andre. Løsningen må bli et syn på grunner som objektive eller felles, og

vi har da, i følge Korsgaard, to mulige fremgangsmåter.

Den første måten Korsgaard skisserer beskrives som en substansiell moralsk

realisme hvor grunner ses på som felles fordi de henviser til objektive verdier

som er egenskaper ved verden på linje med andre egenskaper. Grunnene

befinner seg der ute i verden sammen med de andre sakene verden består

av. Korsgaard kaller dette “publicity as objectivity” (Korsgaard 1996c, 135).

Grunner blir på dette viset felles i det at de er utenfor og kan oppfattes på lik

linje av alle subjekter.

En annen mulighet er at grunner ses på som noe relasjonelt som subjekter

har seg imellom og som er nødvendig i kraft av subjektenes natur. Riktignok

er grunner noe som hefter ved det enkelte subjekt, idet det er innehaver av

grunner, men grunner peker også utover, henimot andre subjekter:

If these reasons really were essentially private, it would be impos-

sible to exchange or to share them. So their privacy must be inciden-

tal or ephemeral; they must be inherently shareable. We might call

this “publicity as shareability”. I take this to be equivalent to anot-

her thesis, namely, that what both enables us and forces us to share

our reasons is, in a deep sense, our social nature.” (Korsgaard 1996c,

135)

Dette siste her, om at vi i en dyp forstand er sosiale vesener, er dristig når

vi ser på Korsgaards prosjekt som et forsøk på å begrunne moralsk forpliktelse,

idet man risikerer å begå den naturalistiske feilslutningen. Ved å hevde at våre

plikter skulle følge av vår natur som sosiale vesener synes Korsgaard begrunne

noe normativt med noe deskriptivt. Dette hevder hun imidlertid at ikke er

tilfellet. Ved kvalifikasjonen “in a deep sense”, at det er vår sosiale natur i dyp
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forstand som gjør våre grunner til felleseie, mener hun å kunne unngå en slik

feilslutning: “if our social nature is deep, in the sense that it is the nature of

our reasons that they are public and shareable, then justifications of morality

can and should appeal to it” (Korsgaard 1996c, 136). At vår sosiale natur er

dyp vil si at vi ikke bare har visse evner til å kommunisere våre grunner

eller ønsker til andre og derved få deres tilslutning, men at grunnene selv er

felles. Normativiteten er allerede gitt i det at vi har grunner. Vi begår dermed ikke

noen naturalistisk feilslutning på dette stadiet. Et annet spørsmål er selvfølgelig

om Korsgaard likevel gjør det i sitt prosjekt ved å knytte spørsmålet om

begrunnelser for handling ut fra ytre eller felles grunner til vår sosiale natur.

Det vil bli klarere at dette ikke er noe problem når vi går nærmere inn på

Korsgaards syn på forpliktelse.

4.2.3 Noen tilleggsbemerkninger om intersubjektive verdier

og delte grunner

Synet på grunner som Korsgaard her legger for dagen, belyses ytterligere i

”The reasons we can share: An attack on the distinction between agent-relative

and agent-neutral values” (Korsgaard 1996b), hvor hun legger til grunn et

tilsvarende skille som det skissert overfor i synet på aktør-nøytrale verdier.

Aktør-nøytrale verdier, hevder Korsgaard, kan ses på to måter. Den første

måten tilsvarer det synet på objektive grunner som er nevnt tidligere, og

fremhever at disse verdiene er noe som eksisterer utenfor og uavhengig av at

noen holder dem (aktørene). Dette er motsatsen til et syn på verdier som noe

utelukkende privat som kun finnes i forhold til den enkelte aktør. Korsgaard

hevder imidlertid at det finnes en tredje mulighet. Selv om verdier er noe som

nødvendigvis må relateres til en verdiholder, så er det også slik at verdi først

oppstår i møtet med andre. Verdier utspringer fra fellesskapet, samtidig som de

nødvendigvis har sitt sete i det enkelte individ. Normativiteten ligger i følge

Korsgaard i det at vi ser på grunner som noe som i prinsippet er felles; gir vi

grunner for en handling så søker vi å gjøre den spiselig både for andre og for
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oss selv. Uten et slikt samspill mellom individ og fellesskap ville det ikke gi

noen mening å snakke om grunner overhodet.

Derfor nekter Korsgaard å gå med på ideen om grunner som noe strengt

privat eller strengt objektivt, og føyer seg i så måte inn i en kantiansk tradisjon,

hvor det å undersøke grensene mellom det subjektive og objektive hele tiden

har ligget i sentrum. Selv om Kant understreker subjektets konstituerende rolle

for erfaring, gjør han det også klart at ingenting er gitt uten sanseerfaring.

På samme vis kan vi med Korsgaard si at selv om en subjektiv synsvinkel er

konstituerende for det å ha grunner, så er det avgjørende at man har grunner

overfor noen. Denne noen kan forsåvidt godt være en selv, men det er like fullt

noen man så å si stiller seg til doms for; grunnbegrepet forutsetter et tosidig

forhold. En som foreslår og en som vurderer.

Korsgaard går med dette i bakhodet videre inn på pliktbegrepet, og sier at

det som forplikter er evnen til refleksjon. Subjektet er todelt i dette henseende,

som en slags lovgiver og en utøver eller handlende. For denne forpliktelsen

mot en selv er det nødvendig at man er bevisst seg selv, og det samme vil

måtte gjelde hvis vi skal utvide forpliktelsen til andre mennesker. Det er

avgjørende for Korsgaard at refleksjon ikke er en privat aktivitet, og hun trekker

derfor også inn Wittgenstein i diskusjonen. Korsgaard hevder at den samme

argumentasjonen som Wittgenstein bruker i forhold til privatspråk er gyldig i

forhold til debatten om private grunner. Wittgensteins argument går i korthet

ut på at privatspråk ikke kan tenkes fordi begrepet om mening er et relasjonelt

og normativt begrep. Det er ikke nok å for seg selv sette en merkelapp, f. eks. ’S’,

på en fornemmelse, for derpå å anvende denne merkelappen på fornemmelsen

når den måtte oppstå igjen. Så fort man legger til kriterier for når ’S’ er tilfelle,

opphører det å være et privatspråk, siden man har lagt til noe normativt:

