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Indkøbsforening på vej
Nok har landsforeningen været ramt af lockdown ligesom alle andre. Men det
betyder ikke, at bestyrelsen har sovet tornerosesøvn.
Bag kulisserne har der været arbejdet på at stable en indkøbsforening på benene.
Non halal naturligvis.
Der er stadig at stykke vej, men der tegner sig en model. Det kommer til at handle
om at tilknytte en række producenter, restauranter og andre til landsforeningen
på den måde, at medlemmerne får rabat, når de oplyser medlemsnummer.
Det er klart, at der skal mange flere til for at gøre det attraktivt for både
medlemmer og tilknyttede leverandører, så bestyrelsen modtager med tak tip om
mulige nye leverandører.
Med Venlig hilsen
Landsforeningen NON Halal Danmark
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På Hopballe Mølle holder
de fast i non halal-tanken
Hopballe Mølle har produceret kyllinger, så længe nogen kan huske. Men i de
sidste godt to år har man konsekvent kørt både produktion og slagtning non
halal
For et par menneskealdre siden var kylling noget, man spiste til pinse. Stegt hele
fyldt medpersille og med skilt sovs og agurkesalat. Kyllinger var hundedyre, for
man var underlagt naturens luner og hønsenes trang til at ruge.
Sådan er det ikke mere. Hvis man ikke er så fintfølende, kan man få tre frosne til
en hund, så kylling er en hverdagsspise. Men hvis man gerne vil have et
kvalitetsprodukt, må man slippe en del mere.
Et kvalitetsprodukt står Hopballe Mølle i nærheden af Vejle for.
- Vi vil gerne levere et super produkt, og det gør vi. Til glæde for os som
producenter men så sandelig også til glæde for forbrugerne, fortæller Pia
Østergaard, der står i spidsen for Hopballe Mølles salg og marketing.
De vokser langsomt
Enhver kan jo komme og sige, at de laver et kvalitetsprodukt, og hvor Hopballe
Mølle stikker af fra de fleste producenter er dels, at man har valgt at satse på en
race, der vokser langsommere end så mange andre.
På den måde kan kyllingens krop følge med, fordi den vokser i sit eget tempo. Man
ser ikke kyllinger med brækkede ben, fordi de er blevet for tunge for benenes
knogler.
Traditionelt slagtes kyllinger, når de er cirka fem uger, men på Hopballe Mølle
slagtes de først, når de er cirka 65 dage. I løbet af deres liv har de god plads til at
leve et godt kyllingeliv, og lyset slukkes om aftenen, så de har nattero i otte timer.
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De fanges, mens de sover
Når slagtedagen oprinder, indfanges kyllingerne, inden dagen bryder.
- Vi bruger ikke maskiner til at indfange kyllingerne. Det sker med håndkraft,
mens de stadig halvsover, og så bliver de kørt til slagteriet, der ligger knap 200
meter væk. På slagteriet overlades de heller ikke til maskiner men er i hænder,
indtil det hele er overstået, fortæller Pia Østergaard.
I december 2018 blev Hopballe Mølles nye slagteri indviet, og her halalslagtes der
ikke. Tidligere opdrættede man kyllingerne efter samme principper som nu, men
de blev slagtet på Danpo. Med det nye slagteri kan man garantere, at man får et
produkt, som ikke er i nærheden af halal.
- Det er vist lidt tilfældigt, at vi satsede på non halal, men nu er det, som det er. Og
vi agter ikke at lave om på det, siger Pia Østergaard.
Hvis man er på egnen, kan man købe Hopballe Mølles produkter i deres
gårdbutik, men bor man længere væk, kan man forsyne sig via webshoppen.
Varerne leveres på dørtrinet i flamingokasser.
En restaurant er der også. Den åbner for den nye sæson den 21. april – hvis
coronaen vil det.
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De folkevalgte er ligeglade
med loven om ligestilling
Hvis en virksomhed kun vil ansætte en kristen, eller nægter at ansætte en bøsse,
falder der brænde ned. Det er ulovligt at diskriminere. Men det er i orden, at
virksomheder kun ansætter muslimer, når produkter skal halalcertificeres.
Rene Christensen, der er medlem af Folketinget og valgt for Dansk Folkeparti, er
harm. Harm over, at danske skatteydere skal finansiere muslimers krav om
halalcertificerede varer. Derfor har han rejst et forslag om, at virksomhedernes
udgifter til halalcertificeringer ikke skal kunne trækkes fra i skat.
-Det er jo et fordyrende led, og det er ikke rimeligt. Jeg blander mig sådan set ikke
i, hvad folk gerne vil spise, men det er ikke rimeligt, at varer pålægges en ekstra
afgift.
- I Folketinget har der i årenes løb været flere forslag. Både om at
halalcertificerede varer ikke hører hjemme her i landet, og sandelig også om
indførelse af en mærkningsordning. Vi har ikke kunnet komme igennem med
noget. Socialdemokraterne og partierne til venstre har vendt tommelen ned hver
eneste gang, fortæller Rene Christensen.
Ingen ved, hvor meget der betales
Udgifterne til halalcertificering er en driftsomkostning, der kan trækkes fra i skat.
Rene Christensen fortæller, at han har forsøgt at få et overblik over, hvor meget
det drejer sig om, men slagterierne har lukkede regnskaber, så man kan ikke hente
oplysninger her. Og Islamic Center for Halal (ICH) og Halal Quality Center
(HQC), der i Danmark udsteder halalcertifikater, har juridisk status som
folkeoplysende forening og er dermed fritaget for regnskabspligt.
-Et er halalcertifikaterne. Noget andet er vores love om ligestilling. Det er ulovligt
at diskriminere om sex og religion, og alligevel er der ikke én, der løfter et
øjenbryn, når en virksomhed kun vil ansætte muslimer i visse funktioner.
- Om mit forslag om, at udgifter til halalcertificering ikke skal kunne trækkes fra i
skat, må tiden vise. Men traditionelt bryder partierne til venstre for midten sig
ikke om store virksomheders skattefradrag. Men måske er det noget andet, hvis
det handler om islam, siger Rene Christensen.
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