FORSIDE

MENINGER

NYHETER



XSTRA



STØTT OSS

OM OSS



BUTIKK

LOGG INN

BLI MEDLEM



Norske muslimer etterlyser kontrollinstans for
halalkjøtt
Av NTB - 9. juli 2019 | 07:03

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe


Illustrasjonsbilde: Francis Dean/REX

s

j

f

293

BIDRA MED DIN HISTORIE: Vi vil gjerne høre om dine bompengeutgifter til en sak

Flere norske muslimer etterlyser en ordning for sertifisering av halalkjøtt. Tilgangen
har vært begrenset siden Nortura kuttet båndene til Islamsk Råd Norge.
– Jeg vet om mange som ikke spiser kjøtt ute i det hele tatt. Det er klart at mange skulle
ønske at en god sertifiseringsordning i Norge kom på plass, sier daglig leder Linda Noor i
den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk til Vårt Land.

I 2017 besluttet Nortura at de ikke ville fornye avtalen de hadde med den muslimske
paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN). Avtalen gikk ut på at rådet foretok halalsertifisering og mottok én krone per kilo kjøtt de sertifiserte.
Etter turbulens knyttet til IRN, gikk denne avtalen ut i fjor. Dermed er det ikke lenger noen
som foretar halal-sertifisering i Norge.
Også Shoaib Sultan, MDG-politiker og rådgiver for Antirasistisk Senter, sier det er et tydelig
ønske blant norske muslimer om en kontrollinstans som foretar sertifisering.

Kjøttet som Islamsk Råd Norge sertifiserte hos Nortura, ble solgt under varemerket Alfathi.
Islamsk Råd Norge opplyser til Vårt Land at de er i gang med å utvikle et eget halalvaremerke.
Ifølge Nortura har selskapet Noridane, eid av NoriDane Foods AS, overtatt ansvaret for
halalprodukter og varemerket Alfathi. De opplyser også at de ikke er kjent med andre aktører
som foretar halal- sertifisering i Norge.
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Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
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Frida Bodil Buschmann • for 16 timer siden

Dette er det en enkel løsning på. Dra til pokker vekk herfra. I Norge er vi slik vi er, spiser gris og
drikker vin. Godta eller forsvinn!
38 △

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > Frida Bodil Buschmann • for 14 timer siden • edited

Var det ikke slik at de som følger islam ideologien er ikke her som flyktninger ville det
være helt greit.
Men de er her som soldater og gjennomfører en pliktig krig mot oss som heter hijra.
Koran, sunna og hadith beskriver den meget godt, og antyder den er pliktig. Derfor
forlanger disse "flyktningene" mer og mer av det de liksom "flyktet" fra. De bruker vår
snillhet og naivitet mot oss, akkurat som de gjorde i flere land i midt-østen som var
kristne, men er nå satt under sharia doktrinen. De ble det trinn for trinn akkurat som vi
ser skje her. Den eneste måten å forhindre dette er å repatriere "flyktningene" i følge
mange lover, avtaler og traktater om det - de skal tilbake straks mulig, ikke få opphold
eller statsborgerskap i følge disse.
Ikke glem at Harvard Universitet sent i 2018 la ut en studie som konkret beviser at først
en befolkning har bare 16% andel som følger islam ideologien da er løpet kjørt og
landet blir satt under sharia doktrinen. Vi er nærere den andelen i Norge enn noen vil
innrømme.
16 △

▽ • Svar • Del ›
Frida Bodil Buschmann > Norge4Nordmenn • for 13 timer siden

Jo - jeg har forstått det, og jeg forsøker også å få andre til å innse det før vi
havner i helvete hele gjengen. Men det er ikke lett når man har med folk av typen
"Løp og kjøp, og alle løper!" å gjøre.
4△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Audun Berg > Frida Bodil Buschmann • for 15 timer siden

Nettopp. Om du ikke liker deg her så forsvinn.
4△

▽ • Svar • Del ›
Frida Bodil Buschmann > Audun Berg • for 14 timer siden

He-he...

