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Politiet i Teheran forbyr gåturer med hunder
Av John M. Johansen - 31. januar 2019 | 13:49
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Siste saker

Det er ikke lett å være verken hund eller hundeeier lenger i Teheran, Iran. Foto: AP/Vahid Salemi

Utro tjenere i norske
hjelpeorganisasjoner

Del saken
1.2K

Tre hjelpeorganisasjoner har det siste året måttet

Brigadegeneral Hossein Rahimi, har forbudt hunder i det o entlige rom i Irans
hovedstad, Teheran. Årsaken til dette er at hunden blir sett på som uren i Islam og at

betale tilbake nesten 1 million kroner til UD etter å ha
blitt utsatt for utro tjenere i...

den derfor skaper redsel og nervøsitet blant folk, skriver Daily Mail.

Ny yteknologi i smått –
ydrosjer
Vitenskap og teknologi

Teherans hundeeiere vil derfor fra nå av ikke lenger ha lov til å lufte hunden sin i
o entlige områder og parker. De vil i tillegg bli stra et hvis de blir sett fraktende

Europeisk Venezuela-frist rykker
nærmere

hunden i sin egen bil.
Det var BBC som først rapporterte at politisjefen i Teheran kunngjorde denne meldingen

SV: – Solberg bortforklarer om
barnefattigdom

som har blitt forfattet av statsadvokaten i samme by. Det å eie en hund i Iran har
foreløpig ikke blitt forbudt etter den islamske revolusjonen i 1979, men hundeeiere har
hele tiden vært omstridte.
Hunder er en av en håndfull med ting som ses på som «najis», eller urent, ifølge
islamske lover. De andre er blant annet gris, døde kropper, blod, urin og avføring.

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe

Hundeeiere i Iran har opplevd å få hundene sine kon skerte og for ni år siden ble det
forbudt å reklamere for hundeprodukter i iransk media. For fem år siden var det også et
forslag om å gi de som gikk tur med hunden sin, 74 piskeslag og ca. 20 000 kroner i bot.
Ifølge Fox news, har den nye loven for hundeeiere i Teheran følgende ordlyd: «Den som
spaserer med, eller leker med, dyr som hunder eller apekatter i det o entlige rom, vil
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Populære saker

Navn

Kvige • for 3 dager siden

Er det noen som er urene , så må det være de som lever etter islamsk tro . Hunder er
menneskets beste venn .
30 △

▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Kvige • for 3 dager siden

Når mennesket har spredd seg over kloden, er det en "gullrekke" av dyr som har fulgt
med på ferden. Fra sau og ku, til gris og hund.
Meninger

En hel sivilisasjon som vil kaste de to siste ut, har ikke livets rett ganske enkelt, når man
ser det i tusenårsperspektiv.
18 △

▽ • Svar • Del ›
Barley > John Magne Trane • for 3 dager siden

Hadde vi gitt 10.000 hunder asyl her, i bytte mot 10.000 iranere i retur, ville det
gitt bedre og tryggere forhold for både hunder og iranere. Integreringen ville vært
unnagjort på under en uke for begge parter. En vinn / vinn løsning som også
nordmenn ville hatt glede av.
19 △

Halshuggingene i Marokko har noe
med islam å gjøre. La ikke...
En norsk og en dansk jente er brutalt drept i
Marokko. Stadig mer tyder nå på at mordene hadde
en ideologisk motivasjon, knyttet til...

Splitter ny kinesisk-bygd bro i
Nordland kan kollapse: – Jeg
har...

▽ • Svar • Del ›
Takemeon > Barley • for 3 dager siden

Kvinner, politisk korrekthet og
KNM Helge Ingstad

Helt glimrende forslag!
13 △

▽ • Svar • Del ›

Meninger

Arthur Heimlath > Barley • for 3 dager siden

Ja, og de har ikke problemer med språket.
8△

▽

Gro Harlem Brundtland viser sitt
sanne ansikt

• Svar • Del ›

Meninger

Fru Knudsen > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Korrekt! Mine to hunder kommer fra Ungarn og de forsto norsk
umiddelbart etter at de kom i hus :)))
3△

