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Útdráttur 

Hér er leitað svara við því hvort það sé réttlætanlegt misnota dýr í þágu listar. 

Til þess að nálgast svarið er skoðað allt frá dýrum sem eingöngu eru ræktuð fyrir 
lúxusvörur mannsins, ofaukna gæludýraræktun og þá dýr sem látin eru leika listir sínar 
manninum til skemmtunnar. Í öðrum kafla er svo farið yfir það hvernig listamenn nota dýr 
í verkum sínum, sumir til þess að auka vitund mannsins og aðrir til þess að vekja athygli á 
óréttlæti dýranna í heiminum og hræsni mannsins gagnvart því. En allt of margir virðast 
ekki gera sér grein fyrir tilfinningum dýranna og nýta þau sem hvern annan hlut. Í þriðja 
kafla er farið yfir hver raunveruleg réttindi þessara dýra eru og hvort ekki þurfi að finna 
alþjóðasamninga um velferð dýra.  
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Inngangur  

Er réttlætanlegt að misnota dýr í þágu listar? Slæm meðferð á dýrum er daglegt brauð í 

heiminum í dag. Þau fá slæma útreið til þess að fæða og klæða nútímamanninn, oft á tíðum 

mörg þúsund kílómetrum frá neytanda sínum. Hinn vestræni heimur er að mestu leyti 

búinn að missa alla tengingu við hvaðan neysluvarningur hans kemur. Þar hafa skapast 

hefðir þar sem dýr fá mjög slæma meðferð af mannavöldum, til þess eins að skemmta 

mönnum. Við tengjumst dýrum minni tilfinningaböndum. Stórborgir rísa, þar sem dýr eru 

að miklu leyti ekki leyfð eða engin not þykja fyrir þau nema í formi varnings. Fyrir tíma 

iðnbyltingarinnar voru dýr samfélaginu mjög mikilvæg. En í dag eru þessi dýr aðallega 

félagar og tómstundargaman borgarbúa. Flestir geta eignast gæludýr á lífsleiðinni. Lítið er 

um reglur og eftirlit við dýrahald. Fólk getur ræktað dýr til ýmissa nota. Lifandi dýr eru 

orðin hluti af nútímatísku, í listir, sýningar og margt fleira. Oft verða þessi dýr heimilislaus 

þegar þeirra hlutverki í lífi mannsins er lokið, hvert svo sem það hlutverk kann að vera. 

Ég velti því stundum fyrir mér hvers vegna við getum ekki breytt þessu. með alla þá 

tækni sem við búum við nú á dögum. Við getum til dæmis framleitt feld úr gerviefnum 

sem er nauðalíkur ósviknum feldi, en stór hluti  dýrafelda sem fara á markað eru af dýrum 

sem fæddust einungis til þess að lifa lokuð inni í pínulitlu rými, sneidd af öllum réttindum 

til þess eins að framleiða vöru. Við getum ræktað mannseyra úr frumum og höfum gert 

tilraunir við að rækta hamborgara úr frumum kúa, en meiðum enn þörfustu þjóna 

mannkynssögunnar til þess eins að hagnast. 

Í fyrsta hluta mun ég fara yfir það hvernig dýr eru notuð af manneskjunni í daglegu 

lífi, ýmist til skemmtunar, til að klæðast og í þágu skemmtanagildis. Þannig mun ég byggja 

upp ákveðinn grunn sem skapar samhengi um almenna meðferð á dýrum í okkar samtíma, 

áður en ráðist er í greiningu á lifandi dýrum í listum. Í öðrum hluta fer ég yfir nokkra 

listamenn sem vinna með dýr, skoða verk þeirra og hvernig þeir nota dýr til listsköpunar 

sinnar. Að lokum verður farið yfir réttindi dýra og sérstaklega hvernig réttarstaða þeirra er 

á alþjóðavettvangi. Tilgangur skrifanna er að lesandinn verði meira vakandi yfir því 

hvernig hann neytir dýra dags daglega, þó ekki sér til matar heldur í þeim flíkum sem hann 

klæðist og þeirri list sem hann ber sér fyrir augum. Markmiðið er því að lesandinn geri 

sjálfan sig að upplýstum neytanda og myndi út frá því sjálfstæða skoðun á þeim varningi 

sem hann neytir og greiðir fyrir. 
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Réttlætir listsköpun dýrafórnir? Að dýr séu tekin af lífi og sett upp á veggi, þeim 

safnað eins og þau séu málverk? Í mörgum listgreinum eru dýr notuð sem skemmtanagildi 

fyrir mannfólkið þar sem velferð dýranna er ekki ávallt höfð að leiðarljósi. Árið 2013 er 

ótrúlegt að slíkt viðgangist enn. Dýrum er víða misþyrmt á hrottalegan máta, neitað um 

lífsnauðsynjar og látin deyja til þess að lífstíll vestrænnar menningar geti verið sem 

fjölbreyttastur. Þróunin sem hefur átt sér stað frá fornöld þar sem fá tæki voru til 

persónutjáningar og listsköpunar er gífurleg, þar sem fólk hafði lítinn aðgang að þeim 

upplýsingum um meðferð á dýrum sem við höfum í dag. Því mun eftirfarandi spurning 

vera höfð að leiðarljósi í þessari ritgerð: hafa listamenn nú á dögum, með allar sínar 

auðlindir af efnivið til sköpunar, rétt á því að taka líf vina okkar úr dýraríkinu og stilla 

þeim upp fyrir almenning? 
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1. Dýraníð í daglegu lífi  

Misþyrming á dýrum er margvísleg í nútímasamfélagi. Allt frá í stórum úthugsuðum 

aðgerðum í  þeim tilgangi að búa til peninga yfir í sorglegar manneskjur sem vilja einungis 

koma illa fram við dýr sem eru saklaus og minni máttar. Aðferðirnar eru margar og ljótar. 

Mikið heyrist talað um dýr sem fá slæma meðferð og eru notuð til að mannskepnan geti 

neytt sér til matar, svo sem við nöturlegar aðstæður á verksmiðjubúum. Dýr eru einnig 

notuð til þess að prófa ýmis efni, áður en þau komast í snertingu við mannfólkið. Ég mun 

hins vegar fjalla um mismunandi birtingamyndir á dýraníð sem er nýtt til lokaframleiðslu 

listar og hönnunar í nútímasamfélagi.  

Leður er vara sem við notum og umgöngumst í daglegu lífi, oft án þess að vita af því 

hvaðan það kemur. Leður er unnið úr mörgum tegundum dýra. Við þekkjum einna helst að 

dýr eins og kýr, svín, geitur og kindur séu notaðar til þessa að framleiða leður. En allskyns 

framandi dýr eru líka notuð eins og krókódílar, strútar, snákar og kengúrur. Einnig þekkjast 

dæmi þar sem kettir og hundar eru drepnir til þess að nýta skinn af þeim. Þessi dýr eru í 

sumum tilfellum ræktuð til þess eins að verða að efni sem manneskjan vill nýta1 . 

