
 

MOTION GÄLLANDE ATT EKERÖ KOMMUN INTE SKA INHANDLA 

RITUALSLAKTAT KÖTT TILL SINA VERKSAMHETER  

Importen av ritualslaktat kött (halal och kosher) till Sverige ökar mer och mer. 
Detta är alltså en slaktmetod som strider mot den starka och kravfyllda svensk 
djurskyddslag som vi ska vara stolta över att ha i Sverige. Ritualslakt innebär 
att man skär halsen av djuret (så kallad skäktning) utan bedövning. Metoden 
innebär emotionell stress och ångest för djuret vid den nödvändiga fixeringen 
och en plågsam smärta vid den icke bedövade avblodningen. Skäktning utan 
bedövning förbjöds i Sverige 1937.  

Paragraf 14 i djurskyddslagen (SFS 1988:534) lyder: Husdjur skall vid slakten 
vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas 
innan djuret är dött. 

Vi Sverigedemokrater anser att vi som kommun i så liten utsträckning som 
möjligt ska handla råvaror från länder som har en lägre standard på sin 
djurhållning. Detta är viktigt inte enbart ur djurskydds-synpunkt, utan också ur 
ett folkhälsoperspektiv. Som exempel kan nämnas användning av antibiotika 
på djur, vilken skiljer sig markant mellan Sverige och de flesta andra länder. 
För den som inte önskar äta exempelvis kött eller fläsk finns i Sverige idag 
dessutom fullgoda alternativa proteinkällor.  

Serveringen av ritualslaktat kött eller mer bestämt halal och kosher, är ännu 
inte utbrett här på Mälaröarna. Vi menar dock att det är av största vikt för oss 
som kommun att fastställa en princip om att djurens rättigheter alltid står över 
alla religiösa övertygelser. Ekerö kommuns mål måste vara att inget djur som 
slaktats ritualmässigt och utan bedövning ska serveras på en endaste tallrik 
inom våra verksamheter eller i de kommunalt finansierade verksamheterna. 

Reglerna om fri rörlighet av varor inom EU:s interna marknad hindrar Sverige 
som EU-land att förbjuda import av ritualslaktat kött. Men det betyder inte att 
kommunerna står handfallna eller maktlösa. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Ekerö kommun förbjuder kommunalt finansierade verksamheter att 
inhandla ritualslaktat kött (kosher och halal) och istället erbjuder en 
alternativ proteinkälla för dem som av religiösa skäl inte kan äta 
konventionellt slaktat kött. 
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