△ ▽ • Svar • Del ›
Show more replies
Dag Ragnar Pettersen • for 16 timer siden

Det er viktig at slikt kjøtt blir merket på en slik måte at man tydelig ser i butikken hva dette er,
slik at man unngår å kjøpe det.
Halal slaktet kjøtt er for meg en bestialsk dyremishandling som burde forbys. En annen ting er
at slakterier som halal slakter dyr bør boikottes.
Norske forbrukere bør ikke bidra økonomisk gjennom kjøttprisene til å finansiere denne
dyremishandlingen.
35 △

▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > Dag Ragnar Pettersen • for 16 timer siden

Har aldri kjøpt kebab. Nordmenn som gjør det er med på svineriet!
16 △

▽ • Svar • Del ›

Kalif Ornia > Dag Ragnar Pettersen • for 14 timer siden

Helt enig. 1 krone pr. kg kjøtt!? Pengene fra halalsertifisering brukes til å støtte jihdister.
Nordmenn som uforvarende spiser halalkjøtt bidrar økonomisk til egen undergang.
Akkurat som gjennom NAV.
8△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
baconrider • for 16 timer siden • edited

At Islamsk Råd Norge foretok halal-sertifisering og mottok én krone per kilo kjøtt de sertifiserte
må ha vært en gullgruve. Hvorfor skal vårt samfunn akseptere at det avlegges "avgift" på noe
så tullete som dette, av en organisasjon som står for synspunkter som er uforenlige med norsk
lov? Islam er uforenlig med norsk lov, så enkelt er det!
For øvrig burde halalslakting vært strengt forbudt i Norge. Om begrunnelsen er av hensyn til
dyrene eller noe annet er meg knekkende likegyldig, bare man får slutt på denne tilpassingen til
islam på det ene området etter det andre. Bruk heller noe av skattepengene som øses over
disse menneskene til å styrke produksjonen av gris! Bacon, ribbe, medisterpølser, røkt
svineknoke og andre delikatesser av gris på alle bord!
22 △

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > baconrider • for 14 timer siden

Den avgiften kreves av mange store bedrifter. Husk coca saken i ramadan tiden, ikke
glem toblerone som er nå har halal sertifikat... Det sertifikatet koster, og gjør mange
varer uspiselige om en ikke ønsker å støtte innføring av sharia som er akkurat hva
pengene far sertifikatet går til.
4△

▽ • Svar • Del ›

Bernt Barstad > baconrider • for 15 timer siden

Det var vel nettopp fordi det viste seg å være en gullgruve for Islamsk Råd at det avtalen
ikke ble fornyet.
At svineproduksjonen burde vært styrket kan jeg forsåvidt si meg enig i, men det har
nada å gjøre med denne saken å gjøre...

△ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver • for 16 timer siden

Nå er vi i Norge, og i integreringens navn er det ikke noe som heter halal.
20 △

▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Tacopulver • for 16 timer siden

Jo

△ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Bernt Barstad • for 15 timer siden

Nei
11 △

▽ • Svar • Del ›

Mockenbird • for 16 timer siden

Halal slakting er dyremishandling og burde vært forbudt i Norge.
13 △

▽ • Svar • Del ›
ulf.freke > Mockenbird • for 15 timer siden

Halal slakting er dyremishandling og burde vært forbudt i Norge.

Bare si det rett ut.

⛺

12 △

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim > Mockenbird • for 14 timer siden

Man merker seg: når det er noe muslimene vil, så er alt greit, til og med
dyremishandling.
Er det ikke merkelig at Dyrebeskyttelsen ikke kommer på banen?
Eller er målet deres kun at nordmenn ikke skal få gå med pels, i et av verdens kaldeste
land?!
3△

▽ • Svar • Del ›
GauderVelde > gunhild gunheim • for 12 timer siden

Det er akkurat samme metode som brukes på all slakting hos Nortura. Halalslakting i Norge består i at en skjegge-fyr sier noen besvergelser. Så den eneste
dyremishandlingen er at de må høre på fyren før de blir knertet

△ ▽ • Svar • Del ›
Show more replies
Show more replies
Norge4Nordmenn • for 15 timer siden • edited

Her igjen forlanger folk som ikke skulle ha mer enn midlertidig opphold som flyktning at vi
forandrer Norsk skikk og bruk for å tilpasse krav fra "gjestene" vi var så snille å hjelpe.
Ikke bare det, men det er forlangelse av innføring av sharia doktrinen, noe som har kommet
langt videre enn det er lett for folk å se.
NEI! til halal kjøtt eller slakt. NEI! til sharia i Norge.
11 △

▽ • Svar • Del ›
Sondre Sumstad > Norge4Nordmenn • for 15 timer siden

Personlig er jeg for amputasjon av hender, hvis mobilbruk har ført til ulykke i trafikken.
1△

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > Sondre Sumstad • for 15 timer siden

haha aahh hahaha
Ja, men da må krav for forsikring av bilbruk reduseres tilsvarende.
:-D

△ ▽ • Svar • Del ›
Jon H • for 13 timer siden • edited

Muslimer bør vurdere å flytte til muslimske land. Dette halal maset er bare ett av utallige
eksempler på at islam ikke er kompatibel med vestlige samfunn og land. Det er bare problemer,
ekstra kostnader for samfunnet og særkrav i øst og vest.
10 △

▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Jon H • for 11 timer siden

I et land med religionsfrihet, blir det merkelig å be folk flytte på grunn av deres religion.
Det å ønske seg halalkjøtt er faller vel neppe under definisjonen for mas?