 

1.1 Leður 

Leður er ekki bundið við vöru eða merki. Það er nýtt í allskyns varning, allt frá fötum til 

bíla. Það er til að mynda notað sem einkennismerki tónlistarhreyfinga, nýtt til 

kynlífsiðnaðar, tengt við kúreka, notað í bókband og í innvið lúxusbifreiða. Neytendur 

þessa eftirsótta efnis gera sér hins vegar oft ekki grein fyrir því hvaðan það kemur. Mesta 

framleiðsla á leðri í heiminum í dag kemur frá Indlandi og Kína. Á þessum slóðum eru 

dýraverndunarlög lítil sem engin og þó svo að þau séu að einhverju leyti til staðar er þeim 

oft ekki framfylgt. 

Sem dæmi fóru rannsóknarmenn frá PETA (People for the Ethical Treatment of 

Animals) til Indlands og urðu þar vitni að hræðilegum gerðum verkamanna. Kýr sem voru 

á leiðinni í sláturhús höfðu hrunið niður af ofþreytu og voru píndar til að standa upp aftur. 

                                                
1 Höfundur óþekktur, „The Leather Industry“, PETA, sótt 2. desember 2013, http://www.peta.org 
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Aðferðirnar voru hreint út sagt hræðilegar. Halar á kúm voru brotnir, chilipipar nuddað í 

sárin og tabasco sósa sett í augun á þeim til að fá þær til að færast úr sporunum2.  

Rúmlega þúsund kúm er slátrað í hverri viku á Indlandi, aðeins í þeim tilgangi að búa 

til leður. Kýrnar eru margar keyptar frá fátækum fjölskyldum sem þurfa að losa sig við þær 

til að lifa af. Þeim er sagt að dýrin séu að fara að eignast gott líf á bóndabæ. Ástæðan er sú 

að kýr teljast til heilagra skepna á Indlandi og sumstaðar í landinu er hreinlega bannað að 

slátra þeim. Kýrnar eiga því oft langt ferðalag fyrir höndum, við slæmar aðstæður þar sem 

þeim er neitað um vatn og mat. Sumar þeirra lifa það ekki af og aðrar koma mjög laskaðar 

undan ferðalaginu. Sláturhúsin eru ekki vel búin og oft er kúnum slátrað í sama rými og 

þær eru geymdar í. Eftir að þær deyja eru þær fláðar. Skinnið er svo sett í eiturefna 

meðferð til að stöðva rotnun3. 

Meðferð dýra er ekki skárri í hinum vestræna heimi. Í Bandaríkjunum þurfa milljónir 

kúa að þola hryllilegar aðstæður. Þær búa við gríðarleg þrengsli, eru geldar, brennimerktar 

og afhornaðar lifandi, jafnvel án deyfingar. Þessar kýr lifa í verksmiðjum til þess eins að 

vera settar á markað til neyslu. Reglulega eru kýr skornar á háls og jafnvel aflimaðar og 

fláðar lifandi, til framleiðslu matar, allskyns varnings og meðal annars leðurs. Með hverri 

flík, hverju skópari og hverju leðursæti í bifreið hefur dýr verið dæmt til dauða til þess eins 

að fullnægja þörfum mannsins4. 

 

1.2 Dýrafeldur 

Dýrafeldur er þekkt lúxusvara. Fólk keppist gjarnan við að vera í sem flottustu og mest 

framandi feldum. Yfir 100 milljónir villtra dýra eru drepin á ári hverju, sum þeirra í þeim 

tilgangi að vera notuð til þess að búa til pels. Ekki fyrir löngu voru veiðimenn 

aðaluppspretta loðfelda, en í dag er öldin önnur5. Mikill fjöldi loðdýra er veiddur í 

Bandaríkjunum. Þau eru oft veidd og sett í lítil búr, þar sem þau fá ekki nægilegar 
                                                
2 Höfundur óþekktur, „The Leather Industry“, PETA, sótt 2. desember 2013, http://www.peta.org 
3 Shaun Monson leikstjóri og höfundur, Earthlings, heimildamynd, Libra Max, Shaun Monson og Nicole 

Visram, USA, 2005 

4 Höfundur óþekktur, „The Leather Industry“, PETA, sótt 2. desember 2013, http://www.peta.org 
5 Regan, Tom, EMPTY CAGES: Facing the Challenge of Animal Rights, Rowman & Littlefield Publishers,  

USA, 2005, bls 108 
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nauðsynjar, svo sem mat, vatn og hreyfingu. Við slík skilyrði geta þau fengið svokallað 

„búrabrjálæði“. Það kemur fram er dýrin verða fyrir gífurlegu stressi og lýsir sér þannig að 

dýrin ganga stanslaust fram og til baka á því litla geymslusvæði sem þau eru í. Þetta veldur 

þeim töluverðum skaða og getur leitt til hægs dauðdags. Þau dýr sem deyja ekki vegna 

aðstæðna sinna eru oft drepin á sem ódýrastan máta og eru þá til dæmis kæfð, hálsbrotin 

eða byrlað eitur. Ein versta aðferðin sem notast er við er rafstuð í endaþarm dýranna í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir að loðfeldurinn verði fyrir sem minnstu tjóni. Þau eru neydd til 

að bíta í málmstykki, sprota er stungið inn í endaþarmsopið og þeim gefið raflost. Þetta 

þarf stundum að endurtaka nokkrum sinnum til þess að ná að drepa dýrið6.  

Í dag kemur meirihluti loðfelda (um tvær og hálf milljón) af dýrum sem eru 

sérstaklega ræktuð til framleiðslu á feldum. Þau eyða ævi sinni á loðdýrabúum sem mörg 

hver líkjast hefðbundnum verksmiðjubúum. Minkar eru mikið notaðir og voru minkaskinn 

til dæmis 80% af smásölu loðskinnsvara í Bandaríkjunum árið 2001. Það ár voru um fjórar 

og hálf milljón minka drepnir, eingöngu til þess að nýta feldinn af þeim7. 

 

1.3  Gæludýr 

Á ári hverju eru um átta milljónir útigangsdýra tekin inn í dýraathvörf í Bandaríkjunum. 

Nánast helmingur þessara dýra fær ekki nýtt heimili og er því lógað. Helsta dánarorsök 

hunda og katta í Bandaríkjunum er vegna þessa. En hvers vegna er vandamálið svona 

stórt? Það eru um hundrað sextíu og þrjár milljónir hunda og katta í Bandaríkjunum. Einn 

af hverjum tuttugu þeirra enda í dýraathvarfi. Vandamálið virðist ríkja vegna fáfræði. 

Gæludýraeigendur virðast halda að þeir séu að bæta við stofninn eða rækta þá í gróðaskyni. 

Mælt er með því að eigendur hunda láti gelda dýrin, því það er í þeirra eðli að fjölga sér og 

þó svo að þeir séu geymdir innan girðinga eða fastir í taumi finna þeir sér leiðir til að 

sleppa til að leita að hugsanlegum maka. Aðeins þrátíu og fimm prósent hundaeigenda í 

Bandaríkjunum gelda dýrin sín, þrátt fyrir aukna fræðslu og vitund síðustu fjörutíu árin. 