Meaning is relational because it is a normative notion: to say that X

means Y is to say that one ought to take X for Y; and this requires

two, a legislator to lay it down that one must take X for Y, and a

citizen to obey. And the relation between these two is not merely
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causal because the citizen can disobey: there must be a possibility of

misunderstanding or mistake. (Korsgaard 1996c, 138)

Og noen mulighet for misforståelse eller feil er det ikke rom for i et

privatspråk, siden man ikke har noe kriterium for anvendelse av begreper

overhodet. Jeg vil ikke gå inn på noen nærgående drøfting av dette argumentet,

men det er lett å se at Korsgaard kan bruke noe av den samme argumentasjonen

i forhold til private grunner; hadde grunner vært private, så ville den

normative, relasjonelle dimensjonen her også falt vekk. Grunnen til at noen

likevel har fremholdt et slikt standpunkt, mener Korsgaard, er en feilslått idé

om at mening og grunner er mentale størrelser, mens de egentlig ikke er annet

enn en slags forkortelser for de relasjoner vi har i forhold til oss selv og verden.

Det enkelte individ kan ikke sees isolert som normativt og reflekterende vesen.

Det forutsetter en intersubjektiv kontekst.

Privatspråkargumentet viser i følge Korsgaard at vi ikke kan ha et språk som

i prinsippet er inkommuniserbart, og at våre grunner eller regler (til å anvende

ord) også kan binde andre: “It is no accident that Wittgenstein starts from

the way we use language in scenes of command and obedience” (Korsgaard

1996c, 138). Dette er med på å illustrere hvor sammenvevd disse begrepene er,

samtidig som det også går litt inn på forhold vi kan ha til dyr. Et eksempel

på den relasjonen Korsgaard trekker frem er jo forholdet mellom hundeeier og

hund. Det er selvfølgelig ikke noe språklig forhold mellom de to, slik som det

ville være mellom to subjekter, men det er helt klart en relasjon som ligner.

Korsgaard tar altså utgangspunkt i et syn på grunner som normative

relasjoner mellom rasjonelle aktører, og hun gir en god del eksempler på

hvordan grunner på samme måte som utsagn er meningsløse uten å settes i

en intersubjektiv kontekst. Men hvor kommer den moralske forpliktelsen inn

i bildet? Korsgaard viser til at hvis noen sier “Picture a yellow spot!” til deg,

så vil du med stor sannsynlighet gjøre nettopp det, enten du vil det eller ikke.

Dette kan ikke være bare en kausal forbindelse, for det er godt mulig at du

kan komme til å forestille deg en rosa flekk, og dermed er det ikke snakk om
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den samme nødvendighet som vi må kunne forvente ved en kausalforbindelse,

men en annen form for nødvendighet: “What kind of necessity is this, both

normative and compulsive? It is obligation” (Korsgaard 1996c, 139). Jeg vil

komme litt nærmere inn på begrepet om forpliktelse i forhold til dyr nedenfor.

I følge Korsgaard er altså grunner objektive i den forstand at de i sin

natur er tilgjengelige for flere subjekter, de er ikke en slags indre entiteter

som ikke kan gis tilslutning av noen andre; har du en grunn til å gjøre noe,

så kan du i prinsippet få andre til å gi sin tilslutning til denne grunnen. Det

er avgjørende hva Korsgaard legger i begrepene om grunner og forpliktelse,

som jo er nært beslektede begreper. I den tredje forelesningen av The Sources

of Normativity – “The Authority of Reflection” – defineres en grunn som en

refleksiv suksess, i den forstand at subjektet med sin praktiske identitet gir

sin tilslutning til et ønske eller en tildragelse. Forpliktelse, derimot, defineres

negativt som en reflekterende avvisning av et ønske eller en tilbøyelse fordi

handlingsmaksimen ville være i strid med agentens praktiske identitet. Denne

normativiteten anses av Korsgaard for å være ubetinget, idet man ved å bryte

den ville undergrave hele sin identitet. I det ligger det vi har vært inne på

tidligere, nemlig at vi er besittere av en slags dyp natur som grunngivere, og

at vi ved å ikke respektere våre grunner gjør vold på hele vår identitet som

praktisk vesen. Et praktisk vesen er i denne sammenheng et vesen som velger

seg sine mål, til forskjell fra eksempelvis et dyr, som i den grad det velger noe

bare kan sies å velge sine midler. Mennesket er besitter av det Kant kalte en

praktisk fornuft, som skiller seg fra den instrumentelle ved at den i tillegg til å

velge midler for handlinger også velger målene for riktig handling.

Det vi verdsetter i oss selv er vår humanitet, og vi har forpliktelser mot oss

selv i kraft av denne. Sammenstiller vi dette med synet Korsgaard har utviklet

for at vi har intersubjektive grunner, ser vi at også andre har forpliktelser

overfor oss, og at vi på samme måte har forpliktelser overfor dem i den grad

de tar del i den samme humaniteten. Det hun sier er at hvis jeg har en grunn til

å respektere min humanitet, så har også andre en grunn til å respektere dette,

i den grad de tar del i den samme humaniteten; det er den som i dette tilfellet
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gir grunner og derfor er kilden til verdi.

En innvending mot dette er, som nevnt innledningsvis, at det synes å

utelukke dyr fra det moralske domene. Dette tar imidlertid Korsgaard avstand

fra. Når hun snakker om respekt for vår humanitet, så er dette ikke bare i den

grad vi er rent rasjonelle vesener, men også som sansende. Visse plikter vi har

stammer fra vår rasjonelle natur, men vi har også en sansende natur som vi kan

sies å dele med en del høyerestående pattedyr. Dette har en sammenheng med

Korsgaards syn på smerte, som hun mener er et avgjørende begrep i forhold til

våre forpliktelser både overfor dyr og mennesker.