△ ▽ • Svar • Del ›
Elev • for 15 timer siden • edited

Kjøttet som Islamsk Råd Norge sertifiserte hos Nortura, ble solgt under varemerket Alfathi
.
Interessant navn på ukjureskapen. Alfathi /al-fathi /  اﻟﻔﺎﺗﺢtydar "Erobraren".
9△

▽ • Svar • Del ›

Sondre Sumstad • for 16 timer siden

For en problem fylt verden vi lever i. Folk har da flyktet ifra krig eller miljø, kommer til Norge
ingen krig og et bedre miljø. Men vanskelig og finne halal slakt. Nei, er ikke krigen over i mange
land? Har vondt for og tro på denne innvandringen nå. Regnestykket mitt går bare ikke opp,
med tanke på jobber. Ikke minst oppvekst = hjernevekst. Selv nordmenns IQ er på kraftig vei
ned. Takk alle dupeditter og andre velfungerende distraksjoner.
8△

▽ • Svar • Del ›

R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 16 timer siden

La det være helt klart.
Selvstendighetspartiet er helt imot en slik ordning hvis den involverer det offentlige.
Vi er og imot at Nortura med sitt statlige godkjente monopol skal involvere seg i slikt.
https://selvstendighetspart...
7△

▽ • Svar • Del ›
Elev > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 15 timer siden • edited

Eg tenker at Resett og andre partar, som Selvstendighetspartiet, bør setja i gang ein
boykott av Nortura (som toppar seg under ramadan) fordi dei fortsatt har merket Alfathi
/al-fathi /  اﻟﻔﺎﺗﺢ/ "Erobraren" og viss dei innfører halalslakting igjen av følgande grunnar:
- Halal er unorsk ukjureskap.
- Nortura må jobba mykje hardare med dyrevelferd hjå produsentane, som vist i NRK
Brennpunkt-dokumentaren nyleg.
- Kjøtproduksjonen her i landet er altfor høg og ikkje berekraftig, når regnskog vert hogd
for å produsera soya som fôr til norske husdyr.
- Norske husdyr skal eta norsk gras (grønt gras og høy) - heile året!
- Når norsk kjøt er så billig som det er (like billig som grønsaker!) er noko grunnleggande
gale, og kjøtet er sannsynlegvis rett og slett søppel.
- Me må eta mykje mindre kjøt og meir poteter, grønsaker og fisk, for vår eiga helse si
skuld og for klimaet si skuld. Sild og poteter made Norway great, ikkje svinbillige
svinekotelettar.
- Norske dyr skal beita ute - ikkje berre i reklamen.
- Me skal ha ulv, bjørn, ørn, jerv og gaupe i Noreg, så bøndene må finna nokon til å gjeta
dyra i utmarka. Det kan verta ein eventyrleg jobb for unge nordmenn utanfor arbeidslivet
- og for arbeidsskye innvandrarar. (Og dette er kanskje noko dei har spisskompetanse
les mer

6△

▽ • Svar • Del ›
Norge4Nordmenn > Elev • for 12 timer siden • edited

Ja erobrerne ler seg i filler av naiviteten og uforstanden folk flest har. Men, jeg
har ikke tro den uforstanden og naiviteten finnes i dagens etablerte parti ledelser
og i regjeringen.
Men det er ikke bare Selvstendighetspartiet som har dette som sak, det har også
Det Nye Partiet og noen andre "småpartier."
1△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
BernstGunnar > R.Skadsem, Selvstendighetspart • for 15 timer siden

Det eksistere ikke hjemler for offentlig sponsing av religiøs tilpasning av produkter/mat,
så dette er en ikke-sak. At Nortura var så stupide at de betalte for denne jobben får stå
for dem selv.
6△

▽ • Svar • Del ›
R.Skadsem, Selvstendighetspart > BernstGunnar • for 15 timer siden

Så det offentlige har altså ikke halal mat i sitt tilbud?
Er det det du prøver å si?

