Mahdollisuudet
empatian oppimiseen
tuotantoeläinten turvakodeissa

Empatiaa voi lähestyä taitona, jota voi oppia tai
harjaannuttaa. Eläinten turvakodit voivat toimia
eräänlaisena oppimisympäristönä muunlajisia
kohtaan suuntautuvalle empatialle.
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E

läinten turvakoteja on monenlaisia: toiset

ta luottamusta siihen, että ihminen voi tavoittaa

keskittyvät esimerkiksi kuntouttamaan

muunlajisen kokemusmaailman ja näkökulman

loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä,

– ainakin jossain määrin. Eläinten kuvauksilla ja

toiset huolehtivat jonkin tietyn domesti-

elämäntarinoilla tavoitellaan sitä, että kuulija ym-

koituneen eläinlajin hylätyistä yksilöistä, kuten ko-

märtäisi eläinten yksilöyden ja persoonallisuuden

dinvaihtokierteeseen joutuneista hevosista. Tässä

sekä yhdistäisi yksilöiksi mieltämänsä eläimet

artikkelissa keskityn kuitenkin sellaisiin eläinten

muihin niiden kaltaisiin, jotka elävät lyhyen elä-

turvakoteihin, jotka keskittyvät toiminnassaan niin

mänsä tuotantotiloilla.

sanottuihin tuotantoeläimiin.
Tuotantoeläinten turvakodit (engl. farm tai far-

taan heränneen empatian kautta kuulija kenties

med animal sanctuaries) pelastavat tuotantoeläi-

alkaisi välittää myös ruuantuotannon piirissä elä-

miä, joiden henki on ollut uhattuna esimerkiksi sen

mänsä elävistä eläimistä. Simulaation kautta syn-

vuoksi, etteivät ne ole jostain syystä kelvanneet tuo-

tyneen välittämisen toivotaan johtavan myötätun-

tantoon, eikä niillä ole ollut muuta paikkaa, mihin

toisiin tekoihin niitä kohtaan.

mennä. Nämä eläinten turvakodit toimivat pääosin
lahjoitusten varassa ja vapaaehtoisvoimin, ja niissä

Välittämisestä tekoihin

työskentelemällä tai vierailemalla – tai vaikkapa

Tarinat, joissa pyritään tavoittamaan muunlajisen

niitä sosiaalisessa mediassa seuraamalla – voikin

eläimen näkökulma, voidaan myös kyseenalaistaa

tutustua eläimiin, jotka näyttäytyvät useimpien ih-

skeptisesti: toisen lajin edustajan kokemuksen

misten elämässä läsnä lähinnä ruokana lautasella

sanoittaminen voi parhaimmillaankin olla vain

tai luvuiksi pelkistettyinä ilmaisuina ruuantuotan-

tulkintaa – voimmeko todella tietää? Vastauksena

toa kuvaavassa kielessä.

skeptiselle lähestymistavalle voidaan kuitenkin

Eläinten tarinat ja persoonat

esittää, että vaikka emme ehkä koskaan kykene
täysin tavoittamaan toislajisen mielenmaisemaa,

Sen lisäksi, että tuotantoeläinten turvakodit teke-

voimme pyrkiä tekemään siitä tulkintoja ja päätel-

vät konkreettista eläinsuojelutyötä, ne pyrkivät

miä parhaamme mukaan. Simulatiivisen empati-

edistämään tietoutta eläinten oikeuksista. Turvako-

an lisäksi myös muut empatian muodot auttavat

tien yhtenä tavoitteena on edistää kasvissyöntiä ja

tässä: esimerkiksi aﬀektiivisen empatian avulla

muita eläinystävällisiä kulutusvalintoja esimerkik-

voimme resonoida eli myötäelää suoraan eläimen

si kertomalla eläimistä yksilöinä, joilla kullakin on

kokeman hädän tai onnen kanssa.

omat elämäntarinansa ja persoonansa. Näitä tari-

Sillä, miten muista eläimistä kerrotaan, on mer-

noita voi kuulla esimerkiksi oppaan kertomana vie-

kitystä niitä kohtaan syttyvälle mielenkiinnolle ja

railemalla turvakodissa paikan päällä tai lukemalla

välittämiselle. Täten eläinten hyvinvoinnin ja oi-

asukasesittelytekstejä turvakotien nettisivuilta.

keuksien edistämisen kannalta tuotantoeläinten

Eläimistä kertovat tarinat voivat antaa aineksia

yksilöyttä korostavat tarinat ovat tarpeellisia sel-

kuvitella, mitä eläin on kokenut ja tuntenut, ja herä-

laisen kerrontatavan rinnalla, jossa ne esiintyvät

tellä siten etenkin simulatiivista empatiaa eli kykyä

lähinnä lukuina ja massana.

kuvitella, miltä toisesta tuntuu: esimerkiksi miltä

Meidän on yritettävä päästä lähemmäksi toisia

turvakotiin päätyneestä kanasta tuntuu olla juuri

eläimiä tunnistaaksemme niiden arvon yksilöinä,

kyseinen kana hänen elämäntarinallaan ja ominai-

joilla on mieli ja kyky tuntea, sekä yksi, ainutker-

suuksillaan?

tainen elämänsä. Tuotantoeläinten turvakodeissa

Tarinoiden tuottaminen ja niiden vaikutuspotentiaaliin uskominen vaatii turvakotien toimijoil-
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Turvakodeissa asuvia ”lähettiläseläimiä” koh-

asuvien eläinten tarinoihin tutustuminen voi olla
yksi keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

Jo-Anne McArthur / We Animals

Yhdysvalloissa, New Yorkin
osavaltiossa sĳaitsevan Catskill Animal
Sanctuaryn asukkaita.
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