
Ang. NOU 2015:7 – høring, oppfølging av tater-/romaniutvalgets rapport og 

skole/barnehageprosjektet 

Jeg er en voksen kvinne i 60-åra og vet godt hva jeg og mange med meg vil. Skal prøve å ikke la dette 

bli flere sider, som jeg kunne skrevet om, men fatte meg i korthet angående dette her. 

Synes ikke det er greit at vår kultur, historie og vårt språk blir UTLEVERT til myndigheter og skole. 

Jeg er STERKT IMOT TLs oppvisninger på skoler, med sang- og teatervirksomhet. Tror ikke dette fører 

noe godt med seg i barnehager. 

Alt som er kommet opp angående TL – RT-foreningene er både sjokkerende og straffbart. 

Samme med den kollektive erstatning som skulle gå til oss, hvor har den blitt av? 

Vi har ikke sett en krone av det. Glomdalsmuseet er en del av en kollektiv oppreisning. Vi har selv 

ikke ansett etableringen av museet som en fullgod kompensasjon.  

Vi vil ikke ha noen form for talsmenn eller FORENINGER som bestemmer over oss. 

ER IMOT ALT DETTE. 

Vi vil ha bort stempelet minoritetsgruppe. Vi mener det er vi selv som skal avgjøre forslaga.  

ER HELT IMOT RT-SENTERET som skal være behjelpelig med søknader for oss folket ang. barnevern, 

NAV, politi, myndigheter, gjeldsordninger. VI HAR ALL DEN HJELP VI TRENGER angående dette, pluss 

at det er et senter de har ordnet selv som et prøveprosjekt, som vi aldri har VISST om før nå. DETTE 

SER JEG NESTEN PÅ SOM DERES PRIVATE BANK, alle de pengene der disponerer de SELV. 

LEGG NED RT.  

TL med sine FÅ medlemmer får prate for seg og sine, IKKE ET HELT FOLK. 

Ang. Likeverdig skole og utdannelse for barn og unge HAR VI. 

Ang. erstatning, revurderinger av det som de har holdt på med i 15 år og ikke kommet lenger med, 

bare kostet skyhøye summer til de selv, antar jeg. 

Vi har også fått unnskyldning fra Kirken, to regjeringer til oss folket, og anser oss ferdige og fornøyd 

med den saken. 

Ang. diskriminering og forebygging, det trenger vi ikke hjelp til men klarer det SELV.  

OG I DAG HAR VI ALLE KLAGEMULIGHETER i den kommunen der vi bor. 

Ang. TATERNAVNET ser vi på som et skjellsord. Vi vil ha det bort fra alle offentlige papirer, bøker og 

rapporter. NEI TIL DET. Vi kan benevne oss det selv blant oss familier, men kaller oss reisende 

romanifolk.  

 

Konklusjonen av alt er 

Jeg ønsker nåværende SENTER NEDLAGT.  

FONDET OMGJORT og bemannet av folkevalgte.  

At nye vedtak bestemmer målsetting. 



At all info må respekteres av folkets ønsker. 

At DEP må få en NY ORDNING slik at ikke en liten organisasjon blir talsmenn for folket.  

 

Kriminalisering av folket 

VI VIL HA EN ANNEN ORDNING. NED MED DET NÅVÆRENDE STYRE som får betalt skyhøye summer 

som er på vår bekostning. For at de skal kunne BOLTRE SEG med luksusleiligheter på Gran Canaria, 

luksusbåter ligger på Aker brygge på sommeren som MANGE TUSEN AV VÅRT FOLK føler er på vår 

bekostning. Vi føler de har SOLGT OSS OG BARNA. Det skulle vært på plass med en unnskyldning fra 

den organisasjonen til oss også.  

Synes også at myndighetene/Dep. har en STOR SKYLD i dette også. De har bevilget penger til TL og 

RT-fondet uten å stille nok krav til bevis for hva de er brukt til.  

HÅPER PÅ EN STOR FORANDRING. 

Vennlig hilsen en reisende kvinne som vil være anonym da jeg vet det har vært flere hotelser fra 

organisasjonene for å få folket til å TIE. 

 

(Innspillet er sendt inn håndskrevet og anonymt til departementet, og inneholdt flere personnavn. 

Ettersom departementet ikke legger ut omtale av enkeltpersoner på regjeringen.no er innspillet 

skrevet inn på nytt, uten personnavn. Innspillet for øvrig er identisk med det som er sendt inn).  


