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1. Inledning 

När jag blev introducerad till vegetarism som tonåring, kändes det självklart att det var 
fel att döda andra levande varelser för att tillfredställa tungan. Jag fick plötsligt insikt om 
en grym våldsprocess som pågick i samhället, och började se på tillvaron med nya ögon. 
Jag som alltid varit djurvän, bestämde mig för att bli vegetarian. På den tiden var det 
ovanligt med vegetarism i Sverige, och svårt att hitta vegetariska alternativ. Det fanns 
inte så många vetenskapliga undersökningar om hur en vegetarisk diet påverkade 
kroppen, och hela den vegetariska rörelsen befann sig i ett begynnande skede. Ibland 
hände det att någon frågade varför jag blivit vegetarian, och när jag förklarade att det 
grundade sig på filosofiska principer, väckte jag lite nyfikenhet. Några höll med om att 
världen skulle se annorlunda ut, kanske t.o.m. på ett positivt sätt, om alla var 
vegetarianer. Mycket har skett sedan dess. Den vegetariska hälsorörelsen har vuxit i 
snabb takt, speciellt i USA, men även i Sverige, och många ungdomar har accepterat en 
vegetarisk livsstil efter att ha insett sambandet mellan köttätande, våld och 
miljöförstöring. För tillfället pågår en internationell kampanj för att införa köttfria 
måndagar. Denna kampanj har bildats för att göra människor medvetna om sambandet 
mellan köttproduktion och miljöförstöring, samt för att förändra synen på maten vi äter. 
18% av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djurhållningen, och endast 
0,01% direkt från transporterna.1 För att producera en hamburgare krävs 11,000 liter 
vatten. Effekten av en köttfri måndag skulle bli enorm, och kan jämföras med att ta bort 5 
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millioner bilar från vägarna. Vi kan med andra ord rädda klimatet, regnskogarna, 
Östersjön, samt minska sjukdomar och svält, genom att vi äter mindre kött. Livsstil och 
diet gör skillnad.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att belysa hur vi lever med ett osynligt våld i vår vardag och 
livsstil som gör oss omedvetna om det lidande vi utsätter andra levande varelser för. Jag 
vill försöka visa sambandet mellan en vegetarisk livsstil, dvs. en livsstil som grundar sig 
på ickevåld, och fred, samt hur köttätande påverkar samhället från ett ekonomiskt, etiskt 
och hälsomässigt perspektiv. Uppsatsens undersöker sambandet mellan kött, våld och 
miljöförstöring, samt vilka konsekvenser tillämpningen av ahimsa, dvs. icke-våld, skulle 
kunna få för den västerländska kulturen. Frågeställningen är om vegetarism är vägen till 
fred, och om det även skulle innebära att jorden kan undvika en miljökatastrof. En annan 
frågeställning är om det finns ett samband mellan vegetarism och fred mellan olika 
kulturer. Är ahimsa ett grundbegrepp inom de stora religionerna, och i så fall till vilken 
utsträckning praktiseras det idag. Är människans fysiologi ämnad för en vegetarisk diet, 
och finns det samband mellan köttätande, rasism och sexism?  

1.2 Metod  

Uppsatsen bygger på litteratur studium av deskriptiv art. Jag har utgått från 
grundbegreppet ahimsa och analyserat det i relation till olika religioner och livsstilar. Jag 
har sedan försökt att visa hur vi använder detta begrepp i vår vardag och hur det påverkar 
vår livskvalitet och miljö. Undersökningen är deskriptiv, då jag till största del beskriver 
förhållanden som existerar i nutid.  

1.3 Avgränsning 

Jag har som utgångspunkt använt litteratur som är relaterad till vegetarism och 
ickevåldsprincipen inom religioner. Jag har inte gjort några jämförelser med litteratur 
från minoritetsreligioner, utan fokuserat på några av de största religionerna som 
praktiseras mest i världen idag. Jag har utgått från den köttproduktion som existerar idag, 
dvs. att köttproduktionen har ökat med 70% sedan 1950 och med 40% sedan 19942. Jag 
vill betona detta eftersom köttkonsumtionen var betydligt mindre när de olika religiösa 
skrifterna nedtecknades.  

1.4 Disposition 

Efter inledningen som kortfattat beskriver utgångspunkten med uppsatsen, har jag försökt 
att förklara vad begreppet ahimsa står för i olika sammanhang. Jag har jämfört olika 
religioner i förhållande till definitionen, samtidigt som jag diskuterar effekten av en 
vegetarisk livsstil. Jag har också försökt att belysa det motsatsförhållande som råder 
mellan ickevåld propaganda och en köttätande livsstil. Jag undersöker om det finns ett 
samband mellan det osynliga våldet, miljön, relationer av olika kulturer och religioner, 
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samt hur det påverkar vår livskvalitet. Uppsatsen går ut på att ta upp dessa frågor, och 
därefter kommer en kort diskussion om dess samband. 

1.5 Litteraturgenomgång 

Jag har sökt information i böcker och i länkar om vegetarism och miljötänkande, och 
inom olika religioners skrifter som handlar om ickevålds- principen. Jag har utgått mer 
från böcker om buddism och hinduism i samband med vegetarism, och lagt mer vikt vid 
islam och judendom när det gäller ahimsa i relation till fredsprincipen. Jag använder en 
del citat från Bhagavad-gita, hinduernas heliga skrift, och skrifter relaterade till 
buddismen. En del information kommer från internetkällor.  

2. Våldet som hotar vår framtid. 

I detta kapitel beskrivs vad ahimsa betyder och hur lite vi har inkorporerat detta begrepp i 
vår västerländska livsstil. Jag beskriver hur vi lever med omedvetet våld utan att inse 
konsekvenserna. En stor del av detta kapitel handlar om sambandet mellan ickevåld och 
vegetarism, samt hur personliga egenskaper ligger till grund för utvecklandet av en 
ickevålds mentalitet.  

2.1 Ahimsa –  

Ahimsa är en sanskrit term som betyder ”att inte döda och inte skada”. Prefixet ”a” 
betyder ”inte”, och ”himsa” betyder ”våld”. Detta koncept är både familjärt och 
främmande för oss. Vi lever i en värld där vi dagligen möter våld på ett eller annat sätt. 
Vi kanske själva lever ett, vad vi tycker, ganska fridfullt liv, och möter mest våld via 
media utanför vår trygga vrå. Men faktum är att våldet står oss mycket närmare än så. Få 
personer är uppmärksamma på våldet i vår egen livsstil. Trots att de flesta av oss älskar 
naturen, så lever vi på ett sätt som gradvis förstör moder jord. Vi tar för givet att vår 
bekväma slit- och släng mentalitet ska råda. Vi köper och slänger, utan att inse hur 
sopbergen växer och tär på jordens resurser. Vårt resande bidrar också till stora problem. 
Vi tar bilen för att spara tid. Vår bekväma livsstil drabbar inte bara miljön. Vi förstör 
också vår hälsa genom att röra oss för lite. Trots att det flesta människor idag förstår att 
miljöproblemen är allvarliga och inser att vi måste ändra livsstil, är det få som verkligen 
gör något i praktiken. 

Hur många av oss är beredda att ändra livsstil radikalt, och vad skulle det kunna 
innebära? Kanske att bli vegetarian, flyga utomlands en gång vart tionde år, cykla och gå 
istället för att ta bilen, leva med dagsljuset och spara in på energin, undvika plast och 
skräpprylar, och enbart köpa ekologiskt och kvalitet som håller, för att nämna några få 
saker. Men debatten som pågår i samhället, och i akademiska kretsar idag, om hur 
jordens resurser skulle kunna bevaras, handlar inte om hur människan bör förändra sin 
livsstil, utan den handlar om hur vi på teknologisk väg kan finna nya vägar som gör att vi 
kan upprätthålla vår bekväma livsstil, utan att behöva kompromissa och dra ner på 
standarden.  

Det verkar som om det enda som skulle få människor att ändra beteende är om en riktigt 
stor kris inträffade, t. ex. om klimatet förändras på kort tid så att vi verkligen får påtagliga 
problem. Men som det är idag kommer förändringarna sakta smygande och de drabbar 



dessutom inte den rika världen särskilt mycket, så vi kör på som vanligt, trots att vi vet att 
det är fel.  

För att komma tillrätta med växthuseffekten måste vi lägga om vår livsstil nu – men de 
goda effekterna kommer inte att märkas förrän om åtskilliga årtionden. Det gör problemet 
svårt att hantera för politiker som ju måste se till att vinna nästa val. Om vi fortsätter att 
leva som vi gör nu blir krisen ett oundvikligt faktum för kommande generationer. Varför 
tar vi inte vårt ansvar?  