Aðrir hundaeigendur kjósa að rækta undan dýrunum sínum, ýmist í gróðaskyni eða sem 

                                                
6 Shaun Monson leikstjóri og höfundur, Earthlings, heimildamynd, Libra Max, Shaun Monson og Nicole 

Visram, USA, 2005 

7 Regan, Tom, EMPTY CAGES: Facing the Challenge of Animal Rights, Rowman & Littlefield Publishers,  

USA, 2005, bls. 108 
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skemmtilega upplifun. Margir þeirra sem rækta undan eigin dýrum trúa að þau séu að bæta 

í hundastofninn ef þau finna heimili fyrir öll dýrin. En því miður virðist heimaræktunin 

leiða til fleiri heimilislausra dýra. Mikið af heimaræktuðum dýrum, jafnvel hreinræktuðum, 

enda á dýraathvörfum eða eru seld í dýrabúðir þar sem þau búa við lítið pláss og hafa fá 

tækifæri til að fylgja eðli sínu að leika og ærslast8.  

 

1.4 Dýragarðar 

Dýr í dýragörðum er fangað dýr, langt frá upprunalegum heimkynnum sínum og 

náttúrulegu umhverfi. Gestir garðanna stoppa aðeins í stutta stund við hvert sýningarpláss 

og bíða eftir að dýrin geri eitthvað spennandi. Lítill skilningur á sér stað hjá áhorfendanum 

á líðan dýrsins sem er skoðað.  

Þegar dýr eru fönguð er flest sem er dýrunum náttúrlegt og mikilvægt tekið af þeim. 

Andleg líðan þeirra getur orðið fyrir miklum skaða og er þekkt að fönguð dýr séu einmana 

og þunglynd. Þau eiga til að taka upp undarlegt hegðunarmynstur. Þunglyndi og andleg 

vanlíða dýra er kölluð „zoochosis“9 og er skilgreint sem sálræn vandamál tengd dýrum sem 

eru fönguð í langan tíma. Dýr í haldi sem sýna merki um mikið þunglyndi og andleg 

vandamál eru að reyna að takast á við lífið eftir að hafa verið fangað10. Ástandið er 

sumstaðar það slæmt að dýrum er jafnvel gefin þunglyndislyf á borð við Prozac, til þess að 

fela vandamálið fyrir almenningi.  

Til eru dæmi um að óhamingja dýra sé það mikil að þau reyni að strjúka. Í 

dýragarðinum í Dallas í Bandaríkjunum bjó górilla að nafni Jabari. Hann klifraði yfir vegg 

þar sem hann var geymdur og slapp inn í dýragarðinn á meðal fólks. Hann endaði á því að 

ráðast að fólki og var loks felldur með skothríð af völdum lögreglunnar sem hafði rýmt 

dýragarðinn11. Vitni sögðu að sést hefði til unglinga að henda steinum í górilluna áður en 

flóttinn átti sér stað.  

                                                
8 Pet Overpopulation,  American Humane Association, sótt 3. desember 2013,  http://www.americanhumane.org 
9 Carr, Michelle, „The Reality of Zoos“, PETA. sótt 3. desember 2013, http://www.peta.org  
10 Definition of Zoochosis, Collins, sótt 5. desember 2013, http://www.collinsdictionary.com 
11 Höfundur óþekktur, „Gorilla´s escape, violent rampage stun zoo officials“, NBC News, 2004, sótt 5. 
desember, http://www.nbcnews.com 
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Í mörgum dýragörðum eru dýr látin leika listir mannfólkinu til skemmtunar en ekki 

er allt sem sýnist. Almenningi er talin trú um að dýrin leiki listir fyrir þjálfara sína til að 

vinna sér inn verðlaun. Þetta er rangt, þar sem dýrin eru að fara algjörlega gegn eðli sínu 

með því að leika mannlegar kúnstir sem þeim hefur verið „kennt“.  Ofan á það bætist að 

þau búa oft við skelfilegar aðstæður og við stöðugan ótta um að þau verði beitt ofbeldi ef 

þau hlýða ekki skipunum þjálfara síns12. Oft á tíðum eru þjálfarar að eiga við gríðarlega 

stór dýr sem þeir geta lítið sem ekkert ráðið við. Þegar dýr á stærð við háhyrning er tekið 

og sett í sundlaug dregur það gífurlega úr lífsaldri þess, svo ekki sé minnst á lífsgæði. 

Háhyrningum er ætlað að leika sér frjálsir um hafið, en ekki að búa í litlum sundlaugum og 

sína listir á tilsettum tímum. 

Nýlegt dæmi er háhyrningurinn Tilikum sem tekinn var úr sínu náttúrulega umhverfi 

og gerður að skemmtikrafti fyrir mannfólkið bæði í Kanada og Bandaríkjunum. Hann var 

veiddur tveggja ára gamall árið 1983 við Íslandsstrendur og þjálfaður til að leika listir fyrir 

almenning. Árið 1991 sýndi Tilikum ráneðli sitt þegar að þjálfari hans féll í æfingalaug 

hans. Tilikum dró þjálfara sinn ofan í laugina og hélt henni í vatninu þar til hún drukknaði. 

Lausnin við þessu var að selja Tilikum í annan skemmtigarð, en þar hélt hann hegðun sinni 

áfram og dró tvo einstaklinga til bana til viðbótar og annar þeirra var þjálfari hans til 

margra ára. Sótt hefur verið um leyfi til að sleppa Tilikum aftur í sitt náttúrulega umhverfi 

en dýr sem hafa verið svona lengi í haldi manna eiga oft erfitt með að aðlagast sínu rétta 

umhverfi13. 

Af ofangreindri umfjöllun tel ég vera ljóst að dýr í dýragörðum eru fönguð gegn vilja 

sínum og lifa þar oft við bágar aðstæður. Sjálf lenti ég í slæmri reynslu er ég var stödd á 

Spáni í dýragarði. Ég kom að fuglum sem voru ofan á tréklumpum og sýndu sig fyrir 

almenningi. Þetta leit allt eðlilega út, þar til við komum nær. Þá tók ég eftir hvernig 

fuglarnir voru hlekkjaðir við klumpana, hvorki með mat né vatn og hræddust mannfólkið. 

Ef nálægð fólksins varð of mikil, þá reyndu þeir að fljúga í burtu með þeim afleiðingum að 

það kipptist í keðjuna. Þeir féllu þá niður og slógust í drumbinn. Í miklum erfiðleikum 

börðust þeir um til að komast aftur upp á drumpinn. Þetta var gríðarlega sorgleg sjón og 

                                                
12 Shaun Monson leikstjóri og höfundur, Earthlings, heimildamynd, Libra Max, Shaun Monson og Nicole 

Visram, USA, 2005 

13 Höfundur óþekktur, „Verður öðrum frægum háhyrningi sleppt við Íslandsstrendur?“, Morgunnblaðið, 
2013, sótt 3. desember 2013, http://www.mbl.is  
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barðist ég við að halda aftur af tárunum. Því má spyrja sig hvort dýragarðar hafi ekki tapað 

hlutverki sínu sem uppfræðslutól, á tímum þegar hægt er að læra um dýrin með því að 

horfa á heimildarmyndir og fræðsluþætti í stað þess að heimsækja þau í búrum. Þar er 

fylgst með dýrum í sínu náttúrulega umhverfi og þar má sjá þau hegða sér eðlilega. Einnig 

er hægt að skoða þau í sínu umhverfi í náttúrunni. Eftir að hafa kynnt mér efnið nánar, og 

sérstaklega í ljósi þess hversu slæma upplifun ég bý sjálf yfir, þá hvet ég fjölskyldu mína 

nú til þess að halda sig frá dýragörðum.  