ADVARSEL: Grusomme
drapsbilder fra Marokko

▽ • Svar • Del ›

Mjolne > Kvige • for 3 dager siden

Muslimene er opptatt av urenslighet, og de må til og med spørre allah om hvordan de
skal tørke seg i rompa når de er på toalettet:
https://islamqa.info/en/ans...
5△

– Hver gang jeg møter en kvinne
med hijab, føler jeg...
Meninger

▽ • Svar • Del ›
En FB-venn i Oslo-politiet

Petra Henriks > Mjolne • for 3 dager siden

Meninger

De skal helst bruke en sten til å tørke med, som profeten "fred være med ham".
Det er likevel en fatwa på at papir er ok, men mange liker nostalgien med venstre
hånd og vann.
Det var et asylmottak i Tyskland der de nektet å bruke dopapir, hele stedet
svømte i bakterier.
3△

▽ • Svar • Del ›
Mjolne > Petra Henriks • for 3 dager siden

Er klar over det, de vil helst ikke bruke dopapir, de bruker bare venstre
hånd direkte uten papir imellom, så tørker de hånden i ørkensanden.....
1△

▽ • Svar • Del ›

GHJO > Kvige • for 3 dager siden

Men å henge homofile i bygningskraner se, det blir ikke forbudt? og voldtagning av unge
jenter, før de henrettes, grunnet det av en eller annen bisarr islamsk lov, er forbudt å
drepe kvinner som er jomfruer, det er også OK.?
Iran som medlem i FN sitt "Menneskerettsråd", er det også OK.?
1△

▽ • Svar • Del ›

Steve Olsen • for 3 dager siden

Stakkars uskyldige dyr - denne onde ismen er verre enn nazismen, og denne ismen importerer
Erna inn i Norge i stort antall.
19 △

▽ • Svar • Del ›
LW > Steve Olsen • for 3 dager siden

Erna? Politikere flest er jo for det og resten driver gjøn med oss.
4△

▽ • Svar • Del ›

bitten • for 3 dager siden

Islam hater og avskyr alt som er , utenom islamske sharia lover som forpester hele verden .
16 △

▽ • Svar • Del ›
Nordmann2 > bitten • for 3 dager siden

Islam skaper redsel og nervøsitet i det offentlige rom her i Norge. Kanskje vi skulle forby
det her
13 △

▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath > Nordmann2 • for 3 dager siden

Og da unngår vi bjeffingen fra moskeene. Hundene føler angst når de muslimske
horder bjeffer.
7△

▽ • Svar • Del ›

Save_Europe • for 3 dager siden

Hunder er lojale, kjærlige og gir deg ubetinget kjærlighet. Dette er noe disse folka aldri vil klare
å leve opp til. Ikke rart de hater hunder, når hunder er kjærlighetsvesner og Islam er ondskap i
den ureneste form.
15 △

▽ • Svar • Del ›

John Magne Trane • for 3 dager siden

En eldre dame her i Tromsø gikk tur med den lille hunden sin, da to "innvandrere" angrep. Hun
ble forsvart av en innvandrer som gikk forbi, som snakket om dette på sitt svensk.
Islam er en totalitær ideologi, siden den krever ikke bare at de "Rettroende" skal styres i alt i
livet, men også krever å styre alle oss andre.
13 △

▽ • Svar • Del ›
Restiamo_Umani > John Magne Trane • for 3 dager siden

Diktet du opp historien?
Hva er forskjell på innvandrer i hermetegn og innvandrer uten?
1△

▽ • Svar • Del ›

Tacopulver • for 3 dager siden

Rahimi er satan og islam er et helvete
10 △

▽ • Svar • Del ›
LW > Tacopulver • for 3 dager siden

Med disse politikerne som vi har i dag får vi nok snart et helvete her på berget og.
4△

▽ • Svar • Del ›

Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Rapp, har du hørt det siste fra Iran?
- Vov vov. Grrrrr.
Enig, Rapp, kom til pappa, så tar vi en tur til samvirkelaget.
7△

▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Snøgg hundepølse i kebaben 😂?
3△

▽ • Svar • Del ›

Per-Arne Mauseth • for 3 dager siden

Jaada!! Kan vi ikke heller si at den som går tur med, spaserer med, frakter eller leker med en
muslim vil skade europeisk/nordisk/norsk kultur og i tillegg forstyrre ro og orden, være
uhygienisk, da spesielt overfor kvinner og barn?
Makan til tullete nasjon/religion!
5△