Våldet har varit en del av människans historia sedan urminnes tider. Våldshandlingar 
ligger som grund för människans tillvaro och utveckling, och det är kanske just därför 
som vi tar det för givet och ser det som en naturlig del av livet. Ickevåldet är tvärtom 
något ovanligt. I t.ex. politiska sammanhang är Sverige det enda landet i världen av 195 
stycken, som offentligt intagit en neutral ställning i förhållande till krig3. Tänk hur 
världen skulle se ut om det var 0.5% av världens länder som tillämpade våld, och 99.5% 
som levde efter ickevålds principen. Tyvärr, så är våldet en så integrerad del av världens 
kulturer att ickevåldsprincipen förblir ett teoretiskt begrepp man diskuterar med inte 
tillämpar i någon högre utsträckning.      

Mark Kurlansky för en intressant diskussion om ickevåldsprincipen i sin bok Non-
violence, the history of a dangerous idea. Han menar att ickevåld inte är samma sak som 
pacifism. Ordet pacifism betyder att man tar avstånd från militärt våld. Det symboliserar 
en passiv inställning, och anses ofta vara mer relaterat till något psykologiskt än något 
man gör aktivt. När Jesus t. ex. predikande att man i provocerade situationer bör vända 
andra kinden till, predikade han pacifism. Man engagerar sig helt enkelt inte i den 
potentiella vålds situation som råder. Men att agera efter ickevåldsprincipen är något man 
gör aktivt. När Jesus sade att en fiende bör övervinnas genom kärleks kraft, predikande 
han däremot ickevåld. Våldsprincipen är därför precis som ickevåldsprincipen en aktiv 
handling som man utför. Det krävs betydligt mer fantasi för att inta en ickevålds 
inställning och handla därefter i t.ex. en potentiellt politiskt inflammerad situation. Istället 
för att möta våld med våld, kan ickevålds handlingar visa sig genom strejker, 
bojkottningar och demonstrationer. Men en del skulle kanske säga att den typen av 
handlingar också innebär någon form av våld. Gränsen mellan våld och ickevåld är inte 
alltid så klart definierad. Men generellt sett anses ickevålds handlingar vara sådana som 
inte ger lidande och smärta till andra levande varelser.  

2.2. Ett osynligt våld 

Ett våld som vi lever med dagligen, men kanske inte tänker på som våld, är att de flesta i 
vårt samhälle äter kött. Vi är därmed indirekt involverade i en - från samhället sett - 
accepterad våldsprocess. Vi associerar dock inte det nitrit färgade4 köttet som ligger fint 
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inplastat i köttdisken, med ”våld”, trots att man mycket väl kan anse att det är ett grymt 
våld när man slaktar djur.  

Av någon anledning anses det legitimt att döda djur, eftersom deras ställning anses lägre 
än människans, och därmed kan vi bruka eller missbruka djuren som vi vill. Vi ser 
samma trend i naturen, och hänvisar till hur djuren själva lever. En fågel utsätter masken 
för våld, när den drar upp den med näbben från jorden. En tiger utsätter en antilop för 
stress och våld när den jagas och senare blir uppäten. Den enes bröd är den andres död.  

En vers ur den vediska skriften srimad bhagavatam illustrerar detta:  

Ahastani sahastananam apadani catuspadam 

Laghuni tatra mahatma jivo jivaya jivanam 

De som har händer, lever på dem utan händer. Fyrfotade djur lever på gräs och klätterväxter, och 
de som är större lever på dem som är mindre. Allting är fullt av liv: klätterväxter, gräset och trädet, 
men utan exploatering kan ingen upprätthålla sin kropp här5.   

Historiskt sett har våldet alltid varit en integrerad del av samhällsstrukturen, antingen i 
form av försvar mot inkräktare, eller genom angrepp för att stärka ekonomin (genom krig 
eller kanske som i modern tid genom vapenproduktion). Innan slaktindustrin 
organiserades jagade människan sitt eget byte. Inom den vediska kulturen brukar man 
säga att om man vill äta kött bör man själv gå ut och jaga. Innan man dödar djuret ska 
man viska i dess öra – ”nu dödar jag dig och äter din kropp, och i nästa liv får du döda 
mig och äta min kropp.”  

Vissa religioner strävar mer än andra för att skapa en livsstil utan våld. Inom Buddism 
och Hinduism lägger man stor vikt vid fredsbudskapet, eftersom grundtanken är att det 
finns ett samband mellan alla och allt som existerar. Principen bygger på ett karma 
tänkande, där ens handlingar har konsekvenser. Det man gör mot en annan, gör man 
också mot sig själv.  Inom dessa religioner strävar man mot upplysning, och livsstilen är 
helt avgörande för att nå detta mål. En vegetarisk diet är självklar, eftersom vördnad och 
respekt för allt levande är själva grundprincipen.  

Dalai Lama, Buddisternas helige ledare, har ägnat många år av sitt liv till åt att befrämja 
fred och stödja ickevåld. Han menar att ytterst sätt är det endast möjligt att skapa fred 
mellan människor och kulturer genom vänlighet och en ickevålds attityd. Våld föder bara 
mer våld, anser han. En medkännande attityd är det enda som kan få oss alla att leva i en 
harmonisk värld tillsammans. Dalai Lama inkluderar  kultiverandet av medlidande och 
medkänsla i sitt dagliga praktiserande. Detta innebär förstås att han är vegetarian. Att 
praktisera ickevåld innebär inte att man bara avstår från våldsamma handlingar, utan att 
man engagerar sig aktivt genom att träna på att utveckla och känna medkänsla och närhet 
till andra levande varelser, säger han6. När man inser att alla människor och djur strävar 
efter en och samma sak – ett fridfullt och harmoniskt liv, kan man känna samhörighet och 
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ansvar inför deras välbefinnande. Mahatma Gandhi är en annan stor själ som visade 
världen ahimsa genom sitt eget exempel, och Martin Luther King Jr följde i hans fotspår.  

Gandhi myntade ett begrepp i samband med ickevåld – satyagraha, som kommer från 
sanskrit (satya – sanning eller truth på engelska, och graha – inneboende kraft eller på 
engelska ”to take hold of”)  betyder ungefär ”att följa en sann livsväg”, eller på engelska 
”truth force”.  Trots att Gandhis handlingar och ord fick stor genomslagskraft runt om i 
hela världen, förblev detta begrepp okänt för de flesta.       

2.3 Ickevåld - grunden för självförverkligande 

Man kan undra varför våldet finns och är så utpräglat hos människan? Vad är det som tar 
fram denna tendens hos oss? Är det hat, ilska, behov av kontroll, eller kanske rädsla? I 
Kina skyller man ofta de ickevålds- och pacifistiska tendenser som präglar deras kultur 
på Buddismen. Buddismen som är en importerad religion i Kina har fått stor 
genomslagskraft och är numera deras huvudsakliga religion. Buddha föddes nära gränsen 
mellan Indien och Nepal på sexhundra talet. Buddismen har präglat det religiösa livet hos 
många kineser i århundraden och än idag lever många en fredlig livsstil som vegetarianer. 

Men det Buddistiska fredsbudskapet tolkas på många olika sätt. I Japan, där Buddismen 
också haft genomslagskraft, har ett helt annat system och synsätt på ickevåld utvecklats. 
Buddismen utvecklades till Zen buddism och meditation. Under medeltiden fanns Zen 
buddister som levde som munkar men som också samtidigt var krigare. Klostren blev 
militära befästningar. Den ursprungliga idén inom Zenbuddism var att undertrycka de 
kroppsliga begären för att utveckla en högre form av meditativt tillstånd. På 1400- talet 
blev denna teknik en integrerad del av bågskytte och fäktning, två sporter vars grund är 
våldsam, men utföres som en fredlig meditation. Tre århundraden senare blev 
Zenbuddismen en integrerad del av krigarens kod och livsstil i Japan.  

Både Buddism och Hinduism går ut på att människan ska sträva efter ett högre 
medvetande. Sättet att göra detta på är genom livsstil och attityd. Livsstilen bör vara 
fredlig, och en ödmjuk, tjänande inställning bör intas för att serva och finnas till för 
andra. En insiktsfull person ser sig själv i andra. Han inser att det inte finns så stor 
skillnad mellan honom själv och alla andra levande varelser. Därför väljer han att 
utveckla en attityd som gynnar andra och därmed även honom själv. Hat och våld som 
riktas gentemot andra, kommer tillbaka till oss. Genom att skada andra, skadar vi oss 
själva. Det finns ett inneboende samband mellan allt levande som gör att vi aldrig kan 
särskilja delen från helheten.  

I Dhammapada, en viktig text inom buddhismen som består av 423 ordspråk uppdelade i 
26 kategorier, ger Buddha sin syn på hur hat bör hanteras. Han säger:  

He reviled me! He struck me! He defeated me. He robbed me!" In those who do not gird 
themselves up with this, hatred is quelled.  In this world, hatred never yet has dispelled hatred. It is 



the absence of hatred that leads to peace.  This law is ancient and will last forever7. (Dhammapada, 
Chapter 1)  

Att praktisera ahimsa i en tid av himsa kräver mod och tolerans. Enligt buddismen kan 
våld enbart neutraliseras med en kärleksfull inställning och medkännande inför allt 
levande. Stor vikt läggs vid att människan bör frigöra sig från en egocentrisk mentalitet 
och nå upplysning genom självförverkligande. Att lära känna sitt eget väsen är det 
essentiella inom all Buddism. Istället för att leva utanför oss själva, rekommenderar 
Buddha att vi går inåt och upptäcker vårt sanna jag. När man inser sitt eget värde, inser 
man också värdet hos andra. Att bli självförverkligad betyder delvis att man upptäcker 
och frigör sig från det själviska och illvilliga som finns inom oss. Självförverkligande 
leder till skapandet av en harmonisk tillvaro som bygger på fredliga principer.   