 

Það er ljóst af framansögðu að dýr hljóta í mörgum tilfellum illa meðferð til að þóknast 

þörfum mannfólksins.  Slæm meðferð er þó ekki eingöngu bundin við bágar aðstæður dýra 

í dýragörðum og framleiðslu ýmiss konar. Listsköpun þar sem dýr koma við sögu getur 

verið enn ein birtingamyndin um hversu slæma útreið dýr geta fengið.  

Fólk bregst oft heiftarlega við þegar listamenn stilla upp dýrum í listaverkum sínum  

enda kannski ekki að ástæðulausu þar sem verkin snúast oft um grófar athafnir. 

Mannfólkið er samt ekki alltaf meðvitað um að það er virkur þátttakandi með því að sækja 

sýningar og uppákomur þar sem dýr eru meðhöndluð á misjafnan hátt. 

Hér á eftir verða teknir fyrir listamenn sem hafa vakið athygli með því að nota dýr á 

ýmsa vegu í listaverkum sínum. Hvaða boðskap eru þeir að flytja með verkum sínum, 

hvaða merkingu hafa einstök verk og hvers vegna eru dýr notuð, hverju bæta dýrin við, 

hvaða hughrifum er ætlast til að áhorfandinn verði fyrir.  
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2. Birtingarform hönnunar og listar 

2.1  Chris Jordan 
Chris Jordan er listamaður fæddur árið 1963 og hefur aðsetur í Seattle í Washington. 

Jordan er þekktur fyrir að gera verk á mjög stórum skala og vinna þau úr úrgangsefnum 

sem kemur frá neyslu mannfólksins, til dæmis notkun almennings á hlutum sem er erfitt að 

eyða og safnast þar af leiðandi upp í heiminum. Þetta er hegðun sem er ómeðvituð og þykir 

ekki stórmál en þegar hún er skoðuð á stærri skala sést skýrt að vandamál er til staðar. 

Mannfólkið er því í raun í afneitun um vandann. Hann setur svo verkin fram á myndrænan 

hátt til þessa að vekja athygli og hjálpa fólki að átta sig á hversu gífurlegt vandamál er til 

staðar14. Verkefnið „Midway: Message from the Gyre“ eftir Jordan vakti gífurlega athygli 

meðal almennings. Þar myndaði hann fjarlæga eyju í norður Atlantshafinu sem er eins 

konar ruslahaugur hafsins. Vegna straums á svæðinu safnast þar saman plastúrgangur sem 

hefur verið losaður í sjóinn af mannavöldum og er svæðið oft kallað ruslahaugurinn í 

austri15.  

Verkefnið er kraftmikil sjónræn ferð inn í 

umhverfisharmleik. Þar liggja tíu þúsund lík af 

albatrosaungum. Lík þeirra eru full af 

plastúrgangi úr sjónum sem foreldrar þeirra 

hafa komið með handa þeim í misgripum fyrir 

mat. Verkefnið hefur staðið yfir í mörg ár þar 

sem Jordan hefur heimsótt eyjuna og myndað 

sína upplifun af þessari umbreytingu á 

ósnortinni fegurð yfir í harmleik. Líkin eru umkringd lifandi fuglum í einu af fallegustu 

náttúrulegu athvörfum þeirra. Áhorfandinn verður vitni af blöndu af fegurð og hryllingi og 

er færður í tilfinningarússíbana af gleði, sorg og dauða. Verkefnið hefur fengið yfir tíu 

                                                
14Due, Linnea, „Un-Numbing the Numbers“, Ecology center, 2009, sótt 3. desember 2013, 
http://ecologycenter.org 
15 Höfundur óþekktur, „Great Pacific Garbage Patch“, Nationalgeographic, sótt 5. desember 2013, 
http://education.nationalgeographic.com 
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þúsund milljón áhorf á vefsíðu sinni og hefur verið mikil vitundarvakning fyrr almenning á 

hvernig neysla okkur er að verða að alþjóðlegu vandamáli16. 

 

2.2 Christien Meindertsma 

Christien Meindertsma er listakona sem hefur vakið athygli fyrir verkin sín. Hún 

útskrifaðist úr Design Academy Eindhoven árið 2003 og hefur síðan skoðað líf vara og 

hrárra efna í listsköpun sinni.  Hún gaf út bókina PIG 05049 sem leit dagsins ljós árið 

2007. Í bókinni fylgdi hún nafnlausa svíninu nr. 050049 eftir. Með bókinni vildi hún skoða 

hvernig dýrið yrði nýtt eftir dauða og hvar það myndi enda17. Eftir slátrun ferðuðust hlutar 

af svíninu um allan heim og enduðu í 185 ótrúlegum hlutum. Gelatín úr húð þess endaði í 

lakkrís, tyggjói, lyfjahylkjum og ostaköku af öllum hlutum. Gelatínið var líka nýtt sem 

leiðari fyrir skot í byssur. Svínsfita endaði meðal margra annarra efna í hrukkukrem og 

sjampó. Þetta eru upplýsingar sem framleiðendur reyna gjarnan að hylja fyrir 

neytandanum. Lím er gert úr beinum og postulín úr ösku þeirra. Prótein eru unnin úr hárum 

svínsins sem notuð eru m.a. til að mýkja brauð. Hjartalokur og bjór urðu einnig til fyrir 

slátrun svíns 05049. Allt annað sem var ekki nýtt var svo breytt í græna raforku18.  

Með bókinni var Christien að skoða ummæli prófessors úr 

University of Venice. Hann hefði sagt henni að þegar hann var 

ungur var hver einasti hluti svíns nýttur. Jafnvel blóð svínsins var 

sett í fötur til að búa til blóðbúðing.  

Við gerð bókarinnar sá hún að hver einasti hluti svísins væri 

notaður en til þess að það sé mögulegt er þörf á því að drepa 

hundruði svína á dag, vegna þess hve lítið magn er að sumum 

efnunum sem er verið að nýta. Í bókinni myndaði hún hvern einasta hlut sem svínið endaði 

í, tók fram hvaða hluti af svíninu var notaður í gerð hans og hvernig það var nýtt í 

hlutinn19.  

                                                
16 MIDWAY, Midway, sótt 3. desember 2013, http://www.midwayjourney.com 

17 bio, Christien Meindertsma. sótt 3. desember 2013, http://www.christienmeindertsma.com 
18 Regine, „PIG 05049, a conversation with Christien Meindertsma“, We make money not art, 2008. Sótt 5 
desember, http://we-make-money-not-art.com  
19 Meindertsma, Christien, PIG 05049: 1:1, BrightWrite þýddi, 2 útgáfa, FLOCKS, Holland, 2008, bls 3. 
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Með bók sinni tekst henni að vekja athygli á því hvernig dýraafurðir eru allt í 

kringum okkur allt frá því að vera í veggfóðri heima hjá okkur og yfir í það að vera notað í 

hjartaloku sem bjargar manslífum. 

 

2.3 Tinkebell 

Katinka Simonse er betur þekkt í hönnunar- og listheiminum sem Tinkebell. Hún er fædd í 

Goes í Hollandi en ólst upp í Amsterdam. Þar lærði hún hönnun í Sandberg Instituut og 

útskrifaðist árið 2005. Tinkebell er mikill dýraverndarsinni. Hún er grænmetisæta og hefur 

tileinkað listsköpun sinni velferð dýra20. Hún er mjög umdeild fyrir að reyna að draga fram 

hræsni almennings með ögrandi verkum. Hún horfist í augu við almenning sem er oft á 

tíðum ekki tilbúinn að takast á við vanda sem þeim finnst hreinlega ekki koma sér við21.  

