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”Det er som om, vi har taget patent på frihed. Os, der taler om 
helt grundlæggende rettigheder for alle og enhver. Os, klodens 
herskere. Os og kun os, som har skabt definitionen på det gode.”
 
Ovenstående citat indgår i videoen ”Paragraf ”, som Rasit 
Ufuk Tas har udgivet. Idéen fik han efter at have læst Dy-
reværnsloven og navnlig studeret den allerførste paragraf. 
Bestemmelsen fik ham til at overveje: Hvis vi har en lov 
for at beskytte vores medskabninger, hvorfor er det så til-
ladt at udnytte dem og tage deres liv?

VI MÅ 
      UDSTILLE 
HYKLERIET
 

Dyr skal beskyttes mod smerte og lidelse,  

siger loven. Filosof Rasit Ufuk Tas forstår  

ikke, at vi så må slå dem ihjel

 ”Da jeg så loven første gang, måtte jeg læse teksten 4-5 gange for at forstå, 
hvad der reelt stod. Bagefter prøvede jeg at betragte vores handlinger og 
den måde, vi har skruet vores samfund sammen på. Og jeg tænkte: ’Er 
det mig, der simpelthen læser forkert, eller er der virkelig ikke andre, der 
kan se hykleriet? Hvad er det, der gør, at der ikke er andre, der stiller 
spørgsmål til det?”

En professionel filminstruktør foreslog Rasit Ufuk Tas at lave et ”vide-
ostatement” om emnet. Resultatet, hvor Tas ref lekterer over dilemmaerne 
på sin gang gennem by og natur, blev publiceret på Vimeo. Planen er, at der 
her i efteråret skal udgives f lere af slagsen.
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”Vi skal gøre folk nysgerrige og få dem til at ref lektere 
over, hvad vi egentlig har gang i med al den lidelse. Og vi 
er nødt til at udstille hykleriet”, siger filosoffen.
 
MENTAL ÅBNING

Rasit Ufuk Tas, der er født ind i en kødelskende og -spisen-
de familie, blev for nogle år siden præsenteret for vegetaris-
men af sin bedre halvdel. Da de mødtes, var hun vegetar. 
Det åbnede Rasits øjne for den måde, vi producerer dyr på.

”Jeg er opdraget til, at vi skal være retfærdige og have re-
spekt for hinanden. Så her var et felt, hvor jeg blev nødt til 
at tage stilling. Da jeg blev vegetar, vidste jeg godt, at det 
ikke var 100 pct. den rette vej, og at jeg med tiden skulle 
være veganer; men det tog lidt tid at komme derhen. Og 
det skal vi huske, når vi taler den veganske sag: at møde 
andre dér, hvor de er. Nogle veganere bliver meget vrede 
og ser ned på folk, der spiser kød. Og ja, al den uretfær-
dighed er jo helt ekstrem. Men vi har næsten alle sammen 
været kødspisere. Min erfaring siger mig, at man viser ve-
jen bedst ved ikke at fordømme. Folk bliver nysgerrige, 
når de ser, at jeg er veganer, og så oplever jeg også, at der 
er en mental åbning.”

RETFÆRDIGHED FOR ALLE

Er retfærdighed forbeholdt mennesker? Rasit Ufuk Tas 
fortsætter i sit statement:
 
”De viser os tillid. De stoler på os. Men hvad gør vi? Vi misbru-
ger dem. Vi misbruger deres tillid. Vi overhører deres skrig. Vi 
udnytter deres kroppe. Vi tager deres liv. De har hver og en af 
dem et hjerte, der banker, men som vi ikke giver retten til at 
banke videre, fordi noget andet er vigtigere for os. Vi ser dem 
kun de steder, hvor de ikke hører hjemme. I køledisken, i kum-
mefryseren og på vores gaffel.”
 
Selvom filosoffen godt kan lide smagen, mener han ikke, 
at det giver ham ret til at spise kød, når det kræver, at en 
medskabning skal miste sit liv. Rasit Ufuk Tas ønsker, at vi 
udvider begrebet om retfærdighed, så det indbefatter alle 
levende væsener. 

”Vi skal ikke holde op med at spise kød, fordi det har 
sundheds- og miljømæssige fordele. Det er bare en ekstra 
bonus. Vi skal holde op med at spise kød, fordi dyr har en 

Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt 

og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, 

varigt men og væsentlig ulempe.
Dyreværnsloven, kapitel 1. 

 

TEKST: LENE ULVEDAL

værdi i sig selv. Når vi en skønne dag har løst klimaproblemerne i forhold 
til produktion og miljøbelastning, skal vi så begynde at masseproducere 
dyr til slagtning igen – tage deres liv? Nej, vi må og skal altid have respekt 
for vores medskabninger. Og vi skal udvide denne medmenneskelighed, så 
vi får skabt et begreb om medvæsenlighed, omsorg og rettigheder for alle.”
 
LIV BETYDER NOGET

Det gør noget ved os som mennesker at spise kød, mener Rasit Ufuk Tas.
”Vi ser masser af undertrykkelse, som vi reagerer på. Men folk er også 
nødt til at se på deres egne handlinger. Undertrykkelse er undertrykkelse, 
også når det ’bare’ handler om dyr. Mit ønske er, at folk bliver i stand til 
at spørge sig selv, om der er noget i deres egen adfærd, de kan ændre som 
menneske, så de bliver den bedste udgave af sig selv og lever i overens-
stemmelse med deres værdier. Slagtningen af dyrene er skjult for os. De 
er blevet tingsliggjort. Vi tænker nærmest ikke over, at det er følende og 
bevidste væsener, vi putter på tallerkenen. Hele vores kultur er gennem-
syret af det, helt ned til børnelitteraturen, hvor børn lærer, at dyr bare er 
koteletter og til for vores behovs skyld.”
 
”Og måske strejfer det os, at vi handler forkert. Men til hvad nytte? Vi har 
allerede tingsliggjort dem i vores verden. Men netop dette valg er udelukkende 
eget valg. Som vi har friheden til at ændre. Livet er betydningsfuldt for ethvert 
levende væsen.”     
 

SE HELE RASIT UFUK TAS’ VIDEOSTATEMENT 
”PARAGRAF” PÅ VIMEO.COM/294622329
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https://vimeo.com/294622329
https://vimeo.com/294622329