Korsgaard tar jo utgangspunkt i Kants filosofi når hun snakker om

forpliktelse og autonomi. Når vi ser på Kant og forpliktelse i en menneskelig

sammenheng, så har vi visse deler som inngår i et handlingsforløp. Hvis vi her

ser bort fra varierende omstendigheter rundt en handling, så kan vi analysere

en gitt handling som delt opp i incentiv og prinsipp. Først har man en eller

annen tilskyndelse, en tilbøyelighet til, eller motforestilling mot, å handle på en

viss måte. Deretter vurderer man handlingen ut fra sine praktiske prinsipper

eller maksimer. Det er dette som vil si å være en autonom aktør. Dette første

leddet er selvfølgelig viktig; uten de tilskyndelser man har, som en vesen

knyttet til naturen på alle vis, finnes det ikke noen jobb for de praktiske

prinsippene, det være seg en form for det kategoriske imperativ eller mer

diffuse prinsipper av det slaget Korsgaard knytter til begrepet om en praktisk

identitet. Man har altså incentiv og prinsipp, som er hva Korsgaard kaller

den rasjonelle handlingsmodellen, men man har også en tilsvarende instinktiv

handlingsmodell (Korsgaard 2004, 6 f.). Hun tenker seg at den samme måten å

dele det inn på kan gjelde for dyr, om enn i en noe annerledes form, ved at

instinkter tar prinsippenes plass:

When you are under the influence of an incentive, you perceive or

think of a certain object as desirable or aversive in some specific

way ... The principle determines what the agent does, or tries to do,

when he is confronted with that kind of incentive ... Incentives and
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principles exist in natural pairs, for an agent’s principles determine

which incentives he is subject to as well as what he does about them.

For instance, if you are a human being whose principle is to help

those in need, then the perceived neediness of another presents you

with an incentive to help. If you are a cat whose principle is to chase

small scurrying creatures, then the movements of a mouse or a bug

are an incentive to give chase. (Korsgaard 2004, 7 f.)

Her er det ikke bare at dyr kan ha “prinsipper” jeg legger merke til, men

også at prinsippene også påvirker incentivene. Dette føyer seg inn i Korsgaards

teori om at ens praktiske identitet fungerer begge veier; i det ene øyeblikket

kan den utgjøre et deliberativt element i form av vurderingen av en maksime,

mens den i neste omgang har noe å si for hvilke innskytelser eller incentiver en

person stilles overfor, slik at man så å si har innøvd en naturlig tilbøyelighet til

å opptre i tråd med sin praktiske identitet (altså en form for dyd).

Korsgaard går med dette i mot et skarpt skille mellom menneskelig

handling og dyreatferd, hvor man har en tendens til å fjerne det andre

“prinsipp-laget” helt og si at dyr bare har tilskyndelser, i form av instinkter.

Nå er sannsynligvis atferdsvitenskap kommet lenger enn det, men hun gjør et

poeng ut av at det også hos dyr er to lag her, og at deres instinktive atferd kan

forståes normativt:

To say that an animal acts on instinct is to say that it acts on

the basis of an established connection between a certain kind of

representation (the incentive) and a primitively normative response,

an automatic sense that a certain action is called for or made

appropriate by the representation. (Korsgaard 2004, ibid.)

4.3 Korsgaards smertebegrep

Med dette i mente er det på tide å se nærmere på Korsgaards begrep om smerte,

som i aller høyeste grad er relevant når vi skal prøve å komme frem til et
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noenlunde relevant standpunkt i forhold til dyreetikk.

I den etiske debatten om smerte som kriterium for moralsk verdi brukes

begrepet ofte som betegnelsen på en privat mental tilstand, både av utilitarister

og andre konsekvensialister. Kan vi bevise at dyr har disse indre tilstandene,

hevder man, så kan vi også si at vi har forpliktelser om å ikke forvolde dem

smerte. Smerten kan inkluderes i en slags moralfilosofisk verdikalkyle hvor

den kan sies å ha iboende negativ verdi. I et deontologisk rammeverk har

den imidlertid kun negativ verdi for så vidt som den så å si forgriper seg på

rettighetshaveren, som gjerne er en person.

Korsgaard definerer smerte noe annerledes fra begge disse ståstedene,

som den ureflekterte avvisningen av en trussel mot ens identitet (Korsgaard

1996c, 150), og derfor som persepsjonen av en grunn. Dermed fremstår smerte

som noe normativt: gjennom den blir vi oppmerksomme på en grunn til å

handle. Den er dog ikke selve grunnen til å handle, for den kan være der før

smerten inntreffer. Her kan vi f. eks. se på et kreftutbrudd, hvor smerten ikke

nødvendigvis kommer før kreften har nådd et visst omfang, og hvor vi likevel

kan sies å ha en grunn til handling lenge før noen smerte inntreffer. Men hva

slags identitet er det smerten har sitt utspring i og som man opplever en trussel

mot? Korsgaard skisserer opp en sammenligning som det kan være nyttig å ha

i mente (Korsgaard 1996c, ibid.):

1. A human being is an animal whose nature it is to construct a practical

identity which is normative for her. She is a law to herself. When some

way of acting is a threat to her practical identity and reflection reveals

that fact, the person finds that she must

2. reject that way of acting, and act in another way. In that case, she is

obligated.

3. A living thing is an entity whose nature it is to preserve and maintain

its physical identity. It is a law to itself. When something it is doing is a

threat to that identity and perception reveals that fact, the animal finds

that it must reject what it is doing and do



4.4. Mennesker og dyr som autonome vesener 75

4. something else instead. In that case, it is in pain.

Med "a living thing"mener Korsgaard selvfølgelig et dyr, og det eneste

kravet til evner hun stiller til at det skal kunne bli utsatt for smerte, er at

det har et sanseapparat som kan oppfatte trusler mot dets fysiske identitet.

Hvorvidt det har visse bevissthetstilstander synes ikke å være så relevant,

men det synes opplagt at hun mener at dyr har grunner, og det blir også

uproblematisk så lenge hun tar avstand fra grunner som private mentale

størrelser. Det er imidlertid noe som skurrer når man utelukker det intensjonale

ved en grunn, som jo nettopp ligger i at en grunnhaver nødvendigvis må være

bevisst hva hun gjør. Det er vanskelig å skulle tilskrive bevissthetsløse vesener

grunner, annet enn i en pålagt teleologisk forstand. Grunner synes i det hele

tatt å være noe som intensjonale subjekter har, dvs. vesener som kan inngå

i intersubjektiv (sam)handling. Korsgaard legger jo også opp til dette ved å

fremheve det refleksive aspektet ved grunner, nemlig at man har en lovgiver

og en som kan adlyde. Hvordan kan dette gjelde for ikkerasjonelle vesener, og

må det nødvendigvis gjelde dem? Det går frem av sitatet at kun mennesker,

eller eventuelle andre rasjonelle vesener, kan ha såkalte praktiske identiteter

i den normative, autonome forstanden, at man velger seg sine mål. Når en

handlingsmåte truer disse målene, altså at hun ikke kan handle på en viss måte

uten å ødelegge denne praktiske identiteten, er hun forpliktet. Ikkerasjonelle

vesener er imidlertid også mål i seg selv, til tross for at de ikke ved hjelp av

sine fornuftsevner har tatt det samme metaperspektivet på sine tildragelser på

samme måte som det mennesker gjør.

