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Af Sune Borkfelt

Forestil dig følgende dilemma: 
Du er i besiddelse af en lille beholder med en væske, 
som på kort tid vil kunne gøre alle verdens menne-
sker sterile uden at de føler nogen fysisk smerte og 
uden, at det skader nogen andre arter. Alt, hvad der 
skal til er, at du tilsætter væsken til vandforsyning-
en et eller andet sted i verden. 

Hvis du gør det, uddør mennesket i løbet af et par 
århundreder. Naturen vil så kunne genopbygge sig 

selv og alle andre arter vil igen kunne begynde at 
trives, fordi vi ikke længere er her til at drive rov-
drift på andre arter og på naturens ressourcer. Det 
vil med andre ord være klart bedst for alle andre 
arter, at mennesket som art forsvinder fra planeten.

Hvis du undlader at tilsætte væsken til vandforsy-
ningen, fortsætter menneskets udnyttelse af natur-
ressourcer og af andre arter. Dyrearter vil fortsætte 
med at uddø i et alarmerende tempo, klimaforan-
dringerne vil tage til og endnu flere dyr vil blive op-
drættet under kummerlige forhold og slagtet i indu-

strilandbruget, efterhånden som en større og større 
befolkning spiser mere og mere kød.

Hælder du væsken i vandforsyningen?

Det er maj 2011 og jeg er på en konference om dyre-
rettigheder i Luxembourg, hvor den kontroversielle 
filosof Steve Best netop er ved at afslutte konferen-
cens sidste foredrag og giver tilskuerne ovenståen-
de dilemma at tænke over.

”Ser man samlet på alle arter, vil der ubetinget være 
mindst lidelse, hvis I vælger at tilsætte væsken til 
vandforsyningen. Det er det bedst mulige resultat 
for flest mulige individer. Peter Singer ville være 
stolt”, siger han med et skælmsk smil på læben og 
med reference til den kendte dyreretsfilosof, som 
typisk går frem efter netop princippet om, at det, 
der er bedst for flest og giver mindst lidelse, er det 
rigtige. Best tilføjer: 

”Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg selv ville gøre. 
Det kommer an på mit humør”.
 
Best har under konferencen holdt to foredrag med 
høj underholdningsværdi for fulde sale, hvor han har 
talt åbent om sine radikale ideer og blandt andet har 
nævnt sin teoretiske støtte til eksempelvis sabotage 
mod kødindustrien og befrielse af dyr fra laboratorier. 
Hans kernebudskab er dog, at en total frigørelse fra 
undertrykkelse og udnyttelse bør gælde alle – både 
mennesker, dyr og planeten som sådan. Og det er et 
budskab, som finder stor genklang i et publikum, som 
hovedsageligt består af veganere og dyreretsaktivi-
ster fra forskellige europæiske organisationer.

Så er det til gengæld en noget mere afdæmpet Steve 
Best, der fire måneder senere møder et lille publi-
kum på 20-30 mennesker i et lokale på Syddansk 
Universitet (SDU) i Odense. Jeans og metalkæder er 
skiftet ud med et jakkesæt og tonen er tilpasset et 
publikum, der ikke umiddelbart køber budskaber 
om dyrerettigheder og vegansk levevis. Dertil kom-
mer, som Best fortæller, at han ikke må snakke om 
dyr, for det er der ikke vilje til at skyde penge i fra 
SDU’s side.

Foredraget tager derfor udgangspunkt i mennesket 
og hvordan vi gennem en egoistisk og hierarkisk tan-
kegang hele vejen gennem historien har set os selv som 
det ypperste på planeten og udnytter alt andet til egen 
fordel. Resultatet er en situation, hvor klimaforandrin-
ger og industrilandbrug er løbet løbsk og truer med at 
udslette ikke bare naturen, men også vores egen art. 
Derfor har vi brug for at tænke i nye baner og se os selv 
som en del af en samhørighed, der omfatter både men-
nesker, dyr og natur, som alle er indbyrdes afhængige 
af hinanden. Og det vil ifølge Best kræve et opgør med 
kapitalismen og med alle industrier, der udnytter natu-
ren – ikke mindst kødindustrien.

Uanset om publikum er veganere og tilhængere af 
dyreret, eller en gruppe skeptiske, danske filosofistu-
derende, er konklusionen fra Best altså den samme: 
Menneskehedens nuværende vej er destruktiv, un-
dertrykkende og i sidste ende altødelæggende, og der 
er brug for helt grundlæggende at revolutionere den 
måde, vi tænker og lever på, hvis vi skal vende udvik-
lingen og undgå den totale katastrofe. Umiddelbart et 
enormt dystert og pessimistisk budskab.

Da jeg nogle dage senere efter aftale laver et vi-
deointerview med Steve Best over internettet, spør-
ger jeg derfor, hvad der driver ham, når han rejser 
rundt og holder foredrag med et budskab om, at vi 
alle sammen sandsynligvis er på vej mod at ødelæg-
ge planeten i en grad, så vi uddør som art på grund 
af vores egen artsegoisme og grådighed. 

