
  

Eläinoikeudet
Lajiriippumatonta oikeudenmukaisuutta



  

Negatiivinen rauha

 Yhteiskunnassa on rauhan tila, vaikka maailmalla soditaan

 Näennäisen rauhan takana on paljon kärsimystä, väkivaltaa 
ja kuolemaa

 Älykkäitä, tuntoisia eläimiä lisäännytetään ja tapetaan 
järjestelmällisesti

 Kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistavaa 
lajityypillistä käyttäytymistä ei mahdollisteta



  

Negatiivinen rauha

 Vuonna 2021 Suomessa tapettiin 84 075 906 tuotantoeläintä

 Tämän puolen tunnin esitelmän aikana noin 4800

 Kaikki tämä kulttuurin, tapojen ja mielihalujen vuoksi



  

Eläinoikeuspuolue
Jarno Huusko

 Puhutaan asioista selvin termein

 Yksipuolinen hyödyntäminen, tappaminen, ruhonosat

 Ei piiloteta asioita kulisseihin eikä käytetä kiertoilmauksia

 Tuotanto, poistaminen, sivuvirrat

 Ikävät asiat häivytetään retoriikkaan

 Suoraan puhuminen voi vaikuttaa syyllistämiseltä

 Ei osoitella sormella, vaan sanoitetaan tilannetta



  

 Puoluerekisterissä vuodesta 2016 alkaen

 Tavoitteena lajiriippumaton oikeudenmukaisuus ja kestävyys yhteiskunnan jokaisella 
osa-alueella

 Ei yhden asian puolue

 Yhteiskuntapoliittinen ohjelma, tulevaisuusohjelma

 Tulevaisuusorientoitunut puolue

 Sanoitetaan asioita ja tuodaan niitä keskusteluun

 Luodaan visioita 

 Vaalit, joihin olemme osallistuneet:

 Kuntavaalit 2017, 2021

 Eduskuntavaalit 2019

 Europarlamenttivaalit 2019

 Aluevaalit 2022



  

Eläinoikeudet
 Suomen eläinoikeusjuristien ehdotus eläinten perusoikeuksista sisältää 5 pykälää, 

joilla turvataan eläimille vahvoja oikeuksia.

 Perusoikeuksien tukena kolme periaatetta:

 Varovaisuusperiaate - Kaikki eläimet oletetaan tuntemiskykyisiksi, jollei muuta voida 
näyttää.

 Välttämättömyysperiaate - Eläinten perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain, jos se on 
välttämätöntä ihmisten tai eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi.

 Suhteellisuusperiaate - Rajoitusten on oltava niin vähäisiä kuin mahdollista tavoiteltuun 
päämäärään nähden. Niitä voidaan rajoittaa vain ihmisten tai eläinten perusoikeuksien 
turvaamiseksi, ja rajoitusten on kunnioitettava eläinten perusoikeuksien keskeistä sisältöä.

“Eläinten etu ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa,
 joka vaikuttaa olennaisesti niiden elinolosuhteisiin.”



  

Eläinoikeudet
 Eri asia kuin eläinten ihmisoikeudet

 Itseisarvo, perusoikeudet

 Nykyään eläimet luokitellaan omaisuudeksi

 Vain välinearvoa

 Itseisarvon myöntäminen aidosti johtaisi asteittain eläinten yksipuoliseen 
hyödyntämiseen perustuvien kulutustottumusten purkautumiseen

 Eläinsuojelu ei kyseenalaista eläinten hyödyntämistä

 Luonnonsuojelussa painottuu lajien kantojen hallinta ja eläinten suojelu valikoidusti 
tiettyjä lajeja korostaen

 Tärkeää on lajiarvo ja luonto kokonaisuutena, ei yksilön arvo



  

Eläinten älykkyys
 Tutkimusnäyttö kasvaa jatkuvasti

 Tietoisuus ja kyvyt voivat olla jotain omistamme täysin poikkeavia

 Ihmiset vertaavat ja arvottavat muunlajisia eläimiä omien aistiensa ja kykyjensä pohjalta

▶ Ihminen ei ole mittatikku

▶ Mustekalan näkökulmasta ihmiset voivat olla alkeellisia

 Onko moraalisesti oikein arvottaa eläimiä kykyjen tai älykkyyden perusteella?

▶ Lapset ja kehitysvammaiset?

 Tuotanto-olosuhteissa olevat eläimet eivät kukoista eivätkä täytä koko 
potentiaaliaan

 Mitä jos ihminen syntyisi ja kasvaisi vankeudessa?



  

Aasinsilta
 Tapahtuman teemoja rauha, solidaarisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus

 Miksi siis puhumme eläimistä?

