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Hva er grønn kriminologi?

 Begrepet ble lansert av Michael Lynch i en artikkel 
fra 1990; ”The greening of criminology: A 
perspective on the 1990s”, og integrerer 
”environmentalism”, (altså miljøbevissthet, 
engasjement og beskyttelse), radikalisme og 
humanisme. (Se South og Beirne 2006:167 for 
utdyping av temaområder). Noen sentrale og dels 
tverrfaglig bøker og forfattere: 

 South, Nigel og Piers Beirne (2006) Green 
criminology. Ashgate. Eks: Beirne and South 
(2007) Issues in green criminology: 

 Rob White (2009) Environmental crime : a reader



En definisjon

 I Sages dictionary of criminology (2006), defineres 
økologisk kriminalitet som ‘en uautorisert handling eller 
unnlatelse som bryter loven og som derfor er gjenstand for 
straffeforfølgelse eller sanksjon   (Walters 2006: 146). 
Disse lovbrudd deles igjen underkategorier 

1. Ulovlig dumping av husavfall, 

2. Handel og dumping av giftig avfall, og radioaktivt materiale 

3. Avskoging (jfr. Boekhout van Solinge i Global Harms)

4. Forurensing og tvangsflytting av urbefolkning

5. Ulovlig handel med  stoffer som skader ozonlaget (f.eks. 
Karbon og Halon)

6. Ulovlig fangst og handel med truede arter.  



Green criminology/Social Harm

 […]the study of those harms against 

humanity, against the environment 

(including space) and against non-human 

animals committed both by institutions 

(governments, transnational corporations, 

military appratuses) and ordinary people 

(Beirne og South 2007: xiii)



Karakteristika ved økologisk 

kriminalitet

 Vanskelig etterforskbart og vanskelig å 
bevise (South 2006, Ruggiero 1996)

 ”Usynlige ofre”

 Tause ofre som ofte er svake og ikke kan ta 
til motmæle (Dyr og økosystemer 
protesterer ikke)

 Langsomme, indirekte konsekvenser

 Vi er alle i mer eller mindre grad skyldige, 
som konsumenter og forurensere



Spesiesisme

 “En fordom eller forutinntatt holdning som 

favoriserer interessene til ens egen art over 

interessene til individer tilhørende andre arter”  (og 

arter). (Cazaux and Beirne 2006; 11). 

 Som andre „ismer‟ – „rasisme, sexisme – består 

det viktigste instrumentet for diskriminering og 

undertrykkelse av makt, dominans og andres 

(påtvungne) underordning.  



Dyremishandling

 Beirne definerer dyremishandling som: „enhver handling 
som bidrar til et dyrs smerte, lidelse eller død eller som på 
andre måter truer dyrets velferd.  Dyremishandling kan 
være fysisk, psykologisk, involvere aktivt mishandling, eller 
neglisjering og unnlatelse, være direkte elelr indirekte, med 
eller uten hensikt.   ‟ (1999:121).

 Dyrs fysiske og psykiske smerte og premature død (drap) 
er oftest legalt og akseptert. ‘Langt fra å være et verktøy 
man kan analysere dyremishandling ut fra (som annen 
kriminalitet) er (dyrevern)lovgivning en strukturell og 
historisk mekanisme I konsolideringen av institusjonalisert 
dyremishandling (Beirne 1999: 129). 



Kapitalisme og konsum

 Kjøttindustrien; 50 milliarder dyr drepes årlig

 Kjøttkonsumet er femdoblet siden 50tallet (Jokkala 

og Strindlund 2003). 

- Strukturell mishandling, stor miljøskade. 

 Lakseoppdrett 

Legal virksomhet men miljømessig umoralsk -Harm

Økologisk kriminalitet (environmental harm) og 

Spesiesisme er svært ofte to sider av samme 

mynt.  



Causes for speciesism: Difference, 

distance and denial
Ragnhild Sollund

Spesiesisme: Forklaringer og praksis

Alle sansende vesener har like rettigheter til 

å leve et fullt liv uten smerte. De er 

”subjekter i et liv”. 

(Regan)



Jeremy Bentham‟s kjente sitat og utgangspunkt for Singer og 

mange andres skrifter om spesiesisme:

 ”It may come one day to be recognized, that the 
number of the legs, the villosity of the skin or the 
termination of the os sacrum, are reasons equally 
insufficient for abandoning a sensitive being to the 
same fate. What else is there that should trace the 
insuperable line? Is it the faculty of reason, or, 
perhaps, the faculty to discourse? (…) The 
question is not, can they reason? Can they talk?
But, can they suffer?” (Bentham 1789 here in 
Singer (2002:7).