 

2.3 a) Popple 

Popple er verk eftir hana frá árinu 2008. Verkið 

var bæði ádeila á tískuheiminn sem alla tíð hefur 

nýtt dýraafurðir og ádeila á gæludýraeign 

mannfólksins, einkum og sér í lagi hvernig við 

höfum þróað dýr til að uppfylla okkar eigin þarfir. 

Í framhaldi af því þá hæddist hún að 

tískubransanum sem hannar flíkur sem eru í raun tvær í einu, þar sem hægt er að fá nýja 

vöru með því að snúa flíkinni á rönguna22. Tinkebell notaðist við hundsfeld með áföstum 

hundshaus og fótum. Þegar hundsfeldinum var snúið á rönguna birtist kattarfeldur með 

tilheyrandi útlimum og höfði.Verkið var innblásið af leikfangabangsa sem einnig var taska 

ef honum var snúið við. Þarna horfir Tinkebell til þörf mannsins til að stjórna og hvernig 

hugmyndafræði á bakvið gæludýrasköpun hefur þróast, til að draga fram neysluviðhorf 

almennings til gæludýra. Hvaða dýr hentar best mínum lífstíl? Ef dýrið virkar ekki fyrir 

mig, skipti ég því bara út, jafnvel fyrir annað alveg eins. Einnig er Tinkebell að fjalla um 

dýrafeldi, hversu auðvelt er að nálgast föt úr loði og hvernig flíkur hafa farið úr því að vera 

                                                
20 Over Katinka Simonse Alias Tinkebell, Katinka Simonse Tinkebell, sótt 5 desember 2012, 
http://www.katinkasimonse 

21 TINKEBELL TINKEBELL, Tinkebell, sótt 3. desember 2013, http://looovetinkebell.com  
22 Giovanni, Aloi, art and animals, I.B.Tauris & Co. Ltd, London, 2012, bls 45. 
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ein flík yfir í margfaldan tilgang við það eitt að snúa henni við. Almenningur vill allt í 

einum hlut og hafa lífið sem einfaldast – líka í gæludýraeign. Hreyfing og hljóð sem dýr 

gefa frá sér passa ekki inn í lífstíl nútímamannsins. Hann reynir að stjórna þessu með 

hlýðnikennslu svo dýrið aðlagist þörfum, óskum og þrám eigandans. Dýrið verður 

aukabúnaður daglegs félagslífs, upp á punt, allt eftir hentugleika mannfólksins23. 

 

2.3 b) Save the Males 

Save the Males, eða „Björgum karldýrunum“, er verk sem að Tinkebell bjó til fyrir 

nýstárlegan hönnunarviðburð, Platform 21, í Amsterdam þar sem henni var boðið að taka 

þátt. Hún notaði líf og dauða hana í verksmiðjuframleiðslu á eggjum sem innblástur fyrir 

sitt verk. Það eru ekki not fyrir jafnmarga hana og hænur vegna þess að þeir verpa ekki 

eggjum. Þess vegna eru þeir teknir af lífi sem ungar. Algeng aftökuaðferð er að setja þá í 

tætara. Tinkebell fór því á hollenskt verksmiðjubú, keypti 61 hanaunga sem áttu að vera 

teknir af lífi og varð sér úti um tætara. Hún mætti með ungana á sýningu þar sem hún sagði 

frá hver örlög þessara unga ættu að verða. Hún bauð gestum tækifæri á að bjarga lífi unga 

með ættleiðingu og hafði útbúið mjög ítarlegar leiðbeiningar um hvernig skildi hugsa um 

dýrið. Þeir hanar sem myndu ekki vera ættleiddir á sýningatímanum yrðu settir í tætarann 

og þannig uppfylla sitt upprunalega hlutverk á verksmiðjubúinu. Verkið var svo umdeilt að 

annar listamaður sem tók þátt í sýningunni stal tætaranum í þeirri hugleiðingu að bjarga 

dýrunum og kom honum í hendur lögreglu. Lögreglan handtók Tinkebell sem þurfti svo að 

sitja í fangaklefa yfir nótt. Skipuleggjandi hátíðarinnar afhenti lögreglunni svo ungana sem 

fór á endanum með þá aftur á verksmiðjubúið og örlög þeirra voru þar með ráðin. Þeir 

enduðu eftir allt saman í tætaranum24.  

 

 

 

 

                                                
23 Giovanni, Aloi, art and animals, bls 45. 
 
24 Tinkebell. og Coralie Vogelaar, DEAREST TINKEBELL,, Tinkebell., Amsterdam, 2008, bls 679. 
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2.3 c) Dearest Pinkeltje 

Það er óhjákvæmilegt að fjalla um Tinkebell án þess að fjalla 

um eitt af hennar umdeildustu verkum. Pinkeltje var 

kötturinn hennar Tinkebell, en árið 2004 tók listakonan líf 

hennar og gerði úr henni tösku. Pinkeltje var orðinn mjög 

veikur og þunglyndur. Það átti að lóga honum hvort eð er. 

Tinkebell tók það því í sínar hendur. Hún kynnti sér hvernig 

væri mannúðlegast að enda þjáningar kattarins frekar en að 

fá dýralækni í verkið, enda var kötturinn dauðhræddur við læknisheimsóknir. Í framhaldi 

ákvað hún að sýna fram á það hvernig dýr eru notuð í framleiðslu á fatnað og bjó til 

handtösku úr kettinum. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og voru þau mjög neikvæð. 

Henni barst fjöldinn allur af bréfum með hótunum og svívirðingum. Hún fékk fullt af 

hatursskilaboðum og einnig lífshótanir. Tinkebell sá sér leik á borði og safnaði öllu saman 

og gaf út bókina Dearest Tinkebell. Þar birtu hún öll skilaboðin og myndir af höfundum 

þeirra25  

Tinkebell er mjög ögrandi í verkum sýnum og velti ég því fyrir mér hvort hún gangi 

oft á tíðum of langt. Eru þessar aðferðir nauðsynlegar til þess að vekja athygli á 

málstaðnum? Tilgangur hennar er vitundarvakning og hefur hún ákveðið að reyna að 

hneyksla til að ná til almennings. Í viðtali við Tinkebell í kjölfarið af sýningunni Platform 

21 sagðist hún einungis vera að reyna að vekja athygli á því að 31 milljónir af hanaungum 

er drepnir á hverjum degi af stórum fyrirtækjum. Þegar hún ætlar hinsvegar að gera það í 

almenningsrými er hún handtekin og sett í varðhald26.  

Dearest Pinkeltje verkið gekk mjög langt í hreinni ögrun og vakti upp mikla reiði 

meðal almennings. Reiði fólks stafaði ekki vegna framleiðslu á loð fatnaði heldur fyrst og 

fremst vegna þess að um var að ræða handtösku framleidda úr feldi heimiliskattar og þar 

með var um að ræða dráp á rangri dýrategund. Af  þessu verki má velta fyrir sér hver er 

munurinn á því að drepa kött og að drepa ref ? er það vegna þess að við höfum náð að 

tengjast tilfinningalegum böndum við heimilisketti en refurinn er okkur en þá svo fjarlægur 

þrátt fyrir að vera þróunarfræðilega séð alveg eins og kettir. 