May all beings be happy and secure; May their hearts be wholesome. Whatever living  
beings there may be, feeble or strong, tall, fat, or medium, short, small, or large, without  
exception, seen or unseen, those dwelling far or near, those who are born or who are to  
be born, may all beings be happy. (Sutta-Nipata,21 Chapter 1, #8).8  

  
Buddha ger råd för hur vi ska kunna uppnå självförverkligande. I en av buddismens 
heliga skrifter – Saddharmapundarika, säger han: 

”Vi bör möta våld genom att praktisera medkänsla och utveckla en kärleksfull inställning. 
Genom utvecklandet av dessa egenskaper lär vi oss att kontrollera den aggressiva 
tendensen9.”  

  1. Var generös, givmild och bjud på dig själv.  

  2. Utveckla moral, dygd, disciplin och gott uppförande. 

  3. Ha tålamod, tolerans, uthållighet, och avhållsamhet. 

  4. Använd din livskraft på ett energiskt och flitigt sätt. Ansträng dig.  

  5. Vara fokuserad och eftertänksam.  

  6. Utveckla vishet och insikt.  

Om vi skulle följa dessa principer, skulle världen se annorlunda ut. Jorden kunde vara en 
plats där kärlek skulle råda, och där människan hade en välönskande attityd gentemot alla 
levande varelser. Buddha säger följande om denna självförverkligade eller upplysta 
attityd - Bodhisattva: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7	  Dhammapada,	  översättning	  av	  John	  Ross	  Carter.	  
http://books.google.com/books?id=pvOk7_lCSSQC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=he+re
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=sv&ei=Z1IlSpGGIIyQtAP4yZmSBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PP
A109,M1	  
8	  http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/ebsut029.htm	  
9	  http://www.tientai.net/practice/sila2.htm	  



 
 Bodhisattvas that abide in this stage are by nature completely free from the killing of  
 living things. They are without brutality or the need to use weapons, and they do not  
 harbor feelings of anger and resentment. With humility, they are full of good will and  
 forgiveness towards living beings, only wishing for their welfare. 10 
 
3. Köttätande – En barbarisk kultur? 
I detta kapitel beskrivs vad vegetarism är och hur en vegetarisk livsstil skiljer sig från en 
köttätares. En analys görs av slaktindustrins inflytande på samhället från ett ekonomiskt 
samt etiskt perspektiv. Den senare delen innehåller information om näring i relation till 
vegetarism, och en diskussion om livssyn och värderingar, och hur detta ligger till grund 
för våra handlingar.     
    
3.1 Vi är vad vi äter 

Ordet vegetarian härstammar från det latinska ordet vegetus som betyder ”hel, sund, färsk 
och livlig”. Homo vegetus syftar till en person som lever ett balanserat liv med en 
moralisk känsla för livet. Vegetarism inbegriper en livsstil som grundar sig på ickevålds 
principen. Om denna livsstil är filosofiskt riktig eller inte kan diskuteras, men många 
filosofer och andligt upplysta mästare från det förflutna ansåg det. Innebörden av att vara 
vegetarian betyder så mycket mer än att leva på en diet av frukt och grönsaker. De flesta 
vegetarianer har anammat denna gröna livsstil för att både skapa bättre hälsa och leva ett 
fridfullt liv. Som vegetarian vill man undvika att stödja slaktindustrin. Om vi ska kunna 
skapa en fredlig värld, måste vi kanske börja med att skapa ett fridfullt hjärta inom oss 
själva, som Buddha uppmanar, och frigöra oss från våra egna våldstendenser. Att bli 
vegetarian kan ses som ett första steg i rätt riktning mot en bättre värld. Hur skulle 
världen se ut om alla människor var vegetarianer?  

3.2 Ekonomiskt perspektiv 

The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Mahatma 
Gandhi11                      

Alla på jorden skulle kunna äta sig mätta om vi odlade säd på åkermarken istället för att 
använda den till djuruppfödning. Kött föder få och på mångas bekostnad. Enligt 
jordbruksdepartementet i USA går 90 procent av all sädesproduktion som produceras till 
djuruppfödning. Det produceras 1 kg kött på 20 kilo säd. Istället för att två personer delar 
en stek, kunde femtio personer äta sig mätta. En tredjedel av Afrikas jordnötsproduktion 
hamnar i magen på kor i Europa12. Köttindustrin kräver också mycket vatten. För att odla 
ett kilo säd behövs 30 liter vatten. För att odla ett kilo kött krävs ungefär 16000 liter 
vatten.  
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Om vi drog ner på köttproduktionen tio procent, skulle sextio miljoner fler människor 
kunna äta sig mätta, säger Harvards hälsoexpert Jean Mayer13. Ett annat pris vi måste 
betala för slaktindustrin är miljöförstöring. Utsläppen från slakthusen är tio gånger större 
än från ett vanligt bostadsområde, och tre gånger större än annat industriutsläpp. Det 
slaktas ungefär 15 billioner djur per år.    

Enligt jordbruksverkets årliga statistik14 över köttkonsumtion per person och år i Sverige, 
äter i genomsnitt varje person: 

25.9 kg nötkött 

38.7 kg griskött 

16.2 kg Fjäderfä 

Den totala köttkonsumtionen i snitt per person och år är 85.6 kg. Om man räknar om 
detta kan man säga att en köttätare äter ungefär 5 kor, 20 grisar och 200 höns under en 
normal livstid. Men är människan byggd för att äta kött? Många vetenskapliga 
undersökningar pekar på ett samband mellan diet och sjukdom. Forskning visar att 
köttätande kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Människokroppen har svårt att hantera 
överdrivet mycket animaliskt fett och kolesterol. I de länder där köttätandet är lägre finns 
betydligt mindre hjärt- och kärlsjukdomar, men också mindre cancer.  

Människan har ett liknande tarmsystem som de gräsätande djuren. De köttätande djuren 
har ett kortare tarmsystem för att snabbt kunna avlägsna toxiner från kadaverresterna. Låt 
oss göra en jämförelse:  

3.3 Köttätare:  

har klor  

har inga hudporer, utan svettas genom tungan  

har skarpa fram och hörntänder för att slita i kött 

har små salivkörtlar i munnen 

har syrabildande saliv, och inget ptyalinenzym som krävs för att smälta sädesprodukter 

har inga platta kindtänder som kan grovmala och krossa sönder  

har stark hydroklor syra i magen som kan smälta sega köttmuskler och ben 

tarmsystemet är enbart tre gånger kroppslängden så att en snabb nedbrytning av köttet 
kan ske för att lämna kroppen så snabbt som möjligt.  

3.4 Växtätande djur och människan: 
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har inga klor 

svettas genom millionstals porer i huden 

har inga skarpa, framstående fram och hörntänder. 

körtlarna som bildar saliv är välutvecklade, som behövs för att kunna smälta säd och 
frukt 

har basiskt saliv som innehåller mycket ptyalinenzym för att smälta sädesprodukter 

magsyran är tio gånger svagare än köttätaren 

tarmsystemet är sex gånger kroppens längd, så att frukt och grönt långsamt kan brytas 
ned innan det passerar genom kroppen 

Likheterna mellan gräsätarens och människan är uppenbara. Kanske är vi skapta för att 
leva på en vegetarisk diet?  

3.5. Näring och protein: 

Det har förekommit många debatter kring näring och vegetarism. Ungdomar som blivit 
militanta veganer på filosofiska grunder, har råkat illa ut för att de saknar kunskap om 
näringslära. Som vegetarian är det viktigt att äta rätt för att man ska kunna tillgodogöra 
sig tillräckligt med protein och vitamin B12. Forskning visar att en välbalanserad 
vegetarisk diet ger näring och energi till kroppen. En kombination av grönsaker, frukt, 
säd, frön och nötter utgör tillsammans fullvärdigt protein. Laktovegetarianer får också 
protein genom mjölkprodukter. Ost, jordnötter och linser innehåller mer protein per 100 
gram än en hamburgare, fläsk eller stek. Det är också lättare för kroppen att uppta 
proteiner via grönsaker än från kött, och dessutom bildas inga toxiner. Det är nästan 
omöjligt att inte få i sig tillräckligt med proteiner och B12 om man äter en naturlig 
vegetarisk kost.  