4.4 Mennesker og dyr som autonome vesener

Mennesket er et moralsk dyr som kjennetegnes særlig ved sin evne til å

konstruere sin egen praktiske identitet. Det kan på en helt annen måte enn

andre dyr sette seg egne mål som kan rettlede dets handlinger. Det er lov for

seg selv, og har konstruert denne loven selv. Også dyr sier Korsgaard er lov for
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seg selv, men det er ikke som resultat av en refleksjonsakt. Snarere ligger det

i deres natur å ha verdi og måle alle ting opp mot seg selv, og slik sett kan de

også sies å være normative vesener. Smerte og nytelse eller velbehag er det som

uttrykker den verdi de legger på seg selv.

Vi kommer her inn på begrepet om autonomi, som er avgjørende for

all kantiansk etikk. Som medlemmer av den intelligible verden kan vi sies

å være selvlovgivende i den forstand at vi gir våre egne lover i form av

handlingsmaksimer (som ikke nødvendigvis er uttalt i handlingsøyeblikket),

men på den annen side er vi sansende vesener og underlagt naturens lover. Dyr

er ikke autonome i den forstand at de gir sine egne lover gjennom refleksjon,

men Korsgaard synes likevel å mene at de er vesener som setter sine egne

(naturgitte) mål, og derigjennom i en viss forstand er autonome. Korsgaard

siterer den britiske rasjonalisten John Balguy:

It may ... be questioned, whether Pleasure can, in Strictness, be called

the ultimate End of a sensible Agent. Considered as Sensible, he seems

to be rather himself his own ultimate End. He pursues it for his own

Sake, regards it always with Reference to himself, and all his Views

about it terminate in himself. (Balguy 1728-1729, del 2, 25-26 sitert i

Korsgaard 1996c, 152)

Dette er ingen form for moralitet, men likefullt en kime til verdi, og noe

vi har felles med dyrene. Ut fra det mener Korsgaard at vi har forpliktelser

mot dyr: "Another animal can obligate you in exactly the same way another

person can. It is a way of being someone that you share. So of course we have

obligations to animals"(Korsgaard 1996c, 153) Og denne forpliktelsen er ikke

bare indirekte, som hos Kant: This [at våre plikter overfor dyr er rettet mot vår

karakter] is an inadequate account of our obligations to animals, but it seems to

me to be right in the case of plants". (Korsgaard 1996c, 156) I forhold til planter

har vi nemlig ikke noen felles natur som sansende vesener, selv om vi også her

har en spore til forpliktelse i at de representerer liv: "Is it crazy to say that there

is something amiss with someone who destroys plant life wantonly, or who can
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see a plant drooping but still alive without wanting to give it a drink? Such

a person shows a lack of the reverence of life which is the basis of all value".

(Korsgaard 1996c, ibid.)

Det kan være nyttig å oppsummere hvordan resonnementet til Korsgaard

går her. Utgangspunktene er 1) et syn på grunner som felles, og 2) et syn

på mennesket som ikke bare et intellektuelt vesen, men også som “animal

nature”. (Korsgaard 1996c, ibid.) Gjennom sin animalske natur har mennesket

grunnleggende plikter overfor seg selv i at det har grunner også som

naturvesen; det er en egenskap ved dyrenaturen såvel som menneskenaturen

at vi verdsetter oss selv og våre mål, og vi er i så måte autonome også i kraft av

vår sansende natur. Denne naturen er grunnleggende for vår normativitet i den

forstand at den er en nødvendig forutsetning for normativiteten overhodet: “If

you don’t value your animal nature, you can value nothing”. (Korsgaard 1996c,

152) Siden dine grunner ikke er private, så følger det at du også må verdsette

denne naturen hos andre, inkludert dyr: “the reasons of other animals are also

reasons for you.” (Korsgaard 1996c, 153)

Korsgaard gir altså Kant rett i at vi kun har indirekte pliker overfor planter

fordi de ikke kan sies å ha tilstrekkelig felles natur med oss, men dyr er i

likhet med oss verdisettere, og kan handle ut fra (naturgitte) grunner. Dette

begrepet om grunner kan imidlertid virke noe kontroversielt, all den tid det

ikke forutsetter noe deliberativt element. Grunner, sett i kontrast til årsaker,

er jo noe vi bruker for å begrunne handlinger, og er derfor uløselig knyttet

sammen med rasjonalitetsbegrepet. Skal Korsgaard kunne hevde at dyr også

har grunner, så må hun enten forandre betydningen til noe som kommer

nærmere en årsak, eller så må hun hevde at dyr har en lignende evne til å

vurdere handlingsgrunner.

I hvilken forstand kan dyr sies å ha en felles natur med oss som forplikter

oss overfor dem, og hvorfor? Dette synes åpenbart å ha en nær sammenheng

med dyr som valuers, altså som vesener med grunner. Jeg har tidligere vært inne

på hvordan Korsgaard hevder at instinktiv atferd, forstått i vid forstand som

atferd hvor “handlingsprinsippene” utgjøres av instinkt eller innlært atferd gitt
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visse betingelser.