Industrielt husdyrhold



Pelsdyroppdrett



Dyreforsøk: Dyr drept i forsøk i Norge i 2006: 724 093

 35 524 mus

 12 248 rotter

 476 andre gnagere

 320 kaniner

 22 hunder

 17 katter

 135 mink og rev

 976 griser

 http://www.colinst.com/brief.php?id=58

http://www.colinst.com/brief.php?id=58


Eksempler på dyreforsøk

 Universitetet i Bergen, de prekliniske institutter. (DA Arkiv nr. 1 
Forsøksdyr).  60 rotter får en fjær operert inn i kjeven. De blir bedøvet 
under operasjonen men ikke etterpå. De blir inndelt i tre grupper, den 
første behandles ikkel,den andre blir tilfeldig puttet inn i elektrisk sjokk-
bokser hvor de blir påført støt i føttene I ett til ti sekunder. Forsøket 
pågår i tre uker, hensikten er å se hvordan stress påvirker utvikling av 
tannsykdom.  

 Universitet I Tromsø, Seksjon for arktisk biologi.   (Nummer 89/2000, 
DA arkiv nr. 6). Seks seler blir brukt. De blir trent til å dykke mens de er 
festet til et brett. Et hull blir drillet inn i skallen deres, hvorpå et rør blir 
implantert og fiksert med skruer og sement. Et termometer blir  satt inn 
i hjernen via røret. I tillegg føres slanger inn i arterier og årer i dyrenes 
lunger. To uker etter operasjonen skal selene dykke, fastspent på 
brettene, slik at forskerne kan undersøke endringer i selenes hjerne og 
lunger. Hensikten med forsøket er å undersøke hvordan hjernen kjøles 
ned når selen dykker.



Typer dyreeksperimenter

 Medisinsk forskning (utprøving av 

medikamenter)

 Psykologiske eksperimenter

 Toksikologiske tester



Forklaringer på spesiesisme

 Forskjell

 Språk



Fysisk, mental og sosial avstand

 Avstand til slakteriet: Vi hører ikke, ser ikke, 

vil ikke vite:

 ‟Når vi står fysisk fjernt fra de direkte 

konsekvenser av våre moralske valg – når 

når vi ikke kan se, lukte eller høre 

resultatene – fratar vi oss selv viktig 

sansestimuli som kan være viktig for å guide 

oss i våre etiske valg   (Kheel 1996: 27) 



Kulturell legitimitet

 Kristendom: Mennesket er ”kronen på 

skaperverket.” Hierarkiet innebærer at alt er 

til for mennesket (mannen): DU SKAL IKKE BEGJÆRE DIN 

NESTES EKTEFELLE, ARBEIDSFOLK, HUSDYR ELLER NOE ANNET SOM 

TILHØRER HAM. (Det tiende bud),

 Filosofi (Aristoteles, Thomas Aquinas, 

Déscartes)

 Dyrevelferdslover



Industrialisering, byråkratisering, fremmedgjøring

 En ond sirkel

 Fysisk avstand reduserer moralsk ansvar 

(Baumann 1989).

 „Moderne industrialiserte samfunn er karakterisert 

ved et skille mellom dem som tar avgjørelser og 

individer. Derfor er det en innebygget risiko for 

moralsk likegyldighet til handlinger som faller 

utenfor ens egen erfaringssfære.   (Simon 

Pemberton 2004: 78).



Benektning (Cohen 2001)

 ‟Ved siden av kollektive benektninger av fortiden, 
som overgrep mot urfolk, kan folk oppmuntres til  å 
handle som om de ikke er klar over hva som 
foregår i nåtid. Hele samfunn er basert på 
former for ondskap, diskriminering, 
undertrykking eller ekskludering, som man 
“vet om”, men aldri åpent erkjenner. ‟ 
(2001:11). 

 Sykes og Matza (1957)  Techniques of 
neutralization: “The denial of the victim” 



Hva gjør vi? Care ethics?

 „Vi skulle ikke drepe, spise, torturere og 

utnytte dyr for de ønsker ikke å behandles 

slik, og vi vet det. Hvis vi lytter kan vi høre 

dem.  ‟ (Donovan 1990: 375).



Protecting the animals? An abolitionist critique of 

animal welfarism and green ideology 

Per-Anders Svärd

 Hvordan kan bruk av dyr fortsette når man 

vet det er umoralsk? 

