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Til

Det Kongelig Landbruks- og Matdepartement

v/ Henrik Einevoll
avdelingsdirektør

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling 
av tollkvoter for landbruksvarer

Vi HARU Consulting LTD og kunde gruppen vi representerer er ikke enig med det nye ordningen.

På grunn av:

PUNKT 1:
Det viktigste utgangspunktet er at muslimske trossamfunn (HALAL KJØTT) er ikke kun ett enkelt 
trossamfunn (som jødisk mosaisk trossamfunn). Det er ganske mange av dem, og med sprikende tros 
verdier og interesser (inklusive økonomiske interesser).

Innvending:

En slik virksomhet som dere beskriver kan ikke overleveres ett bestemt muslimsk trossamfunn. Det kan 
tenkes at det er imot konkurranseloven i dette tilfelle. Uansett er det ingen grunn til å preferere et 
samfunn overfor de andre.

Utvalgt trossamfunn er en veldig effektiv en, men står bevisst utenom alle norske og norsk-muslimske 
organisasjoner. De er i utgangspunktet ett tyrkisk-norsk samfunn, men de er ikke en gang medlem 
av tyrkiske foreningers hovedorganisasjon. Det vil i så fall måtte etableres profitt og 
fordelingskriterier, som blir bare ekstra byråkrati, ekstra kostnad. Vi har aldri klarte å samarbeidet 
eller handle med hverandre. De representerer ekstrem konservative delen av Islam.
 

Det vil gi dette trossamfunnet ekstra inntekter (og - indirekte - makt over de andre). Dette er en meget 
segregert/innestengt og konservativt samfunn. Hva pengene går til, vil aldri kunne kontrolleres fullt 
ut, eller hvis hensikten er det, vil det koste staten.

PUNK 2:
Dette med halal kjøtt og dens tilknytting til trossamfunn er en meget stor misforståelse. Det er mange familier 
som vil spise halal kjøtt, særlig av den typen som faller under kvoter (tyrkiske hvitløk pølser, for eksempel). 
Det er delvis en vanesak, ikke en religiøs sak for nærmere halv parten av muslimsk-norske befolkningen. 

Det å insistere at en særegen trossamfunn monopoliserer det som skal tas inn HALAL KJØTT er høyst 
uakseptabelt for mange. Eksempel (kun fra tyrkisk-norske miljøer): Det finnes ca. 5 trossamfunn/moskeer i 
denne minoritetsgruppen. Den største har ca. 3000 medlemmer. De andre 4 har fra 500 til 1000 medlemmer 
hver. Totalt ca. 5800-6000 medlemmer, hvis foreningenes egne tall er riktige. Det er ca. 17 000 tyrkisk-
norske i Norge. Altså er trossamfunnene representerer nærmere 1/3 del av totale befolkningen i denne 
minoritetsgruppen. 

Mange muslimske mennesker fra forskjellige deler av verden er ikke organisert som Tyrkiske muslimer. 

Jobb
Text Box
12.12.2014   kl:14:26



Innvendinger:

Det er forståelig for det jødiske mosaisk trossamfunn, men det er ingen god grunn for at bedriften skal 
være kun tilknyttet "tro" i muslimske befolkningen. Bl. a. har Terry Winogard og mange etter ham gitt 
eksempler på at en 1-til-1 "transfer of knowledge", uten å forstå kontekstene, er dømt til å feile.

FORSLAG:
For norsk-muslimske trossamfunn, bør tollkvoter leveres til et "norsk-muslimsk felleskjøp" (Som fins ikke) 
eller 2-3 private virksomheter som har jobbet med dette i årevis som er spesialisert seg for å dekke mest 
mulig i "norsk-muslimsk fellesskap" samtidig kjører markedspriser for å ikke knekke kommende Norsk 
produksjon.

BEST FOOD AS,  Sandefjord. HARU Consulting LTD er en distributør og samarbeids/utviklingspartner for 
HALAL produkter som produseres i Sandefjord. 

TILSLUTT:
Uansett en så stor makt og innflytelsesmulighet bør det IKKE leveres til et trossamfunn. Heller ikke en 
samling av disse. Vi har hatt økende grad av problemer med disse ekstreme grupperinger under 
trossamfunnene etterhvert mer og mer radikale grupper. Ingen grunn til å utfordre skjebnen. 

Vennlig hilsen

Harald Ulker

HARU Consulting LTD
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