Verdier kan oppstå på flere plan, og moraliteten oppstår først med en

refleksiv bevissthet, men dette forhindrer ikke at normativitet fremstår gradvis,

og at vi har (direkte) plikter mot vesener uten at de nødvendigvis har en slik

refleksiv bevissthet. For det er det ifølge Korsgaard nok at vi deler deres natur

som "valuers", som i alle fall høyerestående sosiale dyr synes å være i besittelse

av. Smerte og velbehag er for oss objektive grunner, og i den grad vi kan finne

disse i andre vesener, er det underordnet om også de er moralske aktører. Dette

er i og for seg en interessant innfallsvinkel med aristoteliske røtter, og er i tråd

med en intuitiv oppfatning av at vi har plikter mot dyr for deres egen skyld,

men disse pliktene kan ikke være helt på linje med plikter vi har mot andre

rasjonelle aktører som har sine oppfatninger om rett og galt. Her er det en

hel rekke andre hensyn å ta, all den tid motparten ikke bare står i fare for

å lide under de konsekvenser dine handlinger måtte få, men også vil ha en

oppfatning om rettferdighet. Korsgaard nevner et sted et eksempel fra Thomas

Nagels The Possibility of Altruism (Nagel 1970), hvor han tenker seg at en person

blir plaget av en annen og at overgriperen tenkes å forestille seg å være i den

andres sted. Han ville ikke bare mislike å bli utsatt for smerte (i den vide

forstand som Korsgaard bruker begrepet), men ville føle en viss indignasjon

overfor overgriperen, et hat eller forakt overfor ham fordi han ikke respekterte

ens grunner/formål. Dette er et aspekt som sannsynligvis ikke er tilstede hos

dyr, fordi det er en emosjon som er avhengig av en refleksiv bevissthet. Det er

imidlertid ikke et argument mot at vi ikke skal ta hensyn til de deler av deres

natur som vi også deler med andre dyr. Dette er forsåvidt forenlig med Singers

likhetsprinsipp, hvor det ikke stilles krav til at dyr skal behandles likt, men at de

i den grad de har de samme egenskaper skal telle med i regnestykket.

Korsgaards inkludering av dyrene i den direkte forpliktelsens sfære avhen-

ger av at hennes syn på grunner og autonomi er riktige. Det kan finnes andre

grunner til å forkaste hennes teori, men disse utgjør hovedpremissene for å

kunne tilskrive dyr moralsk statusverdi (forstått som det å ha visse rettigheter)

i hennes tolkning av Kants moralfilosofi. Hun har valgt å løsrive ideen om au-
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tonomi noe fra de kantianske begrepene om fornuft, frihet etc., selv om det er

klart at disse størrelsene er utgangspunkt for hva man kan kalle en moralitet.

4.5 Dyrene i våre praktiske identiteter

Jeg har såvidt vært borti hvordan Korsgaard ser for seg at vi har forskjellige

praktiske identiteter som bestemmer hvordan vi handler. Disse er normative

fordi de er resultater av vurderingen av hvilke grunner vi kan gi vår tilslutning

til. Korsgaard setter dette i forhold til Kants autonomibegrep og vår evne til å

lage egne prinsipper for handling. Nå sier hun imidlertid, og forsåvidt også i

overensstemmelse med Kant, at vi også er sansende vesener, altså vesener som

er underlagt naturens lover. I så måte er vår natur felles med dyrenes. Vi har

sett at Korsgaard tillegger dyr en viss normativitet, i og med at de handler på

innskytelser og vurdering av disse i forhold til sine naturgitte mål. Som vi har

sett hos Kant, er det kategoriske imperativ idealt eller formalt. Det har ikke i

seg noe annet enn det formale prinsippet for moralsk handling. Det er derfor

ikke bare her kilden til verdi ligger, men også i de tildragelser eller incentives som

ligger til grunn for vurderingen (et annet spørsmål er hvor det rent moralske

oppstår i handlingen, og da må man se på rasjonalitetens rolle i det hele). Hvis

vi så tenker oss at vi deler denne naturen med dyr, og i så måte er valuers i den

forstand som dyr er det, hva har dette å si for våre praktiske identiteter?

Man kan tenke seg mange praktiske identiteter, og i noen vil man kanskje

oppfatte hverandre som ukrenkelige, fornuftsbaserte og autonome individer

i den kantianske forstand. Man ser seg selv som en slik aktør, og man

anerkjenner andre som det. Ut fra dette vil man kanskje generelt si at det

er galt å lyve (i alle fall under normale omstendigheter), love ting man

ikke kan eller vil holde osv. Dette er imidlertid en identitet som kommer

til kort når det gjelder problemstillinger knyttet til andre vesener som ikke

innehar den nødvendige grad av rasjonalitet og autonomi. Vi var med

Singer og utilitarismen inne både på menneskelige såkalte grensetilfeller og

ikkerasjonelle dyr, hvor Kant syntes å stå overfor uoverstigelige problemer.
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Ut fra Korsgaards modell er det imidlertid også mulig å tenke seg en praktisk

identitet som sansende vesen, hvor det å lide ses på som vondt i seg selv.

Hvis man tenker seg at jeg har en praktisk identitet hvor jeg ser på meg

selv som sansende vesen, men dette vil i aller høyeste grad være preget av

preferanser. Vil det ikke da være opp til den enkelte hva som er rett og galt? Ikke

hvis vi ser det i forhold til Korsgaards syn på grunner som noe intersubjektivt

og det at hennes praktiske identiteter får sin normative kraft gjennom at vi ser

på oss selv som lovgivere i den kantianske forstand, og dermed plikter å handle

ut fra universaliserbare maksimer. Det er imidlertid et problem i forhold til dyr

at det er vanskelig å utføre noen universaliserbarhetstest på handlinger hvor

begge parter ikke uten videre kvalifiserer som personer. Av den grunn må også

Korsgaard nærmere utpensle hvordan vi kan forstå dyrs natur som felles med

vår slik at den fremstår som etisk relevant.

4.6 Korsgaards løsning

I den upubliserte “Kantian Ethics and Our Duties to Animals”, skrevet

i forbindelse med “Tanner Lecture on Human Values” ved universitetet i

Michigan, 2004, videreutvikler Korsgaard sitt syn på dyr og kantiansk etikk

ut fra sin teori om normativitetens kilder og synet på grunner som noe

intersubjektivt. Jeg vil gi en forsøksvis oppsummering av Korsgaards argument

i denne artikkelen.

