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– Vi tar til orde for
en forandring som
vil påvirke mange.
Det kan virke
frustrerende, sier
Samuel Rostøl
i Norsk Vegansamfunn.
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Veganere
opplever
hets i
sosiale
medier

Thea Storøy Elnan og Caroline Enge
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Veganere bidrar selv til å fremprovosere hets,
ifølge bygdeforsker Reidar Almås. – Vi kan oppfattes som arrogante og selvgode, erkjenner
Samuel Rostøl i Norsk Vegansamfunn.

Veganisme

J

eg har fått høre at jeg ikke må overføre veganismen til ungen min, fordi han fortjener bedre, sier Cecilie
Andrea Stene Overholt.
Hun har vært veganer i fire år og
driver en Snapchat-kanal om hvordan det
er å være vegansk mamma.
Etter at Overholt fikk en sønn, er hun
blant annet blitt kalt barnemishandler av
ukjente.
– Oppfattes som arrogante
Å si at dyr myrdes eller tortureres kan provosere mange. Blant det økende antallet
veganere i Norge opplever flere å bli hetset i sosiale medier.
Fungerende leder i Norsk Vegansamfunn, Samuel Rostøl, vedgår at noen veganere er ganske direkte i språkbruken.
– Vi oppfattes kanskje noen ganger som
arrogante og selvgode. Jeg har gjort et valg
jeg mener er best for meg og dyrene. Men
noen tror veganere mener de er bedre enn
andre fordi de har et høyere moralsk
ståsted. Det er veldig få veganere jeg kjenner som faktisk synes det om seg selv, sier
han.

– Helgene er et styr
Facebook-gruppen «Venner av norsk landbruk» er et av stedene hvor blant andre
Rostøl har opplevd trusler.
Ifølge Reidar Almås, en av tre administratorer for gruppen som har nær 70.000
medlemmer, skyldes dette at Rostøl sammenlignet det å ta livet av dyr med mord.
Men saklige argumenter mot veganisme
skrives også. Som at bare dyr kan utnytte
alt gresset og opprettholde kulturlandskapet.
Samuel Rostøl mener på sin side at han
ikke sammenligner det å drepe et menneske med å drepe dyr.
– Det jeg sier, er at vi mennesker ikke
hadde ansett et kort liv i fangenskap som
et positivt liv. Det er altså prinsippene som
ligger til grunn for disse valgene jeg sammenligner, sier han.
– Forakt for annerledeshet
Anne-Birgitta Nilsen er professor og språkforsker ved Oslo Met og har blant annet
skrevet bok om hatprat. Hun forteller at
grupper som skiller seg ut, oftere utsettes
for hets.

– Jeg kjenner ikke til hat mot veganere
spesielt, men veganisme kan nok oppfattes som noe annerledes. Det er alltids noen å rette aggresjonen sin mot. Vi ser eksempler på at hat og mobbing ofte er knyttet til en forakt for svakhet eller annerledeshet og et ønske om orden og likhet,
sier Nilsen.
Hun tror den viktigste måten å bekjempe hets på, er ved å skape mer aksept for
annerledeshet.

En veganer spiser kun plantekost. De spiser ikke animalske
produkter som inneholder for
eksempel fisk, skalldyr, egg,
melk og honning.
Mange veganere bruker heller
ikke skinn, pels, ull, silke, dun
og andre produkter av dyr.
Antall veganere øker verden
over, også i Norge. Ifølge en
undersøkelse gjort av Opinion
på oppdrag av dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, er
1 prosent av den norske
befolkningen veganere. Ifølge
undersøkelsen er
dette
en
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– Utfordrer tradisjoner
Thomas Hvål Olsen, som blogger under
navnet Veganmannen, opplever også at
folk angriper person og ikke sak når de
diskuterer veganisme på nett.
– Jeg har jobbet med dyrs rettigheter i
25 år og har sett med egne øyne hvordan
industridyr lider. Det kan ikke være noe
negativt at noen vet mer, men jeg tror ikke
jeg er bedre enn andre av den grunn, sier
han.
Samuel Rostøl i Norsk Vegansamfunn
tror en årsak til at noen veganere møter
hets, er at budskapet deres utfordrer tradisjoner.
– Vi tar til orde for en forandring som
vil påvirke mange. De fleste har lært hele
livet at slakting er noe vi må gjøre for å få
mat, men nå har vi nok kunnskap til å spise et plantebasert kosthold og likevel få all
næringen vi trenger. Det betyr at vi ikke
lenger spiser dyr fordi vi trenger å gjøre
det, men fordi vi vil. Da er det plutselig to
ulike tankesett som står i kontrast til hverandre, og dette kan være frustrerende,
sier han.