”Jeg er jo typen, der kæmper. Så når kampen bliver 
hårdere, kæmper jeg hårdere. Jeg giver ikke bare 
op”, svarer han og giver en række eksempler på, at 
han med sin foredragsvirksomhed har fået forskel-
lige aktivister til at se deres kamp i et bredere per-
spektiv og gå nye veje. 

”Men det er da ikke nok, jeg er ikke tilfreds med det. 
Det, der i sidste ende holder mig i gang, er, at vi kan 
nå at redde, hvad vi kan. Vi kan kæmpe for at for-
bedre livet for mennesker og dyr, og vi kan måske 
redde noget af biodiversiteten, alt imens vi som art 
ødelægger planeten. Vi kan stoppe noget af destruk-
tionen og redde nogle frø, der kan spire, så evolu-
tionen har noget at bygge videre på, når vi er væk,” 
forklarer han.

For Best indeholder veganismen overordnet de vær-
dier, der skal til for at få det hele på rette spor igen. 
På den måde er kampen for veganisme faktisk en 
”krig, vi ikke kan tabe”, forklarer han: 

”De værdier, der ligger i veganismen, er ikke-vold, 
respekt for liv, en sammenhæng mellem alt levende. 
Det er værdier, der er unikke for vores bevægelse og 
er utroligt vigtige for fremtiden; der bliver ikke no-
gen levedygtig fremtid uden veganisme,” lyder det 
fra Best, med slet skjult henvisning til, at det eneste, 
vi kan vælge er, om der i denne fremtid skal være 
mennesker på Jorden eller ej.

”Men jeg prøver da at lade være med at tage modet 
fra folk. Jeg vil bare heller ikke stikke dem blår i øj-
nene, og jeg er træt af den falske optimisme.” 

Best prøver derfor at finde en balance: 

”Vi skal ikke give os selv illusioner, men vi skal hel-
ler ikke være desillusionerede. Vi må erkende vir-
keligheden, som den er, men prøve at undgå, at al 
negativiteten lammer eller bremser os.”

»Jeg er Jo 
typen, der 
kæmper«
den amerikanske filosof og dyreforkæmper steVe Best Både chokerer og Begej-
strer, når han i foredrag oVer hele Verden leVerer sine BudskaBer om total frigø-
relse for mennesker, dyr og miljø
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Best har sit udgangspunkt på venstrefløjen, som 
han begræder ikke kan se vigtigheden af at kæmpe 
for dyrene, og for ham at se er udfordringen – ”fjen-
den”, som han siger – enorm. Det er den globale 
kapitalisme, regeringers undertrykkelse af men-
nesker samt industriens udnyttelse og undertryk-
kelse af både mennesker, dyr og natur, og det går 
den forkerte vej. Det ses tydeligt ved, at den globale 
efterspørgsel på kød stiger og at flere arter uddør i 
et stadigt hastigere tempo.

Derfor er det nødvendigt, at de forskellige bevægelser, 
der arbejder for en bedre verden, begynder at se mere 
på, hvad de har til fælles end hvad der skiller dem. 

”Vi veganere er jo undertrykte indenfor frihedsbe-
vægelsen. Humanisterne siger til os, at vi da gerne 
må være med i kampen, hvis vi laver mad, men de 
tager ikke vores budskab alvorligt. Nøjagtigt lige-
som man gjorde med kvinderne, da de ville være 
med i frihedsbevægelsen i 1960erne,” observerer 
han og konstaterer: 

”De vil gerne marginalisere os, de forstår os ikke og 
de respekterer os ikke. Så vi er nødt til at vise dem, 
hvordan industrilandbruget ødelægger regnskove-
ne og miljøet, fordriver oprindelige folk, ødelægger 
livet for småbønder og ødelægger vores helbred. Det 
er bare en kæmpe, destruktiv kraft.” 

Derfor ser Best kritikken af det industrielle land-
brug som noget helt centralt, der kan bruges til at 
bringe de forskellige frihedsbevægelser sammen: 
”Venstrefløjen, sygdomsbekæmpende organisatio-
ner, miljøforkæmpere, bønder, oprindelige folk og 
dyreforkæmpere burde alle kunne stå sammen om 
det her. Det er i alles fælles interesse.”