Eftersom slaktprocessen är en traumatisk upplevelse för djuret, ges ibland lugnade och 
smärtstillande medel vid slakten. Panik utlöser adrenalin som stannar kvar i köttet efter 
slakten. En del menar att det gör köttätare stressade och mer aggressiva. Under 
slaktdjurets livstid ges ofta hormonpreparat och ibland antibiotika. Cirka 2700 olika typer 
av läkemedel finns som används inom djurindustrin. Slaktdjurens livskvalitet är ofta 
kompromissad, med liten plats att röra sig på, och mat som kan innehålla slaktprodukter i 
form av benmjöl och annat. Oftast klipps kycklingarnas näbbar av så de inte ska kunna 
hacka på varandra i de trånga utrymmena. Inom gåsleverindustrin tvingas gåsen ungefär 
var fjärde timme att öppna näbben så att majskorn kan forceras ner i halsen. Detta för att 
levern ska expandera.  Korna är ständigt dräktiga. Kalven tas bort några veckor efter 
födseln, så att ingen mjölk går till spillo. Detta skapar mycket stress för kon. Många kor 
står uppbundna under hela sin livstid. De får aldrig gå omkring i frihet. Sjukdom och 
smärta behandlas oftast inte, så djuret kan leva i smärta med både brutna ben och andra 
skador. Speciellt under transporten till slakthuset kan djuret skadas då de oftast trängs 
ihop med många andra djur. Innan slakten kan de stå utan mat och vatten i dagar, för att 
sedan tvingas in i ett bås med elektriska stötar. Deras rädsla är panikartad eftersom de 



känner lukten av blod och hör andra djur skrika ut sin ångest. Många gånger lever de 
fortfarande när de hängs upp i bakbenen, får sina lemmar avhuggna, skinnet avskalat och 
blir doppade i skållhett vatten.  

3.6 Vegetarism – grunden för ahimsa 
 
Att djuren lever ett liv i misär och smärta, betyder inte så mycket för en hel del personer, 
i jämförelse med intresset för den smakupplevelse och den ekonomiska vinst som görs 
genom processen. Uppenbarligen anser många att djurens liv har liten betydelse. Men är 
det så stor skillnad mellan djuret och människan? Djur har uppenbart också känslor. De 
äter, sover, parar sig och försvarar sig, precis som människan gör.  

All beings fear violence; all fear death.  If you take yourself as the measure, do not kill  
and do not let others kill. All beings fear violence; all love life.  If you take yourself as the measure, 
do not kill and do not let others kill.  (Dhammapada,  Chapter 10).15  

 
Det vi äter är förbundet med vår grundläggande livssyn, och står i direkt förhållande till 
våra värderingar. Vissa människor älskar djur och föds med en viss empati och kärlek till 
djur, vilket också speglas i deras livsstil. Även om vi kan äta kött i överflöd idag, var det 
bara de rika som hade råd med kött på bordet varje dag när den äldre generationen i vårt 
samhälle växte upp. I hemmet sågs det som ett tecken på faderns framgång som 
försörjare att familjen kunde äta kött varje dag. Värderingarna finns till viss del kvar från 
den tiden, och köttätandet har blivit en integrerad del av vår livsstil. Men samtidigt har 
djurrättsfilosofer dykt upp som propagerar djurens rätt till ett värdigt liv. Man kan undra 
om personer i charkuteriindustrin någonsin reflekterar över de etiska aspekterna av sin 
sysselsättning, eller varför politiker aldrig ifrågasätter denna verksamhet i samhället. De 
flesta som haft ett djur som familjemedlem har upplevt sorg när djuret gått bort. Hur kan 
vi bli så upprörda över denna kamrats frånfälle, och sedan gå till middagsbordet och äta 
kött? Om vi utvecklade ett personligt förhållande till djuret innan det slaktades, skulle vi 
gå med på att det slaktades då? Denna inkonsekvens kan endast lösas genom att man blir 
vegetarian, och respekterar andra levande varelsers rätt till liv. Att hävda människors rätt 
att särbehandla och exploatera kännande, medvetna individer enbart för att de tillhör en 
annan art kan ses som en logisk parallell till rasism och sexism. Alla medvetna individer, 
djur såväl som människor, vars liv ”inifrån sett” kan gestalta sig till det bättre eller sämre, 
delar den grundläggande rättigheten att bli behandlad med respekt. Det innebär att djuren 
har ett inneboende värde som är logiskt oberoende av huruvida de är till nytta för andra 
eller inte. Djurrättsorganisationer kämpar för detta. De anser också att det är fel att 
använda djur i t. ex. medicinsk forskning för att uppnå fördelar för människor. Vem ska 
avgöra var gränsen går för människans välbefinnande? Den etiska principen kanske bör 
vara att inte exploatera djuren så att de reduceras till blotta redskap för våra syften.  
 

4. Våld inom religioner  
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Våld anses ibland legitimt i religioner när det gäller att försvara de religiösa principerna. 
Inom både buddismen och hinduismen erkänner man sambandet mellan fred och 
vegetarism. En livsstil grundad på ickevåld är ett ideal som eftersträvas och anses ligga 
nära människans sanna natur.   

4.1 Hinduism och fredsbegreppet.  

I bhagavad gita kapitel 5 vers 18 står det – The humble sage, by virtue of true 
knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahmana (en präst), a cow, an 
elephant, a dog, and a dog eater.    

Hinduernas heliga skrift Bhagavad-gita bygger på ett samtal mellan Krishna - hinduernas 
Gud, och hans hängivne lärjunge Arjuna – en krigare som står inför en omöjlig uppgift, 
nämligen att slåss mot sin egen familj. En släktfejd har drivit fram den oundvikliga 
konfrontationen som nu tvingar Arjuna att välja sida. Arjuna som känner för att kasta sitt 
svärd, uppmuntras av Krishna att slåss för de religiösa principernas skull. Trots att 
hinduismen i praktiken är en fredlig religion, uppmuntras krig om moralen är 
kompromissad. Historiskt sett skedde konfrontationer mellan hinduiska kungariken, men 
striden tog plats långt utanför stadens gränser, så att inga civila människor skadades. 
Ksatriyans (krigarens) plats inom samhällsstrukturen var att beskydda invånarna och 
försvara sitt rike. Trots Gitans budskap om att våld kan rättfärdigas i vissa sammanhang, 
grundade Mahatma Gandhi också sin position av icke våld på Bhagavad gitans principer. 
Ahimsa paramo dharmah – ickevåld är den högsta lagen. Gitan innehåller i grunden ett 
fredligt budskap, trots att scenen för samtalet är satt på ett slagfält. En hindus livsstil är 
djupt förankrad i ahimsa. Livsstilen grundas också i att leva på en vegetarisk kost. Den 
köttätande kulturen är något nytt i Indien som introducerats av utomstående källor. Kon 
är fortfarande helig för de flesta hinduer, även om McDonalds lyckats etablera en ny 
marknad i det moderna Indien.  

Jainismen är en minoritetsreligion som är samtida med Buddismen. Denna religion som 
beundrades av Gandhi, och som utövas av en liten del av befolkningen i norra Indien 
utövar en extrem form av ickevåld. De bär ständigt munskydd för att inte andas in 
insekter av misstag, och sopar vägen de går på framför dem för att undvika att oavsiktligt 
trampa på något levande. Men hinduer anser att det går inte att undvika våld helt och 
hållet. Ickevåld i sin perfekta form är ett ideal som inte går att uppnå till fullo i den här 
världen. Även de striktaste vegetarianer åsamkar våld utan att vilja det, eftersom växter 
också är levande varelser. Våld är helt enkelt oundvikligt. Gandhi skrev ”Nonviolence is 
a perfect stage. It is a goal towards which all mankind moves naturally though 
unconsciously.”16 Han menade att mänskligheten omedvetet strävar mot perfektion, mot 
en mentalitet av ickevåld. Detta tänkande innebär att människor som utövar våld befinner 
sig längre ifrån det ”perfekta” medvetandet.  

Konceptet att människan är en imperfekt varelse, går igenom tiderna som en röd tråd 
inom alla religioner och filosofiskt tänkande. Pierre-Joseph Proudhon, fransk grundare till 
anarkiströrelsen, skrev i sin bok ”Philosophie du progres” – ”We are born perfectable , 
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but we shall never be perfect.”17 Kanske vi aldrig kan leva upp till det perfekta idealet, 
men vi kan sträva efter att bli mer fullkomliga. Enligt österländska filosofier är existensen 
något evigt och andligt som alltid funnits och alltid kommer att finnas till. Även om vi för 
tillfället befinner oss i en temporär skepnad, fortsätter medvetandet att existera bortom 
kroppens livstid. Våra handlingar får konsekvenser, och vår nuvarande livssituation 
bygger på våra tidigare handlingar. Handling och reaktion är grundtanken i karma och 
reinkarnationstänkandet. Två grundläggande begrepp som genomsyrar det österländska 
tänkandet.  