 

                                                
25 Tinkebell. og Coralie Vogelaar, DEAREST TINKEBELL, bls 677 
26 Tinkebell. og Coralie Vogelaar, DEAREST TINKEBELL, bls 679. 
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2.4 Guillermo Vargas Habacuc 

Guillermo Vargas Jiménez, einnig þektur sem Habacuc, er fæddur 18. September árið 1975 

í San José í Costa Rica.27 Hann hóf nám í Universidad Interamericaca de Costa Rica í 

sérhæfðri kennslu. Hann gaf það upp á bátinn og skilgreinir sig í dag sem sjálflærðan 

listamann. Vargas notar marga miðla við listsköpun sína. Hann stundar ljósmyndun, málar 

málverk, gerir gjörninga, innsetningar, listræna dansa og vídeóverk. Hann hefur sýnt verk 

sín í Mexíkó, Nicaragua, Costa Rika og í Inter-American Development Bank í 

Bandaríkjunum28.  

Verk hans, Exposicion nr. 1, sem var sýnt 16. ágúst 

árið 2007 í Codice galleríinu í Nicaragua, er hans 

frægasta verk, enn sem komið er. Sýningin samanstóð 

af 175 bútum af krakki og únsu af marijúana sem var 

brennt á meðan að lag kennt við pólitíkusaflokkinn 

Sandinista var spilað aftur á bak29. Nokkrar 

ljósmyndir voru á veggjunum en úti í einu horni á 

galleríinu var sveltandi götuhundur af nafninu 

Nativada bundinn. Sagan segir að Guillermo hafi 

fengið nokkra krakka til að handsama villihund fyrir sig sem hann kom síðan fyrir inni í 

galleríinu og skrifaði á vegginn með hundamat setninguna „Eres lo che lees“ eða „Þú ert 

það sem þú borðar“. Gestum sýningarinnar var hvorki heimilt að gefa Nativada að drekka 

né borða. Hann var bundinn með eins meters löngu bandi sem gerði honum aðeins kleyft 

að snúa sér í eina átt. Sýningagestir mynduðu hundinn og fóru myndir af honum fljótt á 

flug um samfélagsmiðla. Mikið umtal fór í gang og talið er að Nativada hafi dáið úr hungri 

á meðan á sýningunni stóð30. Gagnrýnin var mjög hörð og gekk svo langt að 

undirskriftalisti var settur á laggirnar til þess að meina Guillermo að taka þátt í Bienal 

                                                
27 Höfundur óþekktur, „Habacuc Guillermo Vargas Jiménez (a.k.a. Habacuc)“, Way Back Machine, 2007, 
sótt 5 desember, http://web.archive.org 
28 Guillermo Vargas rechazó crí-ticas a Exposición # 1., Vueltaenu, 2008, sótt 5 desember, 
http://www.vueltaenu.com 
29 Giovanni, Aloi, art and animals, bls 126. 
30 Giovanni, Aloi, art and animals, bls 126. 
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Centroamericana í Hondúras árið 2008. Listinn fékk fjórar milljónir undirskrifta og segist 

Guillermo sjálfur hafa skrifað undir31.  

Guillermo neitaði ávallt að tjá sig um örlög hundsins Nativada. Hann lagði þá 

staðreynd fram að enginn sýningagestanna hefði reynt að frelsa hundinn, gefa honum að 

borða, hringja á lögregluna eða leggja fram kvörtun við galleríið. Forstöðumaður 

gallerísins sagði hins vegar allt aðra sögu. Hann heldur því fram að Nativada hafi fengið 

reglulega að borða og hafi aðeins verið bundinn í þrjá daga og eftir það hafi hann sloppið. 

Stuttu eftir sýninguna gaf Guillermo út yfirlýsingu um umfjöllunarefni sýningarinnar þar 

sem hann gaf fram að hann hafi ekki verið að gera lítið úr fátækt á svæðinu, níðast á dýrum 

eða sjokkera saklausa borgara. Heldur til þess að vekja athygli að því að í heimabæ hans 

San José deyja árlega tíu þúsund flækingshundar úr hungri og að enginn veitir þeim athygli 

né gefur þeim að borða, líkt og var í tilfelli Nativada í listagalleríinu32.  

Þrátt fyrir að örlög hundsins Natividad séu óljós  vakti verkið gríðarlega mikla 

athygli og var hann gagnrýndur harkalega fyrir þessa skelfilegu meðferð á hundinum33.   

Guillermo tókst að draga fram reiði fólks og sýna fram á hræsni almennings þar sem það 

situr aðgerðalaust meðan tugir þúsundir flækingshundar svelta á götum úti. 

  

2.5 Marco Evaristti 

Marco Evaristti (f.1963) er arkitekt og listamaður frá Chile. Hann er þekktur fyrir 

listsköpun sem hreyfir við tilfinningum áhorfandans. Hann er arkitekt að mennt frá 

konunglega háskólanum í Kaupmannahöfn og hefur hann starfað í Danmörku um tuttugu 

ára skeið þar sem hann hefur getið sér gott orð sem listamaður34. 

Fjölmörg verka hans eru unnin úti í náttúrunni og hafa þau jafnan vakið mikla 

athygli. Sem dæmi má nefna verk þar sem hann málaði í skærrauðum lit íssjaka á 

Grænlandi35, fjallstopp Mont Blanc í Frakklandi, frosinn foss í Noregi og sandöldu í 

Sahara. Marco lét sér þó ekki nægja að mála sandölduna í Sahara rauða heldur þakti hann 

                                                
31 Giovanni, Aloi, art and animals, bls 127. 

32 Giovanni, Aloi, art and animals, bls 126-127. 

33Giovanni, Aloi, art and animals, bls 126. 

34 Evaristti, Evaristti Studios, sótt  4. desember 2013, http://www.evaristti.com 

35 THE ICE CUBE PROJECT, 2004, Evaristti Studios, sótt 4.  desember 2013,  http://evaristti.com 
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nokkur dýr rauðri málningu samhliða, þ.m.t. kameldýr,36 en sá gjörningur dregur athygli 

manns að verki sem Marco vann fyrr á ferlinum.  Það vakti sérstaka athygli og upp spruttu 

miklar deilur, enda álitamál hvort ekki hafi verið á ferðinni dýraníð. Um er að ræða verk á 

sýningu sem bar heitið Helena og haldin var í Trapholt safninu í Kolding árið 2000. Verkið 

samanstóð af 10 blöndurum og í hverjum þeirra svamlaði gullfiskur. Það var svo undir 

áhorfendanum komið hver endalok þeirra yrðu. Verkið var túlkað af listamanninum sem 

ferðalag um heim sem samanstæði af þremur manngerðum; sadistum, öfuguggum og 

siðapostulum. Þannig myndi sadistinn ekki hika við að setja blandarann af stað, 

öfugugginn myndi fylgjast spenntur með á hliðarlínunni en siðapostulinn myndi bregðast 

hinn versti við að sá möguleiki væri fyrir hendi að setja blandara af stað.  

Verkið fékk mjög neikvæða umfjöllun og gekk 

svo langt að Peter Meyers stjórnandi safnsins 

var kærður af lögreglunni í Kolding. 

