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Assimilering og motstand 

(Høringssvar) 
 

Jeg er en kvinne i begynnelsen av 60 åra. Født og oppvokst i en vanlig norsk familie. 

Ble sammen med en reisende gutt da jeg var 16 år gammel. Vi har flere barn og lever et godt 

liv. 

 

Det var ikke bare gode dager da barna gikk på skole, for dem ble kalt for tater-jevler 

og måtte tåle at spesielt lærere holdt dem for mindre verdt fordi de var av reisende slekt. 

Men, dem har greid seg bra. Har fått utdannelse og egne familier. Barna deres går i 

barnehage, er med i ulike idretter og går videreutdanning. 

Dessverre er dem nå redde for sine egne barn fordi det er en gruppe (TL Taternes 

Landsforening) som går inn i barnehager og skoler for å undervise om tatere. Jeg mener det 

er helt unødvendig. Det er å lokke frem igjen det negative som har vært. 

 

På en barne og ungdomsskole i dag er det nesten ingen som vet hva en reisende er. Den 

Norske stat har jo villet at de reisende skal integrere seg i Norge og det har de gjort, men det 

ser ut som det er i ferd med å rase sammen.  

De har blitt redde for barna sine, redde for at mobbingen skal blusse opp igjen, at barna blir 

holdt utenfor og blir sett ned på. 

 

Det må bli slutt på alt «tullet» som foregår i dag mot det reisende folket. Det er en stor skam 

og en nedverdigelse. Vil også si overtramp. Dem blir latterliggjort. Rapporten som har blitt 

laget har gjort mer skade enn gagn allerede. Fondet som ble åpnet var en stor tabbe, det 

kommer bare én familie til gode. 

De som fortjener en erstatning er de menneskene som har lidd, og jeg er redd det er flere som 

kommer til å lide om TL får fortsette som dem gjør. 

 

Før fondet over til de eldre som har bygget landet. Dem som fortjener det. 

 


