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ANTROPOCEN

antropocen [-se:ʹn] (av grekiska aʹnthrōpos ’människa’ och 
kainoʹs ’ny’), människans tidsålder, myntat av Paul Crutzen; 
föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden 
efter cirka 1800 under vilken människan har utgjort en 
betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat 
och ekosystem.
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MÄNSKLIGHETENS 
KLIMAT- OCH MILJÖKRIS

Tidig rapport: Donella Meadows och hennes forskarteam på 
MIT 1971 "Limits to Growth”: om business-as-usual får 
fortsätta kommer det knappt finnas några naturtillgångar 
kvar att exploatera år 2070.
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DEMOKRATIN I FARA ELLER
IFRÅGASATT 

 Filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö i DN 28/11 2018: ”Så kan 

klimathotet leda fram till en global despoti”
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DEN EUROPEISKA
DEMOKRATINS
VAGGA

Antikens Grekland 

3-500-talet f  Kr
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DET 
DEMOKRATISKA 

INNEHÅLLET
DIMENSION 1

FUNNITS VÄRLDEN ÖVER 

 Likvärdighet, en person, en röst, 
rätten att uttrycka sig och tala och 
föra dialog för att påverka och ta 
beslut gällande sin egen och 
gruppens situation

 Isonomia

 Isogoria
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DEMOKRATINS 
UTSTRÄCKNING
DIMENSION 2

 Vem är medborgare? Vem är folket?

 Vem eller vilka ingår i demokratin? 
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MÅNGA GRUPPER 
FATTAS

 Sent 1880-tal: många grupper har blivit varse att de inte är 
med, inte har en röst som räknas, inte kan påverka, föds in 
i olika klasser av ojämlikhet, diskrimineras formellt och 
informellt 
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DEN FORMELLA 
DEMOKRATIN 
UTVIDGAS
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FOLK UTANFÖR
MANSKATEGORIN

Ännu är hälften av mänskligheten i Europa formellt utesluten
eller diskriminerad med hänvisning till kön
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REVOLUTION AV 
SOCIALA RÖRELSER

 arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, 
kvinnorörelsen/feminism, antislaveri/antirasistiska 
rörelsen, djurskyddsrörelsen, fackföreningsrörelsen, 

 miljörörelsen, solidaritetsrörelsen, homorörelsen, 
barnrättsrörelsen, funkisrörelsen, seniorrörelsen, 
flyktingrörelsen, djurrättsrörelsen 
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SAMHÄLLETS 
(O)VILJA TILL 
FÖRÄNDRING

De sociala rörelsernas kamp historiskt och
idag utvidgar och fördjupar demokratin men 
deras aktiva har motarbetats, förtalats, 
trakasserats, förföljts, mördats; även idag, se 
Global Witness, Amnesty International m fl.  

Efter lång kamp får de stöd och demokratisk
utveckling skapas
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DISKRIMINERINGSLAGAR

Diskrimineringslagen 2008:567 Lagen syftar till att motverka diskriminering och
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  Samt: lagen om hets mot 
folkgrupp

EU-konventionen: Any discrimination based on any ground such as sex, race, 
colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, 
political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, 
disability, age or sexual orientation shall be prohibited.

UNICEF:s barnkonvention (svensk lag 2020)
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DEMOKRATINS
FÖRHÅLLANDE TILL 
NONHUMAN
DIMENSION 3
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SAMHÄLLELIG
HIERARKI
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HUMAN – NONHUMAN DESTRUKTIV RELATION 
PRÄGLAD AV SYSTEMATISKT MAKTMISSBRUK

EJ ERKÄND SOM SÅDAN I DEN POLITISKA
DEMOKRATISKA DEBATTEN
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DEMOKRATINS
RELATION TILL 
NONHUMAN
DIMENSION 3
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ESKALERAD 
DESTRUKTIV 

RELATION

 1. Djuren i animalieproduktionen – cirka 150 miljarder individer 
per år inklusive odlade fiskar, ökning med drygt fem gånger mellan 
1950 och 2000 (FAO och Vegan calculator). 

 Sverige: 107 miljoner 2018, ökning med 1 milj från 2017 (fiskar ej 
inräknade).

 2. Djuren i naturen– minskning mellan 1970 och 2014: 60 procent. 

 År 2020: 66 procent färre individer på land, i luften, i färskvatten och 
i havsvatten globalt jämfört med 1970 

(WWF Living Planet Report). 

 Alltså: endast 1/3 kvar. Den sjätte massutrotningen. 1 miljon arter 
hotade.