Österländska religioner blir ofta klassade av västerlandet som ”eteriska och idealistiska”, 
något som bara fungerar för en drömmare. Men faktum är att det finns en väldigt praktisk 
sida inom de österländska religionerna som bygger på ickevåldsprincipen där människans 
natur, som också studerats i detalj, får möjlighet att utvecklas mot sitt högre jag under en 
fungerande samhällsstruktur. I denna struktur uppmärksammas att våld är destruktivt för 
samhället i stort, och att ickevåldsprincipen är det rätta att följa för en positiv livs- och 
samhällsutveckling. Men det uppmärksammas också att människan är svag och fylld av 
brister, och att enbart ett fåtal kan leva upp till en upphöjd livsstil utan våld.   

5. Judendom och vegetarism 

Man finner motsättningar i den judiska livsstilen och deras budskap om fred. Trots att en 
fredlig livsstil uppmanas på många håll i deras heliga skrifter, använder judarna sig av 
grymma slaktmetoder för att ”rena” köttet. De heliga skrifterna ligger också till grund för 
aktioner som inkluderar våld i politiska sammanhang.  

5.1 Judendom och ickevåld 

De flesta religiösa skrifter uppmuntrar människan att leva i harmoni med naturen, utan att 
döda i onödan. Gamla testamentet säger ”Du skall icke döda”. Detta översätts ofta i 
kontexten ”Du skall icke mörda.” Originaltexten på hebreiska är lo tirtzach, vilket klart 
kan översättas till ”du skall icke döda.” I professor Dr. Reuben Alcalay’s  Complete 
Hebrew/English Dictionary står att ordet ”tirzzach”, speciellt inom den klassiska 
hebreiskans användning, refererar till ” all slags dödande” och inte enbart till mördandet 
av en människa. Eftersom det inte finns någon kommentar till detta bud, som är ett av de 
kortaste av de tio budorden, har det ofta spekulerats kring dess innebörd. En del judar 
menar att man inte skall döda, förutom i situationer som kräver självförsvar, eller när det 
är absolut nödvändigt på grund av rådande omständigheter. Budets innebörd är självklar 
för många, men för dem som vill böja på regeln finns många andra budskap i de judiska 
skrifterna som kan tolkas som en tillåtelse för våld. Gamla testamentet är fyllt av 
berättelser som beskriver våldsamma krigssituationer som rättfärdigas med de religiösa 
principerna. Trots det, anses det viktigt att ” älska din nästa såsom dig själv”. 
Definitionen av ”nästa” i detta sammanhang verkar dock bara inkludera relationen till 
människan och inte till djuren.   
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För många judar är det självklart att Toran, som är en del av Tanakh (Judarnas bibel), 
menar att djuren ska få leva ett lyckligt och fridfullt liv. Men få judar lever vegetariskt, 
även om den judiska vegetariska rörelsen är på snabb frammarsch i USA. Ett 
kosherslaktat djur, som gör det tillåtet för juden att äta det, har gått igenom en lika grym 
process som andra slaktdjur utsätts för, visar undersökningar. Men Toran uppmanar att 
djuren ska behandlas väl, och många judar protesterar mot djurhantering i samband med 
matindustrin.  

Jews will move increasingly to vegetarianism out of their own deepening knowledge of what their 
tradition commands. A whole galaxy of central rabbinic and spiritual leaders has been affirming 
vegetarianism as the ultimate meaning of Jewish moral teaching. Rabbi Isaac ha-Levi Herzog18 

Inom judendomen beskrivs ett begrepp ” tsa'ar ba'alei chaim”, som anses vara ett av de 
finaste elementen inom den judiska tanken. Konceptet handlar om medkännande för både 
människan och djuren. Det finns ett motstånd att utsätta en annan levande varelse för 
smärta. Många berättelser inom den judiska traditionen reflekterar detta.    

 While our teacher Moses was tending the sheep of Jethro in the wilderness a lamb ran away from 
 him. He ran after her until she reached Hasuah. Upon reaching Hasuah she came upon a pool of 
 water [whereupon] the lamb stopped to drink. When Moses reached her he said, "I did not know 
 that you were running because [you were] thirsty. You must be tired." He placed her on his 
 shoulder and began to walk. The Holy One, blessed be He, said, "You are compassionate in 
 leading flocks belonging to mortals; I swear you will similarly shepherd my flock, Israel. 
 (Midrash Exodus Rabbah 2:2)  

5.2 Våld i religionens namn 

Alla religioner förespråkar i grunden fred, men om de religiösa principerna är hotade, 
måste de beskyddas. Detta lägger grunden till att krig kan föras i religionens namn. 
Många tolkar också sin religion utifrån egen förståelse, vilket leder till stora problem. 
Små grupper organiserar sig och tolkar de heliga skrifterna från ett  fundamentalistiskt 
perspektiv. Den symboliska innebörden i skrifterna blir översatt till ett bokstavstroende. 
Respekten för samhällets auktoritet har också minskat betydligt de senaste decennierna, 
och människan tar lagen i egna händer. Ett exempel som kan ges på hur religion övergår 
till politik är konflikten i mellanöstern.     

Judarna har utsatts för mycket våld genom tiderna. För tillfället pågår en strid i Gaza som 
grundar sig på att alla de stora Abrahamiska religionerna (Judendom, Kristendom och 
Islam) anser att Jerusalem och de kringliggande områdena är av stor betydelse för deras 
religiösa utövande och historia. Det religiösa budskapet övergår till politiska handlingar 
som får svåra konsekvenser för många människor. Denna kris med Jerusalem som 
brännpunkt, har egentligen pågått mer eller mindre sedan tiden för kristendomens 
begynnelse, och har blivit en inflammerad konflikt mellan den kristna och judiska 
västvärlden och den muslimska arabvärlden. Upphovet till konflikten ligger i att Israel 
grundande en stat. En historisk överblick visar att bakgrunden till dagens laddade konflikt 
började när Zionisterna skapade en rörelse i slutet på 1800-talet, som en motreaktion till 
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den antisemitism som frodades i Europa. Zion är hebreiska och refererar till staden 
Jerusalem. Daniel Langkilde19 beskriver den historiska utvecklingen av denna konflikt: 

Områdena kring nuvarande Palestina och Israel var på den tiden under Brittiskt styre. Under tidiga 
1900-talet bad britterna Zioniströrelsen om  hjälp i kampen mot Tyskland. I gengäld för 
Zioniströrelsens engagemang välkomnade Storbritannien år 1917 etablerandet av en fristad för 
judar i Palestina. Detta föll inte i god jord hos araberna som bodde i området. Detta utlöste många 
konflikter som Brittisk militär fick ingripa i de närmaste 30 åren. För att skapa fred och lugna ner 
araberna, begränsade britterna den judiska immigrationen, vilket i sin tur skapade ont blod hos 
Zioniströrelsen. När Labourpartiet fick makten i England, som hävdat att Israel skulle bilda en 
egen stat, kunde de inte genomföra detta, eftersom de var så beroende av relationen med 
arabvärlden. Många judar som överlevt förintelsen i Europa flydde också till Palestina, vilket 
innebar att den illegala emigrationen exploderade. Regler och restriktioner kollapsade. FN och 
USA blir inblandade och röstar för att britterna ska avsluta sitt styre där. Detta ledde till ytterligare 
maktkamp mellan judar och araber i Palestina. 1948 grundas den Israeliska staten som en judisk 
stat. Konflikten har fortsatt och är egentligen en strid mellan den demokratiska judiska 
zioniströrelsen, och den muslimska arabvärlden. USA är på Israels sida på grund av inflytelserika 
judar i USA (många judar invandrade till USA efter förintelsen), samt för att USA vill ha en 
demokratiska allierade i mellanöstern. Samtidigt pågår en underliggande vänster – höger konflikt 
mellan den Israelitiska Kibbutz – socialismen, och Palestinska Fatha, ett parti med socialistiska 
tendenser som gör uppror mot USA:s kapitalistiska imperialism.  

Religiösa övertygelser blir en faktor i politiska sammanhang. Alla involverade anser sig 
ha Gud på sin sida, och slåss för sin religion. Som bortblåst är grundtanken i heliga 
skrifter – att alla levande varelser kommer från ett och samma ursprung, och att de bör 
behandlas med kärlek och respekt. Religionen blir istället något folk hatar varandra för.   

Judarna firar enbart en högtid om året som sammankopplas med seger i strid – Chanukah, 
som relaterar till en händelse som utspelades 166 f.kr. Segern var över en grupp kallad 
Seleucider, som försökt vattna ur de traditionella judiska religiösa principerna20. Tidigare 
ansågs denna högtid som ganska obetydlig, men på senare tid, efterhand som judarna har 
fått försvara sitt land och religion i strid, har denna högtid fått större uppmärksamhet och 
även ny betydelse.  