Aðdragandi málsins var að Peter fékk sekt frá 

lögreglunni fyrir að neita að taka blandarana úr 

sambandi. Hann taldi það eyðileggja 

trúverðugleika verksins. Hann lét þó eftir 

ágengi lögreglunnar eftir þriðja dag 

sýningarinnar og tók loks blandarana úr 

sambandi. Hann fékk sekt sem hann neitaði síðan að borga. Vegna sektarinnar var hann 

kærður og hafði sektin þær afleiðingar í för með sér að farið var að skoða hvort um dýraníð 

væri að ræða. Sérfræðingar voru kallaðir til réttarhalda, þar á meðal stjórnandi listasafns í 

Silkeborg í Danmörku sem taldi verkið mikilvægt fyrir myndlistarhefðina. Verkfræðingur 

var fenginn til að álykta að um skjótan dauðdaga væri að ræða þegar blandari væri settur í 

gang og sérfræðingur við dýrafræðistofnun hélt því fram að fiskar hefðu ekki skilningarvit 

og því ekki skilning á því sem væri í gangi. Eftir að heyra álit allra þessara sérfræðinga 

sýknaði dómari Meyers og dómstóll úrskurðaði enn fremur að listsafnið bæri ekki að borga 

sektina37 þrátt fyrir að hafa sett gullfiskana vísvitandi í dauðagildru þar sem að nokkrir 

þeirra voru hakkaðir í tætaranum. 

                                                
36 THE ARIDO ROSSO PROJECT, 2008, Evaristti Studios, sótt  4. desember 2013,  http://www.evaristti.com 
37 HELENA & EL PESCADOR, 2000, Evaristti Studios, sótt 3. desember 2013,  

http://evaristti.com 
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Ljóst er að dýraníð fyrirfinnst allsstaðar í kringum okkur hvort sem við verðum vör við það 

eða ekki. Dýraafurðir eru út um allt og dýr eru drepin í sláturhúsum út um allan heim. 

Ofangreindir listamenn eiga það sameiginlegt að opna augun fyrir fólki og draga fram í 

verkum sínum ýmsa birtingarmynd þess hvernig dýr drepast af mannavöldum eða hvernig 

slæm meðferð á dýrum fer fram í hinu daglega lífi. Verkefnið „Midway: Message from the 

Gyre“ eftir Jordan sýnir mannfólkinu það að neysla okkar er orðið vandamál á alþjóðavísu 

þar sem tugir þúsundir fugla láta lífið vegna þess að þeir hafa borðað plastúrgang. Verkið 

pig 05049 eftir Christien  sýnir fram á að notkun á dýrum er samofin samfélaginu upp að 

vissu marki sem fæstir neytendur átta sig á. Svínið í verkinu kemur frá sláturhúsi og hefur 

væntanlega ekki átt gott líf þar. Eftir að svíninu var slátrað enduðu hlutar úr því út um allan 

heim og voru notaðir í 185 mismunandi svínaafurðir. Í verki Tinkebell þar sem hún þurfti 

að dúsa í fangelsi yfir nótt fyrir að hóta að drepa hanaunga fyrir framan augu almennings 

má velta fyrir sér á hvaða forsendum hún var handtekin og hvort það hafi verið vegna brota 

á dýraverndarlöggjöf  Hollendinga eða vegna ósiðlegs athæfis á almannafæri. Eftir að 

Tinkebell var handtekin voru hanaungarnir færðir verksmiðjubúinu aftur þar sem þeim var 

slátrað. Verkið Exposicion nr. 1, eftir Guillermo vakti gríðarlega athygli en það varð aldrei 

lögreglumál eða fór fyrir rétt í Nicaragua. Enginn af sýningargestunum hafði ekki einu 

sinni vit á því að hafa samband við yfirvöld eða lögreglu. Verkið Helena eftir Marco 

Evaristti rataði hins vegar alla leið til dómstóla í Danmörku þar sem Peter Meyers 

stjórnandi listasafnsins sem verkið var sýnt í var ákærður fyrir dýraníð. Dómendur komust 

að þeirri niðurstöðu að ekki væri um að ræða dýraníð þar sem að dómskvaddir matsmenn 

komust að þeirri niðurstöðu að fiskar hefðu ekkert skilningarvit sem er til að mynda 

þversögn við löggjöf annars staðar í heiminum. Slæm meðferð á dýrum á sér stað um allan 

heim og almenningur vill vita sem minnst af því. En um leið og það er sýnilegt fyrir augum 

almennings blossar upp mikil reiði og ádeila. Í framhaldinu mun ég kanna réttindi dýra í 

alþjóðlegu samhengi. 
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3. Réttindi dýra 

Margar þjóðir hafa samþykkt einhvers konar löggjöf um dýravernd. Í Lissabon-

sáttmálanum, hinni nýju stjórnarskrá Evrópusambandsins sem samþykkt var 1. desember 

2009, er sett fram í sáttmálann er varðar starfshætti Evrópusambandsins, í öðrum bálk 13. 

greinar eftirfarandi tilmæli:  

Sambandið og aðildarríkin skulu við mótun og framkvæmd á stefnum Sambandsins á 

sviði landbúnaðar, sjávarútvegs, flutningastarfsemi, innri markaðarins, rannsókna og 

tækniþróunar og geimvísinda, taka fullt tillit til velferðar dýra, sem skyni gæddra 

skepna, en virða jafnframt laga og stjórnsýsluákvæði og venjur í aðildarríkjunum, 

einkum að því er varðar trúarlegar athafnir, menningarhefðir og menningararfleifð 

tiltekinna svæða.38 

Ákvæðið í Lissabon-sáttmálanum hefur verið mikið fagnaðarefni hjá dýraverndarsinnum 

og dýraverndunarfélögum að fá loksins lögfest dýraverndarákvæði inn í formlega löggjöf. 

Hér á landi voru ný lög um velferð dýra samþykkt í maí 2013 nr. 55/201339.  en markmið 

laganna er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við vanlíðan, hungur og þorsta, 

ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr eru skyni gæddar verur 

sbr. 1.mgr.1gr. laganna. Hér með hafa Íslendingar bæst í hóp ríkja sem hafa lagt metnað í 

að innleiða löggjöf um dýravernd í landsrétt.   

Það er langt í frá að dýrvernd hafi verið hátt skrifuð í löggjöf ríkja í gegnum árin. 

Margoft hafa verið settar fram yfirlýsingar, þekktust er þó sennilega yfirlýsing UNESCO 

frá árinu 197840þar er kveðið á um að öll dýr hefðu sama tilverurétt, ekkert dýr skyldi 

verða vera illa meðhöndlað eða beitt ofbeldi, dýr væru undir lögvernd og dauð dýr skyldi 

meðhöndla af virðingu. Þessi yfirlýsing var aldrei samþykkt á alþjóðavísu. Nú liggur fyrir 

alþjóðleg yfirlýsing sem býður samþykktar hjá Sameinuðu þjóðunum en þar er lagt upp með 

að stjórnvöld geri með sér samkomulag sem viðurkenni að dýr séu skyni gæddar skepnur 

sem beri að vernda fyrir grimmd og þjáningu.   