 Ingen paradox. Nr 2 beror till stor del på nr 1: 
Animalieproduktionen.
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EN AV DE STÖRSTA 
DESTRUKTIVA MILJÖFAKTORERNA

ÖKAD MÄNGD
RAPPORTER OM 

ANIMALIE-
PRODUKTIONEN

SEDAN... 

1992 WORLDWATCH
INSTITUTE: ”KÖTT
ÅT DE RIKA GÖR

JORDEN
FATTIGARE”

2006 FAO 
LIVESTOCK’S LONG 

SHADOW

2010 ENVIRONMENTAL 
PROGRAMME OF THE 
UN 8TH OF JUNE 2010, 
SAYS THAT THE TWO 

MOST IMPORTANT 
PROBLEMS THE WORLD 
FACES ARE THE USAGE 
OF FOSSIL FUELS, AND 
AGRICULTURE’S FOCUS 

ON ANIMAL 
PRODUCTION (MEAT 

AND MILK FROM 
ANIMALS)

2018 OXFORD UNIV., 
STUDIE: “REDUCING 

FOOD’S 
ENVIRONMENTAL 

IMPACTS THROUGH 
PRODUCERS AND 

CONSUMERS” J. 
POORE1,2,*, T. 

NEMECEK3 SCIENCE  01 
JUN 2018:VOL. 360, ISSUE 

6392, PP. 987-992
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Bidrag till kroppsbefrielse x 4 
Djuren, arbetarna, 
konsumenterna,              
himlakroppen Jorden

Animalieproduktion

Bidrar till: djurplågeri, övergrepp
Massdödande – slakt – av djur
Arbetsförhållanden: tvingas döda 
medvarelser på löpande band
Naturkatastrofer som leder till konflikter
Påtvingad migration

Skogsskövling & 
bränder
Markbrist
Erosion
Luftföroreningar
Övergödning
Klimatgaser
Färskvattenbrist
Minskad biologisk mångfald
Zoonoser, antibiotikaresistens 
Cancer med flera hälsorisker

vs             Växtproteinproduktion vego vegan
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KÖTTNORMATIVITET

 Köttnormativitet är de institutioner, strukturer, relationer och handlingar som 
vidmakthåller normen/ideologin om andra djur som levande föremål till för 
människan att göra vad människan vill med, särskilt att producera och konsumera 
som vardagligt 'kött' (köttism) där 'kött' presenteras som den enda, naturliga, 
oumbärliga och normala proteinfödan för människor, symbol och verkligt resultat 
inte endast av traditionell elitär människomansmakt, utan också av civilisation och 
så småningom, när denna normativitet spreds från västerlandet med en femfaldig 
produktionsökning sedan 1950 (FAO), som indikator på modernitet (Gålmark 
2001, 2005, 2008).
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FÖRMINSKAD RELATION 

 “GL: Cow farts are a problem.

 DWW: Actually, the burps are a much bigger problem, 
though farts are funnier. But there are some studies 
showing that, if  we feed our cows just a little bit of  
seaweed, it could really help—the problem with those 
burps and farts are methane, and seaweed could cut the 
methane content by at least half, maybe more. Of  course, 
beef  is just one little part of  our carbon crisis.”



 Ur: Orion Magazine 9/4 2019, The Unhabitable Earth, 
David Wallace-Wells 2019
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TYSTNADSKULTUR

Relationskris, miljö- och klimatkris – animalieindustriernas stora
påverkan

Etisk och social acceptans för utnyttjande av underläge, våld
mot annan kropp, tillvänjning, avtrubbning, historisk
förtrycksmodell för förtryck av människogrupper

Vilka effekter har samhällets relation haft till varelser i kategorin djur och hur
påverkar relationen mänskliga samhällsproblem som våld, miljöförstöring och
klimatförändringar? 
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ANTROPOCENTRISM

 Rådande antropocentrism är narcissistisk, 
artpartiskt självupptagen, utnyttjande och 
osynliggörande av andra grupper

 I grunden ett självförakt

 Uttrycker en makt-ger-rätt-syn nära fascism 
som har lett till Antropocen; som samhälle 
förbrukar eller äter vi andra arter och till slut 
förbrukar eller äter vi upp vår egen 
överlevnad.
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ANTROANDROCENTRISM

 Antropocentrism – human supremacy – historiskt-politiskt är 
vid en närmare granskning antroandrocentrism, ett synsätt på 
samhället präglat av makten hos en välbärgad 
normuppfyllande medelålders människoman från centrum

 Historiskt sett har du måst du tillhöra en viss art, en viss 
socialklass, ett visst kön, ha en viss hudfärg, en viss 
kroppsform/kapacitet, en viss ålder för att vara kvalificerad 
för personskap, medborgarskap, beslutandeställning.