▽ • Svar • Del ›

Halvorsnakkeralvor • for 3 dager siden

Iran er et av verdens verste Shit-Holes. Det bør Fido merke seg. Håper Fido løfter på beinet og
pisser på en moske. Vovser kan godt legge igjen litt brunt på fortauet rundt disse sataniske
byggene også.
5△

▽ • Svar • Del ›

Arthur Heimlath • for 3 dager siden

I solidaritet, jeg er selv en hund.
5△

▽ • Svar • Del ›
Hans Gustav Solberg > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Je suis un chien.
2△

▽ • Svar • Del ›
Arthur Heimlath > Hans Gustav Solberg • for 3 dager siden

Je suis un chien qui aboie, Quand passe le train noir.
2△

▽ • Svar • Del ›

Aleksander Wiedenschøn > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Symbolsk medfølelse, flott, men i dette tilfelle - ingen båndtvang. :-)
1△

▽ • Svar • Del ›

mariam > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Je suis chien.

△ ▽ • Svar • Del ›
LW > Arthur Heimlath • for 3 dager siden

Voff voff!!

△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Jensen • for 3 dager siden

Beklager, men det er bare å benevne disse menneskene som har makta og bestemmer i Iran
som det de er, mindre intelligente umodne fjols. Det er så pinlig ureflektert mye av det de
kommer med, det kunne vært en komedie men er jo rent faktisk en tragedie.
4△

▽ • Svar • Del ›

V • for 3 dager siden

Her bør regjeringen vurdere hvordan vi i Norge kan tilpasse oss. Hvordan kan det egentlig
forventes at innvandrere skal integreres når det er så mange hunder i Norge? Kanskje dette er
svaret på arbeidsløsheten og kriminaliteten...? La oss i det minste høre om sv har noe å si om
saken...
4△

▽ • Svar • Del ›
ping > V • for 3 dager siden

Vi får skyte hundene og nøye oss med ulvene. Apekatter vil vi uansett ikke kunne leke
med.
1△

▽ • Svar • Del ›

Sverre • for 3 dager siden

Tredemøller for hunder kan være noe for Per Sandberg å satse på, markedet er der, han
unngår karantenefella og kan fortsette å fortelle oss at forholdene ikke er så ille i Iran fordi folk
kan jo gå hundene sine så mye de bare orker.
4△

▽ • Svar • Del ›

Terje Wold • for 3 dager siden

hva med katter, slanger, undulater, ildere...sliter med logikken her. Håper noen kan forklare med
hvorfor katter er ok men ikke hunder.
3△

▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Terje Wold • for 3 dager siden

Muhammed selv var livredd for hunder. I sær de sorte. Siden de var "demoner".
7△

▽ • Svar • Del ›
Halvorsnakkeralvor > John Magne Trane • for 3 dager siden

Eneste demonen av de du nevner er profeten selv. Et faktum.
3△

▽ • Svar • Del ›

Arthur Heimlath > John Magne Trane • for 3 dager siden

...men han likte slanger, denne pedofile massemorderen.
3△

▽ • Svar • Del ›

mariam > Terje Wold • for 3 dager siden

"Profeten" skal ha likt katter og på you tube kan du se islamske kattepuser som
oppholder seg i moskeene, der de trasker rundt og ligger og slenger som katter har for
vane, mens de passer nøye på å ikke tråkke på oppslåtte koraner som også ligger og
slenger på teppene. Mens de lytter andektige til bønnerop og bøyer hodene sine. Denne
islamske katteadferden beviser at islam er sannheten og den hele og fulle sannhet ...
seriøst, jeg tuller ikke nå.

△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Jensen > Terje Wold • for 3 dager siden

Her krever du vel mye av disse menneskene, bl.a egen-refleksjonsevne. Du skjønner at,
det står i den hellige boken deres at hunder er ekle, de andre dyrene er ikke nevnt, jo
grisen selvsagt da, så derfor er hunder ikke tillat. Du må bare bøye hodet og si - javel,
sånn er det. Da slipper du i tillegg pisk.