Judarna har också ett perfektions ideal som de anser kan eftersträvas. En vacker dag 
kommer den perfekta människan, Messias, att nedstiga och visa vägen hur mänskligheten 
bör leva, enligt traditionella källor. En mer reformerad version av judendomen förutspår 
inte att Messias själv kommer till jorden, utan beskriver istället framtiden som att det 
kommer att uppstå en hel tidsålder med upphöjt medvetande – ”the Messianic age.” 
Enligt Isaiah, kommer det att ske en förändring när människan slutligen lyssnar till Guds 
ord – ”nations shall beat their swords into ploughshares and their spears into pruning 
hooks, nations shall not lift sword against nation, nor even again be trained for war.”21  
Det märkliga är att alla religioner verkar förespråka ett perfekt ideal som innebär en värld 
utan onödigt våld, men som samtidigt använder sig av just det som förkastas. 
Dubbelmoralen är slående.      
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6. Kristendom och fred 

Den kristna religionen är delvis känd för sina korståg och för användandet av våld i 
”Guds namn”. Bibeln står i grunden för ett fredligt budskap, och många kristna strävar 
efter ett gott och fridfullt liv. Vegetarism är inget som påbjuds inom kristendomen. 
Många kristna menar att Jesus predikade ickevåld, och att målet med kristendom är att 
utveckla kärlek till Gud och alla levande varelser. Trots det är vegetarism inget av 
huvudsakligt intresse inom kristendomen, även om den kristna vegetariska rörelsen 
verkar vara på uppgång. En del kritiker anser att delar av bibeln blivit omskriven ett antal 
gånger. Detta för att bättre anpassas till de rådande politiska strömningar och 
samhällsklimat som varierat under tidens gång och inflytande. Ord och begrepp kan ha 
omtolkats vid ett flertal tillfällen. En del anser att reinkarnationsbegreppet var en del av 
den ursprungliga kristna teologin, och andra anser att speciella ord blivit utbytta, som t. 
ex. druvsaft som nu istället står som vin i samband med nattvarden. En del anser också att 
Jesus var vegetarian, och att han predikande vegetarism, vilket kommer att visa sig i 
framtiden när Jesus återvänder till jorden, och alla människor blir vegetarianer.22 I 
praktiken förhåller det sig dock annorlunda. USA som är en kristen nation slaktar flest 
djur årligen i världen. Politiskt befinner landet sig ofta i konflikt med andra nationer och 
många krig har inletts i ”kristen anda”.    

6.1. Kristendom – en våldsreligion i Guds namn? 

De som dödar djur för att äta dess kött har en tendens att massakrera sina egna. (Pythagoras)23  

Kristendomen har ett förflutet som innehåller mycket våld. Korstågen härjade under 
medeltiden, och i modern tid vill kristna hävda sin demokratiska rätt och religion, vilket 
gör det legitimt att ta initiativ till krig i Guds namn. Krisen i Irak är ett exempel på detta. 
Det kristna budskapet bygger på kärlek och medkännande för sin nästa, men bara om 
nästan delar samma religiösa uppfattning, verkar det som. Vi finner samma mentalitet 
inom andra religioner, t.ex. inom Islam. Trots att många avsnitt i både bibeln och koranen 
handlar om att människan bör leva ett fredligt liv, i samklang med naturen och andra 
levande varelser, följs inte dessa principer av de troende. Istället används de heliga 
skrifterna som påbud för våldsamma aktioner.  

I bibeln finner vi verser som indikerar att människan bör leva på föda som förbjuder våld.  

Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: »Var fruktsamma  och föröka er, och 
uppfyll jorden. Alla markens djur och himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över 
dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt. Allt som lever 
och rör sig skall vara er föda. Allt detta ger jag er såsom jag gav er de gröna örterna. Men kött som 
har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta. Första Mosebok (Genesis), 9 Kapitlet 

Vegetarism är inget påbud eller något som praktiseras direkt inom kristendomen, även 
om den yngre generationen är mer benägen till att leva ett vegetariskt inriktat liv. USA 
som kristen nation har den största djurslaktindustrin i världen, och den verkar dessutom 
aldrig ifrågasättas av de rådande politikerna. Under de kristna traditionerna, som julen 
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och tacksägelsedagen, ökas slaktproduktionen avsevärt, så att alla kan ha en skinka eller 
kalkon på middagsbordet. Trots att Jesus kom för att predika ett kärleksbudskap, och för 
att lära ut fredliga värderingar, som att hjälpa de fattiga och behövande, älska din nästa 
osv., har de kristna traditionerna övergått till att bli sekulariserade familjetraditioner, där 
frosseri och köphysteri hamnat i centrum. Få personer reflekterar över våldet bakom 
julskinkan.   

Gamla testamentet säger att den som dödar en oxe gjort sig skyldig till en lika avskyvärd 
handling som är likvärdig med att döda en människa. Fader Canciani från Rom, säger i 
sin bok Jesus was a vegetarian24, att  undersökningar som baseras på gamla dokument 
från Vatikanen, visar att de första kristna var vegetarianer, och att de förföljdes av de 
romerska boskapsuppfödarna för att de predikade vegetarism.25 Näst efter kärleksbudet i 
bibeln, finns ett annat lika viktigt budskap som Paulus står för (Gal 6:7), nämligen - ”som 
du sår skall du skörda.” Detta budskap finner vi också inom de flesta religioner. Principen 
är att för varje handling finns en motreaktion. Om vi visste att för varje våldshandling vi 
utgör måste vi lida en liknande motreaktion, hur mycket skulle inte vara annorlunda på 
jorden då?  

Bibeln lär ut att man bör ta ansvar för sina handlingar, och att det enda som står över 
lagen och rättvisan är den gudomliga nåden. Hur många gånger har vi inte hört 
ordspråket - ”öga för öga och tand för tand”, men vad betyder detta egentligen? Betyder 
det att det råder en karmalag som fungerar på ett subtilt plan, och att vi måste ta 
konsekvenserna för det lidande vi utsätter andra för? Enligt de flesta religioner existerar 
ett helvete bortom denna existens. Men kanske finns helvetet redan på jorden? Kanske 
djuren som hamnat inom slaktindustrin befinner sig i helvetet här och nu. Men om själens 
existens är evig och karmalagen existerar i enlighet med det kristna budskapet ”som man 
sår får man skörda”, så kan man ju tänka sig att köttätarnas framtid kanske betyder att de 
själva hamnar på julbordet i framtiden. D.v.s. om reinkarnationslagen råder, så kan en 
människa som inte levt upp till sina högre förutsättningar och potential få återfödas i en 
djurs kropp. Men detta är kanske mer en hinduisk tankegång.   

Begreppet ”Guds förlåtelse” fungerar ofta som ett ”wild card” inom religionerna. Om 
man har Gud på sin sida, kan man alltid be om syndernas förlåtelse. Man kan undra om 
inte Gud blir trött på att höra på vårt hycklande. De flesta som utövar en religion anser sig 
ha den ”rätta religionen”, och Gud på sin sida, och anser sig därmed stå över alla andra 
religioner. Gud ger speciell nåd till just dessa utövare. Därför blir s.k. syndfulla 
handlingar inte lika allvarliga för en troende, som när en ”icke troende” utför dem. Man 
kan döda i Guds namn, eftersom man gör det för Guds och religionens skull. Inom Islam 
tar självbombare lagen i egna händer och menar att deras handling belönas av Gud efter 
döden.  

7 Islam – en missförstådd världsreligion? 
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Islam breder ut sig över jorden, och trots att dess budskap i grunden står för fred, 
förknippar vi islam med fundamentalism och våld. Men sann jihad kanske är något helt 
annat än det vi uppfattat i politiska sammanhang. Vegetarism är inget påbud inom islam, 
men muslimen uppmuntras till en icke vålds livsstil i koranen.    

7.1 Islam och jihad 

God calls to the home of Peace – Koranen 10:25 

De flesta förknippar Islam med våld. Efter attacken mot USA, och Irak kriget som 
konsekvens för terrordåden, har världen skakats av islamsk fundamentalism, 
självbombare och fler terrordåd.  

Maulana Wahiduddin Khan säger i sin bok The true Jihad, att konceptet jihad, som nu 
förknippas med våld och terrorism, i grunden står för precis det motsatta. Jihad bör 
förknippas med fred, tolerans och icke-våld inom Islam. Jihad – som betyder ”heligt 
krig” är en av de mest missförstådda termerna inom Islam, säger han, och menar att ordet 
refererar egentligen till en individs personliga kamp med sina egna sinnen, sin lust och 
begär. Det finns tre grundläggande principer för hur man bör förhålla sig till Jihad: 

Jihad-e-nafs: Att kontrollera negativa attityder och oönskade känslor som finns 
inombords, och att upprätthålla livet som Gud givit oss. 

Dawah jihad: Att förmedla Guds budskap till alla människor. Förehavanden med andra 
människor ska göras med medkännande och med en välönskande attityd. Detta anses vara 
en svår uppgift, och sägs därför vara den allra svåraste av alla påbud i koranen.  

Jihad i möte av fiendskap: Att besvara all religiös opposition och säkerställa religion 
under alla omständigheter, vilket bör göras under fredliga former.  