△ ▽ • Svar • Del ›
Show more replies
Feliz Navidad • for 13 timer siden

Som en tidligere artikkel på Resett sa. Det er de intolerante som vinner og de tolerante som
ender som tapere, siden de godtar alt, også sin egen utslettelse.
6△

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim • for 14 timer siden • edited

Det passer til okkupanters fremferd! Det er tydelig: integrering er ikke på deres agenda. Det er
nordmenn som værsågod skal bøye seg for islam.
For å sammenligne med Sveits, også et lite land, men som har greie på å ta vare på seg selv
og sitt: noe slikt er utenkelig! Muslimene der ville ikke tørre å komme med sånt.
Nå er det på høy tid at folk her våkner og ser realiteten. Ingen er tvunget til å bo i Norge! Og det
er tydelig at det meste her ikke passer muslimer flest (med unntak av NAV) altså må de ta konsekvensen av det og flytte til et muslimsk land!
6△

▽ • Svar • Del ›

tomnico • for 15 timer siden • edited

I Norge har vi Mattilsynet som kontrollorgan for oppfølging av at slakteriene følger norsk lov,
noe mer trengs ikke. Muslimer kan bare be en bønn når kjøttet ligger på kjøkkenbenken så er
problemet løst side slaktemetoden uansett føkger Norges lover.
6△

▽ • Svar • Del ›

Aksel Ødegaard • for 16 timer siden

God ide. Norge trenger helt klart et halal-departement. Erna og Siv bør ta straks initiativet til
dette. Da skaper man gode og produktive arbeidsplasser. s/
6△

▽ • Svar • Del ›

Hans • for 16 timer siden

Forby halalkjøtt totalt. Vi skal ikke være med på slikt barbari i vårt land.
Hvor er dyrevernerne nå?
5△

▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Hans • for 15 timer siden

Hvor er barbariet i halal-slaktingi Norge. Den eneste forskjellen fra vanlig slakting er at
det leses en bønn før dyret drepes....

△ ▽ • Svar • Del ›
Georg Bye-Pedersen > Bernt Barstad • for 14 timer siden

Det at en imam ofrer dyret til Allah ved å si Allah akbar er avskyelig. Var det ikke
dette IS krigere sa også om vantroende?
1△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Ikke gi bort ytringsfriheten • for 14 timer siden

Dette er absolutt ikke norske muslimer! Det er Berikere som har "flyktet" fra Islamskstyrte land.
Når de nå ønsker seg tilbake til Sharia og Islamstyre vil både de selv og oss som skal fø dem
være glad om de returnerte til sine Sharia-hjemland.
4△

▽ • Svar • Del ›
Same fra Somalia > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 10 timer siden

Det er mer korrekt å kalle dem for belastere enn berikere.

△ ▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Ikke gi bort ytringsfriheten • for 14 timer siden

De ber bare om halalkjøtt...

△ ▽ • Svar • Del ›
Per Oscar Andersen > Bernt Barstad • for 13 timer siden

De ber vel ikke bare om halalkjøtt - muslimers endelige målsetning er å endre det
norske samfunn tilpasset deres verdigrunnlag.
Muslimske samfunn har man bl.a. i Midt-Østen, basert på muslimsk livsforståelse. Spørsmålet blir vel da om vanlige norske borgere ønsker å utvikle
Norge i denne retning.
Muslimer, som misliker livet i Norge, har full anledning til å reise til land der de
trives bedre.
3△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Søren Åh • for 16 timer siden

Er ikke halal slakting forbudt i Norge?
4△

▽ • Svar • Del ›
Rakne T. Helt > Søren Åh • for 16 timer siden

tror du ikke norske myndigheter bøyer av når en muslim krever tilpasning til islam?????
8△

▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Rakne T. Helt • for 15 timer siden

Det er ingen som krever noe som helst ut fra denne reportasjen, derimot er det
noen som ønsker noe....

△ ▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Søren Åh • for 16 timer siden

Nei

△ ▽ • Svar • Del ›
gunhild gunheim > Bernt Barstad • for 14 timer siden

Hahahaha!!!!! Det var dagens!
1△

▽ • Svar • Del ›

Kawa84 • for 11 timer siden

Løsningen er veldig enkel her. Forby all unødvendig mishandling av alle dyr under slakt (hallal
kosher ++) da dette ikke hører til i et moderne velutviklet samfunn. Bestialsk blodsprut får de
drive med i shithole-landene de valgte å reise fra om dette er så viktig for dem, men ikke her.
Enkelt og greit...
3△

▽ • Svar • Del ›
Bernt Barstad > Kawa84 • for 11 timer siden

Akkurat som Nortura gjorde tidligere når de drev halalslakting med andre ord.

△ ▽ • Svar • Del ›
Kawa84 > Bernt Barstad • for 11 timer siden

Ja, dette var fullstendig uverdig behandling av dyr, kun for å "tilpasse" seg noen
potensielle kunder med tvangsforestillinger.

△ ▽ • Svar • Del ›
Show more replies
invernes • for 12 timer siden

For det første de er ikke norske og blir aldri norske, halal er forbudt i Norge så de kan med
glede flytte tilbake til sine islamske paradis,vi vil ikke ha de her i Norge.
3△

▽ • Svar • Del ›
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