                                                
38 Consolidated Version of the Treaty on European Union [2008] OJ C115/13  
 
39Lög um velferð dýra, 2013, sótt 3. Desember 2013, http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013055.html 
 
40 Chapouthier, G., & Nouet, J. C. The Universal Declaration of Animal Rights. Ligue Francaise Des Droits 
de l'Animal. Ritstj., Paris, 1998.  Bls. 9.	  
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Erfitt gæti reynst að setja einhvers konar alþjóðleg lög um dýraréttindi, þar sem 

mismunandi menningarheimar og arfleið aðskilur heimshornin á milli. Til að mynda má sjá 

hvernig viðbrögð almennings urðu þegar Tinkebell drap köttinn sinn og gerði úr honum 

tösku en samt sem áður er ekkert sjálfsagðara en að klæðast tösku úr hlébarðamunstri á 

Vesturlöndum. Í þessu samhengi má einnig bera saman veitingarhús í Asíu og Evrópu þar 

sem sjálfsagt þykir að panta sér kattarsteik í Kína, en það væri seint viðurkennd máltíð í 

Evrópu. Í verki Guillermo var hundurinn Nativada bundin í horni þar sem hann fékk hvorki 

að borða né að drekka og er talið að hann hafi drepist úr hungri. Á Íslandi eru hundar besti 

vinur mannsins og slík meðferð á hundi eins og í tilfelli Nadivata myndi vera tilkynnt til 

lögreglu og gæti varðað sektum eða fangelsi allt að einu ári sbr. 1. mgr. 45. gr. laga um 

dýravelferð. Í máli Marco Evarissti komust dómstólar í Danmörku að þeirri niðurstöðu að 

ekki væri um að ræða dýramisnotkun þar sem að gullfiskarnir hefðu ekkert skilningar vit. Í 

Ástralíu er bannað að geyma gullfiska í hringlaga búrum þar sem að það er talið brengla 

skynjun fiskanna á umhverfinu sem er þversögn við niðurstöðu dóms. Dómstólar í Ástralíu 

hefðu þar af leiðandi komist að allt annarri niðurstöðu en þar í landi er ströng löggjöf41  

sem bannar alla grimmd gagnvart dýrum. Af framangreindri umfjöllun má sjá hversu ólíkir 

menningarheimar geta verið og hversu ólík löggjöf er eftir ríkjum. Það verður að setja 

einhver mörk eða setja lög fyrir þá sem ekki geta tjáð og varið sig. Réttast væri að gerður 

yrði alþjóðasáttmáli um réttindi dýra sem hefur sama lagalegt gildi og alþjóðlegir 

mannréttindasáttmálar er flest ríki heimsins eru aðilar að. 

 

 

  

                                                
41 The Prevention of Cruelty to Animals Act 1986, 5. desember 2013, http://www.austlii.edu 
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4. Lokaorð 

Heimurinn er ekki svartur og hvítur. Erfitt getur verið að greina á milli þess sem er rétt og 

rangt. Okkur langar að gera svo margt í lífinu, en oft er það ekki hugsað til enda. 

Almenningur er tilbúinn að fá sér gæludýr, en hugsar það ekki alla leið. Vinnan á bak við 

dýraeign er gífurleg og eigendur geta fengið nóg af því. Þeir losar sig þá við gæludýrið sem 

verður án heimilis og í leit að öðru heimili. Ég tel að við séum alltof dugleg að líta í hina 

áttina og neita að horfast í augu við það sem er í gangi beint fyrir framan nefið á okkur. 

Við skoðun verka Tinkebell er stutt á milli ánægju og reiði, því mörg af hennar verkum eru 

á mörkum að fara yfir strikið, en hennar helsti kostur er sá hversu vel hún vinnur með 

fávisku og fljótfærni fólks. Fólk á það til að rjúka upp án þess að hafa kynnt sér alla 

söguna. Tinkebell leyfir fólki að segja sögur um sig og verkin hennar og tekur oft undir 

þær sjálf, þó að ekkert af þeim sögum séu sannar. Inni á milli gerir Tinkebell verk sem 

maður annað hvort elskar eða hatar.  

Maður getur reynt að setja sig í fótspor Tinkebell og reynt að skilja að hana hafi 

langað að kveðja kisuna sína og nýta hana sem uppsprettu listaverks og vekja athygli á því 

hversu fáránlegt það er að búa til hluti úr dýrum og er ég er engin undantekning. Ég hef 

keypt mér leðurskó og ekkert velt fyrir mér hvaðan leðrið kom og hvaða dýr þurfti að þjást 

fyrir það. Ég hef borgað mig inn í dýragarða og horft á fönguð dýr leika listir sínar. Það er 

hins vegar aldrei of seint að stoppa og hugsa um hvað maður er að borga fyrir eða að 

styrkja með peningunum. Einhversstaðar þar maður að byrja. 

Í heiminum er fullt af fólki sem er  tilbúið til þess að segja þér hvað er rétt og hvað er 

rangt.  Það er undir þér komið að ákveða hverju þú ætlar að trúa. Margir telja að fiskar geti 

ekki fundið fyrir sársauka, en til eru rannsóknir sem sýna annað. En ef við erum ekki viss 

er þá ekki betra að horfa á hlutina þannig að fiskar eru lifandi verur og okkur ber að virða 

það. Ég velti fyrir mér hvaða rétt Marco Evaristti telur sig hafa til þess að ákveða að fiskar 

hafa ekki tilfinningar. En ætli að maður verði ekki að átta sig á því að sumir gera allt til að 

vekja athygli þó það kosti líf annarrar veru.  

Ég tel Guillermo sýna álíka óréttláta athyglisþörf þegar að hann lét krakka fanga 

flækingshund í þeim tilgang að stilla honum upp sem sýningargrip. Hann talar um að hann 

hafi viljað vekja athygli á því hversu margir flækingshundar gangi lausir í heimabæ sínum 



 25 

og það get ég vel skilið. Það er augljós þörf á að fræða fólk um það hvað það þýðir að eiga 

gæludýr. En ég tel það ekki gefa honum rétt á því að fanga þennan hund og svipta hann 

frelsinu. Hundurinn hafði kannski ekki mikið fyrir og þurfti að berjast við að afla sér 

matar, en með því að fanga hann, neita honum um vatn og mat, þá tekur listamaðurinn allar 

lífslíkur frá hundinum. Auðvitað er það ekki alltaf neikvætt að vinna með dýr. Ég tel að 

svo lengi sem að virðing sé borin fyrir dýrinu og réttindum þess að þá sé hægt að finna 

leið.  

Ég vil trúa því að við getum breytt heiminum og gert hann betri fyrir okkur öll, en 

fyrst þurfum við að sjá og skilja hvað er að. Chris Jordan sýnir okkur með verki sínu 

Midway  hvað við erum að gera, ekki bara landinu okkar heldur dýrunum sem lifa á 

jörðinni með okkur. Ef fram fer sem horfir, hvar endum við þá? Við þurfum að fylgjast 

betur með því hvað er í neysluvörunum okkar. Þurfum við virkilega allar þessar umbúðir 

eða komumst við upp með að nota töluvert minna? Gerum eins og Christien Meindertsma í 

bókinni um svínið og opnum augun fyrir því hvað er í vörunum í kringum okkur og hver 

þarf að þjást fyrir það. 

Eftir skrif þessarar ritgerðar tel ég vera ljóst að slæm meðferð á dýrum á sér stað um allan 

heim og á öllum dýrategundum. Ég tel að styrkja þurfi dýraverndunarlög allstaðar í 

heiminum og að settir verði alþjóðasamningar um velferð dýra. 
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