 Gjennom to diskurser som begge fremmer 

spesiesisme:

 Dyrevelferd

 Grønne bevegelser



Dyrevelferd

 En vanlig antakelse er at dette er lovgivning  

som ivaretar dyrs interesser og fremmer 

deres velferd

 Dyrevelferdslovgivning kritiseres av bl.a 

Gary Francione, Tom regan og Joan 

Dunayer for å forlenge dyrs status som 

eiendom. 



Abolisjonisme

 Svaret, ifølge Svärd (Francione, Dunayer 

o.a.), er abolisjonisme. Denne gangen ikke 

ifht menneskelig slaveri, men dyreslaveriet.

 Ikke ”forbedret” slaveri. 

 Kjøttindustrien er det sentrale elementet i 

dette slaveriet. 



Grønn spesiesisme

 Artsbevaring, ikke individuelle rettigheter:

 Tom Regan kritiserer dette perspektivet:

 fordi alle individer i en art har individuelle 

rettigheter, i stedet for å at rettigheter deles 

ut avhengig av artenes bestand. 



Diskursteori

 Ernesto Laclau og Chantal Mouffe:

 Sosiale identiter og relasjoner må forstås 
ut fra den mening de gis i historiske 
betingete konstruksjoner. Diskursteori 
handler om språkets meningsdannelse ifht 
tre konsepter:

1. Diskurs

2. Hegemoni

3. Sosial antagonisme



Spesiesisme som ideologi

 Gjennom en ideologisk mangel på 
anerkjennelse av at den hierarkiske 
relasjonen mellom mennesker og andre dyr 
er historisk betinget,  kan spesiesistiske 
artikulasjoner etablere seg selv som 
”naturlige”. Gjennom denne 
essensialiserende ideologien blir 
masseutnyttingen av dyr tenkelig, legitim 
og gjennomførbar. 



Hvordan kan spesiesisme som 

ideologi opprettholdes?

 Den må være ønsket og opprettholde vårt 

ønske om å skape en (slik) mening. 

 Ideologien må kunne gi en hegemonisk 

(totalisering av) mening, 

 Den må kunne manipulere vårt 

psykololgiske behov for å skape en mening 

ut av ting. – En sosial fantasi. 



”Naturaliserte praksiser og ideologier

 Slaveri

 Rasisme

 Klassisme

 Seksisme

 Spesiesisme

-”Naturens orden?



Undertrykkingens fem ansikter

1. Utnytting

2. Marginalisering

3. Maktesløshet

4. Kulturell imperialisme

5. Vold (Young 1990). 

 “Flesh from animals as everyday food is the 
everyday violence pulsating below the surface: 
someone has been killed but no one speaks of it. 
The silence is a threat pointing to the 
uselessness in efforts for change: Do not rebel.” 
(Gålmark 2005:55) 



Svärds konklusjon og oppfordring

 […]  ending animal oppression means 

nothing short of completely reinventing 

ourselves. To speak and learn humanity 

anew. That must be the mission of our 

critical project to come. (Svärd 2008). 



Fra spesiesisme til environmental 

harm: 

Criminal degradations of consumer culture

Martin O`Brien

To agendaer:

 Argumenterer for begrepet social harm ifht 

crime

 begrunner dette empirisk ved å ta 

utgangspunkt i skadevirkningene ved 

produksjon og konsum av scampiproduksjon



Social Harm

 Innebærer et fokus på mange flere 

personlige, økonomiske, miljømessige 

problemstillinger enn dem tilknyttet 

kriminalitet. 

 ”All types of harm people experience from 

the cradle to the grave” (Hillyard 2004)



Scampi og skjell

 Underkommunisering av konsekvensene av 

scampikonsumet

 Case: 21 kinesiske skjellplukkere som var 

irregulære innvandrere fra Kina druknet i 

tidevannet i Morecomb Bay



Social harm/skade

 En konsumentkultur basert på kapitalistisk 

og post-imperialistisk utnyttelse kan kun 

foregå på basis av at noen betaler prisen for 

andres konsumvalg, gjennom identifiserbar 

skade (harm)



Scampiproduksjonen

 Drap 

 Fordriving av folk 



Det internasjonale pengefondet og 

Verdensbanken

 Thailand: Fra 10 000 tonn i 1980 til 300 000 

tonn i 2000. 