Ifølge Best er det dog ikke kun, fordi andre bevæ-
gelser marginaliserer det veganske budskab, at der 
ikke findes mere samarbejde. Han oplever også, at 
mange veganere er tilfredse med bare at være vega-
nere selv og ikke er villige til at gå i dialog og arbejde 
sammen med andre progressive bevægelser. Der er 
en fjendtlighed fra begge sider, men som han ser det 
har kampen for sociale fremskridt virkelig brug for 
det veganske budskab, og veganerne har hårdt brug 
for at få de andre bevægelser med ind i kampen mod 
det industrielle landbrug. Og det er en kamp, der 
skal kæmpes på alle fronter, forklarer Best:

”Helt kort sagt, så er det ikke nok at uddanne og give 
folk information. Selv hvis vi var bedre til det, end vi 
er, så er det ikke nok. Vi har brug for civil ulydighed 
med forbilleder som Gandhi og Martin Luther King, 
og store demonstrationer i stil med dem vi ser fra Oc-
cupy-bevægelsen lige nu. Vi er alt for stille og pacifi-
stiske i vores tilgang. De, der gerne vil dele brochurer 
ud og informere folk skal gøre det, for det er også vig-

tigt. Men i sidste ende mener jeg, at vi bør bruge mere 
radikale midler. Der er jo folk i undergrundsbevægel-
serne, som redder dyr i direkte aktioner og angriber 
industrien direkte, og det mener jeg, at vi bør støtte 
op om. Eller i det mindste lade være med at kritisere,” 
siger Best. ”Vi har brug for alle midler. Det er det, jeg 
er fortaler for: at vi ikke skal nøjes med bare én tak-
tik, men bruge alt, hvad vi har til rådighed.”

Netop det kompromisløse forsvar for de ulovlige 
aktioner, som radikale dyreforkæmpere udfører, 
er en af de ting, der adskiller Steve Best fra de fle-
ste andre filosoffer, som taler om dyrs rettigheder. 
Det er en tilgang, som ifølge ham selv har haft store 
omkostninger for hans karriere, og det har blandt 
andet betydet, at han er blevet forment adgang til 
Storbritannien på livstid, uden dog selv at have gjort 
noget direkte ulovligt. Jeg spørger ham derfor, om 
ikke hans andre kommentatorer har ret, når de si-
ger, at flere dyr dør i længden, fordi en bevægelse 
med den slags metoder mister sympatien i befolk-
ningen og oplever flere forhindringer.

”Den brede opinion har jo en tendens til at være 
bagud i forhold til historien,” siger han, og peger på, 
at de mennesker, der arbejdede mod slaveriet i sin 
tid var lagt for had og i dag ses som helte og fore-
gangsmænd. Så lad opinionen indhente os senere. 
Lad os skabe noget historie ved at angribe denne 
type industrier. Lad os gøre det på intelligent vis og 
sætte det i så godt et lys, som vi kan, og så vil folk 
forhåbentlig med tiden indse, at det var det rigtige 
at gøre,” siger han, og fortæller samtidig, at han ved, 
at mange aktioner i USA slet ikke kommer i medier-
ne og dermed redder dyr uden at få negativ omtale.

Mens Best altså holder fast i sin støtte til grupper, 
som bruger radikale metoder, giver han ikke meget 
for de dyrebeskyttelsesorganisationer, der går i dia-
log med industrien og promoverer såkaldt ”humant” 
kød: ”Dét er jo et kæmpe skridt baglæns! Deres hen-
sigt er at mindske lidelsen, fordi forholdene er så 
dårlige, at de tænker ethvert lille skridt fremad er et 
stort fremskridt. Men det er jeg ikke så sikker på, for 
det betyder jo, at flere mennesker har det godt med at 
spise kød, fordi det kaldes humant. Men vi avler sta-
dig dyr som varer, ikke som levende væsener. Det er 
jo ikke en taktik, man ville bruge, hvis det var men-
neskers frihed, der var på spil, så det sender et for-
kert signal. Så jeg tror i sidste ende det betyder mere 
lidelse, fordi det fremmer mere kødspisning, og det 
er der også statistik, der tyder på,” forklarer han.

Trods det overordnede ønske om samarbejde mellem 
alle grupper, står det i det hele taget klart, at Best kan 
levere en kritik af stort set enhver type organisation 
eller aktivistisk tilgang, når det drejer sig om at fri-
gøre dyr og miljø fra udnyttelse. Samtidig giver han 
gerne filosofiske kolleger som Peter Singer eller Tom 

Regan en bredside med på vejen, fordi deres fokus er 
for snævert og de favoriserer nogle arter frem for an-
dre ud fra hvor komplekst, dyrene tænker eller hvor 
meget, de ligner mennesker. Hans egen etik er, mener 
han, bredere funderet:

”Min etik bygger ikke på, hvor meget personlighed, 
du har, eller hvor kompleks en tankegang du kan 
præstere, men på bevidsthed og følelse, fordi jeg me-

ner at smerte er smerte. Og min etik omfatter miljøet 
og en idé om samhørighed mellem alt levende. Vi har 
brug for at beskytte miljøet, fordi det er basis for alt 
levende,” slår han fast og slutter af: 

”Jeg tror på total frigørelse. Jeg kan ikke se, at det er 
muligt for mennesker, dyr eller planeten at være fri for 
udnyttelse og undertrykkelse, uden at alle er frie.”

Steve BeSt er filosof, forfatter, 
foredragsholder og aktivist. Han er 
ansat som professor på University  
of Texas i El Paso.

Du kan læse mere om ham på hans 
hjemmeside, www.drstevebest.org, 
og hans blog :
drstevebest.wordpress.com.
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