Även om begreppet jihad i grunden inte är relaterad till våld, har en ny definition myntats 
av både muslimen själv och världen i stort. Många missförstånd har skapats inom Islam 
där militär aktion förknippas med heroism och hjältemod. I forna tider skedde 
konfrontationer som var ofrånkomliga, och som ledde till militär aktion, säger Khan, och 
menar att i vår moderna tid bör vi kunna undvika krig och våld, eftersom 
kommunikationen mellan människor numera är så pass utvecklad. Muhammed predikade 
fred, och var själv aldrig involverad i att direkt gå till angrepp för att hävda sin religiösa 
övertygelse. Vid tre tillfällen tvingades han till självförsvar, enligt koranen, men han tog 
aldrig eget initiativ till våld. Tvärtom predikade han icke våld. Khan menar att all 
islamisk undervisning är direkt eller indirekt grundad på fredsprincipen. Krig är endast 
tillåtet om det är oundvikligt och då enbart i enstaka fall. Men vem ska avgöra när det är 
befogat med krig och när det inte är det? Precis som i Bhagavad Gita, där ett krig 
beskrivs som var oundvikligt för att upprätthålla moralen, finns indikationer på liknande 
krig i Koranen som beskrivs i samband med försvarandet av religiösa principer.  

7.2 Islam och vegetarism   

Whoever is kind to the creatures of God, is kind to himself – Mohammed 



Inom Islam beskrivs ickevåldsprincipen även i relation till djur. Vi finner t ex följande 
text i Koraren.  

Forbidden to you (for food) are meat of dead animals, blood, the flesh of swine, and that on which 
has been invoked the name of other than Allah; and the dead through beating; that which has been 
killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by being gored to death; that 
which has been (partly) eaten by a wild animal; unless ye are able to slaughter it (in due form); 
that which is sacrificed on stone (altars); (forbidden) also is the division (of meat) by raffling with 
arrows: that is impiety. (5.3) 

”unless ye are able to slaughter it” – kan tolkas på flera sätt, men man kan tänka sig att 
det betyder att du bör slakta djuret själv om du ska äta det. Precis som i Veda ger Gud 
möjligheten till dem som vill äta kött, d.v.s. att det kan vara tillåtet om man jagar och 
dödar djuret själv. Men enligt Veda är handlingen fortfarande syndfull och leder till 
konsekvenser. Versen ovan visar på att dödandet av ett djur är något personligt och står 
inte i relation till opersonliga slakthus där tusentals djur dör varje dag. De som vill äta 
kött kan göra så, men får ta ansvar för sina handlingar. Allah säger att på domedagen 
kommer alla dödade djur till liv och hämnas på dem som hånat eller dödat dem. Detta 
påbud ges till dem som inte kan avhålla sig från kött. Genom att äta halal – kött som 
producerats på ett lagligt sätt, kan köttätaren gradvis frigöra sig från sin lust och ge upp 
köttätandet, vilket är en långsam men gradvis väg till andligt förverkligande.26 Detta 
innebär att även inom Islam anses en vegetarisk livsstil stå över en köttätares.  

Det står i den heliga skriften “Al-Ma’ida”, att i Mecka, som är muslimens heliga boning 
på jorden,  är all slakt förbjuden.  

Ramadan, som är den nionde månaden i den muslimska kalendern, är den heliga 
fastemånaden, och en av islams fem pelare. Fastan (sawm) ska påminna människorna om 
hur beroende de är av Allah. Deras försakelse antas leda till större ödmjukhet, 
sannfärdighet och medvetenhet om det gudomliga i skapelsen. Fastan ska också ge 
muslimen större andlig förståelse, få dem att inse hur beroende de är av Gud, och 
samtidigt hjälpa dem att utveckla en barmhärtig attityd som visar sig i viljan att stödja 
andra. Detta i form av att betala en allmosa som fattigskatt (zakat). När fastan under 
ramadan dagligen bryts vid solnedgången är det mest idealiskt att äta dadlar och dricka 
mjölk eller vatten enligt profeten Muhammeds föredöme (sunna). Ramadan avslutas med 
högtiden eid al-fitr. Många muslimer brukar då under morgontimmarna bege sig till 
moskén för att be tillsammans. Det förespråkas inte en vegetarisk diet helt och hållet, 
även om mycket på menyn under ramadan består av frukt och grönsaker.  

8. Den nya tidens religion 

Andlighet börjar när man kan se alla levande varelsers rätt till livet.  

Vi lever i en ny tid med nya problem att brottas med. Miljöförstöringen har bidragit till 
klimatförändringar som kräver snabb handling på alla nivåer. Det måste ske en global 
mobilisering där alla tar del av problemet, om vi ska lyckas rädda moder jord för 
kommande generationer. På Greenpeace hemsida står att läsa:  
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”Om vi inte hejdar växthuseffekten väntar svåra naturkatastrofer, epidemier, svält, krig 
om naturresurser, och slutet för många växter, djur och ekosystem”.  

En livsstilsförändring där ickevåldsprincipen appliceras på flera nivåer är nödvändig. En 
vegetarisk livsstil skulle innebära en stor positiv förändring, både från ett miljöperspektiv 
och etiskt tänkande. Den ekologiska rörelsen är på snabb framfart i västvärlden, och 
många människor har blivit mer uppmärksamma på vad de äter, och på hur deras föda 
produceras. En alternativ rörelse har vuxit fram sedan 1960-talet, som kan liknas vid en 
ny folkrörelse. Denna rörelse fungerar inte bara i politiska sammanhang, där den kämpar 
för att skapa global rättvisa, utan har också slagit rot inom alternativ medicin och 
ekologiskt tänkande. Den är framför allt positivt inställd till demokratiska rättigheter i 
politiska sammanhang, där den ställer sig kritisk till kapitalism, rasism och mansvälde. 
Inom det praktiska och teknologiska är den jämförelsevis med övriga världen produktiv i 
liten skala. Mindre bostadskollektiv som bygger på ekologiska principer, där sol och 
vindkraft används som energikällor finns på få ställen idag, men målsättningen är att 
utveckla alternativ energi som kan användas i stor skala.  

En del anser att det enda sättet att rädda planeten på är att minska på köttproduktionen. 
McDonalds- och coca-cola kulturen tär på energiresurserna. Ett ekologiskt tänkande inom 
jordbruksindustrin skulle minska på övergödning och användning av fossila bränslen, två 
stora miljöbovar inom jordbrukssektorn idag. Om en förändring ska ske gäller för 
lantbrukarna att förändra sin odling och djurhållning. Det krävs minskad transport och 
förädling, samt nerdragning av massproduktionen. Om utsläppen ska minskas och 
kvalitén höjas för djurens levnadsförhållanden, och mindre gifter användas på 
grönsaksodlingarna, måste konsumenten börja ta större personligt ansvar. Svenska 
lantbrukare importerar djurfoder, och många produkter kommer från andra länder. Det 
skulle inte behöva vara så.  Konsumenterna som är viktiga aktörer på marknaden kan 
göra mycket för att skapa förändring kring detta. Genom att förändra efterfrågan har 
konsumenten möjlighet att påverka jordbrukssektorns produktionsinriktning. En 
förändrad konsumtion skulle kunna minska energianvändandet i livsmedelskedjan med så 
mycket som 30 procent.27    

9. Diskussion och slutord: 

Människan är den enda varelse i denna värld som lever en livsstil som i längden kommer 
att utrota hennes egen art. Trots att människan står över djuren med sin förfinade 
intelligens, har vi valt en destruktiv väg som i sinom tid kommer att utplåna jorden. En 
ickevåldskultur är något som de flesta människor önskar. Men för att kunna etablera 
dessa värderingar måste vi börja granska vår egen livsstil, och ta ansvar för hur vi lever. 
En livsstil som grundar sig på ickevåldsprinciper börjar i vårt eget hjärta, hushåll och 
kök. Jag har försökt att visa med denna uppsats att det finns ett samband mellan våld och 
livsstil. Det accepterade våldet i vår egen kultur bidrar till en respektlös inställning som 
tär på jordens resurser. Köttätande innebär att djurens liv betyder mindre än vår egen 
sinnesnjutning. Det grymma våldet som pågår bakom kulisserna i våra slakthus lägger 
grunden till en oansvarig och respektlös inställning till livet. Vi bryr oss inte om djuren 
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har det bra eller inte, om de lever eller dör. Det är vetenskapligt bevisat att det inte finns 
någon anledning att äta kött från ett överlevnadsperspektiv. Vi behöver inte kött. En grön 
och balanserad vegetarisk kost har visat sig vara bättre för både kropp och själ. Att odla 
en vördnadsfull inställning inför allt levande bidrar till respekt och en känsla av 
gemenskap. Sen måste man förstås dra gränser, och vart ska den gå? Ska man t ex. döda 
myggor, flugor, och insekter? Det är en helt annan diskussion.  