Korsgaards syn på mennesket som lovgivende vesen som handler på

bakgrunn av intersubjektive grunner bør være kjent for leseren nå. Likevel

må det bemerkes at Korsgaard her begynner sin utledning med å holde fast

på det kantianske utgangspunktet for moralitet, nemlig at “all genuine value

comes from legislative acts” (Korsgaard 2004, 20). Normativ verdi er noe som

er skapt gjennom og gjort mulig av rasjonaliteten. Som normative aktører, sier

Korsgaard, er vi hele tiden avhengige av å gi vår tilslutning til de prinsipper

som våre handlinger bygger på: “These acts of endorsement or legislation are

what transform mere desiring into acts of valuin.” (Korsgaard 2004, ibid.) Det
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er denne lovgivingen som er kilden for all normativ verdi for Kant, og som vi

vet er denne av formal art. Så selv om man kan si at den materiale siden av

en handlingsmaksime, det være seg en hang til å handle barmhjertig overfor

andre eller streben etter å oppnå store resultater, ikke er normativ før vi har

gitt vår tilslutning: “obligation arise together from acts of the legislative will.”

(Korsgaard 2004, ibid.)

Dette bør ikke være nytt nå, men jeg understreker at Korsgaard også går god

for denne kantianske måten å sette problematikken opp på. Når Korsgaard sier

at at dyr også er valuers er det fort gjort å tolke henne dithen at hun overser dette

poenget i Kants etikk. Vi kan med dette gå ut fra at hun ikke mener at vi, og dyr

med oss, qua dyrenatur også er forpliktet til å følge denne naturen, men snarere

at vi, som mennesker, gir vår tilslutning også til vår sanse- eller dyrenatur. Kant

slutter jo ut fra sitt resonnement overfor at kun mennesket kan forplikte oss og

være mål i seg selv. Korsgaard hevder imidlertid at Kant feilaktig slår sammen

to måter å være mål i seg selv på når han mener at det kun er som moralske

vesener – betraktet som lovgivere i formålenes rike – vi kan være mål i oss selv.

For det første, sier Korsgaard, så er et mål i seg selv “the source of legitimate

normative claims – claims that must be recognized by all rational agents”.

Men “in another sence, an end-in-itself is someone who can give the force of

law to his claims, by participation in moral legislation” (Korsgaard 2004, 21)

Det er klart at dyr ikke kan være mål i seg selv på denne sistnevnte måten.

For at det skulle vært mulig måtte de vært besittere av en rasjonell vilje. Det

følger imidlertid ikke av dette, sier Korsgaard, at andre dyr ikke kan være mål

i seg selv på den første måten, “because it does not follow that there is no

sense in which they can obligate us” (Korsgaard 2004, ibid). Korsgaard peker

her på at universelle lover kan utvides til å gjelde andre som ikke er aktive

i lovgivningen. Korsgaard trekker inn eksempler fra Kants politiske filosofi

hvor han peker på forskjellige grupper av “passive borgere”, hvis rettigheter

er beskyttet selv om de ikke har deltatt i lovgivningen. Det blir ikke helt

den samme situasjonen som i forhold til dyr, ikke minst fordi selv passive

borgere kan ha plikter (barn er imidlertid eksempel på borgere som ikke kan
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stilles juridisk ansvarlig), men det viser at lover godt kan ha gyldighet utover

de som evner å være med i beslutningsprosessen: “The fact that non-human

animals cannot participate in moral legislation is insufficient to establish that

they cannot obligate us in this later sense.” (Korsgaard 2004, 22) Ut fra dette

kan man kun si at forpliktelse også kan gjelde dyr, og det er ikke nytt for Kant,

selv om vi har sett eksempler på kritikere, nemlig Wolf, Broadie og Pybus, som

mener at Kants indirekte plikter ikke holder vann. Man må her spørre seg, sier

Korsgaard, om hvorvidt mennesket ut fra sin fornuft finner det nødvendig å

ville lover hvis beskyttelse også omfatter andre dyr.

Handlinger utført på dyr er kun begrenset av naturlovene, og altså ikke

avhengige av sosiale praksiser for å fungere. Derfor vil ikke en test mot

lovformuleringen av det kategoriske imperativ utelukke slike handlinger. Men

det gjelder i følge Korsgaard også i forhold til andre mennesker, så det viser

ikke at handlingene ikke er gale; “we should only take it as signifying the

inadequacy of the test.” (Korsgaard 2004, 24) Humanitetsformuleringen av det

kategoriske imperativ viser seg imidlertid å være mer anvendelig på denne

typen handlinger, siden den tydeliggjør kravet om å ikke bruke noen andre bare

som middel. Problemet er imidlertid å knytte humanitetsformuleringen – som

gjør det ganske så tydelig at det er personer, altså mennesker, som er gjenstand

for moralsk omtanke – også til dyr. Korsgaard mener dette lar seg gjøre.

Humanitetsformuleringen tar utgangspunkt i at vi gjennom våre valg ser

oss selv som kilde til normativ verdi ved å gi vår tilslutning; vi er mål i oss

selv, og som sådan kan vi aldri behandles bare som midler. Dette gjelder også

andre rasjonelle vesener, men Korsgaard vil ikke utelukke den andre siden av

vår natur, den ikkerasjonelle:

The fact that I am autonomous enables me, many other things being

equal, to legislate (to myself and other people) against what I take

to be bad for me. But it does not follow that I legislate against it only

because it is bad for an autonomous being. (Korsgaard 2004, 26)

Korsgaard tenker seg igjen spørsmålet om passivt borgerskap. Kun aktive
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borgere kan stemme, men det gir likefullt mening å stemme for et absolutt

forbud mot drap selv om det skulle omfatte passive borgere. Hvorfor, spør

Korsgaard seg, kan man ikke tenke seg at de tenkte borgerne av formålenes

rike kunne stemme for lover som gir dyr den samme beskyttelsen som aktørene

som vedtar dem? (Korsgaard 2004, 26f.) Korsgaard kritiserer Kants påstand om

at smertepåføring etc. er vondt bare fordi det er et angrep på vår autonomi,

men hevder at det like mye er et angrep på vår natur som sansende vesen.

