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osoittaa kykyä ymmärtää uusia teknisiä termejä lyhyenkin luonnehdinnan perusteella, tai
kykyä osoittaa, että lyhyet luonnehdinnat voivat jättää käsitteet epämääräiseksi;
harkittuun ja johdonmukaiseen ajatteluun – kykyyn ymmärtää että eri katkelmissa ilmaistut
näkemykset voivat olla keskenään ristiriitaisia;
herkkyyttä perustavanlaatuisten moraalisten lähtökohtien konfliktille: toisaalta olentojen
yhdenvertaisuus moraalin kannalta (monista eroista huolimatta), toisaalta relevanttien
erojen mahdollisuus olentojen moraalisessa statuksessa ja sen tärkeys, että kutakin olentoa
tarkastellaan omana itsenään, sen omien piirteiden valossa.
Hyvässä vastauksessa on luontevaa eritellä kunkin kannan (A-D) hyviä ja huonoja puolia
Hyvässä vastauksessa on myös luontevaa tuoda esiin mahdollisesti relevantteja seikkoja,
joita (A-D) eivät ilmaise, mutta tätä ei edellytetä täysiin pisteisiin
Hyvässä vastauksessa saa ilmaista tuohtumusta kysymyksenasettelua kohtaan (”eikö ole
törkeää edes ajatella sellaista mahdollisuutta että ihmiset ovat keskenään eriarvoisia”, ”eikö
ole törkeää edes ajatella sellaista mahdollisuutta että ihmiset ovat arvokkaampia kuin muut
eläimet”, ”eikö ole törkeää edes vihjailla että kehitysvammaiset eivät olisi yhtä arvokkaita
kuin kehitysvammattomat”), mutta hyvässä vastauksessa tämä tuodaan esiin vastauksessa
3.1. perusteina sille miksi moraalisen statuksen asteittaisuus tai TMS eivät ole hyväksyttäviä
käsitteitä.
Vastauksessa 3.1. voidaan pohtia myös millaisiin muutoksiin elämäntavassamme näiden
käsitteiden hylkääminen johtaisi (ja perusteena niiden hyväksymiselle tai hylkäämiselle
voivat toimia nämä oletetut seuraukset).
Katkelma A sallii, että peruste TMS:lle on ihmislajin jäsenyys suoraan, tai että peruste on (ei
mainittu katkelmissa), että lajin tyypillisillä edustajilla on relevantteja (sofistikoituneita tai
matalampia) kognitiivisia kykyjä. Jälkimmäinen välttää suorat nk. lajisortosyytökset (ei
mainittu katkelmissa).
Katkelma B mainitsee hyvän perusteen TMS:lle, mutta sen ongelmana on että kaikilla
ihmisillä ei ole kyseisiä kykyjä (eikä kenelläkään ihmisellä heti syntymästään asti).
Katkelmassa B tulee myös (kritisoitava, jos 3.1:ssä on hyväksytty asteittaisuus) ajatus, että
jos olennolla ei ole täyttä moraalista statusta, se on pelkkä väline: ajatus moraalisen
statuksen asteittaisuudesta siis hukataan.
Katkelma C mainitsee kannan, jota voi olettaa ihmisten ja muiden eläinten moraalista tasaarvoa kannattavien kannattavan. Huomattavaa tässä on, että TMS:n käsitteen hyväksyminen
(vrt. kysymys 3.1) ei siis johda siihen, että ihmiset ja muut eläimet asetetaan eri asemaan.
Katkelma D on perusteluyritys sille, että ihmislapsia ja koiria voi moraalisesti kohdella eri
tavoin vetoamatta lajijäsenyyteen: jos edellisillä on toistaiseksi keskeneräisesti kehittyneitä
kykyjä (esim. autonomiaan) joita jälkimmäisillä ei ole, olisi väärin estää heitä kehittämästä
näitä kykyjä.
Katkelmien A-D ulkopuolelle jäävät esimerkiksi teologiset perustelut ihmisistä jumalan
kuvana, sekä ajatus, että vasta ihmisiä kehittyneemmillä olennoilla olisi täysi moraalinen
status (TMS), sekä kanta, että TMS on perusteltua hyväksyä ja attribuoida arkimoraalin
mukaisesti ihmisille ja yhtä kehittyneille eläimille ja mahdollisille yhtä kehittyneille
ulkoavaruuden olennoille, vaikka emme osaakaan vastata yhtä vakuuttavasti kysymykseen
millä perusteella TMS jaetaan. On siis mahdollista asettaa suurempi tiedollinen luottamus
arkimoraalille kuin filosofiselle teoretisoinnille.
Erityisesti perustelukykyä ja kykyä artikuloida arvostetaan, ei ”oikeaa vastausta”
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