 Synsättet förklarar de sociala rörelsernas kamp för att bli 
sedda och få delta i demokratin. 
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ALTERNATIV TILL 
ANTROANDROCENTRISM

POSTHUMANISM 
Människan är bara en av många arter, 
människan är inte mer än andra djur. 

Men:
Människors makt och ansvar?

FEMINISTISK HUMANISM
Humanitär, självmedveten, relationellt

självkritisk hållning som granskar det egna
beteendet oavsett vem som drabbas –

människor djur, och natur. 
Använder en maktanalys, erkänner

maktställning = FEMINISM
Kopierar inte naturen socialt

utan väljer ur den. 
Inser släktskap och särställning.

Utgår från naturens begränsningar.
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 ”Vi ser ner på dem för deras ofullkomlighet, för 
deras tragiska öde att ha blivit till i former så 
underlägsna vår. I detta misstar vi oss. Djuren 
ska inte värderas av människan. I en värld som 
är äldre och mer fullständig än vår rör de sig mer 
avslutade och fulländade, begåvade med 
förlängningar av sinnen vi förlorat eller aldrig 
uppnått, följande röster som vi  inte förmår 
höra. De är inte bröder eller systrar, inte 
underhuggare; de är andra nationer, fångade 
tillsammans med oss i livet och tidens nät, 
medfångar i den storslagenhet och möda som är 
jordens.”

 H. Beston, The Outermost House, A Year of Life on 
the Great Beach of Cape Cod, 1928, fri över-
sättning, s 24-25
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FÖR ATT LÖSA KLIMATKRISEN OCH 
MILJÖKRISEN

KRÄVS MER –
INTE MINDRE DEMOKRATI

DEMOKRATI-TILLVÄXT ISTÄLLET
FÖR VARUTILLVÄXT (BNP)

DJURRÄTTSKRAV
DEMOKRATISKT UTVIDGANDE, 
INGÅR I EXPANDING CIRCLE OF  
DEMOCRACY AND COMPASSION

ATT
KVINNOKATEGO
RIN, ICKEBINÄRA, 

TRANS, UNGA, 
GAMLA OAVSETT

EXTERIÖR , 
HÄRKOMST OCH  
KLASS FÅR/TAR 

MER MAKT ÖVER
SINA LIV

ATT HUMAN –
NONHUMAN 

ERKÄNNS

ATT DJUREN OCH
NATUREN GES

RÖST MED 
RÄTTIGHETER I

GLOBALA
ÖVERENSKOM-

MELSER, I
LAGSTIFTNING, I

POLITIK, I
UTBILDNING, I 
EKONOMISKA

MODELLER OCH
BERÄKNINGAR

LAG MOT HETS
MOT DJURGRUPP, 
FÖRBUD MOT ATT
HETSA MED DJUR

SOM VERBALT
SLAGTRÄ MOT 

MÄNNISKOR OCH
DJUR

MÄNSKLIG
RÄTTIGHET ATT

INTE DÖDA
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DEMOKRATI FÖR 
DJURRÄTT

 Grundlagsskyddad rätt att inte dödas utan synnerliga skäl, rätt 
att få leva fritt i samspel med andra arter.

 Innebär: avskaffning och avveckling av kommersiell 
uppfödning, tjänst- och varuproduktion som bygger på 
exploatering av djur. 

 Stöd till alternativen. Öppnar upp för och tillvaratar den 
mänskliga kreativiteten och innovationen. 

 Bevarande av fria naturområden, djurens hem. På gång!
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DEMOKRATINS
UTVIDGNING
DIMENSION 2 OCH 3
NONHUMAN

Istället för despoti: Vem eller vilka eller 
vad berörs av demokratins beslut?

Personifikation icke-röst, minoritet:

Greta Thunberg

Alexandria Ocasio-Cortez

Vanessa Nakate
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DEMOKRATISK 
UTVECKLING I 
ANTROPOCEN

ETT PERSPEKTIV

Elisabeth Lisa Gålmark
MA history, philosophy, 
writer

Email: 

info@lisagalmark.se
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EN DESTRUKTIV 
RELATION
 I naturen: de fria djurens 

nedgång i individantal och 
artantal = pågående sjätte 
massutrotningen

 Källa WWF Living Planet 
Report
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DEMOKRATINS
FÖRHÅLLANDE TILL 
NONHUMAN
DIMENSION 3