 Maassamme on moninkertaisesti enemmän tuotantoeläimiä kuin ihmisiä

 Ei ole moraalisen oikeusvaltion periaatteen mukaista olla ulottamatta 
keskustelua myös näihin yksilöihin



  

Aasinsilta
 Maailman nisäkkäiden biomassasta on 

 Tuotantoeläimiä 60 %

 Ihmisiä 36 %

 luonnonvaraisia eläimiä 4 %

 Lintujen biomassasta tuotantoeläimet koostavat 70 % ja villit linnut 30 %

Suomen yleisin lintulaji on broileri.
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Oravanpyörä

 Ihmisillä on tapana olla piittaamatta vaikeista ja ikävistä asioista

 Useimmat eivät ala etsimällä etsiä maailman epäkohtia

 Eläintuotanto on suuri osa arkeamme, mutta silti se on myös piilossa

 Eläintuotannon koetaan olevan olennainen ja välttämätön osa 
yhteiskuntaa, eikä niinkään kulutusvalinta (lihanormi)

 Maataloustuet, ravitsemussuositukset ja mainonta

▶ Onko kyse lopulta yksilön valinnoista?

 Asian ei pitäisi levätä vain kuluttajien harteilla



  

Kamelin selkä
 Nykyään on vaikeaa olla vastuullinen kuluttaja

 Tuotantoketjut ja -prosessit ovat kaikkea muuta kuin läpinäkyviä

 Vaatii viitseliäisyyttä perehtyä tuotantoon ja tehdä arvovalintoja

 Tuottajat eivät pääsääntöisesti tuo esille epäkohtia, sillä ne voivat haitata myyntiä

 Arkisten kulutusvalintojen täytyy olla helppoja

 Vaihtoehtojen tutkiminen vaikuttaa työläältä

 Eettisessä ja ympäristöystävällisessä tuotteessa voi olla kolminkertainen hintalappu

▶ Vrt. pikamuoti

 Yleistä ajatus, että eläinoikeusasiat eivät ole tärkeitä

 “Pitäisi hoitaa muita yhteiskunnallisia ongelmia ensin.”



  

Lehmän hermot

 Käytänteet ja asenteet muuttuvat hitaasti

 Tutkimustieto edistää asioita

▶ Eläintutkimus

▶ Ravitsemustiede

 Muutosvastarinta

▶ Turvavöiden käyttö hitaasti 1970-luvulta >

▶ Rutiineista ei helpolla luovuta, sillä ne luovat turvaa



  

Norsun muisti

 Mainostuksella on vahva vaikutus

 Mitä pidetään hyvinä valintoina

 Millainen elämä on tavoiteltavaa

 Maitopropagandatoimisto 1920-luvulla
▶ Termillä on nykyään kielteinen mielikuva ja siitä onkin 

luovuttu

▶ Perintö ja myytit elävät yhä

 EOP:n laatima kuntalaisaloite ilmastohaitallisten 
tuotteiden mainonnan kieltämisestä

 Helsingin kaupunginmuseo



  

Poliittiset keinot
 Maatalouden muutos

 Eläimiin perustuvan ruuantuotannon hallittu alasajo

▶ Haittaverotus eläinperäisille tuotteille (kuolinkerroin)

▶ Maataloustukien uudelleen ohjaaminen

▶ Velkojen anteeksianto-ohjelma
 Sosiaalisesti kestävä siirtymä

 Kasvien viljely suoraan ihmisravinnoksi

▶ Nykyään  viljasta syötetään tuotantoeläimille⅔

▶ 80–90 % tuontisoijasta rehuksi
 Metsien raivuu > luontokato

▶ Kasvituotteiden verotuksen laskeminen

▶ Kasviproteiinien jalostus
 Helsingin kaupunginmuseo / Volker von Bonin



  

Poliittiset keinot
 Turkistarhauksen lopettaminen ilman pitkiä 

siirtymäaikoja

 Voitaisiin kieltää jo nykyisen lainsäädännön 
puitteissa

▶ Vrt. broilerintuotanto

 EU:n kansalaisaloite vireillä

 Eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien 
rahoittaminen

 Eläinlain uudistus

 Työn alla oleva laki on joiltain osin kiitettävä, 
mutta siinä on paljon puutteita ja 
ristiriitaisuuksia

 Helsingin kaupunginmuseo / Volker von Bonin



  

Koiranuni

 Tulisi ymmärtää ero luonnonvaraisten ja jalostettujen tuotanto-    
ja lemmikkieläinten välillä

 Mitkä ovat todelliset tarpeet niiden ylläpitämiseen?

 Eläimet ovat täällä kanssamme, eivät meitä varten tai meitä vastaan

 Eläimet ovat meille tärkeitä, kohdellaan niitä siis sen mukaisesti
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