De flesta religioner förespråkar ickevåld, men få av dem lever upp till detta ideal, och de 
har inte heller inkorporerat vegetarism som en grundprincip i deras livsstil. 
Uppenbarligen ser man inte sambandet mellan köttätande och våld.  Djurslakt kan bidra 
till att man får en hänsynslös och obarmhärtig inställning till djur, som sedan återspeglas i 
en respektlös attityd gentemot liv i andra former. I ett mansdominerat samhälle 
förekommer oftast sexism, som innebär att man gör skillnad på människor baserat på 
deras kön, precis som rasism gör skillnad på människor baserat på deras etnicitet. I vårt 
samhälle har vi en inställning där djurens värde betyder mindre. Man kan likna det vid 
både sexism och rasism. Det förekommer ett hänsynslöst utnyttjande av varelser som är 
svagare. På samma vis har många utvecklat en intolerant inställning inför olika religioner 
och oliktänkande, och en segregation har uppstått mellan kulturella skillnader och 
livsåskådningar. Istället för att se enhet, ser vi skillnader.  

Hinduism och buddism förespråkar ahimsa och dess efterföljare är vegetarianer som 
lägger mer vikt vid en ahimsa livsstil. Dessa stora religioner samt minoritetsreligioner 
som härstammar från samma ursprung med liknande filosofiska grundidéer, är sällan 
involverade i politiska eller religiösa konflikter. Grundtanken inom dessa religioner är att 
Gud är ett och allt som existerar kommer från samma källa. Därmed ser man ett samband 
mellan allt och alla. Karmalagen är också ett naturligt inslag i dessa religioner. Principen 
är att så som man sår får man också skörda. Om man skadar en levande varelse, får man 
skörda konsekvenserna av detta handlade vid en annan tidpunkt. På så vis kan man säga 
att det man gör gentemot andra gör man också gentemot sig själv.  

Ahimsa är grunden för medkänsla och vishet, men enbart ett fåtal religioner praktiserar 
denna princip. Våld kanske aldrig kommer att försvinna från människans historia, men vi 
kan sträva efter ett ickevåldstänkandet inom olika områden, och skapa en miljövänligare 
plats för alla att leva på. Om vi tar ansvar för kommande generationer, och är villiga att 
ge upp en del av vår själviska mentalitet, sätta miljön och välbefinnandet för hela jordens 
befolkning, både människor och djur, i centrum före vår egen lust och sinnesnjutning, kan 
vi skapa en positiv transformering.   

Det är sällan slakthusens existens ifrågasätts i politiska debatter. Det verkar helt självklart 
att samhället ska producera kött. Någon gång emellanåt dyker en artikel upp i tidningen 
som belyser slakdjurens grymma livssituation, d.v.s. att de behandlas illa och lider. 
Undersökningar har gjorts med djur som visar att de egentligen är betydligt smartare än 
vi inser, att de gillar att spela spel, och att ställas inför utmaningar. De får vänner och 
fiender, och känner även oro inför framtiden. Detta har Keith Kendrick, professor i 
neurobiologi vid universitetet i Cambridge kommit fram till efter att ha forskat kring 



djurens hjärnkapacitet. Han menar att vi inte vill veta hur smarta kor, får och grisar är. 
Han säger i en intervju till Svenska Dagbladet28 :  

Alla dessa arter är intelligenta och ganska lika oss. Det betyder inte att de är exakt lika oss. De 
kommer inte att sitta och spela schack eller uppfinna bilar. Men vi måste vänja oss vid tanken att 
de har ett medvetande och kan minnas enskilda individer långt tillbaka. Det är också fullt möjligt 
att de kan sakna någon eller känna medlidande. 

Trots att denna typ av artiklar dyker upp lite då och då, är det ingen som i långa loppet 
reagerar på dem. Några efterföljande artiklar kan komma, köttpriserna sänks några dagar, 
och sedan återgår allting till det normala. Kanske många bara reflekterar kort eftersom 
konsekvenserna skulle innebära att det måste göras en stor och kanske kostsam 
förändring. Det är också smärtsamt att inse att man bidrar till andras lidande. Det är 
ungefär som när någon dör i vår omgivning, och vi på begravningen blir filosofiska för 
ett ögonblick och begrundar mystiken kring livet och döden. Detta tillfälligt inre 
skådande får oss att för en kort stund ifrågasätta varför vi lever, och vad vi egentligen gör 
med vårt liv. Vi får kontakt med något djupt och ärligt inom oss själva. Men ofta 
glömmer vi bort dessa djupa insikter så snart vi är tillbaka i vårt vardagsmedvetande och 
inrutade livsstil.  

Trots att vi någonstans inser att djuren är levande varelser med ett komplext känsloliv, 
bryr vi oss inte tillräckligt mycket om det för att bojkotta slaktindustrin. Köttätandet är en 
integrerad del av samhället, och kulturellt djupt förknippat med välfärd. Det har blivit en 
så självklar del i den västerländska dieten och livsstilen, att debatten aldrig når ett sådant 
stadium där köttindustrins existens ifrågasätts. Sambandet mellan kött och våld i andra 
sammanhang kopplas också sällan samman.    

Det är svårt att efterleva vegetarism och ickevåldsprincipen och samtidigt vara helt 
konsekvent om man vill vara engagerad i världen. Slaktprodukter används inom så 
många andra områden än i köket. T. ex. används de i många halvfabrikat, i godis, i 
förtjockningsmedel, i hund och kattmat för att nämna några. Alla läderprodukter kommer 
också från slaktindustrin. Man kan förstås välja ett liv som står utanför mycket av det 
som samhället erbjuder i relation till slakindustrin, men det innebär också att man till viss 
del står utanför kulturen, som högtider och många andra områden.  

Vi har hamnat i ett ekorrhjul som är svårt att bryta. Länder strider med varandra och 
kulturer krockar. Mycket på grund av olika värderingar. Vi identifierar oss med rasen, 
kulturen, livsstilen, och ser sällan enhet mellan allt och alla levande på jorden. De flesta 
har resignerat och gör inte aktivt så mycket för att förändra situationen. Sambandet 
mellan fred och vegetarism diskuteras sällan i politiska debatter. Vi reagerar inte heller 
nämnvärt på slaktindustrin, eller på att vår miljöförstörande livsstil gradvis bryter ned 
naturen och oss själva. De flesta religioner har anpassat sig till den sekulariserade 
världen, och essensen av det andliga, d.v.s. ahimsa, som går som en röd tråd i alla 
skrifter, praktiseras till liten del i kulturer och samhällen i stort. Det perfekta 
ickevåldsidealet, som är grunden i alla religioner, är i stort mest etablerat som en teoretisk 
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tanke som senare ska praktiseras i himmelriket. För att det ska bli en förändring här och 
nu, behöver varje individ ifrågasätta sin egen livsstil.  

10. Sammanfattning 

De flesta samhällen som följer den västerländska kulturen har anammat en livsstil som 
bidrar till att miljöförstöringen och lidandet för både djur och människor på jorden ökar. 
Köttindustrin har stor skuld i den processen.  Slaktindustrin och förhållningssättet mot 
djuren, dvs. att de anses ha lägre värde än människan, kan liknas vid sexism och rasism.   
 
Ahimsa förespråkas inom alla religioner.  Hinduism och buddism sätter det i samband 
med en vegetarisk livsstil. Judendom, islam och kristendom sätter inte ahimsa i samband 
med diet. Fred är det religiösa budskapet inom alla religioner, men få praktiserar det i 
praktiken när det gäller livsstil.   
 
Människokroppens fysionomi samstämmer med fysionomin av gräsätande djur, om man 
jämför tarmsystem och andra biologiska funktioner. En köttätares diet får större 
konsekvenser hälsomässigt, miljömässigt och psykologiskt i jämförelse med 
vegetarianen. Attityden i samhället är att vi inte respekterar djurens rätt till ett värdigt liv. 
Det förekommer ett passiva accepterande av samhällets godkända våld, vilket ofta bidrar 
till en axelryckning när det gäller andra sammanhang med våldsamma inslag. Den 
västerländska kulturen går inte ut på andligt självförverkligande där diet och livsstil står i 
centrum. Praktisk bekvämlighet tar ett stort utrymme.  
 
Kopplingen mellan köttätande och våld ligger kanske närmare varandra än vi inser. 
Religionen används som ett redskap för våldsaktioner när de egna religiösa principerna 
eller traditionerna hotas. Ett ”vi och dem” tänkande skapas som utlöser segregation 
istället för integration. Religion blir politik, och politik blir makspel för ekonomiska 
syften. Människans egentliga syfte går därmed förlorat. Utövare av buddism, hinduism 
och liknande österländska minoritetsreligioner praktiserar oftare begreppet ahimsa i sin 
livsstil, och dessa religioner är jämförelsevis mindre våldsbenägna i politiska 
sammanhang. Sambandet mellan vegetarism och ahimsa verkar uppenbart. 
 
May peace prevail on the earth.  May all beings learn to respect all lives. May we all  
practice ahimsa and compassion. May all beings be happy, well and peaceful.  
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