△ ▽ • Svar • Del ›
Ron • for 3 dager siden

74 piskeslag høres ut som et greit tall, det bør ihvertfall være over 70. Og sånn ca 4 ekstra er
nok bra i tilfelle piskeren kommer ut av tellinga og hopper over et par slag imellom skrikene.
Det er selvsagt litt ydmykende å bli kledt naken og pisket offentlig, og det blir nok litt snakk i
nabogata etter oppstrammingen, men sånn går no dagan der nede. Det gir arbeidsplassa.
Og kæm har vel ikke trødd i fersk og saftig hundemøkk en søndags morran, på vei hjem fra
"kontoret"? Og blitt skitforbanna, klar til å piske synderen sånn ganske nøyaktig 74 ganga? Ja,
ikke sant - de fleste kjenner seg nok igjen bare dem får tenkt seg om...
4△

▽ • Svar • Del ›

NorgeFørst • for 3 dager siden

Snart i Norge
2△

▽ • Svar • Del ›

LW • for 3 dager siden

De får nok gjennomslag for dette i visse europeiske land med disse politikerne som regjerer.
2△

▽ • Svar • Del ›

Kåre Hansen • for 3 dager siden

I sommer sto jeg skyggen med en 5 mnd gammel valp. Det sitter to på en krakk med ryggen til
oss. Jeg forsto ingen ting av språket de snakket. Plutselig snur han ene seg å slår med knyttet
neve etter bikkja. Nå forstår jeg også hvorfor. De var helt sikkert muslimer. Så det neste nå er at
det blir rasistisk å være i nærheten av slike med bikkje.
2△

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Kåre Hansen • for 2 dager siden

De er redde for hunder, når jeg har med min tispe på bussen så tør de ikke å gå
forbi henne. En snill golden retriever. Hunder er skitne, sier de.

△ ▽ • Svar • Del ›
triste greier > Kåre Hansen • for 2 dager siden

Min hund ble spyttet på av en muslimsk bussjåfør. Jeg sa at vi er i Norge og at
her tillates hunder på buss. Skrev så til Ruter som feiet saken under teppet.

△ ▽ • Svar • Del ›
Kesam. • for 3 dager siden

Gi Norge 20/30 år til, så er vi også der...
2△

▽ • Svar • Del ›
miss m > Kesam. • for 2 dager siden

Ikke usannsynlig. Denne religionen kan sammenlignes med en alvorlig
personlighetsforstyrrelse. Når et slikt element trer inn i et miljø skaper det splittelse, hat,
utrygghet, frykt. Miljøet raseres. På mikronivå skjer dette på hjemmebane,
arbeidsplasser osv.

△ ▽ • Svar • Del ›
Aleksander Wiedenschøn • for 3 dager siden

Hundene i Iran trakasseres og holdes innendørs. Kanskje fordi det iranske folket selv tar seg av
bjeffingen. Hunden er sivilisert og passer derfor ikke inn i samfunnet. Hundene bjeffer bare ved
behov.
2△

▽ • Svar • Del ›

Sondre Sumstad • for 3 dager siden

Nå er det mange potensielle gulevester i omløp. Dyreaktivister, abort, bompenger, strømpriser,
bensinpriser,skatter. Et lys er tent.
2△

▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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Guvernør avviser å gå av etter rasistisk
bilde

Oslomet-professor vil sende staten etter
Per-Willy Amundsen for «hatefulle ytringer»

Én kommentar • for 14 timer siden

78 kommentarer • for 16 timer siden

Larsen — Herre Gud, hvem har ikke vært ung

Dag Ragnar Pettersen — Nok et utspekulert

og dum på et tidspunkt i livet, er dette noe man
gidder bry seg om eller er det bare en jakt …

angrep på ytringsfriheten.

Ny studie: Stor majoritet av afghanske
menn avviser likestilling

Dronningen kan bli evakuert ved brexitbråk

28 kommentarer • for 7 timer siden

5 kommentarer • for 9 timer siden

✉

Max Hermansen — Ser ikke et eneste muslimsk

AlfaFischer — Send dronningen til hjembyen til

samfunn hvor det er likeverd mellom kvinne og
mann. Det er med grunnlag i den svært …

Tommy Robinson, der vil hun sikkert være
trygg.
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