Riktignok, sier hun, “autonomy puts us in a position to make the demand, but

it is not the reason for the demand.” (Korsgaard 2004, 27) Korsgaard vedgår

imidlertid at det ikke oppstår noen normative grunner før vi har gitt vårt

rasjonelle tilslutning eller avvisning av noe. Likevel kan vi, og bør vi, gi vår

tilslutning til vår sansende natur som en kilde for verdi. Dette er forenlig med

Kants begrep om “self-love”. Her kan vi se litt på det kategoriske imperativ,

som i følge Kant er et rent formalt prinsipp. Det vil si at det ikke i seg selv

tilfører noe innhold. Man må med andre ord ha et “incentiv” til handling før

vi kan teste handlingsmaksimen opp mot det kategoriske imperativ. Og gitt at

maksimen passerer testen, så handler vi med bakgrunn i vår “dyrenatur”:

The value we set on ourselves, as ends-in-ourselves, is not expressed

merely in respecting our own autonomous choices, but also in the

content of those choices – in particular, in choosing to pursue what

I will cal our “natural good.” (Korsgaard 2004, 28)

Korsgaard går videre inn på spørsmålet om hva som er godt for et dyr,

og som sådan kan være en kilde for verdi. Hun innrømmer også planter en

viss verdi, i og med at de er selvopprettholdende ting, men understreker at

det for dyr, som for mennesker, er slik at noe er godt fra et bestemt synspunkt.

(Korsgaard 2004, 31) Det er mot dette gode våre tilskyndelser og tilbøyeligheter

er rettet, og selv om de ikke i seg selv har noen normativ verdi, så er det dem

vi tilfører verdi når vi gir vår tilslutning. Tolker jeg Korsgaard riktig, så er det

da rimelig å si at vi også bør gi vår tilslutning til de samme incentiver i andre

vesener:
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To the extent that we value and disvalue these things, we are valuing

our animal nature, and when we legislate for and against these

things, we are legislating on behalf of our animal nature. (Korsgaard

2004, 32)

Som rasjonelle og sansende vesener kan vi rett og slett ikke bare ha plikter

mot oss selv som rasjonelle, og vi har derfor direkte forpliktelser mot dyr i følge

Korsgaards forståelse av Kants etikk:

We are the beings who create the order of moral values, the beings

who choose to ratify and endorse the natural concern that all

animals have for themselves. But what we ratify and endorse is a

condition shared by the other animals. So we are not the only beings

who matter. We are the only beings who on behalf of all animals can

shake our fists at the uncaring universe, and declare that in spite of

everything we matter. (Korsgaard 2004, 36)

4.7 Betraktning

Gjennom Christine Korsgaard blir vi kjent med en tolkning av Kants etikk

som i stor grad hever dyrs status i forhold til mennesket, og kanskje i enda

større grad visker bort noe av den sterke dikotomien Kant finner i mennesket

selv, mellom det intellektuelle, tenkende vesen, og det sansende, animalske.

Saugstad trekker særlig frem denne siden av Kants filosofi, og hevder at den,

til tross for at den ikke er uttrykk for en kartesiansk metafysisk dualisme, må

sies å være en nødvendig del av allmennmoralen slik den forstås av Kant.

(Saugstad 2000, 144) Dette kan nok stemme, men det er ikke dermed sagt

at et kantiansk rammeverk ikke kan videreutvikles, og det er vanskelig å se

Korsgaards tolkning som noe mindre enn nettopp en videreutvikling, all den

tid Kant selv synes å utelukke en slik løsning. Hun er i og for seg på linje med

Broadie og Pybus når de hevder at ikke bare rasjonell natur kan være mål for

moralsk handling.
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Utilitaristene skal ha honnør for sine bestrebelser på å lage en universell og

objektiv etikk hvor likebehandling settes så høyt at man også makter å se utover

sin egen art. Det er imidlertid et eller annet i det allmennmoralske univers

som forsvinner i utilitarismen. Selv om utilitaristene selv mener at enkelte

allmenne forestillinger om moral kun er illusjoner eller en slags snarveier for

avanserte kalkyler, så er det f. eks. noe i relasjonene mennesker seg i mellom,

og relasjoner til andre arter, som er av signifikant moralsk betydning som ikke

lar seg redusere til lyst-kalkyler. Av denne grunn har jeg i utgangspunktet hatt

et mer vennligsinnet forhold til deontologien. Dette med å knytte moral til

evnen til å føle og å ha interesser er det likevel noe forlokkende med, og kan i

mange tilfeller være et nyttig verktøy for å se på hvilke konsekvenser som er de

mest ønskverdige objektivt sett, men det moralske er ikke uttømt med dét. Jeg

nevnte nærhetsetikken innledningsvis for å vise hvordan utilitarismen kanskje

mister av syne noe i den grunnleggende etiske posisjonen. Dette gjør imidlertid

også Kants etikk i følge nærhetsetikken. Problemet med nærhetsetikken slik

den er fremstilt hos Buber og Levinas er at den tar for seg et nivå som går

forut for etisk tenkning. Dermed fremstår den ikke som normativ, selv om

den beskriver mennesket som et grunnleggende normativt – eller ansvarlig

– vesen. Dette nærhetsperspektivet får vi imidlertid også en smakebit av når

vi senere kommer inn på Korsgaards Kant-fortolkning. Her blir vi presentert

et menneske som i en dyp forstand er normativt. Det er ikke vanskelig å se

likhetstrekk i forhold til nærhetsetikkens etiske fordring, hvor mennesket ser

seg som gitt ut fra Den Andre. Dette er forsåvidt en digresjon, men en nyttig

en. I Kant finner nemlig Korsgaard igjen noe av den samme dybden som i

nærhetsetikken. Jeg tror også hun gjør dette på en mer etisk relevant måte enn

nærhetsetikerne. Ved å knytte det opp mot grunner klarer hun å danne en etisk

grunnposisjon med normative fordringer. Før vi går videre kan det likevel være

på sin plass å skyte inn at mangelen på “dybde” også er en fordel i utilitarismen.

Nettopp på grunn av denne “mangelen” slipper vi å forholde oss til alskens

intellektuelle øvelser og heller komme til saken: hvordan skal vi handle slik at

vi oppnår best mulig konsekvenser for alle berørte parter?
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Innledningsvis nevnte jeg Egonson og Hares to nivåer for etisk tenkning.