 Indonesia: Fra 5000 til 138 000

 ”Trade - not aid”

 ”Bærekraftig utvikling” (ikke så 

bærekraftig…)



Skadevirkninger på miljøet

 Ødelegger mangrovesumpene og 

økosystemer

 Forurenser (En rekke giftstoffer brukes som 

også sprer seg i sjøen og forgifter fisk og 

skjell)

 Til produksjon av ett kilo scampi ødelegges 

20 kilo marint liv. (jfr, oppdrettsfisk)

 Forsøpling (plastinnpakkingen)



Hvordan kan kriminologien teoretisk 

nærme seg dette?

 Hvem er skyldig? Alle? Ingen? 

 Moralsk likegyldighet (Pemberton 2004)

 Skaden er alltid nyttig for noen - noen tjener 

på den.



Begrepet kriminalitet må inkorporere skade og urettferdighet 

som ikke har vært sentralt i kriminologien

 Utfordringen: Hvordan skape 

”harmlessness” på samfunnsnivå?

 Social harm-perspektivet har potensiale til å 

bidra til kriminologiens løskjøping fra 

intellektuelle kompromisser og teoretisk 

forsakthet. Spørsmålet er: Er det da 

kriminologi?



Crime, conflicts and ecology in Africa

Tim Boekhout van Solinge

 ”Legal” og illegal avskoging i Vest-Afrika

 Handel med ”bushmeat



Ulovlig avskoging

 I noen land er 59-90% av avskogingen 

illegal. 

 Ulovlig hogst:

Uten tillatelse

Utenfor tillatt område

i Nasjonalparker



Konflikter i Afrika

-Opprettholdes pga landenes ressursrikdom

 Angola, borgerkrigen etter løsrivelse fra 

Portugal varte i 27 år

 Kongo: ”Afrikas 2.verdenskrig”, fire millioner 

døde, ni land involvert



Liberias to borgerkriger

1989-1996, 1999-2003

Opprørsleder Charles Taylor ble valgt 

tilpresident i 1997. 

Tømmer: hovedinntekskilde

Legalisering: Taylor endret loven til å gi ham 

full tilgang til landets ressurser, gjennom:

The strategic commodities act



Konflikttømmer

 Handelen i Liberisk tømmer forlenget 

konflikten i Vest-Afrika

 I Liberia: Den unike regnskogen ble halvert 

på fem år. 

 Konsekvensene av avskoging:

 Dyr (individer og arter) fortrenges, jages og 

utryddes



Ressursplyndring og dyreliv 

 ”Bushmeat”; hjort, chimpanser, krokodiller, 

elefanter, store aper (som er 

utrydningstruet)

 Veier forenkler fangsten,

 Øker etterspørselen

 Fragmenterer landskapet

 Ødelegger habitater



Tropisk avskoging for forskjellig 

formål:

 Afrika; tømmer = penger

 Latin-Amerika og Sørøstasia: Omgjøring til 

landbruk (soyaprduksjon, kyr 

(kjøttproduksjon), palmeoljeproduksjon

 Fordriving av urfolk

 En økologisk katastrofe (Den sjette 

utrydning)



Liberia et biologisk ”hotspot”

 Rikt på arter som ikke finnes noen andre 

steder. 

 Halvparten av urskogen rasert på fem år…

 Dvergflodhesten, skogselefanten



Konklusjon

Økologisk bevissthet

Vis frem ofrene (miljø, folk og dyr)

Ecocrime: ”mer catchy og intutivt enn 

‟environmental crime‟, ‟green crime‟



Nature, difference and the rejection of harm: Expanding the 

agenda for green criminology

Nigel South

 Harm - inkluderer:

– Miljømoral

– Miljøetikk

– Dyrerettigheter 



Fire kategorier harm (skade)

1. Skade og kriminalitet tilknyttet 

luftforurensning

2. Skade og kriminalitet tilknyttet avskoging

3. Skade og kriminalitet tilknyttet 

artsutryddelse og dyremishandling

4. Skade og kriminalitet tilknyttet 

vannforurensning og ressursutarming



Grønn kriminologis agenda: 

Avdekke sammenhenger

 Akademía og ikke minst kriminologien må ta 

miljøødeleggelse langt mer alvorlig enn før. 

 Peke på at natur, dyr og mennesker ikke har 

tilstrekkelig beskyttelse gjennom lovverket.



Bird of paradise

 http://www.youtube.com/watch?v=bEhAbwC

Yc1c&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=bEhAbwCYc1c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bEhAbwCYc1c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=bEhAbwCYc1c&NR=1