Man har et teoretisk nivå og et mer intuitivt nivå. Vi har vært inne på hvordan

man stadig beveger seg mellom disse nivåene i forhold til oppgaveproblema-

tikken. For mitt eget vedkommende hadde jeg da jeg satte meg ned med denne

oppgaven sterke preferanser for deontologi, siden jeg intuitivt så det etiske i

forhold plikter og rettigheter, hvor ikke konsekvensberegninger av den utilita-

ristiske typen nødvendigvis er avgjørende, men snarere den enkeltes ukrenke-

lighet. Utilitarismen kan ses på som kalkulerende og fremstår i noen sammen-

henger som kynisk. Dette kommer til syne i tilfeller hvor utilitarismen fører til

at enkeltpersoner ofres til fordel for flertallet etc. fordi den totale summen av

lykke dermed blir størst mulig (og for flest mulig). Dette vil imidlertid ikke si

at jeg nødvendigvis vil forkaste utilitarismen, for sett i forhold til det andre av

Hares nivåer så vil jeg langt på vei være enig i at det etiske prosjektets ultimate

mål i en eller annen form er å skape en bedre verden.

Jeg vil med bakgrunn både i utilitarismen og Kants deontologiske etikk

konkludere med at dyr teller moralsk, og da ikke bare på den indirekte måten

som Kant selv hevdet at de telte, men direkte i den forstand som Korsgaard

har skissert opp. Vi vil nok ikke kunne snakke om fullkomne plikter i forhold

til dyr, all den tid fullkomne plikter forutsetter at aktøren handler i forhold

til andre rasjonelle aktører som kan tenkes å delta i et “formålenes rike”. Som

Korsgaard også er inne på i Korsgaard 2004 så vil det at en plikt er fullkommen

si at en handling ikke skal være selvmotsigende. For at det skal være snakk om

en ufullstendig plikt, er det imidlertid nok at den er selvmotvillende, og ut fra

en praktisk identitet hvor man ser seg som et sansende vesen, og setter dette

som en første kilde til normativitet, er det plausibelt å fremholde at det ville

være selvmotvillende f. eks. å påføre dyr unødig lidelse, med mindre det var til

dyrets beste. I såfall ville vi også godtatt at vi selv ble påført en nødvendig

lidelse. Det er forenlig med dette å si at vi kan påføre lidelse som ellers er

velferdsfremmende eller livreddende for det enkelte dyr, siden vi ikke med

dette tilskriver dem status som moralske aktører. Moralske aktører ville i tillegg

krevd at vi tok hensyn til deres samtykke.
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Det er et viktig ankepunkt mot dette som går på hvorvidt man kan fjerne

personifikasjonsprinsippet hos Kant og samtidig bevare resten av hans system.

Saugstad mener at dette er en umulighet. Ikke bare på grunn av at “dikotomien

mellom person og ting [er] helt fundamental i allmennmoralen [i Kants system],

som derfor også er i samsvar med Kants syn om at vi bare har direkte

moralske plikter overfor personer” (Saugstad 2000, s. 143), men også fordi

Kant begrunner moraliteten i det at “mennesket er medlem av to verdener:

den sanselige og intelligible verden, og det prinsipp om viljens autonomi som

bygger på denne dualismen” (Saugstad 2000, 144f.). Jeg er imidlertid enig

med Korsgaard når hun ikke går med på at dyr må inngå i samme kategori

som ting, men at det går en gradvis overgang fra ting, via planter til dyr og

mennesker som også gir dekning for en viss gradering i den moralske sfære.

Ikke fordi dyr også er rasjonelle, men fordi de har fellestrekk med oss som også

er konstituerende for oss selv som grunngivere, eller valuers.

Det er riktig at vi ikke har direkte plikter mot dyr i en strengt tatt direkte

kantiansk forstand, men dette betyr ikke at de ikke teller moralsk. Korsgaards

begrep om direkte plikt må sies å være en revisjon av Kants begrep, men det

gjør ikke dyr likestilte i forhold til mennesker. Ut fra Singers utgangspunkt gir

det ikke mening å gi en hund like rettigheter som mennesker. De er tross alt

forskjellige. Stemmerett vil f. eks. være hunden fullstendig likegyldig. Likevel

krever utilitarismen at vi, i den grad vi kan sammenligne mennesker og dyrs

interesser, sidestiller dem. På samme måte gir det ikke noen mening å snakke

om løftebrudd overfor vesener som ikke deltar i den form for interaksjon som

løfter fordrer. Dette til tross for de misbilligende blikkene hunden min sender

meg hvis jeg har begynt å kle på meg for å gå på tur, for så å gå en tur (alene)

på toalettet i stedet. Det er nok åpenbart at han har en sosial natur som til en

viss grad gjør ham i stand til å manifestere skuffelsesuttrykk, og dermed er jeg

langt på vei enig med Korsgaard når hun sier at de er forpliktende på oss, men

det er fortsatt et stykke fra dette til forpliktelse i den samme direkte forstand

som vi har i alle fall når det gjelder de fullkomne pliktene. Poenget her er at

de plikter vi har i forhold til mennesker imellom qua sansevesener også gjelder
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for dyr. Så kan man diskutere hvor mye disse pliktene skal vektes i forhold til

overfor andre rasjonelle aktører, men det går an å ut fra dette forsvare en viss

avholdenhet fra å spise kjøtt, dyreforsøk osv., i alle fall der hvor det er mulig

uten å true sin egen fornufts- og sansenatur.

Ut fra dette er det viktig å se at Korsgaard og andre ved å tilskrive dyr

direkte plikter likevel ikke viser at de har ukrenkelig verd på den samme måten

som mennesker har i kraft av å være fornuftsvesenet. Det er vanskelig å se dette

verdet uavhengig av fornuftsevnen, siden det utgår direkte fra bevisstheten om

seg selv som autonomt; det har satt seg selv som mål i en refleksjonsakt. Vi kan

dermed ikke med Korsgaard i hånd at dyr er ukrenkelige i streng forstand, men

dette vil ikke si at vårt moralske hensyn til dem er av en indirekte art på samme

måten som plikten til ikke å ripe opp lakken på en annen persons bil bare er

indirekte i forhold til bilen. Vi har jo åpenbart ikke plikt mot bilen, men mot

eieren av den. Det blir noe helt annet hvis en person kommer bort og sparker

hunden min på gata (med mindre det er i selvforsvar e.l.). Da har du ikke bare

krenket meg fordi jeg er “eier” av Athiir, men også Athiir selv fordi du har påført

ham lidelse. Og det teller for ham. Derfor bør det